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Бах међу  
машинама

мој тата је прво био студент, па је тек 
он да добио звање професора и – ме не, 
сво  ју ћерку!

Татини ђаци су неки момци и девојке 
ко     ји читају много књи га. Те књиге су ва 
ж не и обично дебеле, са ситним сло ви  
ма. По сле читања његови 
ђаци и он има ју веж бе. 
На вежбама се разго
вара о нај важнијим 
ли   ковима из књига – 
шта су радили, какви 
су били, како је књи га 
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на писана, шта је све писац хтео да ка   же 
и шта су критичари рекли о књи зи. Та та 
учи сво је ђаке да критикују и хва  ле књи
ге, да их разумеју и да пишу о њима. Те 
њи хове саставе мој тата по не  кад до но
си кући и обично их увече пре   гледа. Он 
каже да тако ослушкује сво    је ђаке и њи
хове мисли, па онда нема вре     мена да ме 
успављује. Тада ме он НЕ успа  вљује, ако 
ћемо поштено! Прочита ми неку крат ку, 
што краћу причицу и он  да каже: 

– A сада … спавањац!
– Мени се уопште не спава! – кажем ја 

увек.
– Мора да се спава, срце моје! – нареди 

ми тата.
– Хајде још само једну причу! Знаш да 

не знам та слова! – замолим га увек, а он 
ми одговори:

– Гледај слике у књизи!
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И дода:
– Види колико задатака мене чека! 

Имам много посла, срце! Све то морам да 
прочитам!

Тако је то кад знаш да читаш, мислим 
се ја, и од муке брзо заспим! 

Моја мама је концерт мајстор. То зна
чи да често увече није код куће јер има 
кон  церте са својим великим оркестром. 
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