Уна Марковић
ОШ „Свети Сава“ Београд

„Кога се тиче како живе приче“, Дејан Алексић
Читање је важно
Књига писца Дејана Алексића „Кога се тиче како живе приче“ је за мене била
прави изазов. На самом почетку писац представља ову необичну и магичну збирку
прича и каже да је једна прича побегла и није у књизи, али је читаоци могу добити ако
му се обрате. И онда сам написала поруку:
Драги Дејане,
Учествујем на једном такмичењу и пишем о књигама, међу којима је „Кога се тиче
како живе приче“ и зато бих волела да добијем од Вас „Причу која бежи“.
Твоја Уна Марковић, III4 ОШ „Свети Сава“, Београд
Убрзо је стигао одговор:
Драга Уна,
Шаљемо ти „Причу која бежи“, надамо се да ће ти се допасти и желимо ти пуно
успеха на такмичењу!
Поздрав из Креативног центра!
Била сам срећна кад сам је добила и одмах сам је прочитала како не би побегла.
То је занимљива прича која постаје веома нервозна када на њу не обраћамо пажњу, па
чак и свадљива. Осим ње у збирци има још дванаест прича кроз које сазнајемо да
приче понекад воде тајни живот. Свака нам открива део те тајне. Упознала сам исте
приче („Исте приче“) које личе, али се ипак мало разликују. Оне схватају да без обзира
на то да ли смо исти или различити, важно је да разговарамо и да се разумемо, баш као
и људи. Размаженој причи („О једној размаженој причи“) стално нешто смета и никада
није задовољна. Научила ме је да није лепо бити размажен и стално извољевати, и да
треба да будемо захвални и срећни због онога што нам је подарено.
„Господин зид“ је прича која се мени највише допала. Јунак је зид који је
неписмен и не зна шта пише на њему. Молио је огласну таблу да га научи да чита, а
она није хтела и зид је био тужан. Ипак, био је сналажљив и захваљујући једном
сликару био је дивно осликан, постао је једно од омиљених места у граду и добио
цењено име Господин Зид.
Читајући ову књигу дружила сам се са необичним причама које су ме научиле да
није лепо бити размажен, безосећајан, незахвалан... Разумела сам зашто је Господин
Зид желео да научи да чита - да је не знам да читам, пропустила бих све дивне књиге и
приче које нас многима стварима уче. Да се приче не би осећале одбачено и да не би
мислиле да су досадне, одлучила сам да обраћам више пажње на њих, да читам више
књига, размишљам и пишем о њима.
Препоручујем деци да прочитају ову књигу и открију понеку тајну из живота
прича и подсете се да је читање забавно и поучно. Позивам их и да учествују у
такмичењима као што је „Читам, па шта?“ која помажу деци да заволе читање.
Прочитала сам за ово такмичење неколико веома лепих и поучних књига и пишем о
њима и верујем да ћу добити неку награду, на пример књигу.
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