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Кога се тиче како живе приче, Дејан Алексић

Hаслов рада: Приказ дела „Кога се тиче како живе приче“
У књизи „Кога се тиче како живе приче“, аутора Дејана
Алексића, ради се о 14 прича, од којих је свака на свој начин посебна.
Врло је необична, нисам до сада видео овако маштовите приче.
Кад сам почео да читам – одушевио сам се. Нисам могао да
верујем да је писцу пало на памет да пише о причама које имају рупе,
које истерују ликове из себе, где писац и ми комуницирамо са
причама, где су приче алергичне, размажене или не могу да заврше
саму себе. Избачен из приче, вук поставља захтев да се врати, али ми
морамо да га откријемо уз помоћ математике и он гласи: Научи ме да
читам! Причу која бежи можемо добити помоћу е-поруке, одштампати
је и добрим лепком залепити у књигу.
Најзанимљивије су: Господин зид, Прича од које се зева и Крај
приче. Ликови из тих прича су ми омиљени ликови из књиге: господин
Зид, Зевомир, пајац што га сви знају, папајац што је јео папају и
полицајац што је био главни у крају.
У причи Господин зид ради се о зиду, огласној табли и сликару.
На зиду су написане веома ружне речи за које он не зна, јер не зна да
чита. Огласна табла му једног дана каже шта пише и он постане тужан.
Све док сликар није прекречио те ружне речи својим ремек делом на
које се потписао.
Прича од које се зева говори о дечаку Зевомиру који зева, а да не
ставља руку на уста. Пајац, папајац и полицајац га опомињу током
целе приче, али их он не слуша и једном прогута Месец. Тек тада
одлучи да буде културан. Зевомир је наставио да ставља руку на уста
док зева и због девојчице која увече много воли да гледа Месец.
Посебно ми се свидело како је писац у Крају приче помогао
Причи без краја да нађе свој крај. Он је испремештао слова: И живели
су скупа дуго у срећи и добио нови крај који гласи: И деси се –
пужос у кући глувари.
Препоручио бих је свима због поука: ако нешто знаш то
искористи, буди задовољан са оним што имаш, стрпљењем се долази
до решења, увек треба бити културан...
За мене ова књига нема мана!
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