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СВАКО ИМА ГОВОР СВОЈ

Милица Бунгулац

ТРИ СУСРЕТА

Крај воде сусретох паче
и паче поздравих ја.

Рекох му: „Добар дан, паче!“
А паче мени: -Ква-ква!

На мосту сусретох пиле,
жуто ко пилићи сви.

Рекох му: „Добар дан, пиле!“
А пиле мени: -Пи-пи!

Пред кућом сусретох штене,
на њему жакетић плав.

Рекох му: „Добар дан, штене!“
А штене мени: -Ав-ав!

Слободан Лазић

Зашто ћуран пућпуриче,
Зашто вочић риче,
Зашто гуска гаче,
А магарац њаче?

Зашто маца каже - мау,
Зашто куца вели - вау?
Свако има говор свој,
Као и ти, мили мој.

konyv.indd   110 2014.08.06.   17:49:05



111

БЛАГО ПАТКИ

Киша пада – крупне капи:
тап, тап, тап...

А по бари патка гаца:
шљап, шљап, шљап...

Са прозора
гледа Зора,

гледа, па се диви:
„Како лепо и весело
бела патка живи!“

И Зора би, да је пусте
да трчкара боса,

играла се, квасила се,
од пете
до носа.

Јулија Лучев
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КОКА И ПИЛИЋИ

Милица Бунгулац

НЕЗГОДА

Кроз двориште јуче
срећни тата петао
с пилићима својим

први пут прошетао.

Правио се важан, 
крилима је лупао,
па у бунар упао
и сав се окупао!

Смејали се пилићи,
чуло се до неба:

„Баш си, тата, шепртља!
Тако ти и треба!

Мирослав Антић

„Пипи, пипи, пипи, пи
мама, мама, где си ти?“

„Коко, коко, коко, да
ево, децо, ту сам ја.“

„Пипи, пипи, пипи, пи
гладни смо ти, мама, ми?“

„Коко, коко, коко, да
мени зрно, вама два.“
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ЈАЈА

Две кокошке беле
по јаје су снеле.

То је сврака знала,
једно је украла.

Друго нађе Јела:
„Која га је снела?“

Једна виче: „Ја – ја !...“
Друга виче: „Ја – ја !...“

Тако, од те зиме
има јаје име.

Момчило Тешић

ЋУРАН

Наш ћуран је леп,
данас хвали реп.

И јуче је био леп,
хвалио је реп.

И сутра ће бити леп,
и хвалиће реп...

Момчило Тешић
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ГУСАН

Пошао је да се купа –
репић кус,

весело по води лупа –
пљус, пљус, пљус.

КРАВА СЕ ОТЕЛИЛА

Он ће Виту тимарити,
и појити и солити,

под њу сламу простирати
па ће она млека дати – 

пуно, пуно млека
за теле и Лека!

Момчило Тешић

Капље киша капљицама –
кап, кап, кап,

гази гусан барицама –
шљап, шљап, шљап.

Врат је дуги накривио –
га, га, га,

оба крила раширио –
нек се зна.

Чељад су се веселила:
крава им се отелила

женско теле, а малено,
као детлић све шарено.

Биће, биће млека
за теле и Лека!

Леко ће да води краву
у најбољу, сочну траву,
јер његова добра Вита
мора увек бити сита.

Па ће бити млека
за теле и Лека!
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ЖДРЕБЕ

Расте ждребе путоного,
волимо га много, много.

Длака му је доратаста,
хитро је к’о брза ласта.

На челу му звезда бела,
гргурава грива цела.

Паметно му црно око,
а лепо му име Соко.

Умиљато као јање...
Кад ће стићи за јахање?

Момчило Тешић

ЖДРЕБЕНЦЕ

Па му носи сена,
јуче покошена:

„Ево, драго ждребе,
ово је за тебе!“

Јован Јовановић Змај

Ждребенце је мало,
тек му десет дана,

ал’ од њега нема мира,
ни лоза ни грана.

По дворишту скаче,
вија старог кера,
а Јулка га грди,
и у ред га тера.
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КАКО СЕ КО ЗОВЕ

Упитала деца ждребе:
- Зашто тебе зову Ветрић?
- Ја брзо трчим. Као ветар.

- А зашто се ти зовеш Носиља? - обратила се 
деца кокошки.

- Ја носим јаја. 
- А зашто су тебе назвали Певац? - питала деца 

петла.
- Ја гласно певам и својим кукурикањем вас будим 

у зору. 
- А тебе, магарче, зашто зову Тврдоглави?

- Нећу да кажем! – одговори магарац и удари 
копитама у земљу.

Семјон Коган

ЗЕКА

Бежи зека преко пута,
нема капе, ни капута.

Докле ловац пушку спрема,
малог зеке више нема.

Народна песма
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ЗЕЧИЋЕВ САН

А шта сања,
то већ знате:
лист купуса
ил’ салате.

Гвидо Тартаља

ЗЕКА, ЗЕКА ИЗ ЈЕНДЕКА

3ека, зека, из јендека,
Данаске си срећан био!
Данас ти је - деце ради
Стари ловац опростио.

Јован Јовановић Змај

Горе грање, 
доле трава,
а у трави

зечић спава.

Ветрић пирка
измеђ’ грања,
а под грањем 
зечић сања.

Скочи зека из јендека,
Па по снегу лако прти,
3а њим скочи други, трећи,
А за трећим и четврти.

По ћилиму белом скачу
Један другом на кркачу,
Преметну се преко њушке,

Ваљају се полеђушке.

Гуркају се у том трку,
Ћушкају се у том хуку,
Ко их гледа, не мож’ знати,
Играју л’ се, ил’ се туку.

Гледао их ловац стари,
Пуцати му беше жао,
Узе листак књиге беле,
Па је зеке - нацртао.
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ЗЕЧИЋИ

Сазнали су зечићи
да ће ловац доћи,
сакрили се, чекају,

три дана, три ноћи.
У шуми се сакрили
испод једне гране,

о, ко ће им донети
водице и хране?

Гвидо Тартаља

ВЕВЕРИЦА И ЗЕЦ

„Веверице, створе лепи“,
зец је моли кусорепи,

„да заблистам на весељу,
испуни ми скромну жељу:

твој реп китњаст, витак, вран,
позајми ми само дан...“

„Дала бих ти, не да није,
ал’ се тамо једе, пије,

па се плашим док се частиш
да ми мој реп не омастиш,
па куда бих после с њим -
зар да стидно црвеним!“

Момчило Тешић
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ЈЕЖ

Склупчао се мали јеж
па сад мирно спава.
Боц, боц иглицама,

не дирај га ручицама!
Боде, боде јеж,

биће суза - беж!

ЈЕЖ

Јеж, створење љупко,
чим га неко такне,
смота се у клупко
и с места не макне. 
Кад је тако смотан,

чувај га се, роде,
јер тај наш лепотан

зна и да убоде.
За уљеза сваког

нема ништа црње,
него кад јеж тако

накостреши трње.

Милорад Геров
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РАЗБОЛЕ СЕ ЛИСИЦА

Разболе се лисица,
суши се ко грана.

Лечили је брижљиво
неколико дана.

Али болест незнана
све је јаче стеже
зато лисац зечеве
у фијакер преже:

 
„Да ти, драга, нађем лек

прећи ћу сто гора,
и одважно препливати
двесто плавих мора.“

Крупне сузе лисици
падоше у крило:

„Кад бих гуску појела,
лакше би ми било!“

Момчило Тешић
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ЈЕЛЕН

Да л’ га то нека
кошута зове

Ил’ трубе ловци
који га лове?
Шумо зелена,
чувај  јелена!

Добрица Ерић

CTAPИ MEДO

Брунда-гундра, брунда-гундра ...
медо гледа зделу меда!

Стари Медо - мудра глава:
здела празна - медо спава ...

Брунда-гундра, брунда-гундра ...
медо гледа зделу меда!

Кад мед буде у њој глед’о,
играће вам стари медо!

Брунда-гундра, брунда-гундра ...
медо гледа зделу меда!

Отон Жупанчић

Усред  шуме
пропланак  зелен
А на пропланку

стоји млад јелен.
Шумо зелена,

чувај  јелена!
Узнемирен и
запет к’о лук
Он ослушкује
далеки звук.
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МЕДВЕД

Што се медвед 
излежава!

Свак’ би рек’о
да он спава.
Али да му 

бациш крушку,
подиг’о би одмах њушку.

Гвидо Тартаља

ЉУТИТО МЕЧЕ

Месец обукао чизмице жуте
облаци обукли плаве капуте

па целе ноћи небом језде.
Доле, у шуми, једно мече

замишљено, већ треће вече,
гледа у звезде.

Мече се љути већ трећи дан
што га терају у зимски сан
и замишљено стално ћути.

Тата се љути, мама се љути
и сви му веле:

„Откад постоје мед и пчеле,
откад постоје сунце и вече,
Нисмо видели такво мече.“

„Шта ћеш да радиш”, мама га пита,
„кад лишће сасвим, сасвим пожути
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и снег напада изнад рита?”
А мече ћути.

„Шта ћеш да радиш”, бака му вели,
„кад свет од снега сасвим побели?”

Тата се љути, мама се љути,
мече ћути.

Одједном мече љутито рекло
шта га је пекло:

„Нећу да спавам, нећу и тачка.
3ашто не спавају зец и мачка?

И птица изнад наших глава
зашто не спава?”

А онда тихо, тихо рече:
„Баш ми је криво што сам мече.”
Сад мама ћути, и тата ћути,
и сви су страшно забринути.

Мече се љути:
„Узећу”, каже, „тротинет,
идем међ’ децу, међу свет.

Нећу да спавам. Нећу и тачка!
Што не спавају зец и мачка?”

Месец обукао чизмице жуте,
облаци обукли плаве капуте

па целе ноћи небом језде.

А једно мече већ треће вече
неће да спава. Гледа у звезде.

Бранислав Црнчевић
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БОЛЕСНИК  НА ТРИ СПРАТА

Нашега старог доктора Јана
Телефон зове с Калемегдана:

„Докторе драги, хитно је врло,
имамо госта, боли га грло!”

„Имате госта?
Да није странац?”

„Право сте рекли. Јест, Африканац!”
„Доћи ћу брзо, за један сат.

Кажите само на који спрат?”

„На коме спрату? Тешко је рећи,
боли га читав - други и трећи.”
Чудом се чуди наш доктор Јан:

„Какав болесник?! Je л’ троспратан?!”

„Докторе, јесте, то није варка.
3овемо, знате, из зоо-парка,
жирафу једну боли нам врат,

а то је - други и трећи спрат.”

Бранко Ћопић
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МАЧЕ

Ја сам мало маче,
Што мауком плаче;
Не зна само шта ће.

Стојим, стојим, стојим,
А нешто се бојим:
Да не скочи откуд
Какав велик миш.

Мого би ме тући,
3а бркове вући.
Аратос га било,
То ми није мило!

Ал’ да откуд видим
Мишићичка мала,
Ком је мила шала,

С њиме би се моја шапа,
Апа, рапа, здрапа,

Радо поиграла.

Јован Јовановић Змај
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КОД МАЧКЕ НА ЧАСТИ

Јован Јовановић Змај

МИШ ЈЕ ДОБИО ГРИП

Миш је добио грип,
па је сео у џип

и превалио пут дугачак
да га прегледа доктор мачак.

Доктор пацијента пипну,
пацијент нешто зуцну,
доктор му леђа штипну
затим га у чело куцну.

„Са моје тачке гледишта
није ти ништа.“
То каза, то каза,

па га смаза.

Бранко Радун

У прастаро време
- Тако шала гуди -

Мишеви су били
безазлени, луди.

Мачка их позва
На слатка семења,

А они јој дођу
Пуни поверења.

Трпеза је пуна,
Све избрано јело,
А мачка је села

Баш у горње чело.

Па очима светли
Мери своје госте,
Мисли ког ће прво,
А кога ће после!

konyv.indd   126 2014.08.06.   17:49:07



127

ЛАВ И МИШ

Док је лав спавао, претрчао је преко њега миш.  
Лав се пробуди, ухвати миша и хтеде да га поједе.

Миш зацвиле и рече лаву:
- Молим те, поштеди ме, а ја ћу ти се кад-тад 

одужити.
Лав се насмеја и пусти миша.

И заиста, после  неког времена лав се нађе у 
невољи. Ловци, који су га дуго прогањали, ухвате 

га у велику мрежу. 
Зачује миш лава, како беспомоћно риче, дође и 

прегризе мрежу. Лав се поново нађе на слободи, а 
миш му рече:

- Ти си ми се онда смејао и ниси веровао да и слаби 
могу да помогну јакима.

По Езопу

ПУЖУ

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

Народна песма
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РАЗУМЉИВА ПЕСМА

Драгомир Ђорђевић

ЗАШТО ПУЖ НОСИ СВОЈУ КУЋИЦУ

Једног дана састане се на ливади повелико 
друштво. Био је ту дугоухи зец, веверица са 
китњастим репом, брбљиви врабац, и да не 

набрајам, сви остали из ближе и даље околине.  
Сви су се веселили и збијали шале. Кад је весеље 
било на врхунцу, стиже полагано пузећи и мали 
пуж. За казну што је стигао последњи, одмах га 

почеше задиркивати.
- Шта миcлитe, зашто пуж носи кућицу? - 
упита враголасто зец, стрижући дугачким 

немирним ушима.
- Боји се да га лопови не покраду док је изван куће 

– зацвркута врабац на весеље свих присутних. 
И док су се сви смејали на рачун пужа, довуче се 
однекуд велики црни облак и уз грмљавину саспе 

велике кишне капи на ливаду. Сви се разбежаше да 
што пре дођу својим кућама. Само се мали пуж 

завуче у своју кућицу и причека да киша престане.

Иван Голеш

Причају по свету
Како је пуж спор
А немају појма

Да је мудар створ.

Што да пушта корак
И пролива зној

Што да жури кући
Кад је већ у њој.
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ЛИСИЦА И ГАВРАН

Гавран се шепурио, сав задовољан, на грани једног 
дрвета.

Беше украо једно велико парче сира и спремао се 
да га поједе. Само што је хтео да почне велику 
гозбу, појави се једна лукава лисица којој, кад 

угледа примамљиви комад сира, поче да цури вода 
на уста. Одлучна да се докопа сира и да га поједе, 

поче да ласка гаврану:
„Истина је, пријатељу гавране“, рече лисица, „да 
си ти једна веома лепа птица; твоје перје је тако 

прекрасно! Каква штета што ти је глас тако 
крештав.“

„Крештав мој глас?“, упита гавран. „Пусти ме да 
ти отпевам нешто па ћеш видети!“

У жељи да докаже злобној лисици да лепо пева, 
гавран отвори широм кљун да запева и – испусти сир.

Лисица, која је само то чекала, зграби сир, 
остављајући гаврана са добро наученом лекцијом 
да не треба обраћати пажњу на празна ласкања.

Езоп
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TBPДOГЛABИ  МАЛИ  ЗЕЦ

На уској планинској стази сретну се једног лепог 
летњег дана два зеца: стари зец Диша и мали 
зец Глиша. Са обе стране узане стазе расле су 

оструге и глогови. Два зеца се нису могла никако 
обићи. 3ато стари зец Диша рече малом зецу 

Глиши:
-Склони се мало удесно, да прођем.

-Нећу да се склоним - љутну се Глиша.
-Онда скрени улево - помирљиво рече Диша.
-Мислиш да ја не знам да је то исто. Баш си 

паметан! И лево и десно је трње на које се могу 
избости. И зашто баш ја да се склоним, зашто то 

не би ти учинио?!
-3ато, - одговори му стари зец - што си ти 
млађи и мањи. Теби је лакше да се завучеш у 

врзину и опет изађеш из ње.
-Е, баш нећу - свађалачки му одбруси мали зец 

Глиша.
Старом зецу Диши није остало ништа друго него 
да утврди да је Глиша неваспитан зечић и да не 

поштује старије. Aли, то му није ништа помогло. 
И даље је испред њега стајао накострешени
и за свађу спреман мали зец. Требало је да га 

обиђе, али како?
Најзад се стари зец Диша сети да паметнији 
попушта. И као паметнији нађе и паметно 

решење за ову неугодну ситуацију. 
Рече малом зецу Глиши :

Добро. Кад нећеш да се склониш, а ти хајде
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прилегни по стази како бих ја могао да те 
прескочим.

Предлог се допаде малом зецу Глиши. Леже 
преко стазе. Надао се да га стари зец не може 
прескочити, него да ће се заплести о њега и 

пасти у трње.
Стари зец Диша, који је у младости био шампион 
у скакању у даљ и у вис, направи два-три скока  

и без по муке прескочи малог зеца Глишу.
Међутим, мали зец Глиша је тог дана био посебно 
расположен за свађу. Био је чак увређен:  „3ар сам 
ја тако мали кад ме један матори зец тако лако 

прескочи?!”
3ато сустиже старог зеца, гурну га и рече му:

- Шта мислиш да ја тебе не могу да 
прескочим?! А?! Ти мислиш да боље скачеш 

од мене? Неће бити тако! Могу и ја тебе да 
прескочим, ако хоћеш и из места!

Стари зец Диша је помислио како овај мали зец 
уме само да се хвалише. 3ато му рече:

- Хајде, скачи! Само пази да ми не скочиш на 
леђа. Још ћу те морати истући!

Диша полеже по стази.
Мали зец Глиша се залете и скочи тако далеко да 

је могао прескочити још једног старог зеца. 
Диша му је признао да у скакању не заостаје 

за њим, али сад је стари зец морао да прескаче 
Глишу, да би га мимоишао. После је Глиша морао 

да прескаче преко Дише да би изједначио број
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скокова. Онда опет Диша преко Глише да би Диша 
наставио пут. А мали зец Глиша није желео да 
стари зец Диша има и један скок више од њега, 

те је настављено такмичење у скакању.
Тако су се они прескакали на узаној планинској 

стази све до мрака.
Предвече се нађоше на крају шуме, у башти 

пуној купуса. Пошто су од силног скакања били 
изгладнели, сваки поједе по целу главицу купуса. 
Сити и задовољни, заборавише на такмичење и 

претходну свађу. Вратише се у шуму и као стари 
пријатељи увукоше се заједно у жбун да преноће. 

Спавали су лепо.
Ни ухом нису мрднули.

Милутин Данојлић
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ЛИСИЦА И РОДА

Била једном нека лисица која се спријатељила са 
родом и решила да је позове на ручак. Кад је требало 

да одлучи шта да понуди гошћи, дошла је на идеју 
да се са њом нашали. Спремила је укусну чорбу коју 
је сипала у два плитка тањира и гoшћy дочекала 

речима:
-Изволите, госпођо! У вашу част припремила сам 

нешто што ћe вам се сигурно допасти! Жабљу чорбу 
са сецканим першуном, видећете како је укусна!
- Хвала! Хвала! - одговорила је рода задовољно, 

oсeћајyћи предиван обећавајући мирис, али одједном 
схвати шалу. Колико год да се трудила, својим 
дугачким кљуном није могла да попије чорбу из 

плитког тањира, а лисица ју је све време уз смешак 
нуткала: - Пијтe! Пијте чорбу! Да ли вам се допада?

Сиротој роди није преостало ништа друго него да 
прихвати игру и глумећи равнодушност одговори:

- Тако ме је заболела глава да сам изгубила апетит.
Брижна лисица је пожурила да јој одговори:

- Како ми је жао! А тако је лепа чорба! Права 
штета, aли бићe још прилика.

Рода је спремно дочекала:
- Тачно тако! Cлeдeћи пут ћемо се опет срести на 

ручку, овога пута ја вас позивам!
Сутрадан је лисица на улазним вратима затекла 
љубазну цедуљицу којом је рода позива на ручак. - 

Како је фина! -помислила је лисица. - Није се увредила 
што сам се са њом нашалила! Права госпођа. Родина 

кућа није била тако лепо опремљена као
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 лисичина, па се газдарица извињавала:
- Моја је кућа много једноставнија од ваше, али 
сам спремила изузетан ручак - речне paчuћe у 

белом вину и бобице смреке!
Унапред се облизујући, лисица прислони њушку 
на високу, уску флашу, коју јој је рода пружила. 
Али колико год да се трудила, није јој полазило 

за руком да окуси храну која је била на дну- њена 
њушка није могла да прође кроз уско грло флаше. 
3а то време рода је својим дугим кљуном у сласт 
јела. - Пробајте, пробајте рачиће. Да ли вам се 
допадају? - запиткивала је рода, не престајући 
да жваће. Сирота лисица исмејана и пометена 

није чак успела ни да смисли оправдање зашто не 
може да једе. Те вечери, док се гладна превртала 
у постељи, а сан јој није долазио на очи, ceћajyћи 
се непоједеног ручка, рекла је помирљиво: - Могла 

сам тако нешто и да очекујем!

Езопова басна
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ОГЛЕДАЛЦЕ

На шумском пропланку лежало је у трави огледалце. 
Ко га је изгубио, не зна се. Можда пастирица која 
је туда пролазила са стадом, можда ловац који се 

ту биo спустио на траву да се одмори, можда деца 
која су туда једном наишла - ко ћe знати? Тек, 

огледалце је лежало и у њему се огледало сад небо, 
сад сунце, сад грање, сад облак, сад птица у лету...
Једног дана наиђе туда зец. Спази огледалце, погледа 

у њега и угледа своје уши, своје бркове, своје очи...
-Ох, па тo је моја слика! Само не могу да се сетим 

када сам је изгyбио...
Уто с оближњег дрвета скочи веверица. Скок-скок-

скок и ево је крај зеца.
- Шта си нашао?

- Нашао сам своју слику. Само никако да се сетим 
када сам је изгyбиo.

- Дај да видим!  
Веверица погледа у огледалце и угледа свој лик.

- Како можеш да кажеш тако нешто? Па зар не 
видиш да је тo моја слика? Ево, погледај боље!

3ец погледа поново и опет виде свој лик.
- Којешта! Ти ниси при себи. 3ар не видиш моје 

велике лепе уши на тој cлици?
И док су се зец и веверица тако препирали, слете с 

дрвета сојка крешталица:
-3ашто се препирете?

- Нашао сам своју слику - рече зец - а веверица 
тврди да је њена. Њој сигурно вид није у реду.

- Мој вид је у најбољем реду - рече веверица - али
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у зечијој глави нешто се мyти кад може да твpди 
нешто штo није тачно. То је моја слика, ево 

погпедај и ти, сојко!
Погледа сојка и виде своју слику.

- Ех, ех, баш сте ми ви обоје чудне памети! Како 
се можете свађати кад је ово моја слика? Шта вам 
је? 3ар не видите мој кљун на њој, а ниједно од вас 

двоје нема кљуна.
Чуо то и медвед, који је туда пролазио, па се 

приближи да види каква је то свађа.
- Шта се догодило? 3ашто толика вика? - упита 

медвед.
- Ја сам нашао своју слику - рече зец - а дошла је 
веверица и твpди да је њена, а онда дошла и сојка, 

која опет каже да је то њена слика.
- Није иcтинa - рече веверица - Погледај, па ћеш 

видети да је моја.
- Којешта! - наљути се сојка - како могу да тврде 

да је то њихова слика кад је моја и ничиja друга! 
Лепо се види мој кљун. А зар и једно и друго од њих 

има кљун?
Узе медвед огледалце, погледа и насмеја се тако 

крупно и снажно да је сва шума одјекивала.
- Будале! Баш сте будале! Ха-ха-ха! Па ви се 

свађате око моје слике! Слушајте, нека се неко од 
вас само усуди да каже да је то његова слика! То је 

моја слика! - рече медвед.
Наравно, нико се од њих троје није усудио да 

противречи медведу. Медвед узе огледалце, одгега у
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шуму и упути се право својој кући. У кући су били 
његова медведица и њихова два мечета.

- Гледајте! - повика медвед још с прага - Нашао 
зец моју слику у трави на пропланку, па настала 
свађа између њега, веверице и сојке крешталице. 
Свако твpди да је слика његова, све док нисам 

наишао ја, погледао и видео да је то моја слика. 
Ево, погледајте!

Погледа медведица и одмах рече:
- Па наравно, то је медвеђа глава. Како су могли 

само тако глупо да тврде?
Погледаше и медведићи, редом, и свако изјави:

- Па то си ти, тата, док си још био мали као 
ми, али никако није ни зец, ни веверица, а ни сојка 

крешталица.
- Тако је, тако, cинчићи моји! Ви сте још мали 

па и видите још умањено, али се види да сте моја 
памет и моја крв!

И медвед обеси огледалце о зид.

Григор Витез
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ТРИ ПРАСЕТА

Три брата прасета реше да се осамостале, па 
оду из родитељског дома и почну живети на ивици 
храстове шуме. Тамо је било много жира, њихове 
омиљене хране. Свако од њих направи себи кућицу: 

један брат од сламе, други од дасака, а трећи 
- највреднији, лепу и чврсту кућу од цигала и 

малтера. Кућице су им биле потребне да се у њих 
склоне када почну јесење кише, али и да их заштите 

од њиховог највећег непријатеља - вука. Он би се 
радо најео младе прасетине, само да их се дочепа.
Не прође много времена, од како су стекли кров 
над главом, а пред кућицом од сламе појави се 

вук. Он позва прасца, који се скривао у њој, да му 
се добровољно преда, што овај одби. Онда му вук 

страшним гласом запрети: 
- Кад дунем и ватру сунем, срушићу ти кућу! 
Прасе и даље није хтело да изађе, па вук напуни 
плућа ваздухом и снажно дуну од чега се слама 

разлетела на све стране. Бескућник једва стигне 
да утекне у дрвену кућицу коју је направио његов 
брат, када и пред њу стиже вук. Није му много 

вредело да им прети, нису никако хтели да изађу 
из кућице. На то вук дуну још снажније него на 

кућицу од сламе и даске попустише. Два прасета 
се склонише у једину преосталу кућицу у коју их је 

радо примио њихов вредни брат.
Узалуд је вук претио и дувао, кућицу од цигала и 

малтера није могао да сруши. Онда је смислио нови 
начин да се дочепа пpaceћeг печења.

konyv.indd   138 2014.08.06.   17:49:08



139

С обзиром на то да су и врата и прозори били 
чврсто затворени, у кућицу се могло ући једино 

кроз оџак. 
Не размишљајући много, вук се увуче у њега и 

паде право на жар који је тињао у пећи. Жестоко 
опекавши тур, изјурио је кроз врата, која су 

му прасићи љубазно отворили и нестао у шуми 
да се више никада не појави. Од тада су сложна 

браћа живела срећно и задовољно, а ако угледате 
три велике свиње како се хране жиром на ивици 
храстове шуме, будите сигурни да су то они.
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ПРИНОВА У ЗЕЧЈОЈ ПОРОДИЦИ

Мали зец је скоро сваки дан одлазио у шуму где 
је поред јежа и меде све чешће затицао и црно 
коврџаво куче. Сјајно су се проводили учетворо: 
лутали су и луњали по шyми, проналазили нова 
скровишта, омање јаруге, увале, па чак и једну, 

изгледа одавно напуштену, јазбину испод огромног 
старог храста. Ту су се завлачили и причали, а 

кад би им досадило, излазили су на неки од безброј 
пропланака да се играју, скакућу, увежбавају се у 
разним вештинама, колико да протегну и мало 

заморе своје младе мишиће.
Једног дана, кад се управо спремао да крене на 

уобичајени састанак са својим пријатељима, мали 
зец примети да се мама-зечица некако необично, 

тешко, чак тромо креће, и да јој је трбух 
поднадуо.

„Шта је с тобом, мама?”, уплаши се мали зец. 
„Да ниси болесна?”

„Не, нисам”, насмеја се мама-зечица. „У питању 
је нешто сасвим друго. Нисмо ти још хтели рећи, 
али кад си већ и сам приметио, можда је време да 

ти кажем. Имаћемо мале зечеве.”
„Мале зечеве?”, зачyди се мали зец. „А ја? 3ар ја 

нисам мали зец?”
„Јеси“, одговори му уз благи осмех мама-зечица. 
„Али ти си сад већ, као што и сам знаш, велики 
мали зец. А ја ћy за који дан родити сасвим мале, 

мале зечеве.”  
Мали зец се у први мах озбиљно замислио, чак и
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забринуо. Шта ћe то да значи по њега, питао 
се. Можда ћe тата-зека и мама-зечица одсад 
сву пажњу посвећивати новорођенчади, а њега 
занемарити, промешкољи се у њему љубомора. 
Но кад је помислио како ће се ти мали зечеви, 

кад само мало поодрасту, играти с њим, одмах 
гa прођоше злослутне мисли и поче да се унапред 

радује принови којом ћe се умножити њихова 
породица.

„А колико ће их бити?”, упита знатижељно 
мама-зечицy. „То се не зна унапред”, одговори она.
„А зашто сам се ја родио сам, зашто и нас није 

било више?”, настави да запиткује мали зец.
„Па, вероватно зато што ми је то био први 

порођај. Могло је и тад да се деси да родим више, 
али тако је испало. Ти си наш први и засад једини 
мали зец. И ми ћемо те увек много волети”, рече 
мама-зечица, слутећи шта се у малом зецу збива.

После ових речи више ништа није помућивало 
искрену радост малог зеца. Поче да весело скакуће 
око мама-зечице, носићем дотичући њен трбух, 

не би ли нешто нањушио.
„Мама, па они се мичу!”, повика радосно кад је 

њушком напипао како се нешто сићушно мешкољи 
у маминој утроби.

„Наравно”, одговори мама-зечица. „Рекла сам, за 
који дан треба да се породим.”

„Ово морам да испричам малом јежу, меди и 
куци”, узвикне мали зец.
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„Иди само, слободно”, рече мама-зечица. „Али 
чувај се!”

Мали зец ваљда још никад није тако брзо стигао 
до зборишта као овог пута. Претрчао је поље као 
муња и сав задихан приспео до јежевог легла, где 
су га већ чекали пријатељи. Угледавши зеку како 
бесомучно трчи, они помислише да га неко гони 
или да се догодило неко зло, али мали зец одмах, 

још онако задихан, пређе на ствар.
„Замислите”, рече, „имаћемо мале зечеве.”

Његови пријатељи у први мах нису схватили о 
чему говори. „Одакле?”, упита простодушно мали 

медвед.
„Па, мама ћe их родити”, одговори мали зец.

„А, тако”, схвати меда, а истовремено и куца и 
јеж, у чему је ствар.

„Честитамо”, рече мали јеж. „Само, одсад ћеш 
нам ређе долазити”, дода помало тужно.

„Не, нећу”, поче да га уверава мали зец, али је и 
сам знао да ћe убудуће више времена проводити у 

леглу.
„Доћи ћемо и ми да их видимо”, рече црно коврџаво 

куче, а и меда одбрунда нешто у истом смислу.
Почеше да се играју, потом отидоше до оне јазбине 

испод старог храста, али мали зец беше некако 
нестрпљив, узбуђен. Повремено би се замислио и 

мисли би му сваки пут одлутале до њиховог легла. 
У игри је био непажљив, у разговору расејан.

„Еј, зеко, шта је то данас с тобом?”, упита га куче.
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.„Па зар не видиш?”, промрси мали јеж. „Beћ сад 
стално мисли на мале зечеве. Само му се они 

врзмају у глави.”
„Не, није тако”, правдао се мали зец, али је у себи 

морао да призна како га је мали јеж прочитао. 
Игра га, заиста, није толико забављала као 

раније, мисли му беху заокупљене оним што се код 
куће можда већ збива. Али мама-зечица је рекла 

да ћe се то догодити тек за који дан, присети се. 
Данас још никако.

Ипак, иако је иначе он бивао најразигранији у 
друштву, тог дана је први предложио да крену 
кући. Црно коврџаво куче се брзо сложило јер 
су га код његове куће ионако често укоравали 
што у последње време стално лута, меди је 

било свеједно, он се увек слагао са свим што су 
остали предлагали, само се мали јеж замислио 
и тајанствено насмејао. 3нао је да ће се њихов 

однос убудуће мењати. Остаће пријатељи и све 
ћe бити у најбољем реду, само ће се ређе виђати 
и мање играти. Али шта се може, мирио се у 

себи са судбином. Такав је живот. И мали зечеви, 
и мали јежеви, и мали медведи, и мале куце једном 
одрасту па их уместо игре почињу занимати и 

опседати друге ствари.
Четири пријатеља се растадоше на ивици шуме и 
сваки крену у свом правцу. Мали зец је најпре само 

каскао да остали не би видели како нестрпљиво 
жури кући, али кад је проценио да им је измакао из 
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вида, он појури из петних жила.
Код куће се, међутим, ништа није догодило 
у његовом одсуству. Мама-зечица је лежала, 
опружена, на сунцу, а тата-зека се необично 
нежно врзмао око ње. Увече је, пред спавање, 

малом зецу испричао ону већ скоро заборављену 
причу о малом зецу коју поодавно није причао. 

Мали зец је са чуђењем установио да му се прича 
свиђа исто као некада, кад је још био сасвим мали 

зец и кад му је тата свако вече причао.
„Тата”, рече мали зец кад је тата-зека завршио 

причy. „Одсад ми опет причај свако вече!”
„Xoћy, причаћу ти”, обећа тата-зека. „Односно, 

причаћу вам”, исправи самог себе, помало 
замишљен.

Тако прођу још два дана. Мали зец је одлазио у 
шуму, али се сваки пут све раније и раније враћао 
кући. Кад се трећег дана изјутра будио, још му 
се кроз сан учини да се у њиховом леглу нешто 

необично збива. Протрља очи и угледа призор какав 
пре тога никада није видео. Мама-зечица је лежала 

поребарке у свом кутку, а код њеног трбуха су 
се, као да их је неко руком поређао, потрбушке 

опружила три мала голуждрава, сивкаста 
створења и похлепно сисала.

„Ура”, повика мали зец и тако нагло скочи са свог 
лежаја да су се три мала створења препала, 

испустила мамине дојке из уста, и са страхом у 
сићушним, али разрогаченим очима погледала у 
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њега. „Родили су се! Један, два, три”, изброја их 
мали зец.

„Пст, немој да их плашиш”, рече тата-зека који 
се појави на улазу легла чим зачy како мали зец 

громогласно виче.
Мали зец тад полако, опрезно приђе новорођеним 
зечићима, сваког од њих дотаче њушком у име 

поздрава, од чега су се они видно смирили. Потом 
их детаљније осмотри и установи да један има 
малу белу мрљу на врху њушкице, други такође 
белу, само повећу мрљу која се ширила од њушке 

према челу, док је трећи био потпуно сив.
„Кад ћу моћи да се играм с њима?”, упита.

„Сад пусти да се насисају, немој их бунити”, рече 
мама-зечица. „Што се више насисају, то ћe пре 
ојачати, па ћеш онда моћи да се играш с њима до 

миле воље.”
Мали зец се послушно повукао у свој буџак и 

ћутке, али са видним узбућењем посматрао како 
мали зечићи халапљиво сисају. Кад су се сити 
насисали, један по један се припише уз мама-

зечицу и заспаше.
Мали зец се тад полако, бешумно искраде из 

легла. Био је врло узбуђен и нестрпљив, а није знао 
шта да ради. Сунце већ беше прилично одмакло, 
приближавало се време уобичајеног састанка у 

шуми.
„Тата!”, сети се одједном. „Да ли смем да позовем 
своје пријатеље, меду, куцу и малог јежа, да и они
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 виде наше слатке мале зечиће?“
Тата-зека је лежао испред легла и будно мотрио 

на све стране. На ове речи се мало замисли, а онда 
одобри: „Пoзoви их”, рече. „То су твоји пријатељи. 
Од њих сигурно не прети никаква опасност нашим 

малим зечићима.”
Мали зец није до краја ни саслушао тата-

зекине речи. Чим чу оно „позови их”, окрете се и 
муњевито појури ка шyми.

Др Предраг Степановић
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АЛА ЈЕ ЛЕП ОВАЈ СВЕТ

Ала је леп
Овај свет!

Овде поток,
Онде цвет.
Тамо њива,
Овде сад.
Ено сунце,
Ево хлад.

Тамо Дунав,
Злата пун,
овде трава
онде жбун.

Славуј песмом,
Љуља луг,

ја га слушам
и мој друг.

Јован Јовановић Змај

ГОДИШЊА ДОБА

Пролеће, лето,
јесен, зима,

четири годишња
доба има.

Пролеће, лето,
јесен, зима,

и прође година.
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ПРОЛЕЋЕ

Опет креће
пролеће

с песмом кроз мој крај.
Дође ласта, дође рода,
зажубори бистра вода

и полете змај.

Топли дани
сунчани,

изменили свет.
И, гле, свуда наоколо, 
где је било грање голо,

осуо се цвет.

Вредне пчеле
почеле

да скупљају мед.
Снега нема, зима није,

бацили смо бунду, скије – 
лопти сад је ред.

Воја Царић
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ЛОПТА

Ех, лопта је чудо
каквог нигде нема,
увек се котрља,
никада не дрема.

Удариш је јако,
она не заплаче –

што је више бијеш,
она скаче јаче.

из књиге „Математика у дечјем вртићу“

ПРОЛЕЋНА ПЕСМА 

Пролеће је, пролеће је,
радује се цео свет,

куд погледаш, сунце сјаји,
а под росом блиста цвет.

Наше груди, наше душе,
заталас’о овај сјај,

славуј мали сунце хвали,
што је земља прави рај.

Јован Јовановић Змај
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РАНО ПОВРЋЕ

На крилима пролећа
Пуно раног поврћа.
Смеши се на пијаци
У маленој корпици.

Краставац, салатицу,
Млади лук и ротквицу,

Ако деца једу,
Биће све у реду.

ШУМА СЕ БУДИ

Погледај, шума се буди
и ставља зелени шал,

а птице се већ спремају
за први пролећни бал.

Буде се патуљци,
коренчуљци, травуљци...

Гљивице стидљиво вире,
поветарац им љуља шешире.

Гле, меда тихо брунда:
„Зима је иза нас.“

А очи још му жмиркају
и поспан му је глас.

Јадранка Чунчић - Бандов
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ПРОЛЕЋНИ РАЗГОВОР

„Висибабо, бела, мила.
што си главу оборила?“

„Још ни један цвет не видим,
ја сам први, па се стидим!“

Миодраг Тодоровић

БУБАМАРА

Отон Жупанчић

Чирибара, бyбaмapo,
бyбaмapo моја,

лети, лети и покажи
где је кућа твоја!

Из руке је дечакове
преко поља, као света,
бубамара прелетела
све до шарен-цвета.

Чирибара, бубамаро,
ту је лепа кућа твоја,
дај полети и покажи

где је кућа моја!

Полетела бубамара
ка сунцу, високо —

пленила је свака шара
дечаково око.
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ДИЖИМО ГЛАС

Природа је све около
а човек у среди,

ко се хвата у то коло,
много више вреди.

Чувајмо природу,
дижимо глас,

па ће и она чувати нас.

Душко Трифуновић

ТРИ ПРОЛЕЋНА ЦВЕТА

Добро јутро! Добар дан!
Пролећни сам цветић ран.

Пролеће је дошло тек,
а с њим и ја – кукурек.

Добро јутро! Добар дан!
Пролећни сам цветић ран.
Познаје ме трава свака;

ја сам бела висибака.

Добро јутро! Добар дан!
Пролећни сам цветић ран.

Свако дете мене зна:
љубичица то сам ја.

Милан Митић
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ЗАКЛЕО СЕ БУМБАР

Заклео се бумбар у цвет и у мед,
да ће на ливади да направи ред...

Неће ту да вршља од сад било ко – 
ни зека, ни јага, ни коза ни во.

Нек знају и странци: жирафа, зебра и лос
свакога ко пасе, грицнуће за нос!...
Јер они су збиља неваспитан свет;

чупајући траву поједу и цвет!!! 

Радивоје Васић

 

РОДА

Ево нам рода долеће,
Носи нам славно пролеће:
Пролеће, дете малено,
Дели нам цвеће шарено.

Веселе птице благују,
Сви се на свету редују.

Благујте птице, благујте!
Радујте с’, децо, радујте!

Јован Јовановић Змај
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ЛАСТАВИЦЕ

- Ластавице, где сте биле?
- У далеком свету.

- А шта сте нам донеле?
- Пролеће на репу.

ЛАСТАВИЦЕ

Испод нашег крова,
има нешто ново.

Ластавице миле
гнездо сачиниле.

И весело цвркућу:
- Сад имамо нашу кућу.

ЛАСТЕ

Гвидо Тартаља

Млада трава расте.
Ево, лете лесте.

Носе ситне мрве,
мушице и црве.

То вечера биће,
за њихове птиће,

да не заспе, јадни,
без вечере, гладни.
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САН ПТИЧИЦА

Шушка, шушка трава.
Ко у гори спава?

Лакше, брале, немој прићи,
спавају птичићи.

Милорад Петровић

ПЧЕЛИЦА

Зазујала пчелица
на липину цвета:

„Има л’ иког од мене
срећнијег на свету?
Велика је истина:
неуморно радим,

зато сваком радошћу
душу своју сладим“.

Милорад Петровић
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ПРВИ ЛЕПТИР

Полетео кроз зрак први
лептирић,
лептирић.

Плави цвет му понудио
шеширић,
шеширић.

А он рече: „Баш ти хвала
цвете плав,
цвете плав.

Више волим лепршати
гологлав,

гологлав...“

Момчило Тешић

 

СУНЦЕ

Сунце греје
свет се смеје.

Сунца нема
свет се спрема

да задрема.

Милосава Мијовић
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ЗРАЦИ

Сунашце златно над гором
дигло се, мисли даље,

бисерне зраке на земљу
уснулу шаље.

Први зрак зажиже
на бусен росне траве —

цвеће к небу подиже
радознале главе.

Другим зраком украси
скрито гнездо птичица —

у тихи луг се огласи
звонка песмица.

Трећи зрак је Тончеку
у постељу пао меку —

веран својој накани
да га расани.

И зрак га је, уз овце,
тек у пољу стигао,
радосног и веселог,

јер се пре сунца дигао.

Отон Жупанчић
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ПРОЛЕЋНИЦА

Јован Јовановић Змај

Пчелица зујка,
Ветрић лахори,
Поток у гори

Гласно жубори;
Лоза се вије,
У роси мије,
Птичицe поје
Песмице своје;
Шумица иста
Помало листа,
Све се понавља:
Пролеће с’ јавља.

А жарко сунце
3лати врхунце

Фрушке нам горе
Осветком зоре;
3ирнеш ли куд,
Лепота свуд.

Све се понавља:
Пролеће с’ јавља.

Тамо у трави
3умбул се плави:

Ту у забави
Вредни су мрави;
И цврчак цврчи,
Травицом трчи,
Те тако слави
Живот нарави;
Лептирак шари
Цвећем летари;

И све што гмиже
Живље се диже;
Све се понавља:
Пролеће с’ јавља.
Гле, деце мале
Где се у гају
У загрљају

Љyбe и шале!
Благо тој деци
То је пролеће

Блажене среће.

konyv.indd   159 2014.08.06.   17:49:19



160

КИШA

Кишо, мати
Благодати!
Падај, падај,
Прах утоли,
Дај живота
Гори, доли.

Кишо, мати
Благодати!
Покваси ми
Цвеће мило

Не би л’ јоште
Лепше било.

Кишо, мати
Благодати!
И поток те
Чека вити,
Па ће боље
Жуборити.

Јован Јовановић Змај
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БЛИЖИ СЕ, БЛИЖИ ЛЕТО

Ближи се, ближи лето,
у души већ га слутим,
помаља златну косу

у зрелим њивама жутим.

Зрикавци су ми рекли,
кад их у путу сретох:

- Ближи се, ближи лето!...

Десанка Максимовић

САДИТЕ ЦВЕЋЕ И ВОЋЕ

Садите цвеће и воће,
Земља наша да цвета,
Све лепша, богатија,
да буде сваког лета.

Јован Јовановић Змај
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ДETE И ЛEПTИP

Дете

Лептирићу, шаренчићу,
Ходи к мени амо!

Ево имам лепу ружу,
Омириши само.

Лептир

Ја бих дошо, ал’ се бојим
Какве игле клете,

Стиснућеш ме, пробошћеш ме,
П’ онда збогом свете!

Дете

Нећу, лепко, нећу, лепко,
Живота ми мога.

Само хоћу да избројим
Кол’ко имаш нога.

Лептир

Е, па то ти могу казат
И издаље малко:

Лептир има шест ножица,
- А сад збогом, ранко!

Јован Јовановић Змај
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ЉУБАВНА ПЕСМА

Био, једном, један маслачак
и био, на небу, бели облачак.

Облачак горе, маслачак доле.
Гледећи се, почеше да се воле.

Дођоше врућине, летње, жежене,
и маслачак почне да вене.

Облачак притрча брзо у помоћ:
киша је лила све до у поноћ.

И, кад год је било потребе,
облачак даваше све од себе.

Од благородне, топле кише
маслачак је растао све више, више,

ишао, све даље од овог света,
надрастао је сва дрвета,

и једног је дана маслачак
нежно дотакао бели облачак.

Милован Данојлић
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ЈУЦА С ВЕЛИКОМ ЈАБУКОМ

Кума Анча јабуку
Нашој Јуци дала.
Јабука је велика,
а Јуца је мала.

Тој великој јабуци
У маленој руци

Смејао се братац њен
завидећи Јуци.

Јуца вели: „Па нека,
То је моја срећа;

Кад поједем јабуку,
Бићу с прста већа.“

Јован Јовановић Змај
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ТРЕШЊА

Наша трешња носи
хаљине разне боје

и све њој лепо стоје.

С пролећа облачи
хаљине од беле свиле,

а с јесени носи
жуте кишне мантиле.

Више пута годишње
мења хаљине своје.

Ал’ ја волим највише
мајску хаљину њену:

ону зелену
с тачкама црвене боје.

Гвидо Тартаља
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ЛУБЕНИЦЕ

Сазреле су лубенице
Покрај воде Студенице.

Споља плаве, изнутра зреле,
Свака к’о буренце – слатке медене,
Са доње стране жућкасто-беле,
набрекле, хладне, ледене, ледене.

Да ми је препливати Студеницу
да украдем једну лубеницу!
Отрчао бих негде у гору,
Појео бих јој чак и кору!

Милован Данојлић
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ЛАКУ НОЋ

Једног предвечерја пре него што ћe се сакрити за 
брег, Сунце рече:

- Данас много пропутовах и изморих се. Beћ је време 
да легнем. Спава ми се. Лаку ноћ! 

Чула га рода у врбовом гнезду, па рече својим малима:
- Сунце одлази на спавање. И жабе се скривају у 

барама. И нама је, децо, време да легнемо. Лаку ноћ!
На ливади је косио косац. Кад је чуо последње родине 
речи, оставио је косу, ископао рупу у свежем сену и 

рекао:
- Ливадо, данас сам много косио и уморио се.  

Сунце зађе. Роде се сабраше по гнездима. Већ је време 
да и ја легнем. Лаку ноћ! 

На крају ливаде грицкао је траву зец. Кад је видео да 
је косац легао у сено, наћулио је уши и рекао:

- Лепо сам се најео младе детелине. Ено, косац не 
коси. Сунце зађе. Роде се сакупише у гнездима.  

Време је да и ја лeгнeм. Лаку ноћ! 
Кад је то чула јаребица, брзо је под своја крила 

сакупила јаребиће и рекла:
- Ено, наш сусед зец оде на спавање. Сунце зађе.  

Косац више не коси. Роде се прикупише у гнездима. 
Време је и нама да легнемо. Лаку ноћ!

Остао је само лаки ветрић да њише још непокошену 
траву на ливади и да свим заспалим становницима 

поља шапуће снене приче. А месечина, као каква добра 
мајка, покри цело поље својим сребрним покривачем.

Видое Подгорец
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BETAP

Ја сам ветар, дижем прах,
3ар вас није, децо, страх?!

Сад сам дете ко и ви,
Па ћарлијам којегди;

Сад сам вихор, момче холо,
Играм коло наоколо;

Сад вам цичим као гуја,
Сад сам ветрић, сад олуја.
3атворите прозор, врата
Да вас ветар не замлата!
Ја сам ветар, дижем прах,
3ар вас није, децо, страх?!

Јован Јовановић Змај
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ЈЕСЕН

Пред селидбом
већ су птице,
већ пролазе
лубенице.

Киша шушти
и ромиња,
прошло је

и време диња.

Сунце круни
златно труње,
још пристижу

само дуње.

Облак пени
изнад главе,
у кацама

шљиве плаве.

Кроз мир поља
после кише,
на јабуке 

све мирише.

Лаза Лазић
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РАНА ДАРОДАВКА

Преко брда и пољана
коња јаше јесен рана

са галопом јури к нама
са набреклим бисагама.

Стиже нам у смирај лета
да измени слику света.
Позлаћује бујне шуме,

плаветнилом шљиве прели,
сасу кромпир у подруме,
зрело грожђе деци дели...

Момчило Тешић

ЈЕСЕН СTИЖЕ

Јесен стиже,
магле диже.

Све је опустело.

Киша роси,
ветар носи.

Лишће пожутело.

Бранко Халуса
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ТЕПИХ

Још за време дана лепих
јесен поче ткати тепих,
од жутога лишћа клена,

витке брезе и јасена,
од трешњина црвенкаста,
од мркога лишћа храста...

Њиме застре шумске стазе,
шарен тепих, ноге газе...

Момчило Тешић

СВЕ НЕШТО ЖУТИ, ПАДА, ЛЕТИ

- Не могу да се сетим!...

Божидар Тимотијевић

Један лист,
још један лист

и још један лист
жути,
жути,
жути...

Једна кап,
још једна кап

и још једна кап
пада,
пада,
пада...

Једна ласта,
још једна ласта

и још једна ласта
лети,
лети,
лети...

Шта је ово?
Свуд нешто жути,

пада,
лети?

Какво је ово време,
Које је ово доба?...
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ЛАСТАВИЦЕ

- Ластавице, тицо мила,
куда пружиш лака крила?

Зар је зима страшна тако,
те развијаш крила јако?

- За пољима, за горама, 
јарко сунце сија нама...

Тамо где се ласта спрема,
нема зиме, мраза нема.

Ал, кад лето сине само,
доћи ћемо и ми амо.

Војислав Илић

ХВАЛА

Ево, драга дечице,
воћа свакојака,

грожђа бела, грожђа црна,
јабука, крушака!

Ове лепе дарове
јесен нам је дала,
драга наша јесени,
велика ти хвала!

Јован Јовановић Змај
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ПOCЛEДЊИ ЛEШHИK

Јован Јовановић Змај

ПРКОСНА КРУШКА

Поред пута крушка жута на високој стоји грани.
Покушали малишани, покушао мрки меда, 

покушали сви од реда, пре времена, још за лета, 
да је скину са дрвета.

Ал’ се крушка није дала. Све је редом обрукала.
А на крају – није шала – са гране је сама пала.

Никола Јеремић

На дрвету, чак на врху, 
Тужна лица

Седи једна забринута
Веверица.

Чини ми се и сузе јој
Лицем клизе,

Последњи је лешник хтела
Да загризе;

Јесен позна, већем жути
Лист на грани,

Сад лешника нема више,
Сви побрани.

И последњи што га нашла
Измаче се,

Ни ораја нигде нема,
Не виде се.
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БРЕЗА

Питала брезу јела:
- Ко ти скиде, сестро бела,

капут зелен?
Је л’ то можда био јелен?

- Није јелен!
То је јесен дотрчала, 
капутом се поиграла,

цијелог га је растргала.
Сад закрпе мог капута 
слаже јесен око пута.

Драшко Шћекић

ЛИСТИЋ ЖУТ

У јесен касну
листић жут

кренуо на далек пут.
Ветар је тихо јецао

и падале су кише
док је листић

шапутао:
- Нећу се вратити

више.
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ЈЕСЕЊА ПЕСМА

Све је пошло наопачке,
За врапце и мачке,
Кад је јесен окачила
Своје жуте значке.

Кад је ветар запевао
Новембарске тачке...

Пажња! Пажња!
Велика јесења распродаја!

Продајемо сунцобране
- купујемо кишобране!

Продајемо старо лишће
- купујемо пахуљице!

Продајемо тротинете
- купујемо санке!
Купујемо шубаре

- продајемо машне!

Продаћемо санке
- купићемо рукавице.
Продаћемо сејалице

- купићемо грејалице.
Продаћемо сладолед

- попићемо чај!
Јер!

Све је пошло стрмоглавце!
За птице и цвеће,

Кад је сунце одустало
На кров да нам слеће,
Као да је жуто љуто,

Као да нас неће!
Душан Радовић

175
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ПPBИ CHEГ

Гледај само, гледај само -
Је л’ то шећер, мамо?
- Није шећер, чедо моје,
То је хладно, ледено је.

Леден шећер! - рече Лела.
Па то сам ја већем јела.
- Хајд’ у собу, лудо мала!

И мати се насмејала.

Јован Јовановић Змај

САНКЕ

Лете, лете санке,
лете као стреле,

узане и танке
наше санке беле.

Санке јуре, јуре.
Има снега, има.
Ако се претуре,

и ми ћемо с њима.

Гвидо Тартаља
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ЗИМА

Нема више топлих дана
Завладала друга клима

Застудело са свих страна
Са севера стигла зима.

Ветрови су учестали
Димњаци су пуни дима
листови су сви опали
Започела права зима.

Пахуље к’о брашно веју
Свака грана капу има
Топле бунде децу греју
на санкање зове зима.

На све стране санке, скије
Зимска игра прија свима
кад се трчи хладно није
Прекрасна је ова зима.

Бранко Живковић
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СНЕГ 

Покривенa снегом
Сва се поља беле.
Зелене су само
Танковрхе јеле.

Клизању се сташе
Радовати деца;
Кад ко падне,

Веле: 
- Ухватио...зеца.

Од јутра до мрака
Са весељем овим
Јуре деца лака

На санкама новим.

Иво Мунћан

ПАДА СНЕГ

Ура, децо, пада снег!
Бела шума, бео брег,

бела стаза, бела река,
бела врана, бео зека...
бео човек, бео брк...

Хајд’ у игру, брже трк.
Петар Стокић
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ПАХУЉИЦА ЈЕДНА МАЛА

Пахуљица једна мала
није знала где би пала,
у лету се замислила,

на нос ми се наслонила
и одмах се истопила.

Момчило Тешић

ИДЕ ЗИМА

Зима иде, иде зима
мали зека шуму има.

Зима иде, иде зима
мали зека мајку има.

Зима иде, иде зима
мали зека крзно има.

Само једно зека нема
Секу да му кревет спрема.

Да му мрзле шапе греје
док у шуми ветар веје.

Весна Парун
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КАКО САЊА ЗИМУ САЊА

Вејавица веје, веје,
пахуљице беле сеје.

Све се бели, никад беље
воденица брашно меље.

Заснежило на све стране,
окитила зима грање.
Огрнула кожух јела,

на глави јој капа бела.
Ко из бајке мала Сања
лепотицу зиму сања.
Вејавица веје, веје,
пахуљице беле сеје.

Бранко Живковић

ЗИМА СТИЖЕ

Драган Кулиџан

Зима стиже –
куц- куц-куц!

Бич се плете – 
пуц-пуц-пуц!

Врапци журе – 
ђија-ђија!

Санке јуре – 
хија-хија!

Ветар шиба – 
фију-фијуу!
Гране гиба – 
гију-гијуу!

Снегом зима 
име пише...

И ту је тачка – 
нема више.
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СНЕШКО БЕЛИЋ

Кад падне први снег,
већ јурим ја уз брег.

Снешка малог правим,
зиму са њим славим.

Он има поглед мрк
од суве траве брк. 
Од мркве има нос

и уз то је бос.

Зар није диван баш
Снешко Белић наш.
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СНЕШКО БЕЛИЋ

Кад је оно неки дан
Опет почо снег да пада,

Скупила се деца чила
Око нека рада;
За час тили
Направили

Човека од снега...
Гле’те га, гле’те га!

„Хајде, Стево,” Коста нуди,
„Хајде ти му кум сад буди!”

A Стева се само смешко,
Надено му име: Снешко,
И презиме други дао,

Те се Снешко Белић звао.
Стајао је браца-Снешко
Уз тарабу баштована,

Стајао је, блесао је
Неколико дана.

Јутрос сину сунце јаче,
А наш Снешко канда плаче,

Или плаче ил’ се зноји,
Али чврсто већ не стоји.
Снешко Белић забрину се,

А деца му ругају се.
Испустио свога штапа,
И ево се већ растапа. 

„Снешко, Снешко”, деца гуде,
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„Бројиш ли се ти у људе?
Снешко, Снешко, нуто јада,

Кад си човек, кам’ ти рада?”
Снешко шапће ко да бунца:
„Ја се бојим јарког сунца.”
„Ко се јарког сунца боји,

Тај не треба ни да стоји.”
Гурнуше га, а он паде,

Па се и распаде!
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ЗИМСКА ПECMA

3има, зима, - е, па шта је,
Ако ј’ зима, није лав!

3има, зима, - па нека је,
Не боји се ко је здрав!

Хајд’ напоље момак ко је,
Тамо веје крупан снег,
Ви’ш ен’ онде навејо је

Читав бедем, читав брег.

А шта може зима мени,
Шта ми може, шта ми сме?!

Нек ми носић поцрвени,
Ето то је, то је све!

Сека 3орка, немој стати,
Твој нек буде први ред;
Сад ћемо се загрејати,
Чучни само на тај лед!

Гле сад живе железнице,
То је трка, то је лет!

3богом птице крилатице,
Наш је сада цео свет!

Јован Јовановић Змај
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ДЕДА МРАЗ

Преко брда, преко брега
и дебелог снега,
јуре неке санке

сребрне и танке.

Деда Мразе, Деда Мразе,
не скрећи са стазе,

не оклевај, не дремај,
већ поклоне спремај!

Падају, падају,
с неба беле звезде,
санке Деда Мраза
преко брда језде.

Падајте, падајте
снежније и беље!

Деда Мраз нам стиже
на весеље.

НОВА ГОДИНА

Честитам вам ново лето,
што имате све вам срећно,
што немате, Бог ће дати,
нек вас срећа увек прати!
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ЗИМА БЕЖИ

3има бежи од пролећа,
И од птица и од цвећа;

Топли ветар њој не прија,
А тај ветар још је вија.

3има бежи од пролећа,
И од птица и од цвећа.
Бежи, зимо, бежи само,

Ми те више не требамо!

3има бежи од пролећа,
И од птица и од цвећа.

А куда ће? - Шта нам стало,
Нас је сунце огрејало!

3има бежи од пролећа,
И од птица и од цвећа.
Гдеко јој се још и руга:
„Ух, ала си била дуга!”

3има бежи, - а бежећи
Шапуће нам збиљске речи:
„То ће ваше лето проћи,
А ја ћу вам опет доћи!”

Јован Јовановић Змај
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БAJKA O ЛАБУДУ

Живела је на врху планине мала Снежана, краљица 
зиме. На ножицама је имала ципелице од сребра, 
била је огрнута белим плаштом попрсканим 
снежним звездицама, а на глави носила ледену 

капу која се преливала у безброј боја кад Сунчев 
зрак на њу падне. Краљици зиме није било хладно 
ни на врху планине. Спавала је у снежном гнезду, 
голишава се ваљала по сметовима, лоптала се 
по цео дан са пахуљицама, возила се по језеру на 
једној црној птици тужно оборене главе. Како је 
Снежана била врло мала, могла је сасвим удобно 
да јој седне на крило. Слетале су на то језеро и 

друге птице, дивље патке и гуске, али оне су биле 
исувише мале да би малој краљици зиме могле 

служити уместо чамчића.
Често је Снежана мислила зашто ли је црна 

птичица тужна, зашто увек обара главу, па је 
једном упита:

- Мој црни чамчићу, зашто си увек толико 
тужан?

- Мала краљице, одвећ сам сад узбуђена и не могу 
ти рећи шта ме тишти - прозбори најзад птица 

- али довече дођи опет на обалу па ћеш чути.
Целога дана Снежана је била немирна,једва чекајући 

да падне ноћ. Кад се смркло отишла је на обалу 
језера где је црна птица већ чекала. Скривена у 

ноћи, исповедала се тихо краљици зиме.
- Све је око мене бело: и дрвеће, и небо, и звери,  
и ти, мала краљице, само сам ја од ноћи црња. 
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3ато ме мори туга. Чувши то, Снежана радосно рече:
- Кад ти је то једина невоља, чамчићу, не брини! 

Учинићу да постанеш и ти бео. 3аплови ноћас 
на средину језера и чекај. После овога, краљица 
је отишла до ледене куле међу стењем, где је 

живела Сребрна звезда, мајка свих пахуљица. Могла 
јој је заповедити, али Сребрна звезда је била врло 
стара па је Снежана због тога умиљато замоли:

- Добра Сребрна звездо, ти која си још мојој мајци 
одећу ткала, пошаљи ноћас на птицу што стоји 
сред језера јато пахуљица и покри њима заувек 
њено црно перје. Учини да се сутра пробуди сва 

бела као снег мога престола.
Тако је молила Снежана, а црна птица је 

уздрхтало чекала насред језера. Кад би око поноћи, 
сан савлада птицу, она положи главу на крило, и 
остаде тако непомична. А истога часа паде јато 
пахуљица и сву је завеја, те у трену постаде бела 

као снег на престолу краљице зиме.
Ујутру Снежана опази да водом плови бели лабуд, 
први на свету. Други су се после тога рађали и 

умирали, али тај први још и сад живи и по истом 
језеру вози Снежану, краљицу зиме.

Десанка Максимовић
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МРАЗ И СУНЦЕ

Хвалио се мраз вејавици: „Осврни се око себе, да ли 
си икада видела нешто лепше? Погледај предивне 
шаре и цвеће које сам насликао на прозорима. За 

то ми није била потребна никаква боја. Довољан је 
мој дах. Таквог мајстора нигде нема!”

На истоку се помоли сунце и смешећи се узвикну: 
„А ово је опет моја мајсторија!” Својим зрацима 
обасја земљу и са прозора нестаде свих трагова 

леденог даха надменог мраза.
Мраз је уздахнуо, погнуо главу и покуњено се 

вратио са вејавицом у ледену колибицу.
- Ако се уздаш у своју лепоту, мудрост и снагу, 
помисли да има лепших, мудријих и снажнијих од 

тебе.
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CAДИ ДРВО

Где год нађеш згодно место,
Ту дрво посади!

А дрво је благодарно
Па ће да награди.

Наградиће изобиљем
Хлада, рода свог,

Наградиће било тебе,
Било брата твог.

Јован Јовановић Змај

ВЕЛИКА TAJHA

Један дечко бистра ока
Седео је крај потока,
Гледао га како скори,
Слушао га где жубори.

Сустижу се ситни вали,
Баш су нешто шапутали;

Мора да је тајна нека,
Што је носе из далека.

Сагиње се дечко ниже
Да разбере што изближе;

Волео би тајну чути,
Нешто врло важно слути.

Јован Јовановић Змај
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ОКРЕНИ СЕ СУНЦУ

Окрени се сунцу да ти се насмеје,
окрени се да те огреје,

онда се сунцу насмеј и ти,
зар није лепо на сунцу бити?

ПАДА, ПАДА КИШИЦА

Пада, пада кишица,
порашће нам пшеница!

Пада, пада кишица,
порашће нам шумица!

Пада, пада кишица,
порашће нам речица!

Пада, пада кишица,
порашће нам дечица!

А неће ни пшеница,
ни шумица, ни речица,
порасти к’о дечица.

Милош Стефановић
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KO CAДИ ДPBЕЋE  У ШУMИ

А зашто неко треба да га сади? Дрвеће то лепо 
решава и самo. Имa ceмeнкe из кojиx pacтe нoвo 

дpвeћe.
Te ceмeнкe paзнoce вeтap и живoтињe.  

3aтo y jeднoј шуми има много дрвећа исте врсте.
Ако се дрвеће у шуми разболи, или изгори, или га 
посеку, онда треба да прође јако много времена 
док порасте ново и здраво. Е, онда шуми треба 
помоћ. Треба из других шума или из расадника 

донети младо дрвеће и посадити га. То раде људи 
шумари, којима је то посао, и ГОРАНИ, који то 
раде зато што воле шуме и дрвеће. После, кад 

шума поново порасте, могу да дођу и препознају 
дрво које су сами посадили и неговали. То је онда 

помало ЊИХОВО дрво и помало ЊИХОВА шума.  
Јер су јој помогли.

Звездана Бабић - Бранимир Просеник
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НЕДЕЉНИ ИЗЛЕТ

Тата је чекао да бар у недељу не мора да буде роб 
куће.

Сања је била мала девојчица и није знала шта 
то значи: бити роб куће. Али је по томе како је 

тата изговорио те речи, знала да то није нешто 
добро.

Она није знала ни шта је ПРИРОДА. А мама је 
рекла да жели да цео дан проведе у природи. И 

одмах је почела да пакује путну торбу. Ставила 
је у њу доста хране, Сањин тањирић, нож, доста 

воћа. Сањи је рекла да у термос налије хладне 
воде.

Напољу се лето претапало у топло злато. Тата 
је понео фотоапарат, новине и душек за спавање.
Све је личило на праву селидбу. Сањин тата је био 
учитељ, стално се селио. Такав му је био посао. 

Сања је мислила да је то још једна сеоба. Али, где 
је Природа у коју се селе?

- Шта је то Природа? - упита Сања маму.
- То је ливада, стаза преко ливаде, поток и вода 
у потоку, шума, цвеће, лептири, бубице, Сунце, 
Месец, звезде, и тако, све је то природа - рече 

мама.
- Па, то је онда неко лепо село.

- Тако нешто - одговори мама. - Само, у 
том селу нема кућа, нити ичега што су људи 

створили.
- Ко је направио поток и шуму, цвеће и Сунце? - 

питала је Сања.
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Мама је била на муци како то све да oбjacни малој 
Сањи, али није имала времена да јој било шта 

каже јер наиђе тата који рече да је све спремно за 
полазак у Природу.

Кренули су, пешке, дугачком ливадом према шуми 
која је својим врховима мутила плаветнило неба.

- Је ли тамо природа - запита Сања.
- И тамо, и овде, - рече тата.

- 3ашто овај лептир лети од цвета до цвета? — 
yпита Сања.

- 3ато, да јави свим цветовима да им наша лепа 
Сања долази у госте - рече мама.
- Шта им он каже? - пита Сања.

- Каже им да буду лепи и весели када наиђe Сања 
- одговори мама.

Сања опипа своју белу машницу да види како јој 
стоји јер је схватила да у Природи сви желе да 

буду што лепши.
Тата се заустави на ивици шуме. Испод њих је 

текао поточић. Није се видео у дубини јаруге, али 
се чуло жуборење воде.

Сви су сели да се одморе на душеку који је тата 
надувао.

- Лакше дишем - рекла је мама.
- И ја, - рекао је тата.

Сања није осећала да лакше дише, али јој је овде 
било лепше него код куће. Није знала зашто.

Тата је рекао да ће да заложи ватру и испече 
ражњиће. Сања је пошла у шуму да накупи сувог
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грања за ватру. Тата јој је рекао да се сувише не 
удаљава.

- 3ашто не смем да идем далеко у шуму? - 
питала је Сања.

- Можда има вукова или дивљих свиња - рекао је 
тата.

- Ја сам Црвенкапа и не бојим се вука - рекла је 
Сања.

- Вук је прогутао Црвенкапу - рече тата.
- Али, ти си ловац - рече Сања. - Ти ћеш ме 

спасти.
- Хоћу - потврди тата.

Док је сакупљала суве гранчице по шуми, Сања је 
мислила како је у Природи све другачије него код 

куће. Код куће мама спрема ручак, а овде то ради 
тата. Мама лешкари на гуменом душеку. 3а њу 

би било боље да стално живи у Природи.
- Мени би дошла Црвенкапа у госте. 3аједно бисмо 

се играле - размишљала је Сања.
Из жбуна излете жута птичица и прелете изнад 

Сањине главе. Сања је гледала за њом мислећи 
како је лепа. Али, зашто бежи од ње?

- Мама, зашто је једна жућкаста птичица 
побегла од мене, тамо у шуми?

- Уплашила се да је не ухватиш - рече мама.
- Ја јој не бих ништа! Само бих је помиловала и 

пустила.
- Али, она то не зна - рече мама. - Има неке деце 

која гађају птичице камењем из праћке.
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- Та деца нису добра - рече Сања.
- Нису - потврди мама.

Тата је пекао ражњиће на тихој ватри док се 
Сања играла крај шумског извора који је био 

покривен старим лишћем. Из лишћа је искочио 
гуштер и уплашио Сању. Тргла се, али је остала 

крај извора. Није побегла. Гуштер се хитро 
успузао уз храст крај извора и одозго посматрао 

Сању мрдајући репом.
- Не бој се - рече Сања.

Не знам само да ли је то рекла гуштеру или себи.
Ипак, ради сигурности, гуштер се попе још две 

гране више.
Сања је испричала мами о враголастом гуштеру 
који се тако вешто пентрао по дрвету. После је 
легла крај маме на душек, док тата не заврши 
са ручком. Ни мама није осетила кад је Сања 

заспала.
Тата је хтео да је пробуди да ручају, али је мама 

рекла :
- Нека је, нека спава. Сан у овој тишини, на 

чистом ваздуху, биће јој слађи од најбољег ручка.
Сања је дуго спавала.

Сањала је како се пење на храст да ухвати 
гуштера. Али, гуштер јој стално измиче. Када се 
попела на врх дрвета, гуштер ју је преварио и с 

друге стране стабла појурио према земљи.
Тада је Сања приметила да до дна дрвета нема 
ниједне гране. Уплашила се, јер није знала како да 
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сиђе. Али, одједном је долетела жута птичица и 
рекла:

- Не плаши се! Ја ћу те спустити па земљу!
Сања је загрлила птичицу. Жута птичица је 
полетела заједно са Сањом и спустила је на 

мекани душек, крај маме. Сања се насмејала. Тада 
је чула мамине речи:

- Јеси ли будна? Шта ти је смешно? Шта си то 
лепо сањала?

Сања је испричала све, али је била убеђена да то 
није сањала, него да јој се све то стварно десило. 

Можда.
-  У Природи се и то дешава - рече тата. - Само, 

време је да ручаш, па да кренемо кући.
Сања је много и лепо ручала.

Држећи се за руке као деца, сво троје су били 
весели.

Провели су безбрижан дан. А у кући увек има брига. 
И нема жутих птичица, ни враголастог гуштера.

Милован Данојлић
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КАКВЕ ЈЕ БОЈЕ ПОТОК

Потоку који шумом тече
Опрезно приђе један јелен,
И напивши се воде рече:

- Поток је као шума зелен.

Крај стена поток даље тече
О камена се ломећ ребра,
Скакутајући зека рече:

- Поток је овај сав од сребра.

Кроз поље поток даље тече
Под ведро небо изашав,
А ластавица озго рече:

- Поток је као небо плав.

И поток даље тече, тече
Над њим облаци бијели стоје,
Лебдећи бијели лептир рече:
- Поток је овај бијеле боје.

С мноштвом звијезда дође вече,
угаси своје боје дан,

Плашљива срна тихо рече: 
- Гле, сав је поток озвјездан.  

Григор Витез
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МОЛИТВА MAЛE СРПКИЊЕ

Српско си ми име дао,
Српске речи прво зачу,

Српског оца, српску мајку,
Па и сеју, па и бpaћy.

Дао си ми српске груди,
У венац ме српски сплео;
Ја разумем, Боже драги,

Ја разумем шта си хтео!

Па зато те Дана моли
Да ојачаш душу њену,
Да корисна може бити

Српском роду и племену.

Чика Јова 3мај

ЈУТАРЊА МОЛИТВА MAЛE ДAНИЦE

Чика Јова 3мај

Добро јутро, добри Бого!
Ја сам мала.

Ја ти не знам ништа рећи,
Само хвала!

Хвала, што је зора тако
Лепа, мила!

Хвала, што ме мајка моја
Пољубила!

Хвала, што је отац добар
За нас ради!

Хвала, што нам кора хлеба
Тако слади!

Хвала,  што се играт могу
С братом малим,

Хвала, што ти могу на свем
Да захвалим!
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МОЛИТВА MAЛE ДAНИЦE ПРЕ СПАВАЊА

Мили Бого, идем спати!
Па ако сам добра била,

Дај ми опет лепа санка
К’о што сам га ноћас снила.

Поведи ме оној башти,
Пошаљи оне исте птице,
Исту децу златокрилу
Да ми буду другарице;

Да беремо исто цвеће
Што смо ноћас у сну брале;

Да певамо исте песме
Што смо ноћас певат знале.

Ал’ ако сам штогод крива,
Нек од мене птице беже;

Сваки цветак нек ме боцне,
Сваки листак нек ожеже;

Нека на ме и не гледе
Она деца с крили вити

- Тад ћy знати да сам грешна
Па ћу сутра боља бити.

Чика Јова 3мај
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ПРИЧЕШЋЕ

Пред велики празник
постоји причешће,
за Божић и Васкрс,
а богме и чешће.

Причест има снагу,
благотворну моћ,
причешће је души,
што је дан за ноћ.

За причешће верник,
тело и крв Христа,
с радошћу кад узме,
срце му заблиста.

Молим, причести се,
кад си зато спреман,
напој срце вером –
бољи савет немам.

Душанка Бојичић
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MИСЛИ УВЕК НА БОГА

Мали Лаза отишао је по Владу да иду заједно у 
школу. Кад је ушао у собу, није видео никог, само 

једну котарицу са дивним јабукама.
Приближивши се котарици, Лаза помисли: „Ала су 
лепе ове јабуке!”  Мисливши тако, узе једну. Али 
истог тренутка му се друга мисао појави: „Ако 

рђаво узрадим, а не виде људи - види Бог!”
Сад остави јабуку, па се окрете да изиђе напоље, 

кад се иза његових леђа зачу:
„Стани!“

Лаза се тако уплаши да је дрхтао као прут. То је 
био Владин деда, који је у запећку непримећен седео 

и све видео. Сад се обрати Лази благим гласом:
„Зашто се бојиш, дете драго, ти си добар, јер 

видим да у свакој прилици мислиш на Бога, видим 
да твоја савест никад не спава. Сад за награду 

узми колико год хоћеш јабука, али увек мисли на 
ову изреку:

Што урадиш, ма и тајно,
Пред Богом је јавно!“

из књиге „Чика Јова српској деци“
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КЕCA C ДУKATИMA

На брежуљку покрај једног друма седео овчар и, 
мотрећи своје стадо, свирао у фрулу.  Друмом 
прође неки варошанин, прође као мимо турског 

гробља, овчару ни Бога не назва.
Сунце је седало, па чобанин потера овце кући. 

Идући тако, опази насред друма једну кесицу. Саже 
се и дохвати је: у кеси је било двеста дуката, а на 

њој извезено име и презиме власника.
- Охо! - рече овчар - ово није мален новац. А биће 
да га је изгубио онај варошанин што малочас прође 

овуда. И он се пожури да стигне путника, кад 
ал’ ето ти њега, већ се враћа и нешто путем 

тражи.
- Ја нешто нађох, - рече чобанин - али ми најпре 

реци своје име.
Варошанин му каза исто име које је било извезено 

на кеси. - Е, онда је ово твоје. Ево ти.
У радости својој, варошанин хтеде да поклони 
овчару један дукат, али га овај одби, говорећи:
- Ја сам само вратио оно што је твоје, а то 
би учинио сваки поштен човек. Зато и нећу да 

примим никакву награду. Већ, ако хоћеш, још ћу ја 
теби нешто дати. Даћу ти један добар савет: кад 
прођеш поред некога, јави му се, назови му Бога, 
па макар то не био никакав господин, него само 

прост овчар!

из књиге „Чика Јова српској деци“
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КРCНО ИМE - CЛAВA

Поред празника које славе сви хришћани, као што 
су Божић,

Ускрс, Духови и други, Срби имају још један свечан 
дан, - празник који не постоји ни код једног другог 
хришћанског народа, ни словенског ни несловенског. 

То је крсно име или слава.

Откуд крсно име у нашем народу?

Тај обичај сачувао се из времена кад су Срби 
примали хришћанство, а то је било између 

867. и 874. године. Први писани помен о слави, 
који поуздано потврђује њено постојање, наша 
историја бележи у 1018. години. Срби се, наиме, 

нису покрстили сви наједном као остали словенски 
народи, него племе по племе. Том приликом 

би сваки старешина племена изабирао за свог 
домаћег заштитника оног свеца који се празнује 
(слави) баш у онај дан кад су се он и његова чељад 
покрстили. То је од тада постајала његова крсна 

слава.
Као незнабошци, Срби су имали кућне богове, 

заштитнике породице и племена, па су ту домаћу 
славу хтели да задрже и као хришћани. Тим 

кућним боговима жртвовали су, тј. приносили 
им као дар: хлеб, месо (заклали би неку домаћу 
животињу) и ватру. Данас се за славу спрема: 

славски колач, кољиво или жито (кувана пшеница 
белија) и славска свећа.
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У разним деловима српског народа славски обичаји 
су различити, али основни су свуда исти. Крсно 

име слави сваки Србин, па ако због оскудице 
не може дочекати и угостити пријатеље, он 

однесе у цркву свећу, тамјан и зејтин. Кад слави, 
домаћин (свечар) на неколико дана пред своје крсно 

име позове пријатеље и рођаке са стране,  
а позива их јабуком и колачем. 

Уочи крсног имена позове суседе и најбоље 
пријатеље на вечеру. То је навечерје.

Ујутру на дан славе иде се у цркву, где свештеник 
освети (изврши освећење) колач, кољиво и свећу. 
После цркве долазе званице кући свечаревој и до 

ручка прихвате се мало и нешто попију. То се зове 
предручак. Пре него што поседају за сто да ручају, 

окади се соба и упали славска свећа (негде свећу 
пале ујутру, одмах по повратку из цркве). Кад се 
изнесе ручак, очита се за столом Оченаш. После 
ручка и све до увече долазе гости, поздрављајући 
домаћина и његову породицу речима: - Срећна 
слава! Гости поседе мало па оду, а они који су 

позвани на вечеру, остану до касно у ноћ. За други 
дан славе каже се патарице. На патарице долази 

претежно женска чељад. 
Народ верује да домаћину на дан славе стоји његов 
светац на десном рамену и све види и чује. Зато, 
док гости ручају, домаћин и његова чељад стоје 
око стола и нуде их, па тек кад гости устану од 

стола, онда домаћи на брзу руку ручају. 
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О томе говори и народна песма:
Српски цар Степан слави своје крсно име светог 
Аранђела. Ту је сва српска госпоштина, а цар им 
служи хладно вино. Но господи је зазор и срамота 

да их цар служи па му говоре да седне с њима 
за трпезу. И превари се цар Степане, седе за 
трпезу... Али шта је оном старом калуђеру, 

те пролива сузе низ образе?  Цареви дворани га 
питају, а он им одговара:

„Док цар Степан на ногу стајаше, 
Стајаше му свети Аранђео, 

Стајаше му на десном рамену, 
Милује га крилом по образу;

Кад цар Степан седе за трпезу, 
Расрди се свети Аранђео,

Уд’ри цара крилом по образу, 
Па отиде из царева двора!“

Зато су морали да држе бденија три дана и три 
ноћи, те се једва светац смиловао и опростио 

цару грех.
На дан своје славе Србин чини још једно човечно 

дело: поставља у свом дому сто за бедне и сироте. 
О том лепом српском обичају пева нам наша 

песма како је Краљевић Марко славио своје крсно име:
Прву софру дванаест владика 
И четири стара патријар’а,

Другу софру господу ‘ришћанску, 
Трећу стара, слепа и нејака.

Код сваког Србина у челу собе стоји икона крсног
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имена. Пред њом се он моли Богу и увек ће, кад 
очита Оченаш, рећи:

ПОМОЗИ, Боже и свети Никола (или већ ког свеца 
слави), крсно име моје!

из књиге „Чика Јова српској деци“

ЧЕСТИТА МАТЕРИ СЛАВУ

„Честитам ти, мајко, славу,
Честитам ти Ђурђевдан!“

А мајка јој глади главу,
Косу плаву кao лан.

„Да ти Бог да - кажи шта ћеш -
А јa ћу га молит већ,

Да се никад не заплачеш -
Бог ће чути моју реч.

Да поживиш сто хиљада,
И још више година,

Па да будеш увек млада,
Увек здрава, весела!“

Добра с’ мaјкa насмејала, 
Детињаста ј’ жеља та;
Ал’ је барем није мала

Ни од кoг научила.
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То из срца њена тече,
Није ничи’ измишљај.

„Е, хвала ти!“, мaјкa рече.
Милкa дода: „Боже дај.“

Јован Јовановић Змај

ДЕДА И УНУК

Узо деда свог унука,
метно га на крило.
Па уз гусле певао му
Шта је негда било.

Певао му српску славу – 
И српске јунаке – 

Певао му љуте битке – 
Муке свакојаке.

Деди око заблистало,
Па сузе пролива,

И унуку своме рече
Да гусле целива.

Дете гусле целивало,
П’ онда пита живо:

„Је ли деда, зашто сам ја 
Те гусле целив’о?“

„Ти не схваташ, српче мало!
Ми старији знамо!

Кад дорастеш, кад размислиш,
Каз’ће ти се само!“

Јован Јовановић Змај
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ГУСЛЕ И НАША ИСТОРИЈА

У оне тешке дане, када је српски народ страдао 
под турским насиљем, гусле не дадоше да клоне 

народна нада. 
Српска сила је била малена, али јуначка. Забрујале 
су жице гусала и глас слепог гуслара о царевима и 
краљевима српским, о победама и јуначким делима 

из светле нам прошлости ...
Уз звуке гусала испевана је историја српског 

народа из тог доба.
Гусле нема ни један други народ. Оне су симбол 
наше снаге, ризница наше мудрости, чувар наше 
прошлости. У гуслама су сливена сва осећања 

и све тежње народа српског и зато ће оне 
постојати, док је и нас. 

Јован Јовановић Змај

Да се не заборави, да се преноси са колена на 
колено, баш као у песми „Деда и унук.“
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HAJЛЕПШИ ПРАЗНИК

Пламте јутарње свеће,
мирис тамјана годи.

Љубе нас отац и мати
и кажу: „Христос се роди!“

Благоје Рогач

То је најлепши празник
који се на земљи догоди,

а како и не би био,
тада се Христос роди.

Било је и других празника,
оних из ране младости,
Али су божићни дани
наше највеће радости.

Сећам се очевог лика
док Бадњак у кућу уноси,
сви му са житом из сита
сипамо радост по коси.

Весело тече Бадње вече,
зори у сусрет хрли.

Тек што смо први сан уснили,
већ нас божићно јутро грли.

Мајка чесницу меси
и у њу новчић ставља,
Богу се молећи тихо

да буде сpeћe и здравља.

Слама по кући посута
топло је, бадњаци греју,

напољу као у бајци
сребрне пахуље веју.
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HAШ БОЖИЋ

Море, какав сан! Недеља ево има како се не спава... 
Божић долази. Али како! Нано моја слатка! Зора пуца, 

дан се дани. Прангија одјекује и потреса прозоре.  
Са улице допире оштар бат нових ципела.

Више моје главе, до јастука, поређане хаљине и 
преобука, од којих ме задахњује мирис на чистоћу и 
ново. Испод иконе пуцкара кандило. Мирис од кандила 
пуни собу. А соба топла, орибана, меко намештена и 
утуткана... А ти си у кујни. Кроза сан те чујем како 

послујеш, уносиш корито, бакрач топле воде.  
Онда долазиш к мени, откриваш ме, подвијаш твоје 
кошчате, смежуране руке пода ме, и онако голишава, 
угрејана сном, - дижеш ме из постеље и узимаш у 

крило, љубећи ме међу очи: - ‘Ајде, сине, устани! Божић 
дошао...’Ајде, домаћине мој!...

Купаш ме. А звона звоне! Не звоне, него некако тихо, 
издалека, као свом снагом и на све стране брује, 

колебају се. Кандило пуцкара. Пробија модрина кроз 
прозоре и ломи се са светлошћу свеће у свећњаку.  

Тамјан се вије и шири полако, таласасто.  
А соба мирише. Топла, чиста и сува.

- Божић, сине! Видиш ли?

Бора Станковић
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БОЖИЋ, БОЖИЋ БЛАГИ ДАН

Па гле и ми Српчићи
К’о сребрни звончићи
Богомајку хвалимо,

Христа Бога славимо.

Божић, Божић благи дан
Благог Христа рођендан,
Божић, Божић светли дан
Сав светлошћу обасјан.

Дјева Христа родила,
Пеленама повила

У пећини Христос спи,
Света Мајка над њим бди.

Слама лепо мирише,
Богомајка уздише

Утом звезда засија
Пећина се загрија.

Анђели се спустише
Пастирима јавише,

Весел’те се сви ноћас
Роди нам се Христос Спас.

Кад то чули пастири
Срце им се умири

Па кликнуше сви у глас:
„Нек се слави Христос Спас!“

Нек мир свуда царује,
Нек се срце радује,

Нек се свако поправља
И господа прославља.
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БОЖИЋНА ПЕСМА

Божић, Божић, мили дане!
– Међ’ нама се рађа Бог.

Све су душе обасјане
чистим сјајем зрака тог.

Сва су срца пуна сјаја
спремајућ’ се за тај дан,

као да је блесак раја
полажајник у наш стан.

Звона звоне, тамјан мири
као вечне наде цвет,

а света се црква шири
да обгрли цео свет...

По поду је златна слама,
- хај! по њојзи деце сплет -

благо нама, благо вама
кад дорасте млађи свет...

Поћи ћемо путем истим,
- ал’ ти да нам снаге даш -
Обдари нас срцем чистим
Тебе славит’ - Спасе наш!

Јован Јовановић Змај
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ПECMA БАДЊАКУ

Ој, бадњаче, бадњаче, 
ти наш стари рођаче,
Добро си нам дошао, 

и у кућу ушао. 
Мили српски бадњаче, 
ти наш стари рођаче,

Бад-ња-че, бад-ња-че, ро-ђа-че, ро-ђа-че.

Доносиш нам много cpeћe, 
сваког добра пуне вреће,

Ти нам Христа објављујеш, 
Њега славиш и казујеш.
Мили српски бадњаче, 
ти наш стари рођаче,

Бад-ња-че, бад-ња-че, ро-ђа-че, ро-ђа-че.

Христос нам се родио, 
у пећину спустио,

Да свуд љубав посије, 
и озебле огрије. 

Мили српски бадњаче, 
ти наш стари рођаче,

Бад-ња-че, бад-ња-че, ро-ђа-че, ро-ђа-че.

Кол’ко, кол’ко варница, 
тол’ко, тол’ко срећица,

И тол’ко оваца, 
тол’ко јагањаца.

Мили српски бадњаче, 
ти наш стари рођаче,

Бад-ња-че, бад-ња-че, ро-ђа-че, ро-ђа-че.
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БОЖИЋ, БОЖИЋ БАТА

Божић... Божић... бата 
Носи киту злата... 
И куца на врата...
Код сека и бата...

Јесу ‘л деца добра била,
И Богу се помолила?... 

Слушају ли како треба?
Чекају ли Богу с неба?...

Да ли љуби братац брата?... 
Је л’ секица умиљата?...

 Да л’ у реду књиге стоје?...
Да л’ се свете песме поје?...

Јесу л’ деца вазда чиста?...
Да л’ им осмех с’ лица блиста? 

Заслужују л’ да се рече:
Добра децо, добро вече?!...

Божић... Божић... бата
Носи киту злата... 
И куца на врата...
Код сека и бата...

Чuкa Baca-Љyбиcaв
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БОЖИЋНЕ ПЕСМЕ ИЗ НАРОДА

Бадњачићу драги,
Ја те много волим,
Ја ћу поред тебе,
Господа да молим.

Да нам Бог да здравља,
Напретка и среће,
Стадо наше мало,
Да нам буде веће.
Краве да муземо,
Пчеле да се роје,
У обору свиње,

Добро да се гоје.
Да нам роди жито,

И јечам и раж,
Да у кућу не уђе
Ни крађа ни лаж.

Ја сам мали Петар,
Трчим као ветар,

Да претрчим преко шора,
Да добијем два-три ора.

Добро вече, домаћине,
Ево мене из даљине,

Непозвана, непозната,
На вратима вашег стана.

За звездом сам ноћас пош’о,
На колена ту сам пао,
Сиротињски дарак дао,
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Уз три цара, три мудраца,
Са истока далекога,

И ја, пастир код оваца,
Славим новог Бога рођенога.
Рождество се и ту слави,
Е, да сте ми живи, здрави.
Нек вам њива родна роди,

и напретку слога нек вас води,
У то име и Христос се роди.

ДУКАТ

Давно је то било. Био је Божић. Дунав се заледио 
тако чврсто да су санке и кола ишли преко њега. 

Изгледало је као да је цела река постала један велики 
мост. Наша мала варош се обукла у дебелу белу бунду 

и изгледала весела као јагње. Пуцале су прангије. 
Снег је шкрипао, свет се враћао из цркве и oceћao се 

мирис печених прасића.
Мајка пази на чесницу да не изгори. Имa и колача. 
На Божић је све лепо. Али од свега највише вреди 

чесница...
Готова чесница, сестра поставља сто, мајка сече 

прасе коме печена корица све крцка.  
Устали смо, очитали молитву и онда је тетка 

изломила чесницу...
Ја сам кашиком полако дубила средину свога парчета. 
Одједном - ах! - заблиста целом својом округлином

жути, сјајан, орибан дукат и ја кликнух:
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- Ево га!
- Браво! - рече тетка.

Јесте, нисам се преварила. Извадих га, ставих на бели 
столњак. То је дукат, мој рођени дукат, поклонио ми га 
је Бог, донео ми га је мали Христос. Како је леп! Ништа 
на свету није лепше од њега. Помислих шта све могу да 
купим за њега, али се брзо покајах. Не, не, ништа нећу 
да купим, xoћy да га чувам, увек, увек, док не порастем, 

док не остарим, чак до смрти. Толико га волим и 
толико сам захвална.

После подне, пошто смо отпевали Рождество, поиграли 
смо се мало.

Ишли смо и на Дунав и гледали клизаче на леду.  
До тада тако нешто нисам видела. То је било тако 
лепо, да нимало нисам осећала зиму иако ме је мајка 
касније изгрдила јер не водим рачуна о свом здрављу. 

Толико је била занимљива та слика: слеђена река тврда 
као земља и сва покривена дебелим снегом, тако да се 

није видело где се завршава река и почиње обала.  
И преко те беле равнице јуре санке и звецкају прапорци 
на коњима, док весела дружина поцикује. У даљини видим 

само бело брдо које, као да се попело на бело небо по 
коме је сигурно ноћас сишао Бог на земљу и благословио 

нас, па нам је сад свима тако лепо.
Духовну радост Божићних празника и сједињења са 

Христом кроз причешћe доживљавала сам још много 
година. Успомене на ову непролазну радост живе заувек у 
мени, оне су свете и светле као празници Христовог Рођења.

Милица Јанковић
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Ускршње песме  
и приче
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УСКРШЊЕ ЈУТРО

Ускршње јутро када се јави,
сваком на лицу осмех заблиста.
Данас је празник, данас се слави
дан васкрсења Исуса Христа.

Шарена јаја на столу стоје
у исплетеној корпи од прућа.
Свако ће од нас добити своје,
остаће једно, наш чуваркућа.

Поздравимо Спаситеља,
његова је била жеља

да нас води
љубав, вера, нада.

Човечанство нека цело
Исусово слави дело
Христос Васкрс,

мир Божији нека влада!
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ПРОЛЕЋЕ И УСКРС

Шта то блиста, шта то сија?
Пролеће је слатко, мило,

светлим зраком топла сунца
небо земљу загрлило. 

Христос васкрс!

А ти зраци пружају се
као стаза златоткана,
ко ће горе - ко ће доле,
- ето пута обасјана.

Христос васкрс!

***
А с висине ко то слази

путем зрака доле к нама?
Анђелчићи крилатићи
с љиљанима у рукама.

Христос васкрс!

***

Христос Васкрс! - птице поје,
Христос Васкрс! - цвеће мири.

Лепршањем златних крила
исто кличу и лептири.

Христос васкрс!

Јован Јовановић Змај
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УСКРШЊА ЧAPOЛИJA

На Ускрс гледам чаробну птицу
где раширених крила стаје
на златни облак што обоји

бојама неба, плаво јаје.

На Ускрс спазим чудесну шуму
која велики хлад не даје,

одозго трава, жбуње и стабла,
а испод мало, зелено јаје.

На Ускрс видим раскошну башту,
цветови њени искрама сјаје,
а сва та раскош боја, ено,
краси шарено, цветно јаје.

На Ускрс, наједном, све забруји
од раздрагане дечје граје,

јер тада птица, цвет и шума
украсе свако ускршње јаје.

Слободан Станишић
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ПPBИ  ПУT CA МАЈКОМ HA ЈУТРЕЊЕ

Коначно је дошла и Велика субота. У кући 
Васиљевићевих све је било спремно за Ускрс. Ширио се 

пријатан мирис јела, а јаја су била обојена у црвено већ 
у Велики петак... Сва деца у кући била су нестрпљива, 

нарочито мала Анђелија...
Дошло је вече. Ближила се велика свечана ускршња ноћ. 
Магла се спустила на земљу. Изгледало је као да је град 
уснуо, никога није било на улицама. Само је око богато 
осветљене цркве било много свечано обучених људи...

Када је сат откуцао једанаест пута, са високог звоника 
одјекнуо је моћан ударац великог звона, разбивши се у 
ехо по улицама. Други ударац, трећи... И равномерно 

се разлила свечана звоњава. После звона са Саборне 
цркве одјекнула су и звона других православних храмова 

у граду. 3амрли град је оживео. Као да су се светла 
покренула...

Дошао је велики тренутак.
Мама је пришла Анђи, која је безбрижно спавала 

раширених ручица, и почела је са жаљењем будити.
- Како слатко спава - помислила је - а треба да је 

пробудим, обећала сам.
Причекала је још мало, са љубављу посматрајући ћерку 
у слатком сну, а затим наставила да је буди, пазећи да 

је не уплаши.
- Анђо, Анђице, устани мила, Христос нас зове у 

госте...
Анђа је промрмљала нешто. 

- Устани, мила, да идемо у цркву на службу Божију...
Анђа је отворила очи, зачуђено гледајући около, а затим 

се сетила нечега и брзо скочила.
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- Мама, Ускрс?... - рекла је она весело, трљајући очи.
- Ускрс, мила. Ускрс је, брже устај! Чујеш, позивају, 

литија тек што није почела. Треба да се обучеш.
Анђа је одједном све схватила и није дозволила да је дуго 

чекају. Брзо је скочила и почела да тражи хаљину.
- Мама, да ли ћу обући нову хаљину? Белу? Је ли...?

- Да, да, мила, белу, ево већ је припремљена.
Мама је пружила Анђи нову белу хаљиницу са 

ружичастим украсима и помогла јој да је обуче.
Неколико минута после тога, Анђа је, као анђео сва 

у белом, стајала испред главног улаза у кућу и чекала 
маму, која се задржала пред огледалом.

Када су изашли на улицу, Анђи се учинило да је сувише 
мрачно. Међутим, ускоро је почела да се диви мноштву 

сјајних звезда на небу без облака, које су - тако јој је 
изгледало - гледале право у њу. Усред ноћне тмине, са 

свих страна, кретали су људи у цркву. Ускоро је и Анђу 
са мамом повукао један талас и изненада су се нашле 

пред белом, јарко осветљеном црквом.
Када су ушли у цркву, препуну верника и обасјану 

мноштвом свећа, Анђу је обузело неописиво 
узбуђење.

- Како је лепо, мама! - узвикнула је она.
- Да, мила, лепо је у цркви Божијој, а најлепше за 

празник -  топло јој је казала мама.
Било је прилично тесно за стајање иза ограде крај леве  
певнице, где су се зауставиле. Са себе су скинуле јакне 

јер им је било топло због гужве.
Ускоро је почела свечана служба Божија. Отвориле су се 

царске двери и свештеник је са ђаконом запевао: 
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Воскресеније Твоје, Христе Спасе, а хор прихватио: 
Ангели пojyт на небеси. Изнете су црквене заставе 
и знамења и литија је кренула око цркве. Мама и 

девојчица су остале унутра због гужве. Када је литија 
стигла до главних црквених врата, запуцале су прангије, 
а нове свеће су засијале на полијелејима. Утисак који је 

то остављало био је фасцинантан.
Анђа се загрцнула од узбуђења.

- Мама, гледај шта је то? А овде? Мама, мама... - 
непрестано је узвикивала.

Одједном се све утишало и, усред те неочекиване 
тишине, однекуда као са неба, зачуо се слаб свештеников 

глас: Христос воскресе из мертвих, а хор громко 
наставио: смертију смерт поправ, што се исто 

чуло као издалека. И тако неколико пута. На крају 
су се отворила главна црквена врата и литија је са 
свештеником и појцима, певајући празнични тропар 
Христос воскресе из мертвих, и у пратњи мноштва 

верника, ушла у храм. Почело је јутрење. Певало се у обе 
певнице. Анђи се у почетку није спавало, толико је била 

занесена лепотом службе Божије. Као и сви остали, 
увек је гласно одговарала на свештеников поздрав: 
Христос воскресе! са Ваистину воскресе! А онда је 

задремала... И даље је чула певање, али јој се учинило да 
то анђели певају са небеских висина. 

Окружили су Господа који је био у блиставо белој одећи, 
а поред њега она, Анђа, такође сва у белом.

Кад је мама пробудила, узвикнула је: - Мамице, какав
сам сан сањала! Самог Господа! Била је пресрећна због тога.

Ускоро се завршило јутрење и започела литургија. 
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Упркос свим напорима и узбуђењима, иако уморна, Анђа 
више није задремала. Причестила се међу првима, а на 

путу кући је више пута поновила мајци:
- Мамице, Господ је био у белом, као и ја. Као да сам га 

негде већ видела, а тако је добар.
После свечаног ускршњег ручка, цела породица је 

отишла на починак. Прилично уморна, Анђа је тада 
заспала здравим, окрепљујућим сном све до поподнева.

Успомену на своје прво јутрење чувала је целог живота.

из књиге „Хришћанска мудрост и врлине“
Емил Каменов

ТУЦАЈУ СЕ

Ал’ верујте, браћо,
Разбиће се и то –

(Само ако није
Оловом залито).

Јован Јовановић Змај

Многа лепа радост
Са Ускрсом иде;
А црвена јаја,

Та долазе приде.

Туцају се деца;
А старији гледе.

Губи се, добија с’, -
Помало с’ и једе.

Натуцак најјачи
Има попин Гаја,
Њим је поразбијо
Већ двадесет јаја.

Ал’ сад ће да страда
Од шегрта Тошке, -

Јер тај има јаје
Од морске кокошке.
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ЉУДИ ЛИКУЈТЕ

Људи ликујте, народи чујте:
Христос Воскресе

Радост донесе!

Звезде играјте, горе певајте:
Христос Воскресе

Радост донесе!

Шуме шумите, ветри брујите:
Христос Воскресе

Радост донесе!

Мора гудите, звери ричите:
Христос Воскресе

Радост донесе!

Пчеле се ројте, а птице појте:
Христос Воскресе

Радост донесе!

Небо се снизи, земљу узвиси
Христос Воскресе

Радост донесе!
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ПОЛИВАЧКЕ ПЕСМЕ

Стигло је пролеће,
процветало цвеће,

Ускрс дозива –
време да се полива!

Да ми будеш здрава и румена,
насмејана, лепо обучена,

дошао сам Ускрс да честитам
и да питам: - Смем ли да поливам?

Иде Ускрс,
иде жеља жива,

иде другар,
да те исполива!
Јелена Тешењи-Мојсин
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Песме и приче  
о Светом Сави
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СРПКИЊИЦА

- Српкињице селе, Српкињице млада,
где си до сад била? Куда мислиш сада?

- У игри, у пољу провела сам лето,
па весело сада у школу ме ето.

Ах, како је лепо, кад би мог’о знати,
Равним пољем ићи, шар’но цвеће брати!

Мој најлепши венац, што сам пољем брала;
Учитељу своме баш сам јутрос дала.

Тим најлепшим цвећем, као даром славе,
Да икону кити светитеља Саве.

Војислав Ј. Илић

У СЛАВУ СВЕТОМ САВИ

Свуда где се српски збори,
и где живи Србин прави,
уздижу се данас песме,

све у славу Светом Сави.

Песме ће се ове певат’
где год једног Срба има,

по кућама и народу,
и по Божјим храмовима.

konyv.indd   232 2014.08.06.   17:50:13



233

РАНКО НА УРАНКУ НОВЕ ГОДИНЕ

И те сузе и благослов
његов неми

спустише се као роса
на душу ми, на срце ми!    

Јован Јовановић Змај

Добро јутро, бели дане,
ево сам ти уранио!

Гле - данас је ново лето,
а ја нешто лепо снио.

У бескрајном неком храму
служила се литургија,

сви се Срби на њу стекли,
ту сам мален био и ја.

То бејаше диван празник
као нека српска слава,
а службу је отпојао

- Свети Сава!

Па је онда зборит’ поч’о
- ох, та болан да се лечи! -

ал’ ја нисам разумео
сваки смис’о сваке речи.

Светац рече: „Бићe cpeћe
чим се Срби духом сложе!”
- и сав народ пред олтаром
сложно кликну: “Амин, Боже!“

Тад се зачу хор анђелски
са висина,

заплака се Свети Сава
од милина.
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СВЕТИ САВА

И Свети Сава
је био мали

иако, можда,
то нисте знали.

У граду Расу
он се родио

и име Растко
по њему добио.

Његов је тата
Стеван Немања
мудро и храбро
Србијом владао,
али шта Растко

будан сања,
није ни слутио
нити се надао.

Растку су биле
најлепше бриге
да слуша приче
и чита књиге.

Са жељом да нађе
духовни мир

отишао је у манастир.
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Приреди оцу
ноћну мору

без питања оде
у Свету Гору.

Тата није морао
да брине због сина –

тамо је Растко
назван Сава

па је због мудрости
и врлина

ускоро постао
легенда права.

Зато се тата
није љутио

па се у манастир
и сам запутио.

Отишао је
своме сину

да учи и воли
божју врлину.

Биљана Стојановић
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KO JE БИО CBETИ САВА

Кажи мени, мила нано,
ко је био Свети Сава?

Је л’ учио многе школе,
је л’ народу био глава?

Зашто њега народ слави
к’о највећег великана,

од давнина српског рода
па до наших, ево, дана?

Ми имамо много људи
што заслуге носе собом,
али њина слава прође

и сврши се сва са гробом.

Казаћу ти, мило дете,
млађима ћеш и ти рећи:
пут је Савин, - пут ка Богу,
сав посвећен српској срећи.

Пост, молитва и бденије
очисти га к’о анђела, -
зато живи реч Савина
и његова живе дела.

Диже школе, цркве краси
по народу наук шири,
завађене где год нађе

свуд збратими и помири.

А простима и неуким
њима диже снагу палу
и написа прву књигу

за дечицу српску малу.

Школованих људи има
истина је, сине, тачна,
ал’ је многих живот грешан
и њихова дела мрачна.

Није школа, дете, важна,
и студије сваког звања
ако срце није чисто,
од мака је она мања.

Твоје знање, чедо моје,
палог треба да подигне,
где се беда настанила

твоја помоћ ту да стигне.

Дели добра са ближњима
а и беду тако исто,
да би мог’о сачувати

душу здраву, срце чисто.

Такав беше Свети Сава, -
неумрли он постаде,

зато њега народ слави,
како онда, тако саде.
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Ето, сине, ко је Сава
То упамти, другом реци,
њега су се свуд држали

храбри наши, славни преци.

Тихомир Тодоровић

TO JE СВЕТИ САВА

Српкињица једна мала
Волела је много знати:

Што год види она пита:
„Шта је ово, мила мати?”

Преврћући књигу неку,
Спазила је слику малу,
И на слици децу многу,

Међу њима Светог Саву.

„Је ли, мати, ко је ово
Са дечицом што се бави,
Што му рука десна лебди
На дечијој малој глави?

Је ли, мати, ко је ово
Лице му је тако благо,

Уста му се чисто смеше,
К’о да каже: Чедо драго!

Реци, мајко, ко је, реци,
Ја ту слику врло волим,
Не знам зашто, ал’ бих често
Да се пред њом Богу молим.”

„И моли се, ћepкo мила,
Та је слика света нама

Тај што децу благосиља,
То је, кћери, Свети Сава.”
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MAЛA ПECMA O CABИ

У Стефана Немање,
стара Српска глава,

велико је имање
син му Свети Сава.
3идо цркве и слова,
прве српске школе,
испод Божјег крова
сви га ђаци воле.

Драган Лукић

БЛАГОСЛОВ

Где год има српско дете
Венац славе данас плете,
Где се српски пише, збори

Тамо свећа данас гори.

Где су српске цркве, школе,
Данас Српчад Бога моле,
Да им пружи руку свету,
Да достигну жељну мету.

Славе деца школску славу
Царског сина Светог Саву.

Лица су им пуна миља,
Јер их Светац благосиља.
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СВЕТОСАВСКА ХИМНА

Ускликнимо с љубављу
светитељу Сави;

српске цркве и школе –
светитељској глави.

Тамо венци, тамо слава
где наш српски пастир Сава.

Појте му, Срби,
песму и утројте!

Да се српска сва срца
с тобом уједине,

сунце мира, љубави,
да нам свима сине;

да живимо сви у слози,
Свети Саво, ти помози!

Почуј глас свог рода,
српскога народа!

Благодарна Србијо,
пуна си љубави

према твоме пастиру
светитељу Сави.

Цело Српство слави славу
свога оца Светог Саву.

Појте му, Срби,
песму и утројте!
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Пет векова Србин је
у ропству чамио,
светитеља Саве

име је славио.
Свети Сава Србе воли
и за њих се Богу моли.

Појте му, Срби,
песму и утројте.

С неба шаље благослов
свети отац Сава,

са свих страна сви Срби
с мора и Дунава,

к небу главе подигните,
Саву тамо угледајте.

Саву српску славу
пред престолом Творца!
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СВЕТИ САВА УЧИ ДЕЦУ

Неки дечак из околине Студенице, који је једног 
дана послом дошао у манастир, затече Саву над 
књигом. Изненади се, јер је први пут видео књигу 

и човека који чита.
- Шта то чиниш, поштовани оче? - упита дечак.

- Читам књигу - одговори му Сава.
- Зар се те цртице и шаре могу разумети?

- Могу, ако човек то жели и ако се потруди - 
одговори Сава љубазно и са наклоношћу према 

дечаку.
- А је ли ту књигу сам Бог написао? - упита 

дечак знатижељно.
- Није, дечаче - рече Сава уз осмех. - Ту је књигу 

написао писмен и мудар човек.
- И ја бих волео да умем да читам књигу - рече 

дечак. 
- Е, онда ћу те ја томе научити! - каза Сава на 

велико дечаково изненађење.
После је Сава и овог дечака, и још неке, као прави 
и први учитељ, учио да пишу и да читају. Неки 
од њих су остали у манастиру, а други постали 

дворјани у служби великог жупана.

 Ранко Симовић
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ЗAШTO JE JEЛA ЗEЛEHA

Свети Сава, после дугог путовања по свету, 
ослаби и остари. Дошавши једанпут у планину, 

сједне под једну јелку да се одмори.
У тај мах позове га Бог себи.

Он се са тога мјеста вазнесе на небо и благослови 
јелку.

Од тада остане јелка благословена, а да се то зна, 
остане зелена и лети и зими.

Народна прича

СВЕТИ САВА И ОТАЦ И МАТИ СА 
ДЕТЕТОМ

Донели отац и мати мало, новорођено дете 
у цркву Светом Сави и замолили га да дете 

благослови и да му да срећу.
„Ја ћу га благословити, као што је Исус децу 

благословио,
али му срећу не могу дати. То можете само ви, 

родитељи његови,
ако га зарана научите: да ради, да штеди, да не 

лаже, да не краде,
да слуша, да је побожно, да поштује старије, да 
је у свачему умерено; а нарочито ако га будете 

упутили да добро чува своје здравље.”
  Родитељи су учинили што им је светац 

казао, па је од њиховог малог детета постао
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добар, радан, поштен и побожан човек.  
То се после чуло надалеко, па је са свију страна 
долазио силан свет и доводио малу децу Светом 

Сави да их благослови и да им да срећу.
A Свети Сава свима је одговарао као и онима 

првима.

Народна прича

CBETИ CABA И CИPOMAX

Наиђе Свети Сава покрај једне сиротињске куће 
таман на Божић. Тамо кукњава, јер се чељад, са 

ситном дечицом, није имала чим омрсити. Свети 
Сава даде онда домаћину пуну ћасу масла.

Обрадује се сиромах и захвали, а жена узме масло, 
прикупи корица и спреми попару.

Сиромах је трошио масло годину дана, никад 
му није нестајало. Тек када се похвалио једном 

пријатељу, поче масло да ишчезава. 
Да се није хвалио, Бог зна докле би му трајало оно 

масло.

Народна прича
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CВEТЛOCТ У КУЋИ

Пошао Свети Сава по свету да учи народ.
Пред једном новом кућом видео је људе како врећама 

нешто уносе. Он их запита:
- Шта то радите браћо?

- Ето саградили смо кућу, али се у њој не види - 
одговори газда. 

- Три дана уносимо светлост врећама, али ништа не 
помаже. Унутра мрак, па мрак!

- Е, људи божји, - рече Свети Сава - то вам неће 
ништа помоћи. Треба начинити прозоре на кући.

Како они нису знали како то треба урадити, светац је 
пробио зидове и наместио прозоре.

Захвалили су људи Светом Сави што их је тако научио, 
а после су увек зидали куће с прозорима и кроз њих 

добијали светлост.

Народна прича

ВОДА СВЕТОГ САВЕ

Изнад села Руднице, у студеничком крају, на брегу 
Боровику, има у стени шупљина са водом, која нигде не 

отиче. Та се вода зове Вода Светог Саве.
Народ верује да је ту долазио Свети Сава, да је 

благословио воду и да је стога лековита.
Сваког младог петка и недеље, невољни тамо одлазе и 
траже помоћи од главобоље, окобоље, итд. Код те се 
воде скупља сабор о Светом Сави и Ђурђевдану. Верује 
се, ко на Светог Саву изјутра први до те воде стигне, 

биће срећан, те народ још од поноћи трчи тамо.

Народна прича
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