
Вилијем Саројан 
(Живот као у песми) 

 

        Ретке су прилике да читате реченице тако једноставне и топле, тако 
обичне и свакодневне, а пуне неког лепог песничког осећања. Ретке, јер су 
тако ретки писци који безгранично воле детињство и сâм живот граде према 

доброти и благој зачуђености дечјег погледа. Читаћете разговор између оца и 
сина и сигурно ћете пожелети да вас такав разговор непрестано прати својим 
сталним заљубљеним речима. Писац непрестано настоји да сину, а и нама, 

читаоцима, покаже како је најважније у животу умети сваку ствар гледати 
зачуђеним и задивљеним погледом, онако како се гледа први пут кад се она 

открива. Ако умемо сваку ствар да гледамо тим откривачким погледом, онда 
умемо песничким очима да видимо свет. 
        У роману „Тата, ти си луд” , који ћете, надам се, прочитати, има много 

исповеднога, што значи да писац прича о себи. У лику сина садржане су и 
неке особине оца из времена кад му је било десет година. И отац и син, 

главне личности у роману, понашају се као велика добра деца. Кад прочитате 
овај роман, онда ће вам речи ДОБРА ДЕЦА значити много више него када то 
чујете у школи или негде другде. То нису само послушна деца, она су добра и 

по томе што знају у животу да буду благо радосна и што им разговори 
понекад личе на песму. 
        Однос између оца и сина је онакав какав жели сваки син, али који не уме 

да оствари сваки тата. Вилијем Саројан то уме. Чини се да у роману, говорећи 
сину, отац стално изговара неке свакодневне обичне песме и да у свакој 

његовој речи трепери нека скривена звезда. Отац и син говоре о 
свакодневним стварима, на изглед сасвим безначајним. Али помоћу свога 
говора они успевају да од тих безначајних ствари направе права богатства. 

Како? Лепо, они говоре тако да један другом реченицама приреде радост. 
Богате доживљаје детињства, као што ћете видети, не може ништа да 
надмаши. То је највеће богатство и треба га знати задржати.  

        Дело Вилијема Саројана веома је цењено у Америци, где је писац живео, 
али и у осталим земљама света, где су његове књиге преведене. Он је писац 

чије се књиге много читају, јер у својим делима обрађује мале ствари из 
живота обичних људи. Речено је да његове приче „дишу” , што значи да у 
њима има оне топлине коју осећамо кад прислонимо главу на нечије груди. 

        Вилијем Саројан је пореклом Јерменин, али је рођен у Америци. Рано је 
изгубио оца и затим доспео у сиротиште, где је живео до своје седме године. 

Тада је његова мајка Такхуки успела да се запосли у једном граду 
Калифорније, па се Вилијем опет могао вратити мајци. 
        Кад је имао дванаест година, напустио је школу и почео да зарађује. 

Продавао је новине и разносио телеграме. После је променио многе послове: 
био је чиновник, фармер, новинар, управник поште и на крају – писац. 
        Његова радозналост за књигу потиче од времена кад је научио да чита. 

Опраштајући се од школе, он се могао похвалити да је прочитао готово све 
књиге из градске библиотеке. 

        Почео је писати у тринаестој години, и то је чинио до краја живота. 
Писао је романе, приповетке и позоришне комаде. 
       Сви људи и деца који воле детињство – воле и Вилијема Саројана. 

 
Владимир Миларић 

 

Преузето (и прилагођено) из књиге  

Тата, ти си луд, Вилијем Саројан 
Младо поколење, Београд, 1969. 
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