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          Бранко Стевановић у књизи '' Овако је то било '' издваја неке од најлепших 
прича свог детињства. Мислим да би се већини деце, али и одраслих свидела ова 
књига због свог необичног штива. Свака његова прича је прича за себе и у њима 
се најчешће описују његови пријатељи и догодовштине. Такође, у неким 
деловима књиге постоје места где је намењено писати стихове тако да подстиче и 
велику креативност код деце. 
          Писац у почетку покушава да својим смешним причама изгради поверење 
између себе и читатеља.  Одрасле би ова књига вратила у прошле дане када су 
они имали сличне згоде и незгоде. Деца из овог књижевног дела могу научити 
како да буду насмејана, али и на које ствари да пазе док су још мали. Верујем да 
је писац у овим причама извукао  најлепша места својих сећања на површину тако 
да књига изгледа дотерано, али ипак невино. 
          Бранко је имао много пријатеља: Чабику којем је показао људиће; Каћу, 
Ану и Бебу које су сумњичиле теткицу Софију да разговара са животињама; 
школског друга у Прибоју на Лиму који нешто веома важно предаје некој јако 
занимљивој деци у некаквој много озбиљној школи; Бананка коме је испунио дато 
обећање; Нелу која је мрзела жабе и зрикавце и  Елвиру најбољу васпитачицу на 
свету. 
          Једна од мени најзанимљивијих прича  описује, када на путу кући са првом 
двојком у школи, Бранко сретне свог анђела чувара. Зачудо, тај анђео чувар био 
је мачка. Сваки пут када би сакрио или хтео да заборави неку грешку видео би је, 
жуту са ватрено зеленим очима.  Зато  је до скоријег времена, увек када је носио 
неку грешку, носио  и чанчић са млеком да нахрани мачку. 
           Постоји пуно прелепих описа који би сваком дочарали слику Бранковог 
детињства. Очигледно је сврха књиге да деца упореде своје и пишчево 
детињство, тако да схвате шта могу да доживе у свакодневном животу. 
          Уживео сам се у књигу, а верујем да ће и други због тога што писац не 
изоставља оног ко чита и као преко неког преносиоца порука, разговара са 
читатељем.     Препоручио бих књигу свој деци а посебно онима којима је тешко 
да схвате колико је лепо бити дете и некоме ко ће увек памтити своје најмилије 
тренутке детињства. Деца треба да спознају како је најлепше бити у младости, 
безбрижној и лакој. 
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Овако је то било, Бранко Стевановић 
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