Назив дела:“Кога се тиче како живе приче“
Име и презиме писца: Дејан Алексић
Наслов рада: Научи ме да читам
Ликови: Писац, Прича, вук, бува, Господин Зид, Огласна Табла, Рупа, Крај
Књига је састављена од 14 необичних прича. Чим сам почео да читам, схватио сам да је Писцу
неопходна моја помоћ. За почетак да ухватим Причу која бежи. Прихватио сам изазов и имејлом затражио
причу. Убрзо сам добио одговор, а док сам чекао, читао сам Уводну причу и посебну пажњу су ми привукле
Пишчеве речи: „Не можемо да будемо баш увек оно што пожелимо. Важно је да смо задовољни оним
што јесмо и да се трудимо да будемо бољи.“ Слична порука је садржана и у мојој омиљеној књизи
„Желим“ Градимира Стојковића. То ме је још више охрабрило да се ухватим у коштац са размаженим,
празним причама и са оним које беже. Нисам могао ни да претпоставим да приче знају да праве такве
проблеме. Витезови хрчу док чекају змаја, приче не могу саме себе да заврше, алергичне су или те терају да
зеваш. Увек сам мислио да такве или сличне проблеме умеју да праве само људи. Прича не уме да се
заврши због промаје у пужевој кућици, ту је и љути Писац који неће да напише причу. У све то се умеша и
Рупа да буде на некоме или у нечему... И таман кад сам помислио да не може више ништа да ме изненади,
јави се Крај и Прича која тражи оригинални крај. Тада схватим да увек на крају очекујем сличан крај и осим
узбуђења што сам још једну књигу привео крају, ја не уживам до краја.
Посебно ми
се допало решавање загонетке у причи О једној размаженој причи. У питању је откривање вуковог услова
како
би
остао
у
причи
.
19 (бр.понављања речи вук у причи Ко чита – не скита) * 12 (бр.слова у пишчевом имену и презимену) =
228=
2+2+8
12
(редни
бр.приче
у
књизи)
=
Господин
Зид
1+2 =3 (бр.реда у наведеној причи)
Вуков услов:
418

„НАУЧИ МЕ ДА ЧИТАМ.“

Ово би била и поука књиге. То је најбоље показао разговор вука и буве у причи Ко чита – не скита:
„А може ли то читање да лечи од незнања?“, упита најзад вук стидљиво.
„Наравно“, рече бува. „Читање томе и служи.“
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