Назив дела: Овако је то било
Име и презиме писца:Бранко Стевановић
Писац Бранко Стевановић је малим причама дочарао ситуације из свог детињства. Читајући
ову књигу, постала сам део ње. Списатељ је веома духовит. Свађа се са причом?! Оживљава их,
као праве особе промичу ликови из књиге, и ситуације су живе. Свака реч је жива. Свако слово
пева, запомаже, смеје се и вришти! Хоћу своје речи на папиру! Нећу стално да читам о
насмејаном Сунцу и цветним ливадама! Оно што писац напише допире до сваког на различите
начине. Бори се за себе, своје доживљаје и непоновљивост! Разумем га јер и ја волим да је све
по мом! Свиђа ми се што писац не користи сасвим обичне придеве, већ чудесне, а понекад и
измишљене. Наслови прича су веома инспиративни. Више пута сам прочитала књигу и сваки
пут сам осећала и запажала нешто ново. Свака прича ме је посебно насмејала, али ми се
највише свиђа што у сваку могу и ја да се укључим, комуницирам са писцем. Приче о детињству
веома су поучне јер се лакше боримо са проблемима кад знамо туђе искуство. Можда ме је
прича о Бубалици највише дотакла – дечак напамет учи, а онда и учитељ напамет оцењује.
Посебна ми је и Помахнитала прича која је на прагу пубертета. Добијам шансу као читалац да
причу довршим и оставим свој лични траг, постајем тако помоћник аутора. Користим свих
својих
418пет чула. Чуло слуха да слушам џивџицирање врапца Џивадина, чуло укуса да окусим
детињство, чуло додира да помазим проницљиву Офелију, чуло вида да пратим Замало обичног
рака, чуло мириса да помиришем стару библиотеку.
Бранко ме позива, не да га пратим, већ да будем саучесник у превртању његових успомена из
детињства. Тада смо вршњаци и због тога га разумем. Уважава ме! Обраћа се баш мени! Могу да
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будем све! И да разумем све! Тумачим говор животиња.
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љуљушкаћу се у крошњи гледајући свет, а да он не види мене! И ја бих некада побегла од
других и себе!И док ово пишем, ја се борим са собом, мислима и речима које ме не слушају –
иду куда хоће и живе свој живот!
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