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„Овако је то било“, Бранко Стевановић

Дечаци уживају у читању

Књига „Овако је то било“ је збирка прича пуна смешних, мистериозних и поучних
догодовштина. Кад сам прочитао неколико прича помислио сам да би се књига допала
мом брату, предшколцу, и рекао сам му: „Дођи да чујеш једну причу, баш је смешна“.
Онда смо заједно читали, смејали се и уживали у необичним авантурама јунака. Прво
сам ја читао њему и питао га да ми исприча шта је чуо. Онда је он тражио да чита, па
је уз моју помоћ прочитао неколико прича и о њима смо разговарали. И тако смо
провели један дан уживајући у читању.
Збирка почиње причом о дечацима у библиотеци и у њој писац пита читаоце да ли
дечаци треба да иду у библиотеку, или је то место само за девојчице. Мој одговор је да
и дечаци и девојчице треба да иду у библиотеку и читају књиге, јер ће тако сазнати
све што их интересује и биће образовани.
Мом брату се највише допала прича о патуљцима „Људићи“. У њој се приповедач
сећа догађаја из детињства када је, док се љуљао, на дрвету видео патуљке који су му
намигивали, па је и он њима намигнуо. Није смео да о томе прича са одраслима, јер му
не би поверовали, али је своју тајну поверио другу. Тај дечак је сео на љуљашку и кад
је почео да намигује, приповедач је био сигуран да патуљци заиста постоје. Мој брат је
помислио да је то стварно тако било, а ја сам му објаснио да патуљци не постоје и да
их само деца виде кад су мала. Онда сам схватио да се понашам као одрасли, које
писац спомиње у причи, и не верујем у чудна, фантастична бића. Сад, кад боље
размислим, волео бих да сам поверовао у догађаје из ове приче.
Моја омиљена прича је „Прича о Нели, жапцу, зрикавцу и першуну“ која ме је
највише засмејала, јер су смешни и наслов и радња. У наслову се ликови ређају
потпуно неочекивано, а тако се појављују и у причи – Нела шета, жабац јој каже да
иде у першун, зрикавац који говори „Зри, зри“ се нађе у першуну и першун сазри.
Дешавања и ликови изгледају потпуно неповезани, а онда се све повеже и буде
забавно.
Има у овој књизи и других смешних прича у којима се писац обраћа читаоцима,
шали се на свој рачун и прича о необичним јунацима. Препоручујем је свима да је
читају јер ће им изазвати осмех на лицу и забавити их, без обзира да ли су дечаци или
девојчице, деца или одрасли.
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