Назив дела: Кога се тиче како живе приче
Име и презиме писца:Дејан Алексић
Наслов рада: Моја прича
Да ли сте некада помислили како живе приче? Можда вам се чини да ту и нема ничег
тако необичног. Ипак, не можете ни да замислите шта се дешава када затворите корице
књиге. Приче тада настављају да воде тајни живот.
У овој књизи ми се највише свиђа „Размажена прича“. У њој се ради о причи која има
Вука, а несрећни Вук има буве! И тако се прича жали писцу и моли га да јој избаци буве и
све зарезе, тачке и правописне знаке. Вук се увредио и отишао када га је прича посула
прашком за буве. Писац се сажалио на причу и покушао да врати Вука. Једва успева у
томе, јер Вук има један услов који сам морао да решим. Решење је: „Научи ме да читам!“
Има још много прича у овој необичној књизи, али ипак, ако желиш да је прочиташ,
мораш бити упоран као овај Вук, и после извесног времена, и ти научиш да читаш, и
уђеш у тај свет чудесних слова и речи.
Бити писац није лако. Треба створити јунаке , имати почетак и крај, створити доживљаје и
расплести клупко догађаја који се напросто сами од себе стварају. Неке приче су
размажене, неке алергичне, неке празне. Неке су много напорне као прича која бежи. Њу
је писац више пута затварао у књигу, али му је она увек бежала. Тако и моја мајка често
говори - "Исти си онај пуж што води битку са промајом. Само смишљаш неке новотарије
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и дрангулије, много си се ућутао и мудрујеш." Али, игром речи из приче, мајка не зна да
сам добио најлепшу поруку - живели су скупа дуго у срећи. И пуж и кућица и промаја.
То свако дете жели. За породицу и себе.
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