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Кога се тиче како живе приче, Дејан Алексић
Машта може свашта

„Кога се тиче како живе приче“ је збирка дванаест прича прича чији су наслови
веома духовити, као на пример прича која бежи - ње у књизи нема, па чак ни
писац не зна где је. Приче су занимљиве, необичних наслова и особина
(алергичне, загонетне, досадне).
Свиђа ми се то што у овој књизи има много прича које су лепе, као прича која се
лечила од празнине и дошла код доктора, а доктору испале слике из кутије са
догађајима. Тада се сетио кад је био мали и испричао причи да је био изгубио
свог меду. А прича се осећала криво па му је рекла: „Ја желим да будем прича у
којој се десило да дечак изгуби меду и после га опет нађе“. И то је била једна
савим лепа прича.
Свидела ми се и прича „Господин зид“. То је још један духовит наслов. У причи
се ради о једном зиду и огласној табли. Зид је молио огласну таблу да га научи да
чита, али му је огласна табла рекла: „Ако те научим, видећеш све ружно што
пише на теби“ због чега су сви људи скретали погледе са зида. А један сликар је
у оближњој галерији излагао слике. Једном је прошао поред зида, а пошто је
попио чашицу ракије, мислио је да му се привиђа. После се извинио зиду и
отишао до галерије по четкице. Вратио се после неког времена и почео да слика
по том зиду. Онда су људи почели да се окупљају, иако нису били у галерији.
Тада је сликар одлучио да га назове „Господин зид'', а зид је постао омиљено
место у граду јер је коначно био леп. Драги читаоче, порука ове приче је да не
шарамо по зидовима зграда како би град био лепши.
Свидела ми се прича где је промаја ушла у пужеву кућицу, па се нон-стоп
жалила да јој је унутра тесно. А пуж није био ту да јој објасни да је то његова
кућа и да је она мала и за њега, а камоли за њих двоје. А онда је писац тражио
причи да нам исприча крај, зато што пуж никако да дође и зато што ћемо се сви
уморити од чекања. Та прича не зна да заврши саму себе.
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