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Када желите да прочитате добру књигу, потребно је да у библиотеци само изговорите
чаробну реч „Алексић“, и као када изговорите
„абракадабра“, од своје омиљене
библиотекарке добићете добре књиге као што су „Прича о Таталији” или “Прича о доброј
метли” и сл. Зато и пишем о њој, о доброј метли Марти. Књиу је написао наш познати писац
за децу Дејан Алексић и састоји се од три кратке веома занимљиве и поучне приче.
Марта је метла старог пекара Димитрија који је имао најбољу пекару у граду. Да му у
пекари и испред ње увек буде чисто, помагала му је његова омиљена метла Марта. Марта је
осим дедe Димитрија имала и своје добре пријатеље, брачни пар, птице Ласту и Ластаца,
који су се хранили заосталим мрвицама из Мартине косе. Они су је и спасили када је
завршила на сметлишту због једне мачке. Ласта и Ластац су јој предложили да уместо метле
буде њихово гнездо, јер је била претешка за њих. Марта је пристала и тако је започео њен
нови живот. На свет је дошао птић Мића. Гледала је како учи да лети и причала му је приче
из пекаре. Марта је била веома захвална својим пријатељима, јер су је спасили и подарили јој
нови живот. Учинили су да се опет осети корисном и због тога је желела да им се одужи на
неки начин. Из несебичне љубави и захвалности, рађају се њене чудесне моћи. Успела је чак
и да полети и одвела их је на југ. Тамо упознаје велику породицу фламингоса. Њеној срећи,
није било краја. Прича о метли ме подсетила на причу скоро сваке старије особе. Многи
мисле да они више нису корисни, јер су стари и често због тога буду одбачени. Међутим, ако
им пружимо прилику, они могу бити од велике користи и пружити више љубави од било кога.
У жељи да узврате за пружену пажњу и уважавање они постају нестварно моћни, баш као и
ова метла.
Метла Марта ме јако подсећа на моју баку, која од како је умро мој деда, живи како
би помагала мени и мом брату. Често нам пружи и оно што ни од кога друго не добијамо.
Увек је ту за нас. Зато требамо бринути о онима који нас безгранично воле, без обзира колико
година имали и како изгледали. Прочитајте ову књигу, јер ће вас она научити како да још
више волите ваше баке и деке и тиме им дате прилику за нови живот који је добила и Марта.
Мислим да је и писац Дејан док је писао ову дивну књигу мислио баш на своју.
Можда ћу ја некад то и лично сазнати од њега?! Можда.

