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Увод

Драга децо, родитељи, васпитачи,

Радећи са децом предшколског узраста, много пута сам 
рaзмишљала где да пронађем песму или причу која би задовољила 

њихову радозналост и обогатила их новим доживљајима.
Управо због те потребе, не само моје, него сигурно и многих 

васпитача који се баве овим лепим, одговорним позивом, родила 
се идеја да се приреди једна књига у којој ће по темама бити 

разврстане песме и приче намењене најмлађем узрасту.
Трудила сам се да одаберем најлепше и највредније примере из 

дечје књижевности који ће вашим правилним одабиром,  
у зависности од дечјих могућности и интересовања, обогатити 
њихове душе топлином песничке речи, уткати у њихова сазнања 

нова пространства.
Жеља ми је да свако од вас у овој књизи пронађе оне лепе  

и једноставне мисли и да их на најбољи начин пренесе младом 
слушаоцу, да различитим темама и  порукама омогући деци да 
боље упознају свет око себе, да прошире своје видике уживајући  

у прочитаном или испричаном. 
Нека вам овде одабране песме и приче помогну да одговорите 
на безброј дечијих „зашто?“. Помозите им да полете крилима 

маште, али и да сигурно слете. 
Учите их да уживају док ослушкују жубор потока у песми,  

да примећују како је „леп овај свет“, да се радују процветалој 
трешњи у пролеће . . .

Разговарајте са децом о прочитаном, питајте их шта им се 
свиђа, а шта не и зашто, како би они почели, а како завршили 

причу . . .
Приближавајући деци свакодневно кроз игру вредна књижевна дела, 

помоћи ћемо им да развијају свој говор, да богате свој речник 
и тиме стекну самопоуздавање у спосoбност изражавања, 

изграђујући на тај начин своје говорно стваралаштво.
Уживајте и смејте се заједно, причајте деци како је некада 

било, помозите им да заволе лепу писану реч и да од радозналог 
слушаоца једнога дана постану верни читаоци или можда писци.
Када вам једнога дана дете поред плишане играчке или пелене 
од које се не раздваја од рођења донесе у забавиште омиљену 
сликовницу, будите сигурни да је ваш труд уродио плодом.  

Ваш малишан је поред вас стекао још једног верног пријатеља  
за цео живот, а то је књига.

Искрено ваша

Тешењи-Мојсин Јелена
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Говорне игре
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ИШ, КОКОТЕ, ШАРАДАНЕ

Иш, кокоте, шарадане,
мац, мацуне, бронзоглаве,
не буд’те ми сина мога,
не буд’те ми храну моју,
нинај ми, сине, нинај лако,

мајка те нина...
заспи ми, лале, заспи ми, мале,

хранићеш мајку...
заспи ми, сине, заспи ми, сунце,

грејаћеш мајку...

ИШ, ПАУНЕ, ШАРОПЕРЕ

Иш, пауне, шаропере,
не шетукај, не бабукај,
не шобоћи, не кобоћи,

спусти своје златно перје,
и не шири шарен-репа,

уђи тако у одају,
крилим’ Јови хлада чини:
да ми Јово санак сања,
у бешици, у хладини.

Успаванке у народној 
књижевности

 

7
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НИНАЈ, НИНАЈ, ДРАГО МОЈЕ

Нинај, нинај, драго моје!
Нинај, нинај, да спавамо,

да ујутру поранимо,
да цвијеће наберемо,
наше дворе окитимо.

САНАК ИДЕ УЗ УЛИЦУ

Санак иде уз улицу,
води Јова за ручицу;
санак Јову говораше:

„Ходи, Јово, у бешику,
да се санка наспавамо

и водице донесемо
нашу мајку одмј’нимо.“

ИШ, КОКОТЕ, ШАРАДАНЕ

Иш, кокоте, шарадане,
мац, мацуне, бронзоглаве,
не буд’те ми сина мога,
не буд’те ми храну моју,
нинај ми, сине, нинај лако,

мајка те нина...
заспи ми, лале, заспи ми, мале,

хранићеш мајку...
заспи ми, сине, заспи ми, сунце,

грејаћеш мајку...
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ИШ, ПАУНЕ, ШАРОПЕРЕ

Иш, пауне, шаропере,
не шетукај, не бабукај,
не шобоћи, не кобоћи,

спусти своје златно перје,
и не шири шарен-репа,

уђи тако у одају,
крилим’ Јови хлада чини:
да ми Јово санак сања,
у бешици, у хладини.

МАЈКА ЈОВУ У РУЖИ РОДИЛА

Мајка Јову у ружи родила,
ружица га на лист дочекала,

бела вила у свилу повила,
и пчелица медом задојила,

ластавица крилом покривала;
нек је румен ко ружа румена,

нек је бијел ко бијела вила,
нек је радин ко пчела малена,
нек је хитар као ластавица.

ДЕТЕTУ

Ој, детенце лепотанце,
што те мајка лепо роди,

све те држи и милује,
по три пута на дан купа,

а четврти преповија.
Преповија, бога моли:

да јој будеш живо, здраво.

9
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СПАВАЈ ЧЕДО, РОДИЛА ТЕ МАЈКА

Спавај, чедо, родила те мајка
у горици гдје се легу вуци,
челица те медом задојила,
б’јела вила злату баба била,

у свилене пелене повила,
мушкијем те опасала пасом,

дала тебе капу вучетину,
вучју капу и од орла крило,
и на капи свакојака биља,

а највише девојачког смиља.
Kад ми будеш момак за женидбу,

да те нико урећи не може.
Спавај, спавај, сан те преварио,

прије тебе него твоју мајку;
сан у бешу, а несан под бешу.

Уроке ти вода однијела,
моме чеду здравље донијела,
донијела здравље и напредак,
да ми буде здраво и напредно.

НУНА, НУНА, НУНАЧА

Нуна, нуна, нунача,
слатка с медом погача,

месила је тетача,
па свом чеду давала,
да би га успавала.

10
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Успаванке у писаној 
књижевности
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МАТИ СИНУ КОД КОЛЕВКЕ

Склопи очи невинашце младо,
Буји, паји, материна надо...
Буји, паји, моја мила снаго,
Чува мајка своје чедо драго...

Буји, паји, моје Српче мало,
Не би л’ скоро санком ојачало,
Да искочиш из колевке, сине,
Да покупиш по свету врлине,

Да се пустиш сам на своја крила,
јер те мајка роду наменила.

Јован Јовановић Змај

ВЕТРОВА УСПАВАНКА

Десанка Максимовић

Боји, паји, 
шумице,

тебе ветар љуља.
Заспали су громови, 

заспала је муња,
да се већ не понови,

побегла је сова,
иза сто брегова.

Боји, паји, 
шумице,

тебе ветар љуља.
Заспали су стршљени

и љутице осице,
заспала је гуја,

у гнезду од биља,
а ћукови побегли,

на стотину миља.
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МЕДИН САН

УСПАВАНКА

И све тако док не заспи
она сама,

а ја тихо шапнем тати:
„Спава мама!“

Светислав Вуковић

13

Меда Мишко заспао,
лег’о потрбушке,
сања да је заспао

испод једне крушке.

А све крушке падају
у зелену траву,

меда Мишко не може
да подигне главу.

Моја мама дивно прича
сваке ноћи о некаквим 

принчевима
што ће доћи.

И принцеза једна има
у тој причи

каже како фантастично 
мени личи.

А измисли, чини ми се
врло често,

имена и презимена
и све ресто.

Затим почне да ми пева
неке песме,

сасвим тихо,
јер се ноћу јаче не сме.
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УСПАВАНКА

Шта би синка успавало?
Птичје крило, весло мало,

или кита рузмарина?
Буји-паји, нана-нина!

Крило ми се уморило,
а весло се поломило,

сува ј’ кита рузмарина-
буји-паји, нана-нина!

Не би синка успавало
птичје крило, весло мало,
нити кита рузмарина,
већ песмица материна:
Буји-паји, нана-нина!

Отон Жупанчић

14
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Ташунаљке
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У МАРАМИ ШЕЋЕРА

Ташун, ташун, танана,
и свилена марама,
у марами шећера,
да ти буде вечера.

КО ТАШУНИ ЛЕБА ДА

Ташун, ташун танана,
и свилена марама.

Ко ташуни леба да,
родила му шеница и винова лозица.

РАСТЕГАЧА ПОГАЧА

Таши, таши, танана,
и свилена марама,
растегача погача.

У МАРАМИ ЈАБУКА

Таши, таши, танана,
и свилена марама,
у марами јабука,

гризе мома јабуку,
уједе се за руку:
„Јао, јао, ручице,
девојачка душице.“

16
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TAШИ, TAШИ

17

Таши, таши, танана,
Ево једна грана,

А на грани јабука
Као молована.

Долетеће птичица,
Љуљнуће се грана,
Отпаднуше јабука,

Дигнуће је Ана.

Таши, моја, па моја,
Носи деда шебоја,
На шебоју шара,
То је бубамара.

Бубамара лепета,
Не боји се детета,
На руку му слета
Са шебоја цвета.

Таши, бела, дебела,
Сва су деца весела,

Донео им чика
Из шуме лешника,
Јела би и Љyбa,
Али нема зуба,
3ато јој је сека
Узварила млека.

Таши, роде, па роде,
Курјак  бере јагоде
Кад набере доста,
Молиће га Коста,

Да их све не помлави,
Да и Насти остави,
A курјак ћe каз’ти:

„Како не бих Насти!”
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Таши, таши, моје луче,
Иде баба по унуче,
Из  далека прстом 

пружа:
„Ено моја Ружа!“

Таши, таши, Ружице,
Нека бриде ручице,

3наш да воли баба Јела
Кад су деца весела.

Таши, таши, малена,
Сукња ти је шарена,

Кошуљица бела,
Кума ти је донела;
Коса ти је плава,

Паметна ти глава,
A усташца замедљана

Увек насмејана.

18

Таши, таши, Цвето,
Моје чедо пето,

Имаш четир’ брате,
Сви питају за те.

Један пита: „Камо је?“
Други вели : „Тамо је!“
Трећи тражи Цвету

По беломе свету,
А четврти нађе милу
На мајчином крилу.

Јован Јовановић Змај
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Цупаљке
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ХОП, ЦУП, НА КАЛУП

Хоп, цуп, на калуп,
четир баке, један зуб-

и тај један шупаљ.

ОПА, ЦУПА, ТАНАНА

Опа, цупа, танана,
што ми ниси казала
да мој драги болује,
да му носим понудe
од комарца ребарца,
од мушице душице,
једну коцку шећера,
да мој драги вечера;
у решету ракије,
да се драги напије.

20
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ОПА ЦУПА ЦАРЦА

Опа, цупа, царца,
љуби баба старца,
а девојка момка,
а Нина Божина.

 

ЗЕЦ, ЗЕКО

Зец, зеко,
ко ти је рек’о

да млеко локнеш
да мало скокнеш?

21
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MATИ ПEBA ДЕТЕТУ

цyпкajyћи гa нa кpилy

Цуцу, роде, па роде!
Ујак бере јагоде;
Јагоде су румене
Као чедо у мене.
Јагоде су слатке,
Јеле би и патке,

Па су већем зинуле,
Не би л’ коју скинуле.
Ујак патке отера,
Пуна кола дотера.
Чедо моје скаче:
„Ево ме, ујаче!”

22
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Разбрајалице у народној 
књижевности
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ЕЦИ, ПЕЦИ, ПЕЦ

Еци,
пеци,
пец, 

ја сам
мали
зец;

ти си
мала

препелица
еци,
пеци,
пец.

ЕЖИ, БЕЖИ, БЕЖ

Ежи, 
бежи, 
беж,

ти си 
мали
 јеж,

а ја мала 
веверица,

ежи, 
бежи, 
беж!

ЕЦИ, ПЕЦИ, ПЕЦ

Еци,
пеци,
пец,

пољем
бежи
зец,

а за њиме
зечица,

и њихова
дечица.

Пси за њима:
држи, држи,
ал’ зечеви

бржи, бржи.

А, БЕ, ЦЕ

А,
бе,

це, де,
мачка
преде,
а миш
мота
преко

плота,
а мачићи

гледе.
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БУМБАР, ДЕЛИПАР

Бумбар,
делипар,
сео цар

на кантар,
жарипан,

пеливан,
мерили га
по вас дан,

паде па се скуси
и рече му – ту си.

ТРИ СЕ ПЕТЛА ПОБИШЕ

Три се петла
побише

на поповом
буњишту.

Један вели: „Иш!“
Други вели: „Миш!“

Трећи вели: „Ти жмуриш!“
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ЕНЦИ

Енци, менци,
на каменци,

тамо
кују

дванајст
деци;
ин,
пин,

чарапин,
чараупе,

једи
супе
баш
ти!

26
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Разбрајалице у писаној 
књижевности
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ИЗА БРДА ПЛАВА

Иза брда плава,
Миш црвени спава,
Миша мачка љуља,
Постеља га жуља,
Не може да лежи,
Длака му се јежи,
Бјежи, мијо, бјежи!

Григор Витез

ЗЕЧИЈЕ УХО

Чује зека из даљине
кад у шуми врабац кине,
кад у трави трчи мрав,

када ниче купус плав,
када тихо пужић пева,

Зевалица када зева.

Десанка Максимовић

28
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ВРАНА И КОС

Једна врана гакала
и по пољу скакала.

У том дође црни кос,
па одгризе врани нос.

***

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
изашао бели месец.
На њему седи сека

пије чашу белог млека.

ЦИЦА МАЦА

Једна цица маца
по травици 

гаца.
Шапице јој
јастучићи

а зенице пламенчићи.
Цица маца,
цик-цак:

љутић гази,
неће мак!

Весна Парун
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ТИ СИ ВИЈА

Реци: Мачка.
Ти си тачка.
Реци: Мачка.
Ти си значка.
Реци: Мачка.
Ти си квачка.
Реци: Мачор.
Ти си чвор.
Реци: Мија.
Ти си вија.

Дане Знајц

***

Трчи зека кроз шумицу.
изгубио папучицу.
- Какве ли је боје?

То ми реци ти.
- Један, два, три,
имаш ли је ти?
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Брзалице
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На врх брда врба мрда...

Црн јарац, црн трн – црн брсти трн...

Клупчићем ћу те, калемчићем ћу те...

Миш уз пушку, миш низ пушку...

Лежи куја жута украј жута пута...

Кнеже, витеже, кад те видеше, обвеселише ли ти 
се?

Туре буре гура,
була буре ваља;

боље була буре ваља,
нег’ што Туре буре гура.

Јеси ли ти то ту?
Јеси ли то ту ти?
Јеси ли ту ти то?

Уплетосте ли кајишчиће у опанчиће?

Пита Петар Павла:
- Пошто Павле пар патака? 
- Пар патака - пет петака...
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Ређалице
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ПОШЛА КОКА НA ПА3АР

Пошла кока на пазар,
укаљала ножицу.

Она иде једном грму:
- Тари, грме, ову ногу!

- Heћy!

- Причекај се, један грме,
ја ћy на те козу довест,
нека тебе коза брсти.
И доведе једну козу:

- Брсти, козо, овај грм!
- Heћy!

- Причекај се, једна козо,
ја ћу на те вука довест,

нека тебе вук изједе.
И доведе једног вука:
- Једи, вуче, ову козу!

- Нeћy!
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- Причекај се, један вуче,
ја ћy на те село довест,

нека тебе село бије.
И доведе једно село:

- Удри, село, овог вука!
- Нећу!

- Причекај се, једно село,
ја ћу на те ватру довест,

нека тебе ватра пали.
И доведе једну ватру:

- Пали, ватро, ово село!
- Нећу!

- Причекај се, једна ватро,
ја ћy на те воду довест,

нека тебе вода гаси.
И доведе једну воду:

- Гаси, водо, ову ватру!
- Heћy!
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- Пpичeкaj се, једна водо,
ја ћy на те коња довест,

нека тебе коњ попије.
И доведе једног коња:

- Попиј, коњу, ову воду!
- Нећу!

- Причекај се, један коњу,
ја ћу на те седло донет,
нека тебе седло таре.
И донесе једно седло:

- Тари, седло, овог коња!
- Нећу!

- Причекај се, једно седло,
ја ћy на те миша довест,

нека тебе миш изједе.
И доведе једног миша:

- Једи, мишу, ово седло!
- Нећу!

- Причекај се, један мишу,
ја ћу на те мачку довест,

нека тебе мачка једе.
И доведе једну мачку:

- Једи, мачко, овог миша!
- Нећу!
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- Причекај се, једна мачко,
ја ћу на те хрта довест,

нека тебе хрт изједе.
И доведе једног хрта:

- Једи, хрте, ову мачку!

Стаде хрт мачку јести,
стаде мачка миша јести,
стаде миш седло јести,
стаде седло коња бити,
стаде коњ воду пити,

стаде вода ватру гасит,
стаде ватра село палит,

стаде село вука бити,
стаде вук козу јести,

стаде коза грм брстити,
стаде грм ногу трти.

Оде кока на пазар.
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БИЛО ГА ПA НИЈЕ

Испаде ми мрвица!
Испаде ми мрвица!
А камо та мрвица?

Изјела је грлица!
А камо та грлица?
Отишла је путем!
А камо тај путак?

3араст’о је травицом!
А камо та травица?

Покосио дугоња!
А камо тај дугоња?
Пocjекла га сјекира!
А камо та сјекира?
У ковача за пасом!
А камо тај ковач?
3авук’о се у мијех!
А камо тај мијех?
Расточили црви!
А камо ти црви?
Позобала кока!

А камо та кока?
Снијела је јаје!

А камо то јаје?
Изјела су дјеца!
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ГУCKA BOДУ ПЉУСКА

Кад кажемо пет -
пет су прста на рукама.

Гуска воду пљуска.
Траво зелена,
ружо румена;

Кад кажем један -
један кљун је у сокола.

Гуска воду пљуска.
Траво зелена,
ружо румена;

ај, не повенула!

Кад кажем два –
два су ока у рибице.
Гуска воду пљуска.

Траво зелена,
ружо румена;

ај, не повенула!

Кад кажем три -
три су ноге у троношца.

Гуска воду пљуска.
Траво зелена,
ружо румена;

ај, не повенула!

Кад кажемо четири -
четири точка под колима.

Гуска воду пљуска.
Траво зелена,
ружо румена;

ај, не повенула!
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ај, не повенула!

Кад кажемо шест -
шест ушију у три ђака.

Гуска воду пљуска.
Траво зелена,
ружо румена;

ај, не повенула!

Кад кажемо седам –
седам дана у неђељи.
Гуска воду пљуска.

Траво зелена,
ружо румена;

ај, не повенула!

Кад кажемо осам –
осам ногу у два стола.

Гуска воду пљуска.
Траво зелена,
ружо румена;

ај, не повенула!

Кад кажемо девет –
девет браћа Југовића,

девет сина Југ-Богдана.
Гуска воду пљуска.

Траво зелена,
ружо румена;

ај, не повенула!

40
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Ругалице
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НИКОЛИЦА ПЕЦА
Николица пеца,

уловио зеца,
мајка му се хвали:
„Мој Никола мали!“

ПУЖУ

Пусти, пужу, рогове,
да хватамо волове,
да оремо долове.

Пуж, муж, пусти роге ван,
да ти кућу не продам
старом деди за дуван.

ОЈ, РАДАНЕ

Ој, Радане, Радане,
узјаши дер на јаре,
па полети низ баре,

види, јесу л’ све вране?

42
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Загонетке
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Породица од тридесет лица,
загонетних чудних ћуталица,    
ал’ ћутање ово ко разуме,

много сазна, ал’ много и уме.
(азбука)

Корице има – нож није,
листове има – дрво није.

(књига)

Пролеће веселим, лето хладим, јесен храним,  
а зиму грејем.

(дрво)

Једна ћупа од седам рупа,
успи воду – не пролива.

(глава)

Два локвања око пања.
(глава и уши)

Два лончића, четири заклопчића.
(очи)

44
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Црвен јарац по кошари скаче.
(језик)

Беле коке испод стрехе вире.
(зуби)

Оца нема, мајке нема, а свако јутро се рађа.
(сунце)

Ноћу светао, дању таман.
(месец)

Целу ноћ бројиш, не можеш избројати.
(звезде)

Пуна тепсија златних колачића.
(звезде)

Нит шушну, нит бушну, а у кућу уђе.
(мрак)

Дивна ли је шарена трака,
изаткана од сунчевих зрака.

(дуга)

45
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Мали кљунић, црн капутић,
овде летује, тамо зимује.

(ласта)

Бела звездица на длан ти пала,
истопила се па нестала.

(пахуљица)

Без коре уђе, с кором изађе.
(хлеб)

Бацим га горе – бело,
бацим га доле – жуто.

(јаје)

Ко увек преде,
а никада му конце не видиш?

(мачка)

Са полице на полицу,
са врећице на столицу,

у лонац, под кацу, 
само не пред мацу.

(миш)

konyv.indd   46 2014.08.06.   17:48:22



47

ЗАГОНЕТКА

Имам ухо, али глухо!

Кроз ухо се

Реп

Провуче...

... И још дуго испод
За мном вуче!
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ОДГОНЕТКА

Шијем, боцкам-
Боцкам, шијем...
Сад ме видиш -
Сад се скријем!

Дуги реп се
За мном 
Вуче - 

Свуд завуче 
И провуче!

Шијем, боцкам-
Боцкам, шијем...
Сад ме видиш -
Сад се скријем!

И на крају 
Шала

Лијепа - 
Ја сам овдје
Ал’ без репа!

Станислав Феменић
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БАЈАГИ НЕШТО ДРУГО

Није тмина, него мрак,
није игра, него плес,
није врећа, него џак,
није срџба, него бес.

Није шија, него врат,
није нарав, него ћуд,
није час, него сат,

није шашав, него луд.

Није брдо, него брег,
није кућа, него дом,

није барјак, него стег,
није трунтав, него тром.

Није блесак, него сјај,
ал’ је конац, ал’ је крај.

Миле Станковић
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КАЖУ ЗА НЕКОГ

Благ као мелем.

Јак као змија.

Чист као сунце.

Прав као стрела.

Висок као бор.

Стоји као у решету вода.

Исправан као јарчев рог.

Прав као уже у врећи.

Миран као јаре.

Тврд као паучина.

50
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Пословице

51

konyv.indd   51 2014.08.06.   17:48:27



52

Лепа реч и гвоздена врата отвара.

Нема зиме, док не падне иње,
ни пролећа, док сунце не сине,

ни радости, док не делиш с киме.

Своја кућица – своја слободица.

Свуда лепо, а код куће најлепше.

Слога кућу гради, а неслога је руши.

Пријатељ се у невољи познаје.

Сваки почетак је тежак.

Нико се није научен родио.

Ко рано рани, две среће граби.

Испеци, па реци.
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Прво скочи, па кажи - хоп!

Ко се хвали, тај се квари.

Ко тражи веће, изгуби и оно из вреће.

Дошла маца на вратанца.

Свуда је лепо, а у крилу материну најлепше.

Сваком своја мајка мила.

Што не желиш себи, немој ни другом.

Зрно по зрно погача, камен по камен палача.

Ко тебе каменом, ти њега хлебом.

Тешко другу без друга и славују без луга.
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Ко ради, не боји се глади.

Без алата нема ни заната.

У лажи су кратке ноге.

Чистоћа је пола здравља.

Вук длаку мења, али ћуд никада.

Човек се учи док је жив.

Без муке нема науке.

Бoгат је онај ко је задовољан.

Дрво се ослања на дрво, а човек на човека.
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Благослови
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Благо мајци, која те родила!

С тобом се и браћа поносила!

Здрав био, а зло не видео!

Уста ти се позлатила!

Дуго ти се име спомињало,
докле тече сунца и месеца!

Куд ходио, срећан био!

Сва те срећа на пут испратила!

56
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Песме и приче 
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Песме и приче о деци
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СРЦЕ ДЕЧЈЕ

Какво треба овог света
Да је срце у детета?

Као љиљан нек је чисто,
Као роса нек је бистро.

К’о љубица нек је смерно,
К’о зрцало нек је верно,
Нек је свеже као врело,
Нек је чило и весело,
К’о птица на грани,

Као да се кани,
Сваки час се у рај дићи,

Здружити се с анђелчићи.

Јован Јовановић Змај
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ХОЋУ ДА БУДЕМ ДЕТЕ

Имам право да живим
Имам право да дишем
Природи да се дивим

Учим да читам и пишем

Неправди стављена тачка
чуј ме одрасли свете
Нећу да будем играчка
Хоћу да будем дете

Под небом плавим ил’ сивим
Под сунцем које ме греје
Имам право да живим
Да се играм и смејем

Љубивоје Ршумовић
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CPДA

Ја се често намрштим
И станем за врата,
Пак се срдим и срдим
По два, по три сата.

Питају ме и отац,
И тетка и мама:

„Шта је теби Евице?”
- Ја не знам ни сама.

А кад чело разведрим
(То ме стане труда),

Онда питам сама себе:
„Што си била луда?”

Јован Јовановић Змај

МАЛИ МАЗА

„Нећу ово млеко, -
Мали маза реко.

- Молим оно друго,
Јербо је далеко.”

Јован Јовановић Змај
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BEЛИKA ДEBOJKA

Гле како је Јојка
Велика девојка!
Ено јој је рука

Стигла до јабука!

На то Јојка довикује
Чисто мало љута:
„Та нисам ја велика
Ја сам подигнута!”

Јован Јовановић Змај

КОЊАНИК

А ха, ха,
А да, да!

Нек се види, нек се зна!
Ако је коњић од дрвета,

Нисам ја!
Можда бих и јахат мог’о,

Јест, ал’ зато треба много:
Треба коњиц за јахање,

Треба стремен да се попнем,
И оструге да га копнем,

Треба колан да га стегнем,
Треба узда да затегнем –

Треба хтети, треба смети,
Па да видиш куд се лети!

Јован Јовановић Змај
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MAЛИ KOЊAHИK

Ђиха, ђиха, четир’ ноге,
Све четири круте!

Ђиха, ђиха, ми идемо
На далеке путе!

Седло ми је од мараме,
Узда од канапа,

А бич ми је од очина
Пребијена штапа.

Раго једна, баш си лена,
3ар те није срам!

Ал’ кад нећеш ти да скачеш,
Ја ћу цупкат сам.

Јован Јовановић Змај

HA КОЛЕНУ
 

Отон Жупанчић

Јаше, јаше Мића
хитрога коњића,

тог коњића враног,
добро оседланог.

Јаше, јаше Мића,
а нема прутића,

ни мамуза дечак нема,
а на пут се спрема.
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MAЛИ ДИB

Јован Јовановић Змај

KPOJAЧ ИЗ CPEДE

Да одене лутку своју,
Нашла 3орка лепу чоју.
Таке чоје много вреде!

Одсекла је баш из среде.
Док се мати кући врати,
Тад  ће 3орка да јој плати.

Ао, рупо, грдна рупо,
Платиће те 3орка скупо!

Јован Јовановић Змај

Ја сам сада највећи
У свој околини;

Сви сте моја дечица, 
Тако ми се чини.

Има људи високих,
Ал’ оваквих нема:

И мој отац сад би ми
Био до колена.

Поп’о сам се на дрво,
То је цела тајна;

Ал’ та моја висина
Неће бити трајна.

Морам сићи, гладан сам,
Крај ће бити хвали,
Па ћу опет, ко и пре,

Бити кепец мали.
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КУПАЊЕ 

Јован Јовановић Змај

Ала је то дивота
Кад се ко окупа!

Што се не би купали,
Вода није скупа!

Морамо се купати,
Прљавштину стрести,

Нечистоћа привлачи
Рђу и болести.

3ато ј’ мајка спремила
Воду, -  али млаку,

3ато је окупала
Свога малог Лаку.

A сад вели: - Цицу ми
пуштати не  смете,

Јер ће мислит да је сир,
Појешће ми дете.

Куцову је слободно,
Нек се заиграва,

Он ће Лаку чувати
Кад легне да спава.

A старији, Андреја,
Он се већем свуко,

Што гa већ не купају,
Чисто би се туко.

Чекај, чекај, Андреја,
Док обришу Лаку,

Ти  ћеш онда добити
Другу воду млаку.

Лака ће се у колевци
Топити у сласти,
Шта буде сневао

Неће ником каз’ти.
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МАТЕРИНА MA3A

Па зато га не зову
По имену Лаза,

Већем јадно, жалосно:
Материна маза!

Јован Јовановић Змај

Има дете у селу,
Име му је Лаза,

Ал’ га зову друкчије –
Материна маза.

Кад сва деца устану,
Он и онда спава,

Кад му кажу: Устани!
Њега боли глава.

Кад устане, не уме
Да се сам обуче,

Не сме да се умије,
Иште воде вруће.

Кад га жуљи ципела,
Он ципелу туче,

Тад га рука заболи,
Па онда јауче.

Кад му даду јабуку,
Он би хтео шљива,

Кад му пруже погачу,
Онда би кољива.

Кад се мало огребе,
Плаче и запева:

„Јао, јао, помагај,
Изић ће ми црева!”

Кад је суво, замеси
Блата па се каља,

Кад га мати покара,
Легне па се ваља.

Кад му успу таране,
Он би јео риба,

Кад се рибе наједе,
Тад га боли тиба.
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МАЛИ БРАТА

Дочепо се мали брата,
Очевога сата,

A сат је од злата,
Па има и врата.
Ала је то лепо!

A на уво кад га метне,
Тад се чује нека звека,

Сат говори: Тика-така!
Брата мисли, хоће млека.

Ала је то мудро!

Залио га слатким млеком
Неколико пути,

Брата мисли, сат се најо,
Па сад зато ћути.
Ал’ се разумемо!

Сад су пуни обадвоје,
И сатић и брата,
обадвоје сада ћуте,
A кад дође тата,

- Ал’ ће бити гужве!

Јован Јовановић Змај
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KAД JE BEЛИKИ MOЦAPT БИO MAЛИ

Мајка је гурала свог малог несташка из кухиње: 
„Волфганг, иди да се играш!“

Мали Моцарт се провуче испод њене руке поново 
унутра: „Па ја се играм.Чуј!“

И он зграби два бакарна поклопца и стаде ударати 
један о други. Најпре сасвим опрезно и једва чујно 
„бим”. 3атим нешто јаче „бам”. И онда „бум”.  

„Бум, бам, бим!”
Мама се смејала. A Волфганг настави да звони и 

куцка. Чашама, тањирима и тацнама.
„Бум, бам, бим...”, лупкао је Волфганг следећег 

дана штапићима по решетки од кованог гвожђа на 
капији.

„Бам, бим...бам, бим...” дрндао је Волфганг код куће 
на клавиру од црвенкастог сјајног дрвета.

И тада тата Моцарт одлучи да и свог синчића 
научи да свира на клавиру.

Тада је Вофганг Амадеус имао око три године. 
Било је то пре више од двеста година.

Превела са немачког  
Душица Лукић
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ШТА ДA OДГOBOPИM MATEPИ

- А што си се замислила, Мацо?
- Мислим на нешто.

- А шта то премишљаш?
- Ја не знам шта да одговорим матери кад ми 

каже: „Пази да не разбијеш флашу!”
- Ако јој одговорим: „Нећу”, она ће мислити да 

нећу да пазим.  
Ако јој одговорим: „Хоћу! “, она ће помислити да 

хоћу да је разбијем.  
Па ја, богами, не знам како да одговорим.

Јован Јовановић Змај

МАРАМИЦА

Молим, мама, марамицу,
да обришем нос.

Добио сам кијавицу,
што сам иш’о бос.

Мамице, пожури,
из носа ми цури!

Гвидо Тартаља

70
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MAJA KOД ЗУБAPA

Одвела мама једног дана Мају код зубара.  
Маја села у столицу, а зубар јој погледао зуб и 

строго му рекао:
- Слушај ти, зубићу, знаш ли ти да си неваљао и 

да ћу те извадити!   
И немој да ми ту плачеш!

Мајин зуб је ћутао. Маја је знала да зуб ћути само 
зато што се уплашио. 3ато је рекла зубару:

- 3нате, он се уплашио. Идем у угао да му нешто 
кажем, а то не сме нико да чује.

Маја је устала са столице и отишла у угао.  
Тамо је свом зубићу рекла:

- Да знаш, ако будеш таква кукавица, више те 
никада нећу водити код зубара, ни у шетњу! 3убар 

мора да те извади и ... и немој да се плашиш.
После тога Маја се вратила, села на столицу и- 

хоп- зубић је зачас  био на њеном  длану.
Мама је пољубила Мају што је тако лепо 

објаснила свом зубићу да не треба да се плаши.

Стојанка Гpoздaнoв-Дaвидoвић
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ИМА ЈЕДНО МЕСТО

Има једно место
иза седам мора

где цео свет спава
спавати се мора.

Има у том месту
госпођица права
која никад, никад
не жели да спава.

Има једно село
иза седам гора

где сва деца једу
јер се јести мора.

Има у том селу
једно розе цвеће

један јунак мамин
који јести неће.

Ја предлажем за њих двоје
да се нађу, да се споје.

Не треба их прутом бити
већ их треба оженити.

Па нека се цвећка
са супругом нећка.

Љубивоје Ршумовић
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ДЕТЕ

Дете није дете
Играчка за стрине и тете

Дете је дете
Да га волите и разумете.

Нећете ми веровати
И велики песник Гете

Некада је био беба
И веома немирно дете.

Бркати хајдук Вељко
Што је злотвору прашио пете

У почетку је сисао палац
И био немогуће дете.

Јунаци космоса
Што лете на друге планете

Прво су седели на ношама
А после су сели у ракете.

Дете није дете
Играчка за стрине и тете

Дете је дете
Да га волите и разумете.

Љубивоје Ршумовић
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ЈАСНА И МАКАЗЕ

Остала Јасна сама код куће. У фиоци стола 
нашла је маказе и одмах рекла:

- Играћу се кројачице.
Прво је Јасна секла хартију, затим једно парче 
крпе, a онда је почела да сецка своју хаљиницу,

Кад је дошла мама, Јасна је одмах рекла;
- Мамице, нећу више да се играм кројачице.

- Нећеш више да се играш маказама?! А зашто?
- Зато што су маказе неваљале. Ја сам се њима 
лепо играла кројачице , а онда су се оне посвађале 
са мном. Скочиле су на моју хаљиницу и штриц, 

штриц ...  исекле је.

Драган Лукић

КРЕВЕТ

Кревет се оно зове,
где живимо у пиџами.

У кревету гледамо снове,
чим нам се око склопи.

Кревети су мали биоскопи,
у које одлазимо сами.

Милован Витезовић
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ЧИГРА И ДЕЦА

Наша чигра
лепо игра,
ситно везе,
право стоји,
јер се боји.
У њој није

 божја душа,
она само

бич наш слуша.
Ал’ ми деца
боље знамо,
јер ми бича
не требамо;
наша душа
речи слуша.
Реците нам:
„То је добро,“
реците нам:
„То је здраво“

ићи ћемо
увек лепо,
стајаћемо
увек право. 

Јован Јовановић Змај
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ДЕЦА СУ УКРАС СВЕТА

Нема света ни планете
Где не може стићи дете,
Јер све дечје стазе воде

од игре до слободе.

Цвеће је украс баште
Лептир је украс цвета,

А деца пуна маште,
Деца су

Украс света...

Лепе песме тихе тајне
Све љубави важне, сјајне,
Нека плану, нек се роде

Од игре до слободе.

Цвеће је украс баште
Лептир је украс цвета,

А деца пуна маште,
Деца су

Украс света...

Љубивоје Ршумовић
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ДЕЦИ

Твој свет је прво веома мали. Мали као колевка. 
Као кадица. Као соба. Као мама и тата. Онда је 
мало већи. Као кућа. Као двориште. Као људи. 
Затим постаје све већи и већи. Као улица. Као 

пијаца. Као град.
Онда научимо, видимо и чујемо да је свет веома 
велики. Већи од кућа, већи од градова, већи од 

земаља, већи од целе Земље.
Велики је и као 3емља и као небо. Неизмеран.

У том свету живимо ми. У њему гледају наше очи 
и слушају наше уши.

Децо!
Постоји на овом свету много лепих и занимљивих 
ствари. Будите радознали као деца, па тражите, 
гледајте и слушајте. Не смете задремати пре 

времена.
Морате прочитати много књига и новина.

Морате се упознати са много малих и великих 
тајни.

Морате бити радознали до звезда и иза звезда, и 
до дна мора и још дубље.

3нате ли шта су архитекте? Шта су 
навигатори? Шта су телепринтери?

Јесте ли већ видели кукавицу? А јазавца? А краву? 
Знате ли како се игра шах? А рукомет? А валцер?

Јесте ли видели све оно што још нисте видели 
и чули све оно што још нисте чули? Треба 

тражити. Очима и ушима. Треба се играти 
детектива са цвећем, балконима, 
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бубама и машинама.
Постоје тавани, подруми, баште, шуме, потоци, 

музеји, књиге, новине, календари, точкови, 
часовници, локомотиве, бродови, голубови, 

корњаче, радио, телевизија...
Треба гледати и слушати. Слушати и гледати. 

Халапљиво и гладно. Што дуже будете радознали, 
дуже ћете остати млади.

Тако вам ушију и очију, не дремајте!

Душан Радовић

78
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Песме и приче  
о породици

79
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ЈУТАРЊИ ПОЗДРАВ
 

Добро јутро, тата,
чуј звоњаву сата.

Добро јутро, мама,
и теби и нама.

 
Добро јутро, секо,
узаври нам млеко.
Добро јутро, бако,

устани полако.

Добро јутро, деда,
донеси нам меда.

Добро јутро свима
колико вас има!

Петар Кнежевић
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НЕДЕЉА

Недеља је дан када се одмарају
дечји вртићи

и у њима играчке
 остају саме.

Недеља је дан када су деца срећна
уз своје тате и маме.

Миодраг Тодоровић 

ЗАГОНЕТКА

Поставићу вам загонетку праву,
пажљиво слушајте, веома је лака.

Понекад има косу црну, понекад плаву,
али зато је лепотица од њих свака.

Оне имају познато име,
за мене су оне праве даме,

а да би у овој песми било риме,
открићу вам тајну – то су наше маме!

Михајло Кечкеш
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СРЦЕ

У срцу моје маме 
и моје срце куца.

Кад њено куцне – так
моје се чује – тик.

Њено је око топло
к’о око жутог сунца
и у том топлом оку
станује и мој лик.

Драган Лукић 

МАМИНЕ ОЧИ

Два изворчића,
Два поточића
Две птице,

Две љубичице
И два сунца

Из којих се доброта точи
то су драге мамине очи.

Стојан Тарапуза

82
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МАЈЦИ

Драга мајко,
ружо месечарко.
Цветај, цветај,

никад не прецветај!
Ти си мајко,

моје сунце јарко.
Греј ме, мази,
али не залази!
Буди невен,

буди ми зимзелен!
Док ме Сунце

твога лица греје,
снег не може

мој смех да завеје.

Добрица Ерић

83
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НАЈБОЉА МАМА

Најбоља мама на свету?
Моја мама!

Најбоља мама на свету?
Моја мама!

Одакле нам очи, очи?
Родила их мајка!

Одакле нам уши, уши?
Родила их мајка!

Одакле нам руке, руке?
Родила их мајка!

Све на свету родила је мајка.

Лети песма око света,
лепша него бајка:

нема цвета ни детета
док не роди мајка!

У животу ја сам срела 
многе добре жене,

ал’ је само једна хтела
да роди баш мене!

Добра мама, лепа мама,
само једна наша мама!
Благо вама, благо нама,
благо свима са мамама!

Душан Радовић

84

konyv.indd   84 2014.08.06.   17:48:46



ДЕСЕТ РАДНИКА

Ушао сам сусетки Дари у кућу и назвао јој Бога. 
Гледам, код ње је све чисто и тако лепо: деца 

умивена, уредно обучена, а и ручак припремљен.
Упитао сам: - Како стижете све то да урадите?

Она ми одговори: - Како не бих стигла? Мене 
служи десет радника. Слушају ме; шта им кажем 

то чине, а један помаже другоме.
- Какви су то радници? Где су вам?

- Ево их овде! - насмејала се Дара и показала ми 
својих десет прстију.

Народна прича

85
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МОЈ ТАТА

Све одавде па до мора,
нигде нема таквог створа,
нигде нема таквог злата
као што је тај мој тата.

Он је зора и свануће,
он је моје небо плаво,
он је првак наше куће,
он је увек оно право.

Кад се смеје – небо бруји,
кад говори – цвеће цвета,
а кад пева – то славуји
лете преко целог света.

Зашто ћемо крити
кад и ви то знате,
баш је лепо бити
дете мога тате.

Божидар Тимотијевић

86
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ЉУБОМОРА

Чини ми се да мој тата
више воли млађег брата.
Он му тепа још са врата
када с посла кући стигне,
прво га за носић штипа,
после га за образ пипа,

па га дигне,
па се шали,

у постељу са њим легне,
а мени се грло стегне

и жалим што нисам мали.
Чини ми се

да мој тата
више воли млађег брата!

Ласло Блашковић

МОЈА КЋИ

Маслачак би 
пред њом клеко

кад се она
пољем шета!

Ја све стрепим
да је неко
не убере

место цвета!

Добрица Ерић

87
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ЖЕЉА ДЕВОЈЧИЦЕ

Бранко Халуса

ШТА ТО ИМАШ, СЕКО

„Шта то имаш, секо,
у обадве руке?“

„Имам једну крушку
и две јабуке.“

„А коме их носиш?
Можда своме бати?

Хоћеш ли нам рећи – 
ми би’ хтели знати.“
„Крушка је за бату.
Јабуке ћу дати – 
једну мојој мами,

другу своме тати.“

Радован Микић

88

Да могу као пчелица
летети с цвета на цвет
тражећи капље медене,
цели бих обишла свет.

Ма куда стигла далеко,
у срцу осећам свом,

да бих се, као и пчелица,
вратила у свој дом.
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КАНТИЦА

По воду је пошла девојчица
у руци јој сребрна кантица.

Зора је небо украсила,
у лугу се птица огласила.

Нуди се јагода зрела:
„Би ли ме брала, би ли ме јела?”

„Јагодо слатка — добар ти дан!
Али мој је братац болестан.

Не бих те брала, не бих те јела,
морам му донети воде из врела

и захватити морам је ја
пре но што је сунце обасја.”

Девојчица хладну воду захвата
с лепом жељом за здравље брата.

Са врела се враћа девојчица,
у руци јој сребрна кантица.

Девојчица се кући вратила,
кантица се сва позлатила.

Отон Жупанчић

89
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СЕСТРА И БРАТ

Уместо злата, шта је боље имати?
Сестру.

Уместо пушке, шта је боље имати?
Брата.

Која је лутка најлепша на свету?
Сестра.

Који је лутак највеселији на свету?
Брат.

Ко нежније грли од пешкира?
Сестра.

Шта је топлије од рукавице?
Шака старијег брата.

Који чешаљ најнежније чешља косу?
Чешаљ начињен од сестриних пет прстића.
У којој чаробној кеси има чудних играчака?

У џепу брата.
Која птица сваког јутра буди дечака?

Сестра.
Која је љуљашка најмекша?

Руке старијег брата.
Чије уво најсигурније чува тајну?

Сестрино.
Када је љубичица најлепша?
Кад је брат поклони сестри.

Драган Лукић
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91

БРАТ

Лако је теби кад имаш брата,
па може да те штити и брани.

Кад се у дворишту играте рата,
он увек стоји на твојој страни.

Од свих је бољи,
од свих је јачи.

Зато брат тако много значи.

Лако је теби кад имаш брата,
па се њим поносиш пред свима.

У биоскопу нема карата,
он само трепне и – већ их има!

На утакмици нигде места,
он само мигне – 

три клинца дигне!
Познаје сваког кондуктера.

Познаје сваког посластичара.
Има у граду триста другара.

И тако, пошто немам брата,
мораћу увек како знам

да будем двоструко вредан сам,
да будем двоструко храбар сам

и да порастем сасвим сам.
А баш је тешко тако сам. 

Мирослав Антић
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СТАРА БАКА

Године су многе,
А леђа нејака,

Године су тешке- 
3гурила се бака.

Али ипак воли
И песму и шалу,
Увек има причу
за дечицу малу.

Кад је деца сретну,
У руку је љубе,
А она се смеши:

„Хвала ти, голубе!“
Па се онда сместе
Испод брсне зове,
Па потеку приче
Све нове и нове.

3амирише зова
Од сунчева зрака,

Уживају деца,
Ужива и бака.

Јован Јовановић Змај
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93

ДЕТЕ И БАКА

Бако, стара бако, бабушчице мила,
јеси л’ и ти кадгод мала, млада била?
Јеси л’ могла кадгод исправити леђа?
Је л’ и твоја коса кадгод била смеђа?

Је л’ и твоја хаља била кадгод кратка?
Је л’ и тебе когод звао: „Душо моја слатка“?

Је л’ и теби когод кадгод ‘ваку лутку дао?
Ваљда се скрхала, па ти је сад жао!
Та зар мора, бако, остарети свако?
Хоћу л’ и ја, бако, остарети тако?
Морам ли зар и ја бити тако седа?
Тако смежурена, згурена и бледа?

Па зар томе нема баш никаква лека?
Зар се то не може живети довека? 

Јован  Јовановић Змај

ДЕДА И УНУКА

Стари деда траву коси,
Унука му воду носи,
Унучица мала Неда,
Мезимица свога деда.
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ДЕДА И УНУКА

Седи деда, а на крилу
унука му мала Јела,

па га пита: - Је ли, деда,
што је твоја коса бела?

Осмехну се деда стари:
- Чуј, унуко моја мила,
прао сам је шесет лета

па је стога побелила.

Јован Јовановић Змај

ШТА ЈЕ ДОМ

Недељко Попадић

94

Дом нису тапете,
ни теписи лепи.

Дом је кад за тебе
неко брине, стрепи.

Дом нису ролетне,
ни зидови голи.

Дом је кад ти неко
шапне да те воли.

Дом нису фотеље,
ни библиотека.

Дом је кад те неко
пун љубави чека.

А ко ти то може
такву нежност дати?

Једино на свету,
само добра мати.
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ЗА ТРОЈИЦУ

Дотрча Дуле, па као из пушке:
- Молим те, мама, дај ми три крушке!

- Колико ја бројати знам –
ти си сам!

Зашто три крушке да ти дам?

- Треба, мама,
знаш и сама:
за Душана,
па за Дулу,
па за Душка.

Свакоме по једна крушка.

- Ево теби једна крушка,
па ће бити
за Душана,
и за Дулу,

и за Душка!

Григор Витез
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ИМЕНА

Ако си Драган -
свима нам буди драг.
Ако се зовеш Благоје,

као мед буди благ.

Ако си Цвета –
треба да личиш на цвет.

Ако се зовеш Петко,
нек’ ти је оцена пет.

Ако си Тихо,
тих буди као сан.

Ако се зовеш Звонко,
Звонко се смеј цео дан.

...
Ако си Искра – 

заискри као пламен.
Ако се зовеш Здравко,
буди здрав, као камен.

Ако си Вера,
Снежана, Ленка,

ако си Борче,
Гордана, Сенка,

ако си дете – свеж мајски цвет,
буди ми здраво,
буди ми живо, 

цветај да собом украсиш свет! 

Глигор Поповски
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КОРЕНИ

Старом се славом дичим,
срећом на деду личим.

Имам подлогу јаку,
личим на своју баку.

За понос не тражим плату,
личим на свога тату.

Није шала, ни виц,
ја сам пљунути стриц.

Сензација сам ретка,
за то је заслужна тетка.

Живот би постао драма
да нисам спретан као мама.

Биљка сам врло фина,
реткост сам своје врсте.

Али је просто милина
што имам корене чврсте.

Татјана Ђурђев
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ДЕДА И РЕПА

Посеје деда репу. Израсла репа голема, преголема.
Стане деда репу из земље чупати-повуци, 

потегни, ишчупати не може.
Позове деда у помоћ бабу. Баба за деду, деда за 

репу-повуци, потегни, ишчупати не могу. 
Позове баба у помоћ унуку. Унука за бабу, баба за 
деду, деда за репу-повуци, потегни, ишчупати не 

могу.
Позове унука у помоћ куцу. Куца за унуку, унука за 
бабу, баба за деду, деда за репу-повуци, потегни, 

ишчупати не могу.
Позове куца у помоћ мацу. Маца за куцу, куца за 
унуку, унука за бабу, баба за деду, деда за репу-

повуци, потегни, ишчупати не могу.
Позове маца у помоћ миша. Миш за мацу, маца 

за куцу, куца за унуку, унука за бабу, баба за деду, 
деда за репу-повуци, потегни и ишчупају репу.

Руска народна прича
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КО ЈЕ КРИВ

Упитала баба унуку:
- 3ашто ти је тако прљава кецеља?

- То су јагоде криве, бако. Ставила сам их у џеп, а 
оне су ми упрљале кецељу.

- 3ашто су ти прљава колена и руке?
- То је Азорка крива! Провукла се испод тарабе и 
почела да лаје на мене: „Ав, ав! Провуци се испод 

тарабе!“ И ја сам се провукла.
- А зашто си тако разбарушена?

- То је ветар крив, бако. Трчала сам, а он је јурио 
за мном. Сакрила сам се под грмом, а он ме и 

тамо нашао. Подвукла сам се под степенице, али 
ме је и тамо открио. Ја нимало нисам крива!
А по вашем мишљењу, децо, ко је свему крив?

Л. Владеску
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СЕДАМ ПРУТОВА

Имао отац седам синова, седам свађалица. Стално 
су се око нечега препирали. Када немају за то важан 
разлог, они нађу неку ситницу, тек само да не буде 
онако како је лепо и Богу мило. Гложећи се тако, 

занемарише сав кућни посао и све им пође наопако.
Било је себичних и опаких суседа који се радоваху 

томе трвењу њихову  и назадак њихов окретаху на 
своју корист. Та, лако је грабити онде где нема ко да 

чува, кад се чувари међу собом свађају.
Отац њихов се забрину видећи да ћe бити зло и 

наопако. Једанпут окупи око себе синове, па им показа 
седам прутова, чврсто везаних у један сноп и рече: 

- Даћу десет дуката ономе од вас који преломи овај 
сноп.

Свих седам синова покушаше да освоје дукате: пробали 
су овако и онако. Најзад сваки рече да не може. А отац 

ћe онда: 
- Чудим се да не можете, јер то је сасвим лако.  

Он развеза канап којим је био везан сноп, штапићи 
се размакоше и он их без муке поломи, један по један. 

Синови се као мало насмешише. 
- Е, дабоме, тако се може. Тако би могло и нејако 

дете. 
Управо је то отац хтео да чује од њих, па им рече: 
- Ето вам, децо, ваше слике и прилике. Не будете 
ли сноп, бићeтe седам прутова које, као што сами 

рекосте, може cлoмити и нејако дете.

Народна прича
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ДВА БРАТА

Била два брата. Један је имао жену и децу, а други је 
живео сам. Од своје мајке они су наследили велику њиву. 

Обрађивали су је заједно и што би им родило, то би 
мећу собом делили.

Једне године они засејаше њиву пшеницом.  
Када пшеница роди, они је пожњу, повежу у снопове и 
оставе их на њиви, подељене на две једнаке гомиле.
Усред ноћи, оном брату самцу, доће нешто на ум.  
Он рече сам себи: - Мој брат има жену и децу, које 
треба да храни. Није право да мој део буде једнак са 
његовим. Уcтaћy, узећу неколико својих снопова и 

cтaвити на његову гомилу. То он неће приметити, па 
се нeћe ни пpотивити.  

Како је смислио, тако је и учинио.
Али исте ноћи пробуди се и други брат па рече жени: - 
Мој брат је млад и живи сам самцат. Он нема никога ко 
би му помогао у послу. Није право да ми добијемо толико 
снопова колико и он. Устаћемо, па ћемо неколико наших 

снопова пренети на његову гомилу.  
Он то неће пpимeтити, па се неће ни пpотивити.  

Тако и учинише.
Следећег дана бpaћa одоше на њиву и обојица се зачудише 

када видеше да су гомиле једнаке као што су биле.  
Никако нису могли да схвате како је то могуће после 

онога што су учинили током ноћи.
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3ато следеће ноћи урадише исто што и претходне: 
додаше један другом на гомиле неколико својих снопова. 

Изјутра их опет очекиваше чудо-гомиле су биле једнаке. 
Они нису знали да су један другоме пренели исти број 

снопова.
Најзад, треће ноћи се браћа сусретоше са снопом на 

леђима, који су носили са своје гомиле.  
Тако се чудо објасни, а они падоше један другоме у 

загрљај.
Људи из села, када су чули за овај пример велике 

братске љубави и несебичности, помислише да је оно 
место, где су хрпе жита остајале, Богу милије него 
било које друго, па ту подигоше, у славу Божју, дивну 

богомољу.

Народна прича
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Песме и приче  
о другарству
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ДОБРИ СУСЕДИ

- Добар вече, суседицо!
Ух, ала сам жедан.

Би л’ ми дала мало воде -
Само гутљај један.

- Хоћу, хоћу, - драге воље
Вода није скупа.

Кад си жедан, ево ти је,
Ево цела ћупа.

- Хвала, хвала, суседицо
Е, баш се разблажи’.

Кад вам од нас што затреба,
Само мени кажи.

Јован Јовановић Змај

ДОБАР ДРУГ

Који има добра друга,
не боји се очајања:

подељена туга
упола је мања;
подељена срећа

два пута је већа.
Јован Јовановић Змај

104
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ДРУГАРСКА

Добар друг ти вреди више
и од сунца и од кише,

и од шуме и од хлеба – 
добар друг ти увек треба.

Кад наиђу бриге многе,
нема лека осим слоге

и у добру и у беди
другарство ти злата вреди.

Ако имаш доброг друга, 
невоља ће брзо проћи,

кад наиђе болест, туга,
без позива друг ће доћи.
Друг ће увек наћи речи
твоје туге да залечи.

Перо Зубац

ПЕСМА ДРУГАРСТВА

Чудна нека дружина
Под јасеном ужина.

Деле зрно проје
На двоје, на троје.

То мрави ручају
У своме царству
И певају песму
О другарству.

Драгомир Брајковић
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ДРУГАРСТВО

Међу друговима нема тајне,
међу друговима нема свађе,
па и неке ствари безначајне,

међу друговима лепше су и слађе.

Сви треба да знају
шта другарство значи,

заједно смо лепши,
заједно смо јачи.

Међу друговима нема тајне,
међу друговима нема свађе,
другарице су најчешће сјајне,
али понека тужибаба се нађе.

Сви треба да знају
шта другарство значи,

заједно смо лепши,
заједно смо јачи.

Љубивоје Ршумовић
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СРЕЋАН ЗЕКА

Усред шуме
зека сео,

због болести
није јео.

Видео га
прикан јеж,

па донео
купус свеж.

Вук га спази
па се сјури,
салате му
џак дотури.

Лија стиже
с брда, преко,

и донесе
топло млеко.

Иза жбуна се
славуј јави:
- Мора зека 
да оздрави.

А зека се
смешка, мази,
срећан што га
друштво пази.

Русомир Арсић
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ДВА ДРУГА

Ишла кроз шуму два друга, кад пред њих искочи 
медвед.

Један се даде у бекство, попе се на дрво и сакри,  
а други остаде на путу. Није имао куд, те паде на 
земљу и начини се мртав. Медвед му приђе и поче 
га њушити. Овај престаде и да дише. Медвед му 

оњуши лице, помисли да је мртав и оде.
Кад медвед оде, онај сиђе с дрвета и упита друга:

- Па шта ти је медвед на уво говорио?
- Рекао ми је - одговори овај, - да више не 

путујем са таквим другом, који ми је само на 
речима пријатељ, а када дође до невоље, брине  

се само о себи.

Лав Николајевич Толстој
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