Назив дела:

Овако је то било

Име и презиме писца: Бранко Стевановић
Наслов рада: Књига - игра

Књига „Овако је то било“ је веома необична и пуна толико различитих тема, да када би ме неко
питао о чему се ради, не бих знао да му одговорим. Најбољи одговор би био- да је сам прочита,
јер је књига веома смешна, занимљива и забавна.
Ова књига има много поглавља од којих је свако прича за себе, са помало луцкастим насловима
као што је „Декин лет“, „Јутарње џивцирање“, „Слово о речима“ или „Причица о Нели, жапцу,
зрикавцу и першуну.“ Можемо да се насмејемо и научимо разне занимљивости као, на пример,
шта је анаграм или палиндром или да нас збуни Дека који је одлетео. Срећемо иритантног врапца
Џивадина који ујутро буди људе не својом песмом, већ ударањем о прозор захтевањем хране.
Сазнали смо зашто писац више не бежи стварно, већ само у себи, да Талес и Тесла имају иста
слова и иста интересовања и да писац никад није имао свог цврчка, али га свако вече слуша.
У овом делу постоје и многе својеглаве приче са којима писац не зна шта ће. Оне су или
недовршене, или из рукава, или ничије, помахнитале, са тавана, из ормана, а има и оних које
никоме не да. Понекад чак ни сам писац није сигуран да ли да настави са писањем прича, или да
почне поново са поезијом, како га је саветовао паук Плетко. Волео је и писао поезију некада
давно, са својим другаром, када није морао да учи математику.
Читава књига личи на једну велику игру речима, именима, словима. Свако ко је узме у руке,
постаће
део те игре, јер писац је посвећује посебно и лично сваком ко је чита. Нарочито ми се
418
допада што се у првој причи налази управо дечак из библиотеке.

Име и презиме: Филип Ђукић lV-1
Основна школа: ОШ „Исидора Секулић“
Наставник: Весна Јовчић
Број телефона: 065 227 21 93
Мejл адреса:magicbrster@gmail.com

