Назив дела: „Кога се тиче како живе приче“
Име и презиме писца: Дејан Алексић
Наслов рада: Приказ дела „Кога се тиче како живе приче“
Дуго сам размишљала како да пренесем утиске о овако необичној књизи.
Помислила сам да су се моје мисли заразиле идејом о безажању која се помиње у једној
причи.
Размишљала сам којим ћу редом читати приче. Неке приче сам прочитала више
пута, а неке су толико исте да се не зна која је више права. Тешко је са таквим пиричама.
Причајући приче су се договориле да се замене. Тако сам успела да обе приче прочитам до
краја.
Такође сам научила да бити писац није лако. Писац мора да пази да свако слово
буде на свом месту, да зарези и тачке на папиру чврсто стоје. Једна прича је писца толико
уморила да је прво помислио да је избаци из књиге, али се ипак одлучио да из ње избаци
Вука. Прича се и даље жалила, толико да је постала размажена. Причу је нервирао Вук
који је са собом у њу довео своје буве. Знам да су буве досадне. Мислим да је причи било
дозвољено да буде размажена. Писац је био тајанствен и дао ми је упутства како да
откријем шта је Вук тражио. Научила сам да поред лењих вукова постоје и они који желе
да науче да читају.
Јена прича није знала какод да се заврши. Имала је пужа, кућицу и промају. Да би прича
добила свој крај пуж је морао да се врати у своју кућицу, а промаја је морала да оде у
Мексико да провери порекло пужа. Тако су сви они радили оно што воле. Мене су лепо
насмејали.
У причама неки ликови певају, а неки зевају. Мислим да то и није довољно за причу.
Из тог разлога у књизи постоји ненаписана прича коју свако може да причита.
Мислила сам да само тегла џема може да буде празна, а не и прича. Читајући причу
схватила сам да се у њој не крије празнина већ пријатељство, лепота и нежност.
Знала сам да посотје рупе у зиду, ципели и бурету. Изненадила ме је рупа на
страници књиге. Кроз рупу се могу прочитати остале приче. Писац је намерно направио
рупу да би деци читање било забавно. Једна слична рупа је помогла куварици да пронађе
крадљивца крофни.

Открила сам да причама није лако док их читамо, да су огласне табле корисне, а
сваки зид заслужује да буде господин Зид. И тако су све важне ствари стале у ову књигу.
Остаје ми још да сачекам пирчу „Прича која бежи“ и да је чврсто залепим у моју
књигу, а затим право код моје Библиотетке.

O

Име и презиме: Лена Лапчевић
Разред: III/3
Основна школа: OШ „НХ Синиша Николајевић“
Наставник:Милица Станковић
Број телефона: 064/6650-313
Маил адреса: bojanlapcevic@yahoo.com

