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Лето без бриге, проведи крај књиге 

 

Верујем да је већина нас прочитала барем једну књигу у свом животу. Била то лектира 

за школу, нека научнофантастична књига, романса или комедија или само обичан стрип и 

верујем да смо када смо завршили,  имали  тај осећај, тај лепи, лепи осећај.  

Иначе нисам волео да читам књиге... Више би ми пријало да погледам филм или серију 

(барем сам тако мислио), и била је и она чувена: „Зашто бих читао пет дана, када могу да 

одгледам филм од сат и по времена и ето?“  

Моја старија сестра је ипак, одувек више волела да чита. Hисам знао зашто, али мислио 

сам да је таква само зато што је девојчица и да су све такве фине и учтиве.  

То је било пре него што ме је нека књига заиста заинтригирала, а то је била књига коју 

сам добио за завршен други или трећи разред са одличним успехом. То је била дечија књига 

„Сајмон светски путник”. Када сам је добио и нисам био нешто одушевљен. Погледао сам 

књиге моја три друга и приметили смо да имамо исту књигу само различите делове.  Стефан и 

Лука су имали први део у коме је описан Сајмонов боравак на Северном полу, Михаило је 

имао други део када је Сајмон био у прашумама, а jа сам имао трећи део у океану. Договорили 

смо се да се такмичимо ко ће први прочитати свој део. Прочитао сам књигу јако брзо и много 

ми се свиделa. Прво што сам приметио је, да није као на филму. Било је много боље јер није 

писац тај који ти показује какве су ствари, већ твоја машта, у ствари ти сам. Можеш да 

машташ и самим тим да више уживаш. Писац ти даје тек по коју слику да ти помогне мало, 

али све у свему опет си ти главни. Свако је прочитао свој део, па смо одлучили да се мењамо 

књигама и тако Михаило и ја добијемо прве делове, Лука добије Михаилов, а Стефан мој. 

Тако нам је било најлакше пошто је Михаило живео ближе Луки, а ја ближе Стефану. На крају 

смо се опет мењали тако да свако добије део који није прочитао и тако смо провели доста 

добрих дана читајући. Када сам прочитао све делове било ми је лепо, био сам поносан, али у 

исто време и тужан јер сам знао да је то крај.   

Убрзо, сестра ми је показала још једну књигу. Овог пута  је то била: „Дружина 

покварене славине“. И нисам се опет одвајао од књиге док је нисам прочитао. Када сам и њу 

прочитао нашао сам братову стару колекцију стрипова од времена када је био млађи и тако 

сам стално тражио нешто ново да читам.  

На крају тог летњег распуста нисам имао онај познати осећај као да сам га протраћио и 

лоше искористио, баш супротно, осећај је био диван. И не само то што сам имао забаву, већ 

сам у нову школску годину ушао пуно већег и богатијег вокабулара.  

Тек тада сам схватио колико је моја сестра била у праву. 
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