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„Кога се тиче како приче живе“
Дејан Алексић

Кад сам био мали, мама ми је често читала познате приче и стрипове као што су: „Пипи
Дуга Чарапа“, „Мали принц“, „Бетмен“, Супермен“. Много су ми се допале те књиге.
Једног дана када сам питао маму шта раде моји супер јунаци, рекла ми је да они не
постоје, да су то само ликови из књига. Нисам у то поверавао и знао сам да они живе
исто као и ми.
Тако сам једног дана отишао у књижару да купим књигу за мог друга. Одједном, на
полици сам видео књигу под називом:“Кога се тиче како приче живе“. Како сам је видео,
одмах сам је купио.
Можда нисам сазнао шта раде моји супер јунаци али сам зато сазнао доста чудних и
смешних прича.
Најбоља међу њима је једна размажена прича. Она је била у једном великом друштву са
Алисом из књиге „Алиса у земљи чуда“ и са дечаком из књиге „Мали принц“. Па се мало
уобразила. У тој причи један од ликова је био вук који је имао буве. Причи је то много
сметало и она је затражила од писца да уклони вука и буве из ње. И чик погоди! Писац га
је избацио.
Сутрадан је прича била тужна јер без вука она није иста прича, она не постоји. Зато је
тражила помоћ од писца да врати вука.
Писац је успео да убеди вука да се врати у причу под једним условом. Тај услов сам
сазнао тако што сам морао да решим један математички задатак. То ми је био најлепши
део јер сам ја математичар и волим да решавам задатке.
Вук се у причу вратио а писац је морао да га научи да чита.
Сада једва чекам да писац напише причу о вуку који чита. Надам се да ће то бити ускоро.

