ЛИЧНИ ДОЖИВЉАЈ
ОВАКО ЈЕ ТО БИЛО

У овим причама писац описује своје детињство кроз доживљаје и догађаје. Приче су
му препуне маште, снова и различитих јунака.
Књига почиње са причом у библиотеци и гомилом књига које се налазе тамо. Писац
мисли да има више девојчица које читају књиге а на крају се испостави да има више
дечака.
Бубалица је дечко који све учи напамет али не учи са разумевањем. Он све брзо научи
и мисли да је то довољно а онда иде да се игра. Када учиш треба бити концентрисан да
би разумео.
Један дечак је волео животиње али није могао да их држи у солитеру јер није имао
услове за то. Једног дана почео је да их црта на корицама своје свеске, лавове, слонове,
делфине. Тада је открио да са својим нацртаним љубимцима бескрајно хоће да се дружи
и игра. Касније је постао сликар а имао је једну кћерку која је исто волела животиње и
биљке.
Писац је као мали имао васпитачицу коју је много волео. И када би он био лош она би
му опростила. Много тога му је показала и научила га и зато јој је захвалан.
У Подводној причи описује ракове који иду уназад а само његов рак иде унапред. Када
би била нека опасност да мора да се бежи само би његов рак ишао право у то а сви други
ракови би се повлачили. Ако би остали ракови били као његов рак сви би брзо
настрадали.
Размишљао је да ли Деда Мраз постоји или не. Често му је писао писма. Звездана га
је уверила да је Деда Мраз у ствари њена мама. Он је закључио да ко ти даје поклоне он
је и Деда Мраз, јер је све поклоне добијао од родитеља.
Своје приче дели другарима да би их читали, некоме да би добио оцену, некоме се и
свиђају. Он има доста прича а неке су му узели за рођендан, друге је он извукао када су
баш биле потребне.
Свака нова прочитана књига нам помаже да развијемо машту и научимо нешто ново.
Деца воле да маштају и сањају, па тако и ја. Лепо је одрастати читајући књиге и дружити
се са различитим јунацима из њих.
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