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 Из књиге“Прича о доброј метли”сам сазнала како метла може да служи за разне 
послове. Тако имамо метле које служе за терање паса, метле које могу да дохвате највише 
плафоне, као и оне које могу да лете. А ово је прича о метли Марти, која је постала гнездо.  

 Марта је живела испред пекаре, где је чистила мрвице хлеба и пецива. Припадала је 
пекару Димитрију. Највише је волела да време проводи са ластама, брачним паром, који су 
сваког дана долазили да једу мрвице које је Марта сакупила. Она је уживала у њиховим 
причама о јужним крајевима, од њих је сазнала и за фламингосе и маштала да их упозна.  

 Уживала је све до једне ноћи, када ју је мачка која је бежала од уличних паса, оборила 
на улицу. Тада су, на Мартину несрећу, ђубретари дошли пре Димитрија. Марта се тако нашла 
на депонији, тужна и уплашена. Свом срећом имала је добре пријатеље, ласте, који су чим су 
видели да је нема, кренули да је траже. Ето колико добри пријатељи значе! И ласте и Марта су 
били пресрећни кад су се видели. Пошто су били тако мали да је врате назад до пекаре, 
одлучили су да од Марте направе гнездо. Био је то тежак посао, носили су гранчицу по 
гранчицу, али су успели да Марту  врате кући. Поново су сви били срећни. Ласте су поново 
биле са другарицом, а Марта је уживала као гнездо, поново код своје пекаре. Затим се догодило 
нешто још лепше: ласта је снела јаје. И на свет је дошао птић Мића.Мића је растао, научио да 
лети, а Марта му је сваки дан причала по неку причу. Једног дана Мићу је погодио камен из 
праћке неке безобразне деце. Птић је имао повређено крило, а ближила се јесени ласте су 
требале да путују на југ. Како само деца својим безобразлуком могу да повреде неког. Сада су 
сви били тужни и несрећни. Нису знали шта да раде, све док се Марта није сетила једног 
разговора са вештичјом метлом и одлучила да и она проба да полети. Изговорила је потребне 
речи и после више покушаја успела. Никад не знаш шта можеш, ако не покушаш. Да се тога 
сетила кад су је ђубретари однели, никад не би постала гнездо. Али сада кад је успела да 
полети, сви су били пресрећни. Мића се удобно сместио у гнездо-Марту и са родитељима 
кренуо на југ. Марта је тако спасила свог маленог другара и испунила своју жељу да оде у 
топле крајеве и упозна фламингосе, о којима је толико слушала. 

 Свима, и деци и одраслима препоручила бих да прочитају “Причу о доброј метли”  да 
виде колико је рециклажа добра и корисна. Свашта можемо да научимо од животиња, а ја ћу 
сигурно размислити пре него што нешто бацим у ђубре. Од Марте могу да науче и како треба 
помагати другима, како треба покушавати све док не успеш, али и како никад не знаш када ће 
тикористити нешто што си научио.  

 Дејан Алексић је написао пуно песама и прича за децу. За своје песме је добио многа 
признања. Мени се много свидела песмица коју ђубретари певају у овој књизи. Смислила сам 
јој и мелодију а и једну песмицу о Марти: 

Добра Марта, вредна Марта 
Правих речи кад се сети, 



Марта метла тад постане 
Гнездо које на југ лети. 
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