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Овако је то било, Бранко Стевановић

Овако је то било

Овако је то било у детињству писца Бранка Стевановића и детињству његових
другара. Ова књига у себи носи занимљиве и необичне приче. Необично је то што
на овако интересантан начин пише одрасла особа.
Прича « Дечаци из библиотеке» ме подсећа на мене. Ја сам тај дечак који пуно
чита. Волим књиге о пустоловинама, животињама, мистеријама..., а највише
волим историју, да читам како је некада било.
Допао ми се и « Декин лет», јер писац мисли да његов дека лети. Волео бих да и
моја бака уме да лети. Пошто и она чита могли бисмо заједно да летимо и читамо.
То би било веома забавно.
Бранко каже да је боље бежати од куће у машти него заправо.
Он воли своје приче као што и ја волим своје књиге и чувам их у својој за сад
великој библиотеци. Бранко Стевановић са својим причама разговара и не да их
никоме, оне му некад долете, а некад одлете.
Насмејао ме је када му је учитељ рекао да је добио петицу у себи, зато што је био
бубалица.
Прича « Елвира» ме подсећа на моју учитељицу Ивану, јер ме је она научила
математику најбоље, како да пишем саставе и заволим Немањиће.
Док сам читао « Муке с Деда Мразом» одмах сам се сетио моје другарице Елене,
која чврсто верује да постоји Деда Мраз и не дозвољава да је Матеа убеди у
супротно.
Једна од најзабавнијих прича је « Подводна прича», јер никада нисам чуо дуже
презиме од Клокобућкозглавкоздравкобрчковић.
Писац има врапца који га буди и мачку која га подсећа кад уради нешто лоше. Та
мачка је сасвим необична, то ми личи на Петак 13.
Мислим да је Бранко Стевановић срећан и да није заборавио да је некада био
дете. Зато ми се и допада. Поручује нам и да су речи важне у свачијем животу.
Бранко и његови другари су веровали да у дрвету постоје људићи, оживљавали
лутке на тавану, писали песмице, читали, били шашави, препричавали,
објашњавали... баш као и ми, моји другари и ја.
Радо бих са њим отишао на сладолед. Ја волим сладолед од ваниле.
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