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Приказкњиге
„Прича о доброј метли“ је још једна књига Креативног центра у којој сам уживао. Њен
аутор је Дејан Алексић и до сада нисам читао ништа од овог писца. Ова књига ми се
свидела зато што је пуна чудеса и занимљивих речи којима сам обогатио свој речник.
Када будем користио неку нову реч, моја мама и мој тата ће сигурно бити поносни на
мене.
У причи се ради о метли Марти. Знам да метле немају имена, али ова има!Упознали смо
је као метлу пекара Димитрија, да би касније постала право правцијато гнездо за своје
другаре ластавице, а на крају се трансформисала у летеће гнездо! Она је волела свој
живот и није хтела да га мења, чак ни када јој је једна летећа метла, која је била егоиста,
одала тајне речи помоћу којих се може полетети. Несрећан случај је одвео на депонију
ђубрета, одакле су је ласте спасиле, чупкајући стрпљиво из ње тршчицу по тршчицу за
своје ново гнездо. У новом животу је уживала, нарочито када се родила птичица Мића –
чудо од птића! Нека несташна деца која нису зоофили су га једном гађали камењем и то
таман кад је научио добро да лети и спремао се на пут за југ са родитељима. Марта је
хтела да помогне пријатељима који су је спасили са оног смрдљивог сметлиштаи сетила
се тајних речи које јој је летећа метла одала онда кад јој није падало на памет да
лети.Хтела је да Мића преживи зиму и гајила је пријатељска осећања према ластавицама.
Једна метла, а три живота!Ех, када бих ја могао не будем само дечак који иде у школу,
ради домаћи и игра се, него да могу да летим и обиђем цео свет, будем супер херој који
спашава људе, истраживач неке нове врсте, астронаут који лети по свемиру, ванземаљац
који има пипке дуге као три зграде или чак сунце које греје људе, а онима који нису добри
не бих давао светлост и радост.
Можда неком звучи глупо и смешно да ме је једна обичнаметла научила да свако треба да
буде задовољан својим животом и да је најважније да имаш пријатеље и пуно љубави.
Али то нијеобична метла, него добра метла Марта.
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