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Књига „Прича о доброј метли“ говори о доживљајима метле Марте и њеном
пријатељству са две ласте.
Марта је била обична метла која је чистила мрвице хлеба испред пекаре. Припадала је
пекару Димитрију, била је корисна и јако срећна. Најсрећнија је била када дође пролеће, јер су
се тада њени пријатељи, ласте, враћале са југа. Ласте су сваког дана долазиле код Марте како
би се храниле мрвицама а она је уживала слушајући приче о далеком југу и фламингосима.
Све се то променило једне ноћи када се уз Марту попела једна мачка, која је бежала од
паса. Метла је пала на тротоар и ту су је нашли ђубретари. Марта се тужна и уплашена
завршила на ђубришту. Срећом, Марта је имала добре пријтеље, па су ласте чим су виделе да
је нестала, кренуле да је траже. Нашле су је, али су биле превише мале да би је подигле и
однеле кући. Решиле су да од Мартиних тршшица направе себи гнездо. Марта је тако поново
могла да буде код пекаре, са својим пријатељима. Поново је била корисна и радосна, посебно
када је добила новог пријатеља, птића Мићу. Мића је брзо растао, нучио да лети и волео да
слуша Мартине приче пред спавање.
Једног дана, ласте су донеле у гнездо Мићу коме је било повређено крило. Њега је
погодио камен из праћке и није могао да лети. Сви су били тужни и уплашени, посебно због
тога што су ускоро морали да оду на југ. Тада се Марта сетила како јој је вештичја метла, једне
ноћи рекла да свка метла може да лети, ако то јако жели.
Највише ми се допао крај приче, где метла Марта успе да полети, само зато што је то
јако желела. Она је тако учинила добро дело, јер је помогла птићу а и остварила је свој сан, да
отпутује у топлије крајеве и упозна фламингосе.
„Прича о доброј метли“ ми се свидела јер је пуна корисних поука, о пријатељству,
добрим делима и сновима. Ако је Марта успела да оствари свој сан и успела да полети, можда
ћу и ја кад порастем отићи на Мадагаскари остварим свој. У књизи сам пронашла још једну
поуку, а то је како је рециклажа корисна. Од метле је настало једно гнездо, па би можда требало
написати књигу о тетрапаку за млеко које ће постати кућица за врапце.
Књигу би препоручила свој деци и одраслима, да схвате колико су пријатељи битни у
животу и како је све могуће ако верујеш у себе и ако се трудиш.
Дејан Алексић је наш песник и писац, написао је пуно песама за децу и добио значајна
признања. Мени се јако свидела његова песма „Плаво“.
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