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Књигу „Овако је то било“ написао је Бранко Стевановић. Писац је рођен 1966. 
године у Бачкој Тополи, а детињство је провео у Криваји и Севојну. После се 1987. 
године преселио у Београд где је студирао руски језик и књижевност. Дипломирао 
је на Високој школи за образовање васпитача у Вршцу. Више пута је награђиван, а 
неке песме и кратке приче превођене су на друге језике. 
 
Књига „Овако је то било“ састоји се из више кратких прича које на први поглед нису 
повезане. Књига почиње са питањем „откуд дечаци у библиотеци“ јер је читање 
књига нешто што се повезује са девојчицама. Али у књигама се могу наћи 
пустоловине, несташлуци, тајни знакови, а то је оно што дечаци воле. 
 
Читајући Бранкове приче схватила сам да их све прича исти дечак. Тај дечак може 
бити писац или свако од нас, зато што је то дете које прича о својим успоменама из 
детињства. Приче су шаљиве и кратке, неке носе поуку, а неке су смешне и немају 
поуку. Њихов циљ је да нас засмеју и да нас уведу у причу - да поверујемо да се то 
стварно догодило. Мени се посебно свидело неколико прича. 
 
У причи „Муке са Деда Мразом“ нисам пронашла неку посебну поуку. Свидела ми 
се зато што је смешна, јер је дечак, после разговора са другарицом Звезданом која 
му је рекла да је Деда Мраз њена мама, касније њеној мами слао писма са жељама 
за Нову годину. Иако сви знамо да су наши родитељи у ствари Деда Мраз, деца 
треба да верују у оно што желе и да им одрасли не руше њихове снове. 
 
Још ми се свидела и прича о људићима. Заправо, то су били само баштенски 
патуљци. Та прича има поуку да машта може свашта. Дечак је свудао виђао људиће 
– и кад се љуљао на љуљашци, и кад је стајао на дрвећу, а посебно се обрадовао 
кад је схватио да је и његов друг Чабика исто то видео. 
 
Читајући ову књигу пронашла сам две приче које су ме навеле на размишљање. 
Један је прича „Бубалица“ која говори о дечаку који је хтео да на лакши начин 
добије петицу из математике, тако што је напамет научио решење а не и како иде и 
поступак. Лако је могао и да погреши. То нам говори да, као и у математици тако и 
у животу, не можемо да ствари радимо увек на лакши начин јер и сама пословица 
каже „без муке нема науке“. 
 
Друга прича је о дечаку који је хтео да има љубимца а није могао да га има, па је 
почео да црта животиње. На крају је постао чувени сликар. Прича говори о томе да 
трудом и упорношћу можемо све да постигнемо, али то траје, па је битно бити 
упоран и издржљив и резултат неће изостати. 



 
Све приче су кратке, неке смешне, неке поучне. Али тим причама нас је писац 
научио да треба да будемо упорни, стрпљиви, да развијамо машту, да би на крају 
све било лепо. Научио нас је и да не треба да варамо, већ да се потрудимо и да 
никад не лажемо родитеље као у причи „Скоро сасвим обична мачка“, где је дечак 
мислио да мачка зна да он хоће да слаже родитеље због лоше оцене. Али, дечак је 
на крају родитељима рекао да је добио лошу оцену у школи, што значи да је 
мачкин поглед утицао на дечака да му проради савест и да схвати да не треба да 
лаже и вара. 
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