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БЛАГО ДЕТИЊСТВА

Ко уме да се радује, има чему да се радује.
Душан Радовић

Ово је књига о детињству и детињству у част. О детету одраслом и о 
одраслом у детету. За децу и о деци, каткад – из њихове тачке гледишта. 
О томе како се шири видик и како се, зарањањем у збиљу, ступа у стварни 
свет. О томе да ништа није значајније од невероватног. Океан детињства 
блиста, преливајући се у свим дугиним бојама. Земља деце исписана је сло-
вима блискости, знацима пријатељства. Из њих и израста књига – кућа рима 
и песама. Кутијица с дивном музиком и драгоценим сликама. Скуп искре-
них, јасних речи, које сведоче о вечитој повезаности међу људима. Акорди 
тих звукова чине поглавља веселе књиге, малчице прожете сетом (зато што 
је све пролазно).

Дрво – кућа – пут: три су распламсана круга поезије. Три стадијума 
живота детета. Чим се дете роди – чудесно је проклијало зрнце посебног 
постојања: „Овде сам, да ли ми верујете? Видим вас, рођени...“ Ето га – пуно 
необичног и тајанственог искуства – учи се да опстаје и мисли у овдашњем, 
земном свету. Навикава се на завичај, свој нови дом, суочавајући се са мно-
штвом непознатог, незграпног и неразрешивог. Живот је час од снова а час 
од јаве. Да би се узлетело, треба у њега имати поверења. Гледајући у небо 
– видети и земљу. Не препирати се око ситница. Посветити се оваплоћењу 
маште. Научити се савладавању страха и избављати себе и друге из недаће 
и безнађа. У супротном ће лет бити привидан. 

Васцели свет припада ономе ко у бескрају живота сачува мостић који 
га спаја са детињством. Човек отворена срца јачи је од ноћи, јер је у њему 
присутна ведрина. Он неће остати усамљен – заволеће га јер ће стварати 
оно што је људима неопходно и говорити праве речи. Кратко земаљско лето 
му је дато да би се спријатељио са ветром. И винуо се у лаки лет неког 
другог дана. Путеви се разлећу као птице, испаравајући под ногама. Али он 
не очајава чак ни ако не може да лети. Па, сунчани коњи – и наочиглед и у 
потаји јуре, увек побеђујући мрак. И само се чини да долази јесен. 

У овој књизи нема песама саме деце, али свако од нас, нарочито 
песник, остаје делимично дете, чувајући сећање. Књига је намењена свима 
неодраслима: први део - најмлађима, други - нешто старијој деци, трећи – 
младима, онима који напуштају детињство. А наравно, сва три дела и онима 
који су одрасли (или мисле да су одрасли): родитељима и педагозима. Ош-
тре границе међу деловима нема, а камоли спољашње границе трећег дела: 
поезија је јединствена, то је разговор свих са свима, истински додир душа, 
једнаких пред вечношћу независно од узраста и статуса говорника или слу-
шаоца. „Одрасли“, на своју невољу – то не схватају увек. Али песме за децу 
нису им потребне мање него деци: поезија подстиче на противљење свему 
што није у природи људској; она учи будућности – не придикујући.

Детињство није оаза сигурности већ извесна количина искуства. 
Највеће благо, подарено човеку. Упркос измишљотинама – време вере, ис-
тине и једноставности. Кроз свакидашње бриге и лаке узнемирености мла-
ди човек открива свет, спознаје себе, савлађује своју слабост и доконост, 
стиче чврстину. Уверава се да је утеха – једино у одважности, да се мудрост 
и слобода учвршћују кроз бол и губитак. Он диже свој глас против инерт-
ности, мржње, разарања и насиља. Супротставља се рутини, која заклања 
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прекрасну тајну постојања. Чак и у дане највећег лагања човечанства види 
далеку топлу светлост. Продужава пут којем нема краја. Стога слушај, дете, 
читај, гледај!

У спасоносној поезији детињства има задивљености, опчињености и 
игре. Домишљатости и полетности душе, сете и смеха. Овде су досетке, до-
гађаји и измишљотине, озбиљни разговори и лакрдијашки штосови: мозаик 
из ког се и састоји живот. Све је то – твој свет. Окрутан и благ, немилосрдан 
и осећајан. Свет у ком је неизмерна разноврсност облика, нијанси и степена 
поређења. Ти у њему ниси бела врана, него пуноправни, срећни житељ – као 
сви људи. Радошћу ћеш га испунити сам. Заједно са другима – онима које 
волиш и који тебе воле.

Андреј Базилевски

(Са руског превео Бранко Стевановић) 
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БЛАГО ДЕТСТВА

Кто умеет радоваться, у того есть чему радоваться.
Душан Радович

Это книга о детстве и во славу детства. О ребёнке во взрослом и о 
взрослом в ребёнке. Для детей, о детях, иногда – глазами детей. О том, как 
расширяется горизонт и совершается – через погружение в реальность – 
восхождение в истинный мир. О том, что нет ничего важнее, чем невоз-
можное. Океан детства сияет, переливается всеми красками радуги. Земля 
детей исписана письменами родства, знаками дружбы. Из них и возникает 
книга – дом песен и стихов. Шкатулка с дивной музыкой и драгоценными 
картинами. Собрание искренних, ясных слов, несущих весть о неугасимой 
связи между людьми. Аккорды этих звуков – главы весёлой книги, чуть 
тронутой печалью (ибо проходит всё). 

Дерево – дом – дорога: три пылающих круга поэзии. Три стадии дет-
ской жизни. Вот дитя родилось – чудесно проросло зёрнышко иного бытия: 
„я здесь, вы верите мне? я вижу вас, родные...“. Вот оно – много знающее о 
невероятном и сокровенном – учится существовать и мыслить в мире здеш-
нем, земном. Обживает родину, свой новый дом, наталкиваясь на множе-
ство странного, нелепого и неразрешимого. Жизнь то ли снится, то ли и 
правда есть. Чтобы встать на крыло, надо в неё поверить. Глядя в небо – ви-
деть и землю. Спорить не о пустяках. Посвятить себя воплощению мечты. 
Научиться преодолевать страх и вытаскивать себя и других из беды и от-
чаяния. Иначе призрачен будет полёт. 

Весь белый свет принадлежит тому, кто в бескрайности жизни сберёг 
мостик из детства. Человек с распахнутым сердцем властен над ночью, ибо 
в нём живо иное. Он не останется один – его полюбят, потому что он будет 
делать нужное людям дело и говорить настоящими словами. Короткое зем-
ное лето дано ему, чтобы он подружился с ветром. И воспрянул в лёгком по-
лёте в кругу иного дня. Дороги разлетаются как птицы, выпархивая из-под 
ног. Но он не отчается, даже если не сможет летать. Ведь солнечные кони 
– и наяву и незримо – мчатся, всегда побеждая мрак. И только кажется, что 
наступает осень.

В этой книге нет стихов самих детей, но всякий из нас, тем более поэт, 
остаётся отчасти ребёнком, храня память. Книга адресована всем невзрос-
лым: первая часть – малышам, вторая – отрокам, третья – подросткам: тем, 
кто покидает детство. Конечно же, все три – и тем, кто вырос (или думает, 
что вырос): родителям и педагогам. Жёстких границ между частями нет, 
тем более нет внешней границы у третьей части: поэзия едина, это разговор 
всех со всеми, живое общение душ, равных перед вечностью независимо 
от возраста и статуса говорящего или внимающего. „Взрослые“ – себе на 
беду – не всегда понимают это. Но детские стихи нужны им не меньше, чем 
детям: поэзия побуждает противиться всему, что не в природе людской; она 
учит будущему – не поучая.

Детство – не оазис беспечности, а мера опыта. Высшее благо, даро-
ванное человеку. Вопреки измышлениям – время веры, правды и простоты. 
В будничных заботах и простых тревогах юный человек открывает мир, 
осознаёт себя, одолевает свою слабость и праздность, обретает стойкость. 
Убеждается, что утешение – только в мужестве, что мудрость и свобода 
утверждаются через боль и утрату. Он бунтует против инертности, нелюб-
ви, разрушения и насилия. Сопротивляется рутине, заволакивающей пре-
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красную тайну бытия. В самые что ни на есть завиральные дни человече-
ства видит дальний тёплый свет. Продолжает путь, которому нет конца. Так 
слушай же, дитя, читай, смотри!

В спасительной поэзии детства есть изумление, очарованность и игра. 
Выдумка и полёт души, грусть и смех. Здесь прибаутки, были и небыли-
цы, серьёзный разговор и балаганный трёп: мозаика, из которой и состоит 
жизнь. Всё это – твой мир. Грозный и кроткий, жестокий и нежный. Мир, 
в котором несметное разнообразие форм, оттенков и степеней сравнения. 
Ты в нём – не белая ворона, а полноправный, счастливый житель – как все 
люди. Радостью ты наполнишь его сам. Вместе с другими – теми, кого лю-
бишь и кто любит тебя.

Андрей Базилевский



ДА ВИДИШ ЧУДА



ПОСМОТРИ НА ЧУДЕСА



12 ДА ВИДИШ ЧУДА 

РАДУЈ СЕ

Мошо Одаловић

У животу животуљци
корачају путем својим;
дај, запиши, па подвуци –
МИЛО МИ ЈЕ ШТО ПОСТОЈИМ!

Свако јутро које сване
урачунај у дан више;
кажи дану: – ХВАЛА, ДАНЕ,
ШТО МЕ ЧУВАШ И ШТО ДИШЕМ!

Имаш Сунце, небо плаво,
цветно поље којим ходиш;
мућни својом здравом главом –
ШТО ЈЕ ДИВНО КАД СЕ РОДИШ!

Све је вечно што Бог створи.
Хвала Богу и свецима.
Сваког дана изговори –
БАШ ЈЕ ЛЕПО ШТО МЕ ИМА!

У животу животуљци
корачају путем својим;
пиши читко, па подвуци –
МИЛО МИ ЈЕ ШТО ПОСТОЈИМ!

СРЕЋА

Србољуб Митић

Нађе човек
Сто дуката жута
Заплака се
Што хиљаду није

Нађе човек
Добру памуклију
Заплака се
Што новија није

Очи су му
До две грозне
Јаме
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РАДУЙСЯ!

Мошо Одалович

Мы живы, живы – в полёте,
В походе и на плаву!
Счастье, что вы живёте.
СЧАСТЬЕ, ЧТО Я ЖИВУ!

Подчеркни фломастером красным.
Видишь небо, солнце, траву?
Это утро будет прекрасным. 
СЧАСТЬЕ, ЧТО Я ЖИВУ!

Солнце красное, небо синее.
Скажи, тряхнув головой:
„Вот мама моя, а я сын её –
СЧАСТЬЕ, ЧТО Я ЖИВОЙ!“

Что Бог творит, то навеки.
Слава Богу и всем святым,
Пусть душа поёт в человеке:
РАДОСТЬ – ПРЕБЫТЬ ЖИВЫМ!

Каждому не напрасно
Дан на земле свой путь.
Подчеркни фломастером красным:
„Я ЕСТЬ НА СВЕТЕ!“ – и будь.

А.Ш.

СЧАСТЬЕ

Срболюб Митич

Нашел человек
Сто жёлтых дукатов
Плачет что не тысячу

Нашел человек
Крепкую куртку на вате
Плачет что не новая

Глаза его
Два жутких провала
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Нађе дете
Шарено каменче
Од њег смисли
Шарене градове

Нађе дете
Травку увијену
Од ње смисли
Дугу донебесну

Очи су му
До два
Јасна сунца.

ОДЕЛО НЕ ЧИНИ ЧОВЕКА

Душан Радовић

Лекар је ЧОВЕК
у оделу лекара.

Милиционар је ЧОВЕК
у оделу милиционара.

Поп је ЧОВЕК
у оделу попа.

Ватрогасац је ЧОВЕК
у униформи ватрогасца.

Војник је ЧОВЕК
у униформи војника.

Дете је ЧОВЕК
у оделу детета!

СРЦЕ

Драган Лукић

У срцу моје маме
и моје срце куца.
Кад њено куцне – так,
моје се чује – тик.
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Найдет дитя пёстрый камушек
Придумает
Пёстрый город

Найдет дитя травинку изогнутую
Придумает
Радугу до небес

Глаза его
Два ясных солнца.

А.Б.

НЕ ОДЕЖДА СОЗДАЁТ ЧЕЛОВЕКА

Душан Радович

Врач это ЧЕЛОВЕК
в белом халате.

Милиционер это ЧЕЛОВЕК
в милицейском мундире.

Священник это ЧЕЛОВЕК
в рясе священника.

Пожарник это ЧЕЛОВЕК
в робе пожарника.

Солдат это ЧЕЛОВЕК
в военной форме.

Ребёнок это ЧЕЛОВЕК
в детской одежде!

А.Б.

СЕРДЦЕ

Драган Лукич

В сердце моей мамы
сердце моё стучит.
Когда её сердце стукнет – так,
моё отвечает – тик.
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Њено је око топло
ко око жутог сунца
и у том топлом оку
станује и мој лик.

УСПАВАНКА ЗА МАЈКУ

Бранко В. Радичевић

Спавај... спавај...

Ноћ украле зоре.
А дубоко море
син твој плугом оре.

Спавај... спавај...

И тобџија спава
у издисај рата.
Преко поља равна
сунце јаше ата.

Спавај... спавај...

Сва сечива тупа
и под грлом жита.
А све зделе пуне
и сва деца сита.

Спавај... спавај...

Ноћ зађе без ука.
На рамену света
твоја блага рука.

Спавај... спавај…

СТАНИ МАЛО, СТРАШНИ СВЕТЕ

Благоје Рогач

Стани мало, страшни свете,
куд те мрачне мисли вуку.
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А в тёплых её глазах –
зайчики прыг да прыг.
В добрых глазах её
живёт и лицо моё.

А.Б.

КОЛЫБЕЛЬНАЯ ДЛЯ МАМЫ

Бранко В. Радичевич

Спи, мама... спи...

Ночь украли зори.
И не зная горя
сын твой пашет море.

Спи, мама... спи...

Спят артиллеристы,
нет войны и боли.
Солнце жеребёнком
скачет через поле.

Спи, мама... спи...

Затупились косы,
убирая жито.
И все миски полны,
и все дети сыты.

Спи, мама... спи...

Ночью стихли звуки.
На плечах у мира
ласковые руки.

Спи, мама... спи...

Ми.Б. 

СТРАШНОМУ МИРУ

Благое Рогач

Страшный мир, не торопись вдогонку
Чёрной мысли, что тебя влечёт.
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Испред тебе стоји дете
чека да му пружиш руку.

Стани мало, силни свете,
да би сунце лепше сјало
први пут је, ево, дете
свет пред собом угледало.

Стани мало, чудни свете,
што си тако љут и горак;
пред тобом је данас дете
направило први корак.

Стани мало, луди свете,
ако ти је живет стало –
пред тобом је ово дете
прво слово написало.

Смишљај, свете, нешто ново,
насмеши се макар мало:
први поглед, корак, слово,
дете би за осмех дало.

СТАНИ МАЛО СТРАШНИ СВЕТЕ,
ПА И ТИ СИ БИО ДЕТЕ!

УСПАВАНКА ЗА ДЈЕЧАКЕ СВИЈЕТА

Драган Радуловић

У сјенци страшних топова,
под сатом који стоји,
крај разбојника, лопова –
спавајте, рођени моји.

Под крилом бијелог голуба
што се метка не боји,
испод војничких труба –
спавајте, рођени моји.

У име руже доброте
око ми ватромет роји,
чуваћу ваше животе –
спавајте, рођени моји.
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Обернись и руку дай ребёнку:
Он твоей любви и ласки ждёт.

Сильный мир, не торопись вдогонку
Страшной мысли – к солнцу повернись.
Стань каким привиделся ребёнку:
Другом и отцом, дающим жизнь.

Мир с душой неверной, странной, тонкой,
Скорый в обаянии и зле, –
Мир, опомнись, руку дай ребёнку:
Первый шаг он сделал по земле.

Мир безумья, с глаз ты сдёрни плёнку!
Хочешь получить на жизнь права?
Так опомнись, подскажи ребёнку:
Вот, он пишет первые слова.

Где твоя улыбка, мир суровый?
Улыбнись хоть уголками губ.
Больше взгляда первого и слова
Мир твоей любви ребёнку люб.

СТРАШНЫЙ МИР, НЕ ТОРОПИСЬ ВДОГОНКУ
ЧЁРНОЙ МЫСЛИ – РУКУ ДАЙ РЕБЕНКУ!

А.Ш.

КОЛЫБЕЛЬНАЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ ВСЕГО МИРА

Драган Радулович

В мире, объятом войнами,
во времена больные,
даже рядом с ворами, разбойниками
спите, мои родные.

Под крылом у белого голубя
не свищут пули шальные,
под солдатскими горнами
спите, мои родные.

Во имя добра и радости
в глазах огоньки цветные,
а стойкость ещё понадобится –
спите, мои родные.
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Под косом рањене брезе
спавајте, мали хероји,
ја за вас јастук везем –
спавајте, рођени моји.

НА ПОЧЕТКУ

Зорица Бајин-Ђукановић

Хеј уморни, расушени,
посустали, мрки свете,
отвори се и дозволи
да те деца пропамете.

Не плаши се чистих срца
и твоје је такво било
на почетку, пре свих зала,
не горди се мрки свете,
ти си само звезда мала.

На почетку беше дрво,
на почетку беше птица,
на почетку беше река,
не горди се мрки свете,
деца би ти нашла лека.

Деца би те олистала,
деца би ти радост дала,
не горди се мрки свете,
ти си само звезда мала.

НА ПРВОЈ СТРАНИ ПАМЋЕЊА

Радомир Андрић

Деца постоје
да се сунце у цвету плоди,
да се мешају
радости боје
за свет видљив у слободи.

Може ли свет
бити без лажи?
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Под ветвями берёзы раненой,
герои мои озорные,
я вам вышью подушку праздничную,
спите, мои родные.

А.Б.

В НАЧАЛЕ

Зорица Баин-Джюканович

Эй, усталый, рассохшийся,
изнурённый и мрачный свете,
отвори себя и дозволь,
чтоб тебя привели в чувство дети.

Не бойся чистых сердец,
ведь когда-то твоё таким было,
до начала всех зол твоих,
не гордись, мрачный мир унылый,
ты, как малая звезда, уж затих.

А в начале было дерево,
а в начале была птица,
а в начале – реки было царство,
мрачный мир, тебе нечем гордиться,
но дети нашли б для тебя лекарство.

У детей ты б листвой покрылся,
радостью детей ты б умылся,
не гордись же ты, мрачный свете,
ты лишь точка, ты ещё не родился.

А.О.

НА ПЕРВОЙ СТРАНИЦЕ

Радомир Андрич

Благодаря детям
солнце цветами восходит
и, радости краски
смешивая,
свет живёт на свободе.

Можно на свете
жить без обмана?
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Може,
ако се деца
за то заложе!

Може,
ако буде сав
од дечјег смеха!
У чистом срцу мир се снажи
и румен облак испод стреха.

Деца се боре
да надрасту
очеве своје,
деца постоје да свићу зоре,
опет на небу да виде ласту.

Деца постоје
да се мешају
радости боје.

ВЕЛИКА ЗВОНА

Зорица Бајин-Ђукановић

Замисли, једино човек,
од свих земаљских бића,
може да објави смехом:
– Чуј ме, срећан сам сав!
И да огласи радост
на сва велика звона,
а тако би се смејали
и цврчак и цвет и мрав.

Може да се смејуљи,
стидљиво смешка, загрцне,
ил’ да му бистре сузе
врцају са лица,
јер смех је сребрно перце
које нас чика и чека
да нам без опомене
душу заголица.

И зато смеј се, смеј се,
и птица би се да може
смејала док је храниш
кад ти на раме слети,
јер смех је једини начин
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Да,
если дети
горою встанут!
Если мир
будет полон смеха!

В чистом зените – тучки румяные,
в верном сердце – весёлое эхо.

Дети с ложью ведут бои,
перерастая
отцов своих,
чтобы на ясном рассвете
в небе ласточку встретить.

Благодаря детям
радость
живет на свете!

А.А.Б.

ВО ВСЕ КОЛОКОЛА

Зорица Баин-Джюканович

Подумай – только человек
из всех земных созданий
ударить может смехом
во все колокола,
излить их звоном радость:
„Гляди, я полон счастья!“
Ах, если б так смеялись
цветок, сверчок, пчела...

Кто сдавленно смеётся,
кто громко, кто взахлёб, 
а кто хохочет так, что слёз
поток рекой бежит,
ведь смех сперва легонько, 
серебряным пером,
щекочет нас – а после вдруг
нам душу обнажит.

Так смейся, смейся чаще!
Хотели бы и птицы,
которым корм ты сыплешь,
тебе смеясь ответить: 
улыбка – лучший способ
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да вратиш позајмљену
ведрину, као захвалност
животу и планети.

КОПРИВА

Јован Јовановић Змај

Коприва жеже,
Ал’ онда само
Ако је благо руком дирамо;

А ко је чврсто у руку стеже –
Тога не жеже!

СРЕЋА

Горан Радошевић Радош

Срећа је...
Видети камен и цвет
Дисати ваздух
Волети свет

Срећа је...
Сваки поклоњен дан
Живети живот
Сањати сан

Срећа је...
Срце неком на дар
Жеља и нада
И осмех бар

Срећа је...
Бити срећан... А што
Срећан за џабе
Е то је то 
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за радость отплатить
и благодарность лучшая
всей жизни и планете!

С.П.

КРАПИВА

Йован Йованович-Змай

Жжётся больнее злая крапива,
Если берут её слишком учтиво.

Если ж возьмете её, не робея,
Злая крапива жалит слабее.

Меньше терзают беды и муки,
Если вы крепко берёте их в руки!

С.М.

СЧАСТЬЕ

Горан Радошевич-Радош

Что такое счастье? Это
Птичье пенье за окном,
Летний дождь и лучик света,
Наш уютный старый дом...

Цветок в саду, вода в реке,
И дерева листок,
И тёплый камешек в руке,
И воздуха глоток...

С людьми хорошими дружить,
Ценить всё то, что любишь,
И видеть сны, и просто жить...
Тогда счастливым будешь.

С.Г.П.
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ГОЛУБ ИЗ ЦРТАНКЕ

Борислав Ђ. Крстић

Узео цртанку
и оловку танку.
И на први лист
потпуно чист
опустио праву
голубову главу.

А до главе бело
голубово тело.
Још да буде леп
Доцрта и реп.
Крила му стави
И кљун на глави.

Да би голуб био прави
У кљун му постави
Маслинову грану
Целом свету знану.
Бљешти, светли из оквира
Голуб наде, голуб мира.

ПУТНИК

Зорица Бајин-Ђукановић

Ја сам облак,
ти си вода,
ја сам дрво
које хода.

Ја сам писмо
издалека,
ти си онај
што га чека.

Ја домаћин,
а ти гост,
ја сам путник,
а ти мост.
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ГОЛУБЬ ИЗ РАСКРАСКИ

Борислав Дж. Крстич

Я раскраску открыл,
карандаш наточил
и на белый лист,
что пока еще чист,
выпустил ловко
птичью головку.

Начертил и тело –
всё в пёрышках белых.
Птица чтоб летать могла, 
нужен хвост и два крыла.
А с хвостом и с головой 
будет голубь как живой.

Чтобы он красивей стал,
клюв ему пририсовал.
В клюве – веточка оливы,
чтоб его узнать могли вы:
голубь мира, вот он, в раме –
пусть надежда будет с нами!

Н.Ф.

ПУТНИК

Зорица Баин-Джюканович

Я туча на небе,
а ты летний дождь.
Я тропинка,
а ты прохожий.
Я мост,
по которому ты идёшь,
в день дождливый
и в день погожий.

Я хозяин,
а ты мой гость.
Я дерево,
ты его листья.
Я родник,
ну а ты горсть,
чтобы воды напиться.
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Ја жубор, ти
шумска чесма,
ја сам песма,
ти си песма.

КАД ПАДАЈУ КИШЕ

Драган Лукић

У нашем граду кад киша пада
и када мирно дремају баке,
појуре реке низ тротоаре,
зашуме реке низ ивичњаке.

Са крова лију водопади
и воду носе улице стрме,
и мале тихе слапове гради
грбаво камење из калдрме.

Тада нестају странице лаке
новина старих. Односе воде:
татине чланке, приче за баке
и моје маме страницу моде.

Јер, од њих деца бродове праве,
шаљу, не чекајући да им се врате,
и зато воде мирно понесу
дечије лађе папирнате.

ДЕТИЊСТВО

Слободан Станишић

Детињство је шарено клупко
што се врло брзо одмота
у свилен конац успомена
које чувамо
целог живота.

Детињство је велика игра,
никаква правила за њу не важе,



ПОСМОТРИ НА ЧУДЕСА  29

Я бурный поток,
ты спасательный круг.
Мы неразлучно вместе.
Я тебе друг
и ты мне друг,
вот и сложилась песня.

С.Г.П.

БУМАЖНЫЕ КОРАБЛИКИ

Драган Лукич

Когда у нас хороший дождь случится,
Сидит у окон житель городской,
А в окна ливень весело стучится,
И улица становится рекой!

Все крыши низвергают водопады,
Собачья будка норовит уплыть,
Дождь превращает лестницы в каскады,
И, в общем, сразу веселее жить!

Из дома исчезают все страницы
Журналов и газет. Теченье вод
Отцовские несёт передовицы,
А следом моды мамины несёт.

В кораблики их превращают дети,
Кораблики в далёкий путь спешат.
Бумажный флот, он ни за что на свете
Уже не возвращается назад!

Ю.В.

ДЕТСТВО

Слободан Станишич

Детство – разноцветных нитей ворох.
Быстро размотается клубок!
Но, хранимый в памяти, нам дорог
этих прочных нитей
пёстрый шёлк.

Детство – бесконечная отрада
не подвластной правилам поры.
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неки се играју целог века
и увек нове
игре траже.

Детињство личи на путовање,
пут превалимо док смо мали,
а после дуго причамо себи
како смо лепо
путовали.

ХАЈДЕ ДА РАСТЕМО

Љубивоје Ршумовић

До стола
До столице
До кашике
До полице
Растимо
Са ластама ластимо
Соколице
Делије
Доколићи
Јуначине
Не бирајмо начине
Растимо
До тацне
До плафона
До матуре
Телефона
До дугачких панталона
Растимо
Са ластама ластимо
Хајдевије
Хајдуци
Хајдетићи
Јуначине
Не бирајмо начине
Растимо
До ветра
До крова
До љубави
До лова
До последњег милиметра
Растимо
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И бывает, ничего не надо,
кроме обновления
игры.

Детство – как большое приключенье,
путь, что мы проходим с малолетства,
чтоб навек хватило впечатлений
от прекраснейшей
дороги детства.

Е.Л.

ДАВАЙТЕ РАСТИ!

Любивое Ршумович

От колыбели,
От пола
До стула,
До спинки дивана
Растите, дети,
Растите, дети,
Растите смело
И непрестанно.
До первой буквы.
До первой книжки,
Хотя бы тонкой,
Скорей растите,
Расти спешите
И вы, мальчишки,
И вы, девчонки.
До первой ступеньки
На вашем пороге,
До детской площадки,
До дальней дороги,
До птичьего гама,
До шума лесного,
До верного друга.
До умного слова
И до всего,
Что для вас ещё ново,
Растите, ребята,
Не бойтесь расти.
А я вам желаю
Удачи в пути!

Л.Я.
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МАРКОВА НАВИЈАЧКА ПЕСМА

Мирослав Алексић

Кад би се вратило време витезова,
Ја бих био српски краљевић Марко,
Имао бих Шарца, коња из чудних снова
И сабљу што сија као сунце јарко.

Још када би Саша, дечак из Подмосковља,
Хтео да буде Александар Невски,
Постали бисмо два права пријатеља
И дружили би се онако краљевски.

Тамо где се у Неву улива Ижора
Био бих му десна рука у страшној бици,
А он би пре мене из владимирских двора
Стиго у бој на Косову, још пре на Марици.

Засад смо само пријатељи на фејсбуку,
Размењујемо фотке са путовања,
Кад Спартак и Звезда друге тимове туку,
То су наше победе и славна ратовања.

И боље да нам заувек тако буде,
Нек нам часно оружје на миру оставе,
Да другарство и убудуће спаја наше људе,
Ко што нам исте боје спајају заставе.
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ПЕСНЯ БОЛЕЛЬЩИКА МАРКО

Мирослав Алексич

Вернулось бы время юнаков – богатырей-героев,
Я бы тогда был сербским королевичем Марко,
Я бы скакал на Шарце, коне из чудесных снов,
И сверкала бы сабля моя, словно солнце яркое.

А ещё если б Саша, парень из Подмосковья,
Стал доблестным витязем – Александром Невским,
Мы бы братьями были – не только по крови,
Мы бы тогда дружили просто по-королевски.

Я бы тогда там, где в Неву впадает Ижора,
В страшной, кровавой битве был его правой рукой,
А он бы раньше, чем я, из Владимира-города
Примчался на Косово Поле и на Марицкий бой.

Пока что мы с ним друзья на фейсбуке, и ладно,
Снимки друг другу шлём с каникулярных скитаний,
А когда „Спартак“ и „Звезда“ бьют другие команды –
Это наши победы и воинские деянья.

Может, оно и лучше – пускай всегда так и будет,
Пусть святое оружие в мире вовек пребывает
И сплочены будут дружбой накрепко наши люди,
Как одни и те же цвета наши знамёна скрепляют.

А.Б.
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ШТА ЈА ВИДИМ
Народне песмице

Народна поезија

ЕНГЕТЕ ПЕНГЕТЕ

Енгете, пенгете, цукете – ме.
абер, швабер, до мене,
опс, попс, поврмус,
бравус.

ШТУКА ШТУКУ

Штука штуку појела,
ал’ се није најела;
јад, глад,
на кога ће сад,
рече,
па утече.

А БЕ ЦЕ

А, бе, це, де,
мачка преде,
а миш
мота
преко
плота,
а мачићи
гледе.

ЕЛЕН БЕЛЕН

Елен, белен,
балбаделен,
жита, гита,
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ЧТО Я ВИЖУ
Народные песенки

Народные песенки

ЭНГЕ-ПЕНГЕ

Энге-пенге-цуке-ме-
абер-швабер-домене.
Опс-попс-пилипопс-
чики-брики-хохопс!

А.Б.

ЩУКА ЩУКУ СЛОПАЛА

Щука щуку слопала –
всё равно голодная.
Щерит пасть –
на кого б напасть?
Зубами щёлк –
не щука, а волк!

А.Б.

А-БЭ-ВЭ-ГЭ

А-бэ-вэ-гэ-
кот, кот,
нитку белую
прядёт.
Мышь мотает
на забор,
ну, а кот
глядит
в упор!

А.Б.

ЗЕЛЕН-БЕЛЕН

Зелен-белен,
мелен-делен.
Жита-бита грива,
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окма, локма,
златна смоква,
златна јабука,
иди с њом на поље.

АРИ БАРИ

Ари, бари,
ежи, жежи,
да се
врло добро
бежи!

БУМБАР ДЕЛИПАР

Бумбар, делипар,
сео цар на кантар,
жарипан, пеливан,
мерили га
по вас дан,
паде па се скљуси.
И рече му – ту си!

АПА, УПА, УП

Апа, упа, уп!
У нас зелен ћуп.
Ко се први јави,
биће му по глави.

ЉУЉО МОЈА МОЛОВАНА

Љуљо моја молована,
успавај ми Радована.
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золотая слива,
золотое яблоко,
а на нём узор –
иди с ним на двор!

А.Б.

АРИ-БАРИ

Ари-бари,
дуби-гай –
поскорее
убегай!

А.Б.

АХ, ШМЕЛЬ-БОГАТЫРЬ

Ах, шмель-богатырь,
сел царь да на тын,
прыгун-бередень,
его меряли весь день.
Упал ничком,
говорят:
поделом!

А.Б.

ЧУГУНОК

Апа, рапа, уп!
Закипает суп.
Закипает на огне
В закопченном чугуне.

Полон супу чугунок,
Убегайте со всех ног!

Л.Я.

ЛЮЛЬКА

Люлька, люлька, не скрипи,
Радована усыпи!
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Љуљај ми га љуљо лака,
мога брата мог јунака.
Љуљај ми га љуљо мека,
док донесе мајка млека.

ДЈЕТЕ МОЈЕ САН ТЕ ПРЕВАРИО

Дјете моје, сан те преварио,
преварио, не заборавио!
Злато моје, сан те преварио,
прије тебе, него твоју мајку!
Сан у бешу, а несан под бешу!
Несанка ти вода однијела,
за велико брдо занијела,
гдјено нема вука и баука!

САНАК ИДЕ УЗ УЛИЦУ

Санак иде уз улицу,
води Јова за ручицу;
санак Јову говораше:
„Ходи, Јово, у бешику,
да се санка наспавамо,
и ујутро подранимо,
и водице донесемо,
нашу мајку одм’јенимо”.

СПАВАЈ ЧЕДО РОДИЛА ТЕ МАЈКА

Спавај, чедо, родила те мајка
у горици ђе се легу вуци,
челица те медом задојила,
бијела вила злату баба била,
у свилене пелене повила,
мушкијем те опасала пасом,
дала тебе капу вучетину,
вучју капу и од орла крило,
и на капи свакојака биља,
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Моему малютке-братцу
хорошо в тебе качаться.
Пусть малютка спит молчком –
придёт мама с молочком.

М.П.

ОБМАНЩИК-СОН

Спи, дитя, пусть сон тебя обманет,
и угомонит, и одурманит!
Пусть перехитрит-переобманет:
первый ты засни, а после – мама.
Сон, приди! бессонница, уйди!
Пусть вода в ручье её уносит
за большое дальнее нагорье,
где ни волка, ни зубного щёлка. 

М.П.

СОН ПО УЛИЦЕ ИДЁТ

Сон по улице идёт,
Йову за руку ведет:
„Дай-ка я тебе, мой Йова,
колыбельку покачаю!
Отоспимся, отдохнём,
утром по воду пойдём.
Так и станем понемногу
милой матушке в подмогу!“

П.Э.

СПИ, МЛАДЕНЕЦ, ТЫ НА СВЕТ ЯВИЛСЯ

Спи, младенец, ты на свет явился
на пригорке, где лежали волки,
пчёлка тебе мёду приносила,
белая тебя вскормила вила,
был у ней ты в шёлковой пелёнке,
а потом она широкий пояс
подала тебе и одарила
волчьей шапкой и крылом орлиным.
В шапку вшиты всяческие травы,



42 ИЗА БРДА ПЛАВА – ШТА ЈА ВИДИМ

а највише девојачког смиља,
кад ми будеш момак за женидбу,
да те нико урећи не може.
Спавај, спавај, сан те преварио,
прије тебе него твоју мајку;
сан у бешу, а несан под бешу;
уроци ти под ногама били,
моме злату ништа не удили,
наудили у гори хајдуку;
уроке ти вода однијела,
моме чеду здравље донијела,
донијела здравље и напредак,
да ми буде здраво и напредно!

ЉУЉА ЉУЉА ЉУШКА

Љуља, љуља, љушка,
на Морави крушка,
одби јој се сушка,
те удари Душка;
Душко се заплака
од удара лака.
Одмах дође тетка,
колаче да шљепка,
да их деца гутају,
па да после спавају.
Љуља, љуља, љушка,
на Морави крушка.

ЦУЦУ ЦУЦУ КОБИЛЕ

Цуцу, цуцу, кобиле,
кудар сте ми ходиле?
кроз бегове долине,
гору с ногам’ кршиле,
Јова мога будиле.
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среди них полно кошачьих лапок,
чтоб, когда жениться соберёшься,
порче не поддался ты и сглазу.
Спи-поспи, и сон волшебным станет;
крепко спи, и сны пускай продлятся,
а беда-бессонница отстанет,
ты топчи ногами порчи-сглазы, 
чтоб тебе ничем не навредили;
пусть лесной разбойник страдает,
от тебя же пусть вода уносит порчи,
пусть тебя великой силушкой одарит,
здравием и всяческой удачей,
и живи в удаче и здоровье!

М.П.

НА МОРАВЕ ГРУШКИ

Люли-люли люшки,
На Мораве грушки.
Обломилась ветка,
Ударила детку!
Заплакала детка
От удара ветки!
Успокойся, дружок –
Поешь пирожок.
Пирожка поели,
Песенку запели:
Люли, люли, люшки,
На Мораве грушки!

С.Г.П.

ЦОК-ЦОК НА КОБЫЛЕ

Цок-цок на кобыле.
Где вы нынче
Утром были?
По полю гуляли,
На гору скакали!
Гору пятками разбили,
Братца Йована будили!

С.Г.П.
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ЦУЦУН ЦУЦУН НА КОЊУ

Цуцун, цуцун, на коњу,
у шеници у пољу.
Отуд иде гарица,
на глави јој парица,
за појасом грош,
поиграј нам још!

СЕКУ СТРАХ

Шта то сечеш?
Сечем страх,
да Миле ходи,
да проходи,
да се ослободи!

ТАШУН 

Ташун, ташун, танана,
и свилена марама,
у марами шећера,
да ми дете вечера.

Таши, таши, луткице,
пружи мени рукице,
заиграјмо сада ми,
лутко, ја и ти.

СВА СУ ДЈЕЦА ВЕСЕЛА

Таши, таши, дебела,
сва ду дјеца весела,
донио им чика,
из поља љешника.
Јела би и Љуба,
али нема зуба,
зато је сека,
изварила млијека.
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ЦОК-ЦОК, СКАЧЕТ КОНЬ

Цок да цок, мой конь помчится,
В поле, где растёт пшеница,
Там черна, как ночь, овечка,
Грош на лбу горит, как свечка,
В поясе – монетка.
Поиграй нам, детка! 

М.П.

СТРАХ

– Что ты рубишь?
– Страх, страх,
сделай, Миле, шаг – ах! –
и ходи свободно,
как тебе угодно!

М.П.

ХЛОПАЛКИ

Хлоп-топ звонко,
мой платок из шёлка,
в узелке – сахарок,
чтоб малыш покушать мог.

Хлоп-топ, куклы,
ручки пухлы,
начинаем розыгрыш –
кукла, я и ты, малыш. 

М.П.

ГРОМКО ХОХОТАЛИ...

Громко хохотали
дети на приволье:
им лесных орехов
принёс дядя с поля.
Грызла бы и Люба,
да она беззуба,
и сестричка ей пока
вскипятила молока. 

М.П.
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ОВАЈ ЦИЧИ ОВАЈ ГЛАДАН

Овај цичи чаја (палац),
овај гладан (кажипрст),
овај жедан (средњи прст),
овај тражи да веже (домали прст),
овај тражи да лаже (мали прст).

ДАН И НОЋ

Виче бели дан:
– Хајде ноћи ван!
Њему вели ноћ:
– Довече ћу доћ!

БЕРЕМ БЕРЕМ ГРОЖЂЕ

Берем, берем грожђе
док газда не дође,
а кад газда дође,
пресешће нам грожђе

ПУЖУ – ДА ПУСТИ РОГОВЕ

Пуж, муж! Пусти роге ван,
да ти кућу не продам,
старом деди за духан.
Пусти, пужу, рогове,
да хватамо волове,
да оремо долове.

Пусти, пужу, рогове,
да ти мајка не умре,
да ти деца не плачу,
да ти круха не ишту,
да ти воде не пију.
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ПАЛЬЧИКИ

Этот просит чаю (большой),
Этот голодает (указательный),
Этот пить желает (средний),
Этот пристаёт (безымянный),
А этот бормочет, что захочет,
Только голову морочит (мизинец).

А.С.

ДЕНЬ И НОЧЬ

Прогоняет ночку день:
– Выдворяйся за плетень!
Отвечает ночь:
– Ку-ку!
Ждите. Буду к вечерку.

А.С.

СОБИРАЮ ВИНОГРАД

Собираю виноград,
Пока сторож не пришёл, 
А как сторож подойдёт,
Виноград весь обберёт.

А.С.

УЛИТКЕ – ЧТОБ ВЫПУСТИЛА РОГА

Выставь, уля, рожки вбок,
Чтоб курилке за дымок
Я не продал твой домок.
Покажи, улитка, рожки,
Мы поймаем волов на дорожке,
Чтоб пахали и кланялись в ножки.

Выпускай рога, улита,
Чтобы матушка жила,
Чтоб твои смеялись детки,
Чтобы хлеба не просили, 
Ключевой воды не пили.

А.С.
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МИШ И БАБИНА ВРЕЋА

Баба врећу крпила,
на мацу се љутила:
– Пис, мацане, мацане,
мој невољни чуване,
сву ноћ лежиш на кревету,
мени миши чине штету.
Још си синоћ заспао,
па се јутрос дигнуо.
Пис, мацане, мангупе,
иди трком до рупе,
чекај миша несрећу,
да не гризе моју врећу!

ГРЛИЧИЦА ГРЧЕ

Грличица грче,
Петар коња трче.
Дај ми, Петре, палицу,
да убијем грлицу,
да ми грле соли да,
да ја овну соли дам,
да ми ован лоја да,
да ја лој маци дам,
да ми маца миша да,
да ја миша жуњи дам,
да ми жуња перо да,
да ја перо свату дам,
да ми сват коња да,
да ја коња попу дам,
да ми попо књигу да,
да ја књигу Богу дам,
да ми Бог срећу да,
а ја срећу, па у врећу,
преко прага – па у кућу!

ЖАБА ТКАЉА

Ткала платно жаба ткаља,
 тулум, тулум, тулум,
на ливади, на травици,
 тулум, тулум, тулум,
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БАБУШКИН МЕШОК

Бабушка мешок латала,
По дыре иглой плутала.
„Брысь! – коту кричала. – Кыш!
Это так ты сторожишь?
Ты совсем мышей не ловишь,
Всё усы к подушке клонишь.
Вечер спишь, и ночь, и утро –
Слышь? – ведёшь себя беспутно.
Ты на утренней заре
Не спешишь, лентяй, к норе.
Карауль, в засаде стой,
Чтоб мешок не грызли мой“.

А.С.

ГОРЛИЦА ВОРКУЕТ

Горлица воркует чисто,
На лошадке Петар мчится.
Дай мне, Петар, палицу,
Чтоб ушиб я горлицу.
Соли горлица мне даст,
Я барану передам,
А баран мне сала даст,
А я кошке передам,
А мне кошка мышку даст,
А я дятлу передам,
А мне дятел даст перо, 
А перо я дядьке дам, 
За перо он даст коня,
Я коня попу отдам,
Поп взамен мне книгу даст,
А я книгу Богу дам,
А мне Боже счастья даст,
А я счастье – да в мешок,
Да и в дом – через порог!

А.С.

ЛЯГУШКА-ТКАЧИХА

Полотно ткала лягушка,
     Тулум, тулум, тулум,
На травице-муравице,
     Тулум, тулум, тулум.
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отуд иде рак на коњу,
 тулум, тулум, тулум,
па назива божју помоћ,
 тулум, тулум, тулум:
„Добро јутро, жабо ткаљо,
 тулум, тулум, тулум,
де, изаткај беле гаће,
 тулум, тулум, тулум,
на те моје танке ноге,
 тулум, тулум, тулум“.
Одговара жаба ткаља,
 тулум, тулум, тулум:
„Ој, ти раче, осмокраче,
 тулум, тулум, тулум,
шта ће теби беле гаће,
 тулум, тулум, тулум,
на те твоје криве ноге,
 тулум, тулум, тулум“.

ПАДАЈ, ПАДАЈ, КИШИЦЕ

Падај, падај, кишице,
родна плодна и угодна,
да нам роде кукурузи
и пшеница бјелица,
и у пољу травица.

СНЕГУ

Падај, падај, снеже,
нек се гора слеже,
нек зечеви беже,
јер се ражањ реже.

ПЧЕЛИ

Дај, пчелице, меда,
Бого ти зла не да’,
него добро свако,
мед скупила лако,
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Рак зарёй коня седлает,
     Тулум, тулум, тулум,
„В помощь Бог тебе, ткачиха,
     Тулум, тулум, тулум.
Утро доброе, соседка,
     Тулум, тулум, тулум,
Ты сотки-ка мне штанишки,
     Тулум, тулум, тулум,
Для моих ли стройных ножек“,
     Тулум, тулум, тулум.
А ткачиха отвечает,
     Тулум, тулум, тулум,
„Скажут: ”Боже, осьминоже,
     Тулум, тулум, тулум,
Не на танцы ль эти штанцы,
     Тулум, тулум, тулум,
Натянули на кривули?”“,
     Тулум, тулум, тулум.

А.С.

СЫПЬСЯ, ДОЖДИК

Сыпься, дождик, сыпься, дождь,
Плодородный, всем угодный.
Пусть взойдут, и кукуруза,
И пшеница-белолица,
И во поле трáвица.

А.С.

СНЕГУ

Падай, снеже, на поля,
Побелей, гора-земля,
Заяц петли вьёт, юля:
За петлёй легла петля.

А.С.

ПЧЕЛЕ

Мёда дай, пчелица,
Бог не станет злиться,
Всякого добра даст.
Собирай на радость.
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деци га давала,
деца га лизала,
лижући скакала!

УГОВОР О МИРУ С ЛАСИЦОМ

Ласо, ласице,
кумо, кумице,
не дирај ти мене
ни никога мог,
нећу ни ја тебе
ни никога твог!

МАГЛИ

Бежи, магло, вихором
и на перо и на рог:
ето попа за тобом,
вуче сабљу за собом,
где те стигне, да те шине,
где починеш, да погинеш!

Бежи, магло с маглићима,
ето попа с попићима,
са лесковим прутићима,
убиће те, смрвиће те!
Турит гуји под камен.

ЕТО ПЕТРЕ ПУШКЕ

Ето, Петре, пушке,
бежи, Петре, с крушке,
сломиће се грана,
ружиће те нана.
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Детям дай лизнуть и – уфф! –
Как поскачут, облизнув.

А.С.

ДОГОВОР О МИРЕ С КУНИЦЕЙ

Куница-куница!
Кумушка-сестрица!
Не трогай меня,
Ни цыпленка, ни коня,
Никого моего,
Ничего моего.
Иди своей дорогою!
Ведь я тебя не трогаю...

С.Г.П.

МГЛА

Мгла, лети! От нетерпенья
Закрути рога и перья.
Поп пустился за тобой
С длинной саблею кривой.
Хвост отдавит, срубит – ёжься.
Там и сгинешь, где взовьёшься.

Мгла, лети! Кружись со мглёнками.
Погляди как поп с попёнками
Машут прутиками тонкими.
Как отсвищут, как отхлещут
И – гадюке под валун.

А.С.

РУЖЬЁ

На, возьми ружьё, Петруша,
И живее прыгай с груши.
Не дай ветке обломиться,
А то мамка забранится.

А.С.
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ИДЕ КИША ПРЕБИ МИША

Иде киша преби миша,
дође дикла, па га прикла,
дође Мара, па га пара,
дође Реза, па га среза,
дође стари, па га свари,
дође млади, па га лади,
дође шуша, па га куша,
дође баба, па га слаба.

АКО ТИ ЈЕ МУКА

Ако ти је мука,
Наједи се лука,
Ако ти је туга,
Наједи се луга
И кашику млијека,
Нек ти је од лијека.

МИШ ПОСЕЈА ПРОЈУ

Миш посеја проју
по јежеву пољу;
нарасла је проја
мишу до колена,
жаби до рамена.
Миш сазове мобу,
да му пожњу проју,
и закоље мрава –
дебелога брава!

БЕРЕ МЕДО ЈАГОДЕ

Бере медо јагоде.
Туд находи лисица,
просу меди јагоде,
стаде медо плакати,
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ДОЖДЬ ТОПОЧЕТ, МЫШКУ МОЧИТ

Дождь топочет, мышку мочит.
Пришла Ила, мышь побила,
Пришла Мара, мышь марала,
Пришла Реза, мышь порезать,
Пришел Нил, мышь сварил,
Пришел Осип, в холод бросил,
Пришёл бычок Шушаца с мышкой пошушукаться,
А при виде бабы – ба! – стала мышь совсем слаба.

А.С.

ЕСЛИ ТЕБЕ ПЛОХО

Если мучит мука,
Съешь головку лука.
А тоска загложет –
Горечь пей. Поможет.
Примешь ложку молока
И отпустит грусть-тоска.

А.С.

МЫШЬ САЖАЛА КУКУРУЗУ

Мышь сажала кукурузу
Ближе к ёжикову пузу.
Вымахала кукурузка
По колена мышке,
Жабе до подмышки. 
„Не сочтите за обузу
Сжать, соседи, кукурузу.
Помогите с урожаем“.
„Ладно. Мы не возражаем“.
„Ну, а я вам толстобрового
Муравья подам, как борова“.

А.С.

СОБРАЛ МИШКА ЯГОДЫ

Собрал мишка ягоды,
А навстречу лисонька.
Ах! – и всё рассыпала.
Мишенька расплакался.
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лисица га тешити:
„Немој, медо, плакати,
сутра нам је недеља,
женићемо медведа,
медвед ће нам играти,
а лисица певати“.

ДА ЖЕНИМО МЕЂЕДА

Сутра кажу неђеља,
да женимо међеда!
Стаде међед играти,
гаће му се климати,
дјеца му се смијати.
Миш кућу гради,
мишица се Богу моли,
да се кућа не обори.

ЈАДАН ТИ САМ ГЛАДАН ТИ САМ

Јадан ти сам, гладан ти сам.
Кад си јадан, што си гладан,
Нек ти муха питу куха,
Нек ти буха питу пече,
Комарица софру меће.

ЈЕДНА ВРАНА

Једна врана гакала,
и по пољу скакала.
Утом дође црни кос
и одгризе врани нос.
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Утешает рыжая:
„Не точи, медовенький,
Слёз под воскресение.
Завтра женим мишеньку,
Будет нам отплясывать,
А лисичка – петь“

А.С.

ЖЕНИМ МЕДВЕДЯ

Завтра кончится неделя,
Завтра женим мы медведя!
Станет он плясать-метаться,
А штаны на нём мотаться,
Дети малые смеяться.
Городит мышонок дом,
Ну, а мышка молится,
Просит дом достроиться.

 А.С.

„Я БЕДНЯК“

„Я бедняк, я без еды“.
„Раз такой несчастный ты,
Муха даст мучицы крошку, 
Испечет блоха лепёшку,
А подружка комара
Стол накроет до утра“.

А.С.

ОДНА ВОРОНА

Злила карканьем картавым,
Криво прыгала по травам.
Возмутился чёрный дрозд
И ворону клюнул в нос.

А.С.
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ГРМЉАВИНА

Прође бан јербан
с мора на Дунаво
коњском вриском,
јуначком виком;
мало га ко виђе,
а свак чу.

БРАВА

Закукуљено,
замумуљено,
задевећено,
задесећено;
нико га не може
раскукуљити, размумуљити,
него онај који га је
закукуљио, замумуљио,
задеветио, задесетио.

ПРОЗОР

У наше баке
стаклене
очи.

ГЛАВА КУПУСА

Крпа на крпу,
типа на типу:
ни иглом бодено
ни концем шивено.
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ГРОМ

Пробежал из края в край
Кто-то с моря за Дунай
С громким
Хохотом,
С конским
Топотом,
Грохотал и так и сяк,
Чтоб его услышал всяк.

Л.Я.

ВОРОТА

Закукулено,
Замумулено,
Заколочено,
Зазамочено.
И у вас
Не хватит мочи
Раскукулить,
Раззамочить,
Если кто-то
Закукулил,
Если кто-то
Замумулил.

Л.Я.

ДОМ

Каменная бабка,
Соломенная шапка,
Уши деревянные,
А глаза стеклянные.

Л.Я.

КАПУСТА

Лоскуток на лоскуте –
Зелёные заплатки.
Целый день на животе
Нежится на грядке.

 Л.Я.
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ТИКВА

Посијах
колачиће,
порастоше
конопци,
обрах
клупчад.
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ТЫКВА

Посеяли 
Калачики –
Выросли
Канатики.
Собрали
Клубочки –
Чуть поменьше
Бочки.

Л.Я.
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ДА ЛИ МИ ВЕРУЈЕТЕ?

КОЛЕВКА

Јован Суботић

Видина је мајка
Колунџије звала:
Дођите овамо
Колунџије младе,
Ухватите зраке
Од јутарња сунца,
Из њих ми сакујте
За Виду колевку.

Видина је мајка
Танкопреље звала:
Дођите овамо
Танкопреље младе,
Ухватите зраке
Од млада месеца,
Из њих ми опред’те
За Виду пеленке.

Послало ми небо
Нежнога анђела
Да му га отхраним
Да му га одгојим,
Па ми сада треба
За то чедо неба
Колевка од сунца
Повој од месеца.

ЈОШ ЈЕДАН ЧОВЕК

Добрила Станимировић

Јутрос, док Месец
за брда одлази
и зора рана
почиње да пуца,
још један човек
на свет долази,
још једно срце
на Земљи куца.
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ВЫ МНЕ ВЕРИТЕ?

КОЛЫБЕЛЬ

Йован Суботич

Видина-то мама
Кузнецов сзывала:
– Вы ко мне придите,
Кузнецы младые,
Вы лучи поймайте
Утреннего солнца,
Вы из них мне скуйте
Колыбель для Виды.

Видина-то мама
Тонкопрях сзывала:
– Вы ко мне придите,
Пряхи молодые,
Вы лучи поймайте
Месяца младого,
Вы из них сотките
Для Виды пелёнки.

Мне послало небо
Ангела нежного,
Чтоб я его вскормила,
Чтоб я его взрастила,
Мне теперь для чада
Синя неба надо,
Колыбель из солнца,
Из луны пелёнку.

А.Б.

ЕЩЁ ОДИН ЧЕЛОВЕК

Добрила Станимирович

Утром, когда месяц
станет тихо блёкнуть,
небо посветлеет
и заря займётся,

новый человечек
улыбнётся свету –
новое сердечко
на Земле забьётся.

Е.Т.
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РАЂАЊЕ

Мирјана Стефановић

Ко љубичица
испод снега
провири једна
главица снена.

И одмах затим
као рибица
праћну се леђа
маминог клинца.

На крају свега
стиже и гуза
и прва мамина
радосна суза.

ЧИМ СЕ РОДИМ

Божидар Васиљевић

Чим се родим
Петљу стиснем
Отворим уста
Наглас вриснем

Мами бабици
Сунцу свима
Вриснем да ме
Веома има

Вриштим јер знам
Да неко уме
Сваки мој врисак
Да разуме
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РОЖДЕНИЕ

Мирьяна Стефанович

Ну, наконец-то!
Ладно и ловко,
словно бутон из-под снега, –
головка!..

Следом за нею
вынырнут плечи,
рвётся младенец
свету навстречу!

Вся на ладони
скользкая рыбка!
Мать ещё плачет,
но сквозь улыбку.

М.Т.

КАК ТОЛЬКО Я РОДИЛСЯ

Божидар Васильевич

Родился я –
на громкий крик
моя семья
сбежалась вмиг.

Я крикнул маме,
солнцу, всем,
что вот я с вами,
да, совсем.

Крик во всю грудь –
и мой расчёт,
что кто-нибудь
меня поймёт.

Е.Г.
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ПЕСМА О РАЂАЊУ

Зорица Бајин-Ђукановић

Од праха
Са крила лептира,
Од белог перца роде,
Од звука
Шумског извора
И сјаја коралне воде.
Од тога се бебе замесе
Па се онда роде.

Од жудње
Пољупца, загрљаја
И жеља које их
Кроз снове воде,
Од тога се
У стомаку мама
Направи гнездо
Где се бебе чувају,
Па се онда роде.

Од кристала што су
С неке звезде пали,
Од лаких облака
Што кроз тајне броде,
Од још врелог жара
Из вулканске лаве,
Као дукати,
Од сунчевог смеха,
Бебе се искују,
Па се онда роде.

МАЈ

Раша Перић

Пчела се у башту уселила
и башту – развеселила.

Ласта се у гнездо уселила
и гнездо – развеселила.

Јагње се у пашњак уселило
и пашњак – развеселило.

Дете се у кућу уселило
и кућу – развеселило.
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СТИХИ О РОЖДЕНИИ

Зорица Баин-Джюканович

Из белого пёрышка аиста,
Цветочной пыльцы крупицы,
Из утренней песни источника
С коралловой ясной водицей
Замешиваются младенцы,
Чтоб после родиться.

Из жажды нежных объятий,
Желаний в снах отразиться
Вьёт в животе своём мама
Гнездо, как вещая птица,
Где хранятся до срока
Младенцы, чтоб после родиться.

Из звёздных кристаллов небесных,
Таинственных вспышек зарницы,
Как солнечные дукаты, 
Чтоб смехом звонким залиться,
Выковываются младенцы…
Какое же счастье – родиться!

Т.Ш.

МАЙ

Раша Перич

Пчела на клумбе поселилась,
и клумба – развеселилась.

Ласточка в гнезде поселилась,
и гнёздышко – развеселилось.

Ягнёнок на лугу поселился,
и луг – развеселился.

В доме малыш поселился,
и дом – развеселился!

Е.Т.
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ЦВЕТ НА СВЕТУ

Стојанка Грозданов-Давидовић

Лепо је кад се пчеле роје
Лепо је кад се куће граде
Лепо је кад се пилићи броје
И кад изгреју беле раде...

Али нема лепше лепоте
Од главе света па до пете
Од оног часа кад се роди
Једно обично мало дете...

Срце закуца јаче планети
У часу кад јој дете долети
Јер нема лепшег на свету цвета
Од тог обичног малог детета.

РОДА

Милован Витезовић

Мама, да ли је могла рода
И некој другој мами да ме дода?

НЕДОУМИЦА

Градимир Стојковић

Бате се облаче
у плаво,
секе у ружичасто
и то је
проверено.

Шта сам ја,
објасните,
мене су обукли
у зелено?
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ЦВЕТОК РОЖДАЕТСЯ НА СВЕТ

Стоянка Грозданова-Давидович

Хорошо, когда жилища строят,
И когда из улья – пчёлы роем,
И цыплятам во дворе приволье,
И ромашки расцветают в поле...

Но прекраснее всего земного,
Лучше всех иных чудес планеты
Миг, когда на свет младенец новый,
Просто человек приходит где-то.

Сердце бьётся у Земли сильнее
В час, когда рождается ребёнок,
Потому что нет цветка милее,
Чем малыш, кричащий из пелёнок.

Е.Т.

АИСТ

Милован Витезович

Мама, а что бы было,
если бы аист тогда
другой какой-нибудь маме
меня отдал?

А.Б.

НЕДОУМЕНИЕ

Градимир Стойкович

В голубое
одевают братишек,
в розовое –
сестрёнок.

Кто же я такой,
объясните –
меня одели
в зелёное!

А.Б.
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БЕБЕ

Драган Лукић

Беба у кући
јесте мало дете за одрасле
и најлепша лутка
сестрама које су порасле.
Две бебе у кући
јесу мали хор плакача,
а кад се обрадују плишаним мечкама,
постају модерни џез –
два свирача која свирају звечкама.
Беба не уме да хода сама.
Беба хода маминим
и татиним ногама.

ЉИЉАНА

Раша Перић

Испред куће
лепа слика:

процветала
перуника.

И Љиљана
поред ње.

Шта ћеш више?
То је све!

ПЕСМА О ЦВЕТУ

Бранко Миљковић

Један малени цвет
још ни проговорио није
а већ је знао све тајне Сунца
и све што земља крије.
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МЛАДЕНЕЦ

Драган Лукич

Младенец в доме –
дитя для взрослых
и лучшая кукла
сёстрам.
Два младенца в доме –
маленький хор плакс,
а когда они радуются игрушкам,
начинается современный джаз –
два музыканта играют на погремушках.
Младенцы не умеют ходить сами.
Они ходят мамиными
и папиными ногами.

А.Б.

ЛИЛЯНА

Раша Перич

Возле дома –
удивились? –

распустился
нежный ирис.

Вот Лиляна
у цветка.

Что вам больше?
Всё пока!

Е.Т.

ПЕСНЯ О ЦВЕТКЕ

Бранко Милькович

Маленький цветок
ещё ничего не сказал,
но всё, что скрывает земля,
и все тайны Солнца знал.
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Један малени цвет
још није ни проходо
а већ је умео сам да се храни
светлошћу, ваздухом и водом.

Један малени цвет
не зна да чита и пише,
ал’ зна шта је живот, шта је свет,
и мирише, мирише.

КАДА СЕ РОДИ ДЕТЕ

Љубивоје Ршумовић

Када се роди дете
Човек је срећан 
Од главе до пете

Када се роди беба
Човек је срећан 
Од земље до неба

Поља су цветна
Шуме су зелене
Али су најлепше
Беле пелене

Када се роди дете
Мама и тата 
Ко птице лете

Када се роди беба
Баба и деда
Знају шта треба

Поља су цветна
Шуме су зелене
Али су најлепше
Беле пелене
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Маленький цветок
ещё не начал ходить,
а уже светом, воздухом и водой
умел себя прокормить.

Маленький цветок
не умеет читать и писать,
но знает он, что такое жизнь,
и умеет благоухать.

А.Б.

КОГДА РОЖДАЕТСЯ ДИТЯ

Любивое Ршумович

Когда дитя родится
Охватывает счастье
От пяток до мизинцев

Когда ребёнок дышит
Дом наполняет счастье
От погреба до крыши

Туман скользит с полей
В зелёные леса
А нам всего милей
Пелёнок паруса

Когда дитя родится
Родители летают
Как радостные птицы

Когда дитя родится
Бабушка и дед
Знают что младенцу
Надо а что нет

Туман скользит с полей
В зелёные леса
А нам всего милей
Пелёнок паруса

А.П.
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ПЕЛЕНА ЈЕ ЗАСТАВА ПРВОГА РЕДА

Русомир Д. Арсић

На овоме свету,
није да није,
милион и више
застава се вије.

Црвена, жута,
зелена, плава...
свака понешто
важно означава.

Има једне
заставе свете,
она завиjори
кад се роди дете.

Закити кућу,
на жици забели,
укућане дома
све развесели.

Та огромна
застава малена,
детиња је бела
ТОПЛА ПЕЛЕНА!

Распевана мама,
тата, баба, деда...
ПЕЛЕНА ЈЕ ЗАСТАВА
ПРВОГА РЕДА.

ДОК ЧЕКАМ БРАТА

Власта Н. Ценић

Наслоним уво мами на стомак
и кажем: Овде станује момак.

Реци ми, побро, да л’ ти је добро
тамо у мраку, у торбаку?

А он се мени осмехом јавља.
Не чујем осмех, ал претпостављам.
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ПЕЛЁНКА – ГЛАВНОЕ ЗНАМЯ

Русомир Д. Арсич

Сотни тысяч флагов,
как можно заметить,
день-деньской реют
на нашей планете.

Повсюду цветные
знамёна маячат –
и все нечто важное, 
веское значат.

Но есть один флаг,
что трепещет, как птица,
в тот час, когда где-то
ребёнок родится...

Когда на заборе
стяг этот белеет,
празднично в доме
и всем веселее.

Широкий и тёплый,
мягкий и тонкий,
флаг этот – детский
вымпел, ПЕЛЁНКА!

Ликуют дед с бабкой
вслед папе и маме:
ПЕЛЁНКА – САМОЕ
ГЛАВНОЕ ЗНАМЯ!

Е.Т.

ПОКА Я ЖДУ БРАТА

Власта Н. Ценич

Маме ухо к животу приложу и скажу:
„Вот он, вот, здесь парень живёт!“

Братец, как тебе там, в животе,
в дорожной сумке, в такой темноте?“

Весёлым смехом он отвечает
(не слышу смеха, но допускаю).

О.А.
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КО ЈЕ ТО

Будимир Нешић

Има ципеле
Без броја;
Носи хаљине
Без кроја;
И једино
Мама уме
Њене жеље
Да разуме.

Ко је то?

То је моја
Сестра нова,
Која не зна
Још ни слова;
Напунила
Тек сто дана
А центар је
Нашег стана.

Ето, ко је то!

БАТА, ЈА И ТАТА

Виолета Јовић

Када тата
узме брата,
сакријем се
иза врата.

То не могу
да поднесем,
од плача се
цела тресем

и дурим се
иза врата,
док не пусти
тата брата.
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КТО ЭТО?

Будимир Нешич

У неё одёжек
Без счёта,
И живет она
Без заботы,
Хотя пока
Только мама
Эту пигалицу
Понимает.

Кто же это?

Это – новая
Сестрёнка,
Что пока
Лежит в пелёнках.
Лишь три месяца
От роду –
А все пляшут
Ей в угоду!..

Вот кто это.

И.С.

БРАТИК, Я И ПАПА

Виолета Йович

Папа взял 
на ручки брата –
я за дверь
бегу куда-то.

Возмущения
не прячу.
От обиды
горько плачу.

Там они сидят,
милуясь.
Я на них
за дверью дуюсь.
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Пустим тад још
две-три сузе,
тек да тата
мене узме.

Кад ме узме
дирам брата,
који плаче
иза врата.

СРЕДЊИ БРАТ

Будимир Нешић

Хоћу једног
Новог брата
Ал’ да није млађи;
Имам млађег
Па сви кажу
Да је много слађи.

И још хоћу,
Ако може,
Старији да није;
И старијег
Исто имам –
Тај ме стално бије.

Хоћу брата
Који није
Као ови предњи:
Чим се роди,
Нек је одмах –
Рођени брат средњи.

ДВА ДЕТЕТА

Велимир Милошевић

Два детета
Насред света,

Ко два плава
Континента.
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Чтобы папа
взял на ручки,
ною, слёзы лью
по штучке.

А возьмёт – 
дразню я брата.
Он за дверь
бежит куда-то.

Ю.П.

СРЕДНИЙ БРАТ

Будимир Нешич

Брата я хочу,
Но младшим
Он не должен быть:
Младшего
Ведь будут больше,
Чем меня, любить.

Брата я хочу,
Но старшим
Он не должен быть,
Потому что
Если старший,
Значит будет бить.

Очень нужен брат,
Но только
Не любой подряд:
Брат не младший,
Брат не старший –
Нужен средний брат!

А.Ш.

ДВА РЕБЁНКА

Велимир Милошевич

Пара эта –
Лучик света

Два весёлых
Континента.
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Ко два вала
С неба пала.

Два бескраја
Пуна сјаја.

Два детета
Насред света,

Два занета
Сунцокрета –

У љубави
Руке сплела

И у небо
Полетела.

ПАХУЉЕ И ДЕВОЈЧИЦЕ

Зорица Бајин-Ђукановић

Никад на земљу нису пале
две сасвим исте пахуљице,
и никада се нису родиле
две сасвим исте девојчице.

Пахуљице се увек разликују
за једну шару, макар црту косу,
а девојчице, макар за једну
пегицу на руменом носу.

ДЕТЕ

Михаило Ћуповић

Тата има сунце драго,
мама има сунце мило.
Тата љуби своје благо,
мама ставља га у крило.

То их сунце увек греје
и кад оштар ветар коси,
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Как две бури
Средь лазури,

Два сиянья
Мирозданья.

Эти дети
На планете

Как подсолнухи
В дуэте.

Руки – в руки.
Чудеса.

Полетели
В небеса.

М.П.

СНЕЖИНКИ И ДЕВЧАТА

Зорица Баин-Джюканович

Одинаковых двух
Снежинок у снега нет.
Одинаковых двух
Девчат – не видывал свет.

Под микроскопом у всех
Снежинок разный узор,
И больше веснушек всегда у одной
Из близнецов-сестёр.

А.Ш.

ДИТЯ

Михайло Чупович

Есть у мамы солнце,
есть у папы солнце,
на руках смеётся,
золотым зовётся.

Греет в дождь и ветер,
в холод лютый самый,



82 ИЗА БРДА ПЛАВА – ДА ЛИ МИ ВЕРУЈЕТЕ?

и кад љута зима веје
и кад хладна киша роси.

И кад тату умор сруши,
мами суза кад заврца,
сунце греје их у души.
Родило се из два срца.

БЛАГО МЕНИ

Горан Радошевић Радош

Благо нама 
Што имамо вас

Благо вама
Што имате нас

Благо свима 
Што нас толко има

А мени је нарочито драго
Што сам и ја
Неком
Право благо

ПОРОДИЧНО ДРВО

Милоје Радовић

Мамине су гране
са мамине стране.

Татине су гране
са татине стране.

Ја сам међу њима,
важан необично.

У рукама држим
дрво породично.
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даже ночью светит
солнце папе с мамой.

Солнце всюду с ними,
слёзы их осушит,
и усталость снимет,
и согреет души.

М.Т.

ХОРОШО МНЕ

Горан Радошевич-Радош

Хорошо нам
Что у нас есть вы

Хорошо вам
Что у вас есть мы

Хорошо всем
Что столько нас всех

А мне оттого хорошо ещё
Что и я
Для кого-то
Сокровище

А.Б.

СЕМЕЙНОЕ ДЕРЕВО

Милое Радович

Мамины ветви –
со стороны мамы.

Папины ветви –
со стороны папы.

Я меж ними нахожусь,
важен я немерено.

Я в руках своих держу
семейное дерево.

А.Б.
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НЕДЕЉА

Миодраг Тодоровић

Недеља је дан када се одмарају
дечији вртићи
и у њима играчке 
остају саме.
Недеља је дан када су деца срећна
уз своје тате
и маме.

НАЈДРАЖА ШЕТЊА

Велимир Милошевић

Мамина рука и рука татина –
шетамо тако сатима, сатима...

Од парка до парка, од врта до врта:
шарена, шарена срећа разастрта.

Од сунца до сунца, од цвета до цвета:
сунчана, сунчана радост с нама шета.

Мамина рука и рука татина –
шетамо тако сатима, сатима...

Од жеље до жеље, од крила до птица:
пуне нам очи љубичица.

Од маште до маште, од снова до снова:
пуна нам недра лептирова.

ТАТА И МАМА

Драган Лукић

Тата и мама су љубав
и велико другарство
и зато иду подруку.
Тата и мама су
високи јаблан и нежна јела.
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ВОСКРЕСЕНЬЕ

Миодраг Тодорович

Воскресенье – день, когда отдыхают
детские садики. В них
тихо игрушки скучают:
они остаются одни.
Воскресенье – день, когда дети – счастливые самые:
играют со своими папами,
гуляют со своими мамами.

А.Б.

ЛУЧШАЯ ПРОГУЛКА

Велимир Милошевич

Одну руку – папе в руку, а другую – маме,
долго-долго ходим так – целыми часами.

Из садика в садик, от парка до парка,
счастье наше пёстрое – лучше нет подарка.

От цветика – к солнышку, от солнышка – к цвету...
солнечно-пресолнечно, радостно всё это.

Одну руку – папе в руку, а другую – маме,
долго-долго ходим так – целыми часами...

От мечты идём к мечте, от крыла – до галки...
а из глаз у нас глядят дивные фиалки.

Много радости у нас, много снов счастливых,
а за пазухой полно мотыльков красивых. 

М.П.

ПАПА И МАМА

Драган Лукич

Папа и мама – это любовь
и большая дружба,
поэтому они идут рука об руку.
Папа и мама –
высокий тополь и нежная ель.
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Тата и мама су
четири руке једног срца.
Кад се тата и мама у свету изгубе,
одмах се траже.
Тата и мама су
две дечије страже.

РОДА

Милован Данојлић

На старом точку, на крову, роде
свиле су гнездо и кућу воде.

Около, са влажних ливада, грабе
пужеве, црве, па чак и жабе.

Младунчад сита, ко да ће пући,
свачега има у овој кући.

Кад је на крову срећна рода,
– у земљи мир је и слобода.

МЛАДУНЧЕ ОД ЧОВЕКА

Анђелко Ердељанин

Голупче учи да гуче,
маче да мијауче,
мече учи да зева,
а славујче да пева.

Жапче учи да крекеће,
а јаре да мекеће,
пилићи уче да граје,
а куче да лаје ...

Све то зна
од памтивека
младунче од човека.
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Папа и мама –
четыре руки одного сердца.
Если папа и мама теряются в мире,
они сразу начинают искать друг друга.
Папа и мама
для всех детей – два добрых стража.

А.Б.

АИСТ

Милован Данойлич

На старом колесе, на крыше –
Там поселились аисты, всех выше.
Улиток и червей в лугах не счесть,
И даже толстые лягушки есть.

Дом – чаша полная, и аистята сыты,
И не из веток, а из счастья свит он.
Счастливый аист обживает крышу,
Земля свободой и покоем дышит.

И.С.

ДЕТЁНЫШ ЧЕЛОВЕКА

Анджелко Эрделянин

Медвежонок учится зевать,
Соловьёнок – песни напевать,
звонко лаять учится щенок,
ворковать – пушистый голубок,

лягушонок – квакать и нырять,
а котёнок – „мяу“ повторять,
индюшонок учится пищать,
козлик – блеять, жеребёнок – ржать…

Это всё ещё с пелёнок
делает любой ребёнок. 

В.Л.
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ЧАРОБНА РЕЧ

Божидар Тимотијевић

Из колица нешто мало плаче,
прво тихо па онда све јаче,
тихо, тихо, па што може јаче
нешто мало, нешто мило плаче.

Баш су људи окорела срца
што се смеју без стида и срама!
Зар не знају да то мало грца
што још не зна рећи мами: „Мама!“

ЖИВЈЕЛА МАМА

Драган Радуловић

Подарила нам је животе,
и Сунце има у рукама,
она је ружа од доброте,
мама, мама, живјела мама!

Мама је већа од радости,
нашим стазама трње слама,
руке јој јастук од њежности,
мама, мама, живјела мама!

Позлаћени јој стрепњом дани,
осмјех утјехе на уснама,
мама нас увијек бригом брани,
мама, мама, живјела мама!

И када Сунце заледи зима,
и када видик прелије тама,
потајно сунце за нас има,
мама, мама, живјела мама!
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ВОЛШЕБНОЕ СЛОВО

Божидар Тимотиевич

Кто там в коляске сперва тихо плачет,
а после громко, и всё звонче, звонче,
то стихнет, то опять изо всей мочи –
что за комочек так смешно там плачет?

Смешно? Как видно, огрубели жутко
те, кто смеётся без стыда и срама!
Неужто непонятно, что малютка
так хочет крикнуть своей маме – „мама“?

Е.Т.

МАМЕ – УРА!

Драган Радулович

Она – нашей жизни начало,
наш день зажигает с утра. 
Цвет доброты её – алый,
маме нашей – ура! 

Мама – радость родная,
с мамой не страшен страх,
руками нас укрывает,
маме нашей – ура!

Мамины дни и ночи –
из золота и серебра,
тревожится мама, хлопочет...
Маме нашей – ура!

И пусть в ледяное оконце
холодные дуют ветра.
У мамы есть тайное солнце.
Маме нашей – ура!

П.Ф.
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РУКЕ

Момчило Тешић

Воле моје руке:
да цртају руже,
да оловку пруже,
да уберу јабуке,
да саде тополе,
да праве свирајку...
ал’ највише воле
да загрле мајку.

ЗЛАТНА ГРАНА

Никола Милићевић

Мама дај ми капут
злаћаних дугмета,
па ћу поћи на пут
преко бијела свијета.

Прегазит ћу храбро
девет плавих гора,
препловит ћу ријеке
и широка мора.

Идем у даљине,
гдје сунце запада,
док не нађем врата
чаробнога града.

У том граду, кажу,
чудна башча има,
златне гране висе
на њеним стаблима.

На највеће стабло
ја ћу се попети,
одрезати грану,
теби је донијети.
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РУКИ

Момчило Тешич

Любят мои руки
Застилать постельку,
Розы рисовать,
Сливы с веток рвать,
Посадить в земельку
Тополёк, свирельку
Выточить, чтоб звуки
Слышать и мечтать.
Но всего на свете
Больше руки эти
Любят нашу маму обнимать!

А.Ш.

ЗОЛОТАЯ ВЕТКА

Никола Миличевич

Дай мне, матушка, тужурку
с пуговками золотыми:
в ней по свету поброжу-ка
я тропинками крутыми!

Храбро все перешагну я
долины и горы,
вплавь преодолею реки
и морей просторы.

И однажды – там, где солнца
садится громада, –
окажусь я у ворот
чудесного сада.

Это дивный сад, я слышал,
с деревьями редкими:
все стволы увенчаны
золотыми ветками!

На самое высокое
я дерево взберусь
и, срезав там одну из веток,
с ней к тебе вернусь:



92 ИЗА БРДА ПЛАВА – ДА ЛИ МИ ВЕРУЈЕТЕ?

Ти си моја драга
мајчица једина,
па нек имаш поклон
од својега сина.

Погледа га мајка
и буде јој мило,
па га узе к себи
и стави у крило.

„Нећеш, сине, поћи,
срећо моја мала,
не би тебе мајка
за све благо дала.

Доста су ми твоје
руке око врата!
Ти си моја грана
од сухога злата!“

ТАТИН ОРДЕН

Божидар Тимотијевић

На овом свету
сваки тата
има по један
орден од злата.

На срцу га носи,
ко сунце му сја,
а тај орден татин,
то сам лично – ја.

НАЈДРАЖА ИГРАЧКА

Богољуб Бобан Велимировић

Ми бисмо хтјели нешто за игру!
– Хоћете ли, дјецо, чигру?
Не! Нећемо њом да се играмо!
– Добро, ево играчке које имамо.
Не! Нећемо плишане меце и мачке!
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„Ты моя родимая
матушка единая –
прими же подарок
от своего сына!“

Растрогалась матушка,
как это услыхала,
и сына крепко-накрепко
к груди своей прижала:

„Не ходи, сыночек,
дитя мое милое,
не отдам тебя я
за все блага мира!

Твоих ласковых рук
мне с лихвой хватает –
ты один и есть моя
ветка золотая!“

С.П.

ПАПИН ОРДЕН

Божидар Тимотиевич

В мире все
отцы – и мой –
носят орден
золотой.

Награда блещет,
как заря.
Папин орден –
это я!

Е.Т.

ДОРОГАЯ ИГРУШКА

Боголюб-Бобан Велимирович

– Папа! Мы поиграть хотим.
– Что же! Вот вам волчок.
– Папа, нам надоел волчок!
– Вот плюшевый кот – и молчок!
– Не надо мишек нам и котов!
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– Па, какве хоћете онда играчке?
Желимо нешто много, много веће.
– Можда желите нешто што се креће?
Да! Хоћемо тебе, тата, и тачка!
Ти си наша најдража играчка!

ТАТА

Стојанка Грозданов-Давидовић

Мој најбољи друг је тата
Са татом се договарам
С њим сам већа за два спрата
Тату волим и кад спавам
Мој тата је ковачница
Која топле дане кује
Тати сунце насред лица
Кад се мени осмехује

Мој тата све приче уме
Да исприча до врхунца
Где шуме о мени шуме
Где за мене знају сунца

Тата мене увек чује
Тата мене закопчава
Кад сам тужна тата ту је
Татина сам и кад спава

НАЦРТАЈ МИ КУЋУ ТАТА

Велимир Милошевић

Нацртај ми кућу, тата,
И напиши: Наша кућа.
Сунчев сатић, сав од злата,
Изнад куће нека куца.

И нек сунце ту остане,
Нек никада не залази,
Нек сунчане броји дане
Нашој кући док прилази.
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– Так что же вам подарить?
– То что ходит, смеется, плачет, поёт!
– Это дорого, мне не купить.
– Не надо матрешек нам и петрушек.
Ты – самая лучшая из игрушек!

А.Ш.

ПАПА

Стоянка Грозданова-Давидович

Лучше папы друга нету,
С ним легко договориться,
С ним я выше на два метра,
Он мне и ночами снится –
Как волшебная жар-птица, 
Как кузнец, кующий счастье;
Он как солнышко лучится
Даже в сильное ненастье!

Папа может всё на свете
Объяснить легко и просто –
Почему поёт мне ветер,
Почему моргают звёзды...

Всё папа видит с полувзгляда:
Застёгнута ли плотно куртка,
Грустно ль мне, – всегда он рядом.
Я и во сне его дочурка!

Е.Т.

ПАПИН РИСУНОК

Велимир Милошевич

Папа, нарисуй мне дом,
„Наш дом!“ – сделай подпись снизу.
Солнце, как часы, на нём
Сбоку прицепи к карнизу.

Это солнце все века
Пусть горит и не заходит –
Пусть незримая рука
Каждый день его заводит.
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Нацртај на врху крова
Громобран што муње коси,
Да сачува дом од грома,
Грмљавини да пркоси.

Нацртај на прагу мајку.
Ја већ пишем: Наша мати.
Учи ме да памтим бајку
Која ће ми снагу дати.

Само то. И ништа више.
Ја већ цртам окна, сјајна.
Још остаје да напишем:
Драга слика завичајна.

ОПЕТ ДЕДИН ШЕШИР

Гвидо Тартаља

Ветар деди баш пркоси
па му опет шешир носи.

Шешир носи. Шта ће? Где ће?
На трешњу га ветар меће.

Штап је кратак. Деда стење.
На трешњу се тешко пење.

Свет се скупи. Свако гледа.
– Куд се пење овај деда?

Неко каже: – Деда хоће
да окуси прво воће.

КАД БИ ТАТА БИО МАМА

Ђуро Милекић

Кад би тата био мама
Не знам шта би он са нама
Радио.
Кад би тата био мама
Како би нас чувао.
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Пусть вверху громоотвод
Косит молнии, как сено,
От пожара бережёт
Кровлю, потолок и стены.

Маму нарисуй – и пусть
Сказку лучшую на свете
Нам расскажет. Наизусть
Всю её запомнят дети.

Вот и всё. Ещё окно
Пусть горит, огнём сверкая.
Припиши ещё одно:
„Красота родного края“.

А.Ш.

ПАПА, ШЛЯПА И ВЕТЕР 

Гвидо Тарталья

Ветер злит нарочно папу:
вечно он уносит шляпу.

Если шляпа на сосне,
бедный папа зол вдвойне.

Вот он вверх кидает палку,
с ветки спугивает галку,

вот он лезет на сосну –
выше, выше, в вышину…

И глазеют все мальчишки:
вот так шляпа! вот так шишки! 

М.Б.

ЕСЛИ БЫ ПАПА БЫЛ МАМОЙ

Джюро Милекич

Если бы папа был мамой,
Не знаю, что бы он с нами
Делал.
Если бы папа был мамой,
Как бы справлялся он с нами?
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Кад би тата био мама
Ко би ручак кувао.
Кад би тата био мама
Како би пролупао
Када би нас купао.
Кад би тата био мама
Не знам шта би он са нама:
Кад нам дођу луде бубе,
Кад нас узме враг под своје,
Кад нам дођу давни гости
И када смо немогући
На улици и у кући.
И заиста
Кад би тата био мама
Не знам шта би стварно
Било с нама.

ДЕД И УНУК

Драган Лукић

Најудобнија фотеља
уморном унуку
јесте деда стари,
а унукове су очи
дедине најбоље 
наочари.

БРКАТИ БУКВАР

Милан Цаци Михаиловић

Сваки тренутак са дедом
био је ко најлепши дар:
деда је моја прва бајка,
мој први бркати буквар.
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Если бы папа был мамой,
Как бы он всё успевал,
И готовил,
И нас купал?
Если бы папа был мамой,
Что бы он делал с нами,
Когда нас дурь одолеет?
Когда мы сходим с ума, и
Ходим на голове, и
Когда мы не-вы-но-си-мы –
Откуда у папы силы?
Честное слово, не знаю,
Если бы папа был мамой,
Что бы тогда
Было с нами.

А.Б.

ДЕДУШКА И ВНУК

Драган Лукич

Для усталого внука
колени деда – лучшее кресло,
со спинкой из дедушкиной руки.
А глаза внучкá-непоседы –
самые лучшие
дедушкины очки.

А.Б.

УСАТЫЙ БУКВАРЬ

Милан-Цаци Михайлович

С дедом любая минута
была мне как лучший дар.
Дед – моя первая сказка,
мой первый усатый букварь.

О.А.
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ДЕДИН ШТАП

Мира Алечковић

Кад улицом прође
мога деде штап,
чујте само како
пева
       тап-тап-тап!

Кад улицом прође
мога деде пас,
чујте само како
он поздравља вас!

Нека пева дедин штап
       тап-тап-тап!
нек псић дедин буде здрав
и нек лаје ав-ав-ав!
Нека дуго живи деда
унука да гледа.

ДЕДИНИ БРКОВИ

Ласло Блашковић

Мој би добри деда,
без дугих бркова,
личио на књигу
која нема слова.

Да нема бркова,
мислим да би деда
био као нека
кошница без меда.

Да не пушта брке
и да нема стила,
мој би деда био
орао без крила.

Да му нису брци
као крила птице,
мој би деда био
ко гусле без жице.
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ДЕДУШКИНА ТРОСТЬ

Мира Алечкович

Когда на дороге
вам слышится звук,
это дедова трость
звенит:
       тук-тук-тук!

Когда по дороге
бежит дедов пёс –
смотрите, как тянет
к прохожим он нос!

Пусть дедовой трости слышится звук –
       тук-тук-тук!
И пусть себе лает, не перестав,
дедушкин пёс – гав-гав-гав!
Пускай живет много лет без бед
и радует внука дед!

Е.Т.

ДЕДУШКИНЫ УСЫ

Ласло Блашкович

Мой добрый дедушка
без длинных своих усов
был бы похож на книгу,
в которой нет слов.

Не было бы усов –
я думаю, дедушка мой
был бы словно улей
без мёда, зимой.

Не росли бы усы,
он бы всех подвёл,
был бы он тогда –
как ощипанный орёл.

Если б не усы,
что как крылья птицы,
был бы дед похож
на песню без певицы.
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Да не суче деда
своје брке дуге,
личио би на воз
који је без пруге.

Да нема бркова
испод крупног носа,
не би био деда,
него старац ћосав.

Али зато деда
дуге брке има,
па се обојица
поносимо њима.

САВЕТ ЗА РОДИТЕЉЕ

Владимир Андрић

Ако ли вам чедо једе
преко воље ко од беде
лекови вам ту не вреде
здравије су за то деде

Ако вам је дете кмеза
нежно као крхка бреза
не идите чак до Бледа
много вам је ближи деда

За ручицу луче бело
правац деда – родно село
нека целог дана скита
кроз ливаде и кроз жита

Нек ужива на врх шљива
нек у мору траве плива
нека јурца нек се вере
да огладни до вечере

Ту ће луче брати бостан
ту ће јести пасуљ постан
а тек вода из бунара
здравље јача чуда ствара

Из шаке ће не из чаше
воду пити чедо ваше
доносиће стоци шаше
слушаће и тамбураше
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Если бы длинный ус
не закручивал дед,
был бы он похож
на поломанный мопед.

Если б дедовы усы
не торчали из-под носа,
это был бы не дед,
а дедулька безволосый.

Но у деда есть усы –
длинные, густые,
и гордятся ими все
соседи и родные.

В.К.

СОВЕТ РОДИТЕЛЯМ

Владимир Андрич

Если мальчик-непоседа
дремлет с ложкой в час обеда
не нужна с врачом беседа
все лекарства есть у деда

Если девочка плаксива
словно плачущая ива
зачем ехать на край света
ближе до деревни деда

Детку взять за ручку смело
и в деревню – это дело
пусть купается в реке
кувыркается в песке

Пусть гоняет по полям
по лесам и по лугам
пусть до вечера гуляет
вот тогда оголодает

Там – горох на огороде
и арбузы на природе
там чудесная водица
в роднике бежит-струится

Эту воду чадо ваше
будет пить и станет краше
ваш ребёнок будет весел
он наслушается песен
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Научиће градска маза
шта је млекар шта магаза
јешће хлеба из вуруне
чуће и гром када груне

Нек се шуња око дуња
нек научи шта је муња
нек мамино нежно злато
љосне и у право блато

Нек бундеве пече жуте
нек паприке грицне љуте
још ће можда татин шоња
појахати правог коња

А кад стану летње чезе
нема принца и принцезе
јер је ваше луче бело
излечило родно село

КОД БАБЕ У СЕЛУ

Владимир Андрић

Код бабе у селу
имала сам краве
траве преко главе
и кокошку белу
код бабе у селу

Код бабе у селу
сваки дан сам јела
прави мед од пчела
и била на прелу
код бабе у селу

Код бабе у селу
ја сам лепо знала
да нахватам зјала
и то збирку целу
код бабе у селу

Нема у мом граду
ничега од тога
има само смога
сви ми ваздух краду
код мене у граду
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Нежный городской ребёнок
не расплачется спросонок
хлеб он в печке сам найдёт
молоком парным запьёт

Пусть он бегает в саду
у природы на виду
бывший маменькин сыночек
в лужу шлёп но тут же вскочит

С запеченной тыквы долькой
будет вкусным перец горький
на коне скакать ловчее
чем на папиной-то шее

А как лето завершится
ни принцессы нет ни принца –
деда старое село
городских детей спасло

В.К.

У БАБУШКИ В СЕЛЕ

Владимир Андрич

У бабушки в селе
с коровой я дружила,
траву ей приносила
и курочку кормила
у бабушки в селе.

У бабушки в селе...
Там каждый день я ела
пчелиный мёд и пела,
за прялкой я сидела
у бабушки в селе.

У бабушки в селе
узнала я, как лучше
и дольше бить баклуши –
смелей и веселей!
У бабушки в селе...

А в городе моём
нет ничего такого,
а только тучи смога.
Им дышим – не живём
мы в городе моём.
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Баба баш ти хвала
за траву за краву
због прела због пчела
и за мала зјала
баба баш ти хвала

ДЕТЕ И БАКА

Јован Јовановић Змај

Бако, стара бако, бабушчице мила,
Јеси л’ и ти кадгод мала, млада била?
Јеси л’ могла кадгод исправити леђа?
Је л’ и твоја коса била кадгод смеђа?
Је л’ и твоја хаља била кадгод кратка?
Је л’ и тебе когод звао: „Душо моја слатка“?
Је л’ и теби когод кадгод ’ваку лутку дао?
Ваљда се скрхала, па ти је сад жао!
– Та зар мора, бако, остарети свако? –
Хоћу л’ и ја, бако, остарети тако?
Морам ли зар и ја бити тако седа,
Тако смежурана, згурена и бледа?
Па зар томе нема баш никаква лека?
– Зар се то не може живети довека?

МОЛБА

Бранислав Црнчевић

Децо,
чаробна шкрабала,
пишите
својим бабама.

Лепим
бојеним кредама,
цртајте нешто
дедама.
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Бабушке – спасибо
за курочку, коровку,
за труженицу пчёлку,
за радугу в полнеба
бабушке – спасибо! 

В.К.,М.Ф.

БАБУШКА И ВНУЧКА

Йован Йованович-Змай

Бабушка, бабуля, старая моя,
Неужели маленькой ты была, как я?
Неужели бегала по траве босой
В платьице коротком, с каштановой косой?
Неужели бабушка у тебя была
Тоже вся в морщинках и белым-бела,
Тоже по головке гладила украдкой,
Тоже называла ягодкою сладкой?
Бабушка, бабуля, добрая моя,
Неужели бабушкой тоже стану я?
Тоже буду старой и совсем седой,
Не смогу вприпрыжку бегать за водой?
Внучку буду гладить по головке гладкой,
Буду называть её ягодкою сладкой?

Бабушка, бабуля, милая моя,
Будь всегда ты бабушкой,
Внучкой буду я.

Л.Я.

ПРОСЬБА

Бранислав Црнчевич

Дорогие дети,
прошу вас, поспешите:
бабушке и дедушке
письмо вы напишите.

Вас прошу, хотя бы
к следующей субботе,
напишите дяде,
напишите тете...
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Пишите, децо,
не давите – 
своме се стрицу 
јавите.

Кажу вам
свет је дечији,
али и ви сте
нечији!
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Если друг ваш близкий,
далеко от дома,
весточку пошлите
почерком знакомым...

Если вы о близких
думать перестанете,
то тогда и сами
вы ничьими станете.

С.Г.П.
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САЊАМ ЛИ ЈА ОВО

СМИЈЕШНО ЧУДО

Народна

Видјех чудо, и нагледах га се:
ђе иђаше патка поткована,
а бијела гуска оседлана,
још на вуку капа од самура,
на међеду зелена долама,
на пијевцу ковчали-чакшире,
на лисици лијепа ђердана,
а на зецу свилене димије.

Не чудим се патки поткованој,
ни бијелој гуски оседланој,
нит’ вуковој капи од самура,
ни међеду зеленој долами,
ни лисици, ни њену ђердану,
ни пијевцу ковчали-чакширам’,
но се чудим зецу димијама:
куд се вере, како не издере!

НА ОВНУ

Момчило Тешић

Јован,
Јован,
Јован
хитрог коња јаше.

Јован,
Јован,
Јован
витким прутом маше.

Јован,
Јован,
Јован
плаши голубове.

Ован,
ован,
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МОЖЕТ, МНЕ ЭТО СНИТСЯ

СМЕХ И ЧУДО

Народная

Я таких чудес нигде не видел:
вот шагает утка на подковах,
под седлом – гусыня-белохвостка,
волк-волчище – в шапке соболиной,
вот медведь в зелёном доломане,
петушок в коротеньких рейтузах,
на лисичке – звонкое монисто,
в шароварах шёлковых – зайчишка.

Не дивлюсь я утке на подковах
и седлу гусыни-белохвостки,
злому волку в шапке соболиной,
не дивлюсь медведю в доломане,
ни лисы красивому монисту, 
ни штанам коротким петушиным, –
удивляюсь зайцу в шароварах:
трутся, мнутся – как не изорвутся! 

М.П.

ВЕРХОМ НА БАРАНЕ

Момчило Тешич

Иван,
Иван,
Иван –
и скачет он, и пляшет.

Иван,
Иван,
Иван –
он хворостинкой машет.

Иван,
Иван,
Иван –
он как стрела несётся.

Баран,
баран,
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ован –
његов коњ се зове.

КОЊАНИК

Јован Јовановић Змај

Можда б’ и ја јахат мого,
Јест – ал’ најпре треба много:
Треба коњиц за јахање,
Треба седло за седање,
Треба стремен да се попнем
И оструге да га копнем,
Треба колан да га стегнем,
Треба узда да затегнем –
Треба хтети, треба смети,
Па да видиш куд се лети!

ОВАН

Лаза Лазић

Снажан, моћан, однегован
сусрео ме јуче ован.
Чело тврдо, љут до сржи,
али ја сам био бржи.

ПРОЛАЗИ СЛОН СЛОНОВА ПУН

Гордана Брајовић

Пролази слон пун времена
за њим слон пун небеса
за њим слон кише пун
за њим слон пун чудеса.
Ја гуцкам манго
и пијем кокос;
летим у белом слону
и све је охохохос!
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баран –
так конь его зовётся!

А.Б.

ВСАДНИК

Йован Йованович-Змай

Может, и я поскакать-то мог бы,
Да – но сперва нужно очень много:
Нужна лошадка, чтобы скакать,
Седло, чтоб сидеть, стремя, чтоб не упасть
И чтоб забраться, не зная горя,
И шпоры, чтоб лошадку пришпорить,
Подпруга нужна, чтоб её затянуть,
Уздечка нужна, чтоб её натянуть –
Надо хотеть и надо посметь,
А ещё надо видеть, куда лететь!

А.Б.

БАРАН

Лаза Лазич

Силён и крепок, как таран,
встал на пути моём баран.
Рога наставил – ждёт злодей.
...Но я бежал быстрей.

О.А.

ПРОХОДИТ СЛОН

Гордана Брайович

Проходит слон, полный времён,
за ним слон, полный небес,
за ним – дождями полный слон,
а следом слон, полный чудес.
Я глотаю манго
и пью кокос;
я на белом слоне лечу –
охо-хо-хос!

А.Б.
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ТЕЛЕФОНИЈАДА

Љубивоје Ршумовић

На широком царском друму
Што пресеца прашуму
Срели су се
Бели слон
И један црни телефон

ХАЛО
Рече бели слон
ХАЛО
Рече телефон
КО ЈЕ
Пита бели слон
КО ЈЕ
Пита телефон
И тако у бескрајон

Ни командир шумске страже
Није знао да ми каже
Да л слон телефонира
Ил телефон – слонира

У ШУМАРА СВЕТОЗАРА

Стојанка Грозданов-Давидовић

У шумара Светозара
Зелен шешир са шест шара:
Два пара бумбара
И пар бубамара!

ПОГОДИТЕ

Григор Витез

Стотину руку
Стотину ногу
Има див.
Никуд не иде
А – жив.

(Дрво)
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ТЕЛЕФОНИАДА

Любивое Ршумович

Там, в глуши, среди болот
Где дремучий лес растёт
Повстречались
Белый слон
И чёрный телефон

АЛЛО
Говорит белый слон
АЛЛО
Говорит телефон
КТО ТАМ
Говорит белый слон
КТО ТАМ
Говорит телефон
То он говорит – то он

Даже старший лесник
Не мог бы сказать в тот миг –
Не то белый слон звонит
Не то телефон – слонит

А.Б.

У ЛЕСНИКА СВЕТОЗАРА

Стоянка Грозданова-Давидович

Лесник Светозар вот каков.
Шапка из зелёных шаров:
Шесть шаров из шести комаров,
Две пары шмелей и букашка на ней!

О.А.

ЗАГАДКА

Григор Витез

Сторукий,
Стоногий,
Живёт у дороги,
Стоит на месте
Уже лет двести.

(Дуб)

М.Б.
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ЛАКЕ ЗАГОНЕТКЕ

Љубивоје Ршумовић

Ко ће први да се сети
КРИЛА НЕМА
ПОЉЕМ ЛЕТИ
Сетио се један Петар
ТО ЈЕ ВЕТАР

А ко ли ће ово бити
ИГЛЕ ИМА
НЕ ЗНА ШИТИ
Сетила се Нена сама
ЈЕЖ С БОДЉАМА

Ко се тако вешто крије
ОКЛОП ИМА
ВИТЕЗ НИЈЕ
Сетио се Мики шта је
КОРЊАЧА ЈЕ

СТРАШАН ЛАВ

Душан Радовић

Био једном један лав...
Какав лав?
Страшан лав,
нарогушен и љут сав!

Страшно, страшно!

Ишао је на три ноге,
гледао је на три ока,
слушао је на три ува...

Страшно, страшно!

Не питајте – шта је јео.
Тај је јео шта је хтео
– трамвај цео
и облака један део!

Страшно, страшно!
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ЛЁГКИЕ ЗАГАДКИ

Любивое Ршумович

Кто первый отгадает:
Крыльев нет,
А над полем летает?
Отгадал только Петер –
ЭТО ВЕТЕР!

А это кто может быть:
Иглы есть –
Не умеет шить?
Нена знает всех лучше –
ЁЖ КОЛЮЧИЙ.

Кто там спрятался, смотрите:
Панцирь есть,
Но он не рыцарь?
Мики отвечает смаху –
ЭТО ЧЕРЕПАХА!

А.Б.

ЛЕВ

Душан Радович

Был ужасный
Лев когда-то
С гривой жёлтой
И кудлатой.

Страшно! Страшно!

Ел он –
Только подавай –
Облака, траву,
Трамвай.

Страшно! Страшно!

Ковылял 
На трёх ногах,
Нагонял
Повсюду страх.

Ой, как страшно!
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Зуби оштри, поглед зао,
он за милост није знао!

Страшно, страшно!

Док га Брана
једног дана,
није гумом избрисао.

Страшно, страшно!

ЛОВАЦ ЈОЦА

Драган Лукић

Бам!
Бум!
Бам!

Убих лава сам!

Так!
Так!
Так!

Убих тигра чак!

Трас!
Трас!
Трас!

Неста морски пас!

Шкљоца!
Шкљоца!
Шкљоца!

Ја сам ловац Јоца!
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Скалил 
Острые клыки:
– Р-разорву вас
На куски!

Страшно! Страшно!

Всех своей
Зубастой пастью
Лев пугал бы
До сих пор.

Страшно, правда?

Но на счастье
Бранко взял
Упругий ластик
И его с бумаги стёр!

Л.Я.

ОХОТНИК ЙОЦА

Драган Лукич

Бам!
Бум!
Бам!

Горе львам!

Так!
Так!
Так!

Тиграм – мрак!

Трах!
Тах!
Тах!

И акулам – швах!

Щёлк!
Щёлк!
Щёлк!

Убирайся, волк!

А.Б.
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ПОЗИВ

Душан Радовић

Поштована децо!
Овај дивни, овај страшни брод зове се
САНГЛБАНГЛТИНГЛТАНГЛРОД!
Капетан му је
Христифоријуса Колумбуса унук
или неки мало даљи род.
Министарство морнарице наредило је:
За морнара на тај диван брод могу да приме
само оног ко му брзо изговори име.
И онда тај може да се пење на катарку,
да плови смело за Африку жарку;
може да пуши лулу колико хоће,
да једе банане и друго хавајско воће
и да се прави важан као неки капетан Кук!

ТЕРА ОБРУЧ

Јован Јовановић Змај

Овај обруч тер, тер, тер,
Био ми је фијакер;

Ал’ данас је други ред,
Сад ми је велосипед.

Одведе ме за час тили
Деда-Пери, тетка-Мили.

Стигнем куд год замислим;
Он све напред, ја за њим.
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САНГЛБАНГЛТИНГЛТАГ

Душан Радович

Дети, вы слышали о корабле,
самом прекрасном на всей земле?
Этот корабль называется так:
„САНГЛ-БАНГЛ-ТИНГЛ-ТАГ“.
Спешите, спешите узнать поскорей
строгий приказ министерства морей:
„Матросом на борт принимается тот,
кто быстро название произнесёт“.
Ребята! Внимание! Каждый из вас
может попробовать хоть сейчас.
Только учтите: совсем не пустяк
сказать без запинки
„САНГЛБАНГЛТИНГЛТАГ“.
Кто может сказать
„САНГЛБАНГЛТИНГЛТАГ“,
тот может поднять корабельный флаг,
может прямо в Африку уплыть,
может даже трубку курить
и важничать, как заправский моряк,
на корабле
„САНГЛБАНГЛТИНГЛТАГ“.

Т.М.

КОЛЕСО
 
Йован Йованович-Змай

Колесо кручу-верчу,
Доберусь, куда хочу!

У меня кареты нет –
Есть зато велосипед.
 
Вмиг домчусь я, как на крыльях,
К деду Пере, к тёте Миле!
 
На край света долетим:
Вéлик первый, я – за ним!

Е.П.
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ТОБОГАН

Момир Драгићевић

У дворишту сасвим сам 
живи један тобоган. 
Насмејана ведра лица 
сребрнаста летелица.

Лети осмех – за њим друг, 
па поново сви у круг. 
Горе-доле, десно-лево, 
напред децо, само смело, 
до вечери прави жур – 
само да не страда тур.

У ЧЕКИЋА…

Драган Лукић

Чек, чек, чек – чекић није мек.

У чекића сто песница,
сто песница – сто кресница,
у чекића сто ковача,
сто мишица од рвача,
сто боксерских рукавица.

Узми руку чекића.

Потегни га са ревера,
бићеш јачи од ексера.
Потегни га са рамена,
бићеш јачи од камена.

Чек, чек, чек – чекић није мек.

ПЕСМА ДУГА ПЕТ ВАГОНА

Драган Лукић

Пардон, пардон,
иде први вагон.
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ТОБОГАН

Момир Драгичевич

Тобоган, тобоган,
он летит, как ураган!
Серебристый аппарат
всем по нраву, всякий рад:
смех и крик – за другом друг –
всё летит – за кругом круг!
Вверх-вниз, влево-вправо!
Вот забава так забава!
Дотемна идёт игра –
неохота со двора!

А.Б.

МОЛОТОК

Драган Лукич

Ток, ток, ток – крепкий молоток.

Он всегда в работе весел.
У него сто звонких песен.
Прыщут искры в сто пучков.
Он сильней, чем сто борцов,
Сто боксёров-молодцов.

Он выходит на зарядку.

Взяв его за рукоятку.
Гвозди бей железной пяткой.
Поработаешь руками,
Станешь крепок, словно камень.

Ток, ток, ток – звонкий молоток.

Л.Я.

СТИХ ДЛИНОЮ В ПЯТЬ ВАГОНОВ

Драган Лукич

Пардон, пардон –
это первый вагон.
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Пардон, пардон,
иде други вагон.

Пардон, пардон,
иде трећи вагон.

Пардон, пардон,
иде четврти вагон.

Пардон, пардон,
иде пети вагон.

Пардон, а где је локомотива?

Пардон, ено је на крају,
Ива је локомотива.

АВИОН

Ласло Блашковић

– Мама,
ја сам авион,
крила су ми руке
и могу без муке
летети до неба!

– То је добро,
сине,
одлети до пекаре
и донеси хлеба.

– Радо бих те послушао,
а горива немам.
Дај ми џем од шљива
уместо горива
и за лет се спремам.

НИКОЛА ИДЕ НА ПОСАО

Танкосава Петровић

Здраво мама, здраво тата,
идем ја до Уријата!
А за пут до те планете
спремио сам три ракете:
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Пардон, пардон –
вот второй вагон.
Пардон, пардон –
третий вагон.

Пардон, пардон –
четвёртый вагон.
Пардон, пардон –
это пятый вагон.
Один вопрос – а где паровоз?

О, пардон – вот и он:
кошкин хвост – наш паровоз.

А.Б.

САМОЛЁТ

Ласло Блашкович

– Мама!
Я самолёт!
Мои крылья – руки.
я легко, без муки
совершу полёт.

– Умница, сынок!
В пекарню полети!
Хлеба принеси!

– Я б тебя послушал,
нет бензина что-то!
А бензин мой – джем,
дай-ка я поем
его перед полётом. 

С.Г.

НИКОЛА ИДЁТ НА РАБОТУ

Танкосава Петрович

До свиданья, папа, до свиданья, мама,
я лечу на Урият! Вот моя программа.
Труден путь на эту дальнюю планету,
к старту подготовлены целых три ракеты:
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У једној је гориво
у другој је храна –
а у трећој (за сваки случај)
кључеви од нашег стана.

ПЕСМА О БРКОВИМА

Александар Поповић

Људи са Марса имају страшне бркове...
Војници имају храбре бркове...
Мађионичари имају тајанствене бркове.
Комичари имају смешне бркове...

Извините, молим вас,
Бркове имају и нека деца!

Беле бркове од млека,
жуте бркове од јаја,
црне бркове од чоколаде
и црвене од мармеладе!

У ПОТРАЗИ ЗА ИСТИНОМ

Божидар Мандић

Јуче сам слетео
низ степенице
између
трећег и другог спрата

Огулио сам колено
и задобио
масницу
испод левог ока

И опет ми нико
не верује
да знам да летим!
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в одной ракете горючее,
в другой бутерброды с сыром,
а в третьей (на всякий случай)
ключи от нашей квартиры.

А.Б.

СТИХИ ОБ УСАХ

Александр Попович

У марсиан страшные усы...
У солдат храбрые усы...
У фокусников таинственные усы...
У клоунов смешные усы...

Но извините, пожалуйста,
и у детей бывают усы!

Белые усы от молока,
жёлтые – от яичного желтка,
чёрные усы от шоколада
и красные от мармелада!

А.Б.

В ПОГОНЕ ЗА ИСТИНОЙ

Божидар Мандич

Вчера я слетел
с лестницы
между
третьим и четвёртым этажом

Ободрал колено
набил
синяк
под левым глазом

И опять мне никто
не верит
что я умею летать!

А.Б.
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КАД БИХ ЗНАО

Влада Стојиљковић

Кад бих знао језик лављи
или крављи
или мрављи
кад бих знао језик мачји
или рачји
или сврачји
кад бих знао језик пукова
или вукова
или смукова
ала бих рикао
цикао
пућпурикао
кукурикао
њиштао
вриштао
пиштао
шиштао
цијукао
пијукао
маукао
арлаукао
ала бих лајао и гугутао
па макар после довека ћутао.

ЋИРИ БА – ЋИРИ БУ

Ђуро Милекић

Ћири ба – ћири бу!
Мене нема, ти си ту.
Ћири бу – ћири ба!
Тебе нема, ту сам ја.
Хокус покус препарандус
Увек неко нестадандус.
Ћири ба – ћири бу!
Увек неко фали ту.
Ћирибу-ћириба!
Увек један, никад два.
Хокус покус препарандус
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ЕСЛИ Б Я ЗНАЛ

Влада Стоилькович

Если б знал язык я львиный
  псиный
  или муравьиный
если б знал язык кошачий
  и сорочий
  или рачий
если б знал язык сычей
  и волков
  или ужей
уж тогда бы я рычал
кукарекал
и пищал
и посвистывал
и ржал
верещал
свистел
жужжал
я б визжал
шипел
мяукал
ворковал
и выл
и хрюкал
я б налаялся
зато
навсегда умолк потом

А.Б.

ДЖИРИ-БОМ – ДЖИРИ-БА

Джюро Милекич 

Джири-бом – джири-ба!
Там, где ты, – нет меня!
Джири-бом – джири-ба!
Там, где я, – нет тебя!
Фокус-покус-препарандус,
Вечно кто-то пропадандус.
Джири-ба – джири-бом!
Никогда мы не вдвоём!
Джири-бом – джири-ба!
Или ты, или я!
Фокус-покус-препарандус,
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Час постандус, час нестандус.
Огледалце са два лица
Дволична је варалица.

ДОК ТРЧИМ БОСА

Гордана Брајовић

Девојчица сам
и трчим боса.
Трчи моје лице,
моје очи, мој нос.

Пегице моје.
И моја коса!
(Ти си луд,
тражиш ме свуд.)

Девојчица сам
и трчим боса.

Трчи моје лице,
моје очи, мој нос,
пегице моје.
И моја коса.

(Док овде трчим
и овде стојим,
свуда постојим.)

Буди луд.
Тражи ме свуд.

КАО У СНУ

Душан Илијин

Близу куће
мала њива

У тој њиви
стара шљива
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Появляндус-исчезандус.
Где лицо и где изнанка?
Это зеркало-обманка. 

Н.Ф.

ПОКА Я БЕГУ БОСАЯ

Гордана Брайович

Я девочка,
и я бегу босая.
Бежит моё лицо,
глаза и нос.
Мои веснушки
и моя коса!

(Кто ты и откуда?
Ищешь меня повсюду...)

Я девочка,
и я бегу босая.
Бежит моё лицо,
глаза и нос.
Мои веснушки
и моя коса!

(Пока я бегу
и стою здесь –
я везде есть.)

Не думай, кто ты и откуда!
Ищи меня повсюду.

А.Б.

КАК ВО СНЕ

Душан Илиин

Возле дома
колосится нива

На той ниве
старая слива
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Испод шљиве
мека трава

А на трави
Јоца спава

Сања село
и ту њиву

Меку траву
и ту шљиву

ТИХА ТИХА ПЈЕСМА

Григор Витез

Тихо кос у грму спава,
А још тише расте трава.
Тихо тамни бор шумори,
А још тише трешња зори.
Тих је зеко испод грања,
А још тише биљка сања.
Разнобојне снове снива
Цвијеће шума, поља, њива.
Свуд су снови разасути:
Јаглац сања сан свој жути,
Модро сања шумарица,
Љубичасто – љубичица,
Небо плаво – поточница,
Бијелу искру – тратинчица,
А дубоко сања ноћ,
Ти још дубље... Лаку ноћ!

УСПАВАНКА

Бора Ђорђевић

Спавај дете, то је жеља
твојих јадних родитеља,
спавај дете, умор меље
напаћене родитеље.
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А под сливой
мягкая трава

А на травке
Спит Радован

Снятся ему
и село и нива

Мягкая травка
и старая слива

А.Б.

САМАЯ ТИХАЯ ПЕСНЯ

Григор Витез

Тихо спит на ветке дрозд,
Спящих трав не слышен рост,
Всех бесшумней, всех неслышней
Под луною спеют вишни. 
Тихо-тихо спит сосна,
Серый зайчик тих со сна.
Расцветают сны цветные,
Полевые и лесные.
Незабудке снится сон
Голубой, как небосклон,
Кашке – розовый, пушистый,
Златоцвету – золотистый,
Васильковый – васильку,
Мотыльковый – мотыльку.
Дышит ночь из тёмной чащи –
Тише, тише… Слаще, слаще…

М.Б.

КОЛЫБЕЛЬНАЯ

Бора Джорджевич

Спи, дитя, усни скорей,
папу с мамой пожалей.
Спи, они устали очень.
И чего ты спать не хочешь?
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Спавај дете, сад захрчи,
сутра опет скачи, трчи,
не можеш да скачеш стално,
спавај дете, моментално.

Спавај дете, још си будно,
зар ја причам узалудно,
љуби тату, љуби маму,
спавај, не прави галаму.

Ни ја снаге више немам,
само куњам, само дремам,
у кревет ћу да те сместим
па ћу да се онесвестим.

ЧУДО

Тома Славковић

Синоћ се десило нешто
што се ретко дешава:
један Јовица је без речи
отишао да спава.

ИВИН САН

Гвидо Тартаља

Уснио је мали Ива
један диван сан:
мали Ива, ватра жива,
у сну он се попео
на аероплан...

Лети, лети мали Ива
преко кућа, преко њива,
лети, у сну, и ужива
ко у сунчан дан.
Лети, лети мали Ива,
лети, лети и ужива,
све му јаче срце бије,
лети, лети, тако снива,
кад наједном: љос!
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Спи, дитя, давай храпи,
не скачи и не вопи,
не лягайся, шалопай...
Ну-ка, мигом засыпай!

Спи, дитя, уже так поздно,
говорю тебе серьёзно –
папу с мамой поцелуй...
Да уймись же, не балуй!

Мочи нет качать кровать,
даже взрослым надо спать...
Клюну носом, повалюсь
и сознания лишусь.

Е.Б.

ЧУДО

Тома Славкович

Что же вдруг произошло –
что на Йована нашло?
Добровольно, полюбовно
спать пошёл беспрекословно!

О.А.

ВО СНЕ

Гвидо Тарталья

Спать улёгся мальчик Ива,
как обычно, на диван,
а во сне увидел Ива,
будто сел в аэроплан.

Вот летит бесстрашный Ива,
смотрит с неба: как красиво –
луг, дубрава, речка, нива –
захватило дух!
В небе тучка серебрится,
самолёт парит как птица,
сон счастливый снится, снится,
снится, снится –
бух!
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Пробуди се под креветом,
умало што није
разлупао нос.

KЉУЧЕВИ

Драган Лукић

Свакаквих кључева на свету има.

Капути се закључавају дугметима.
Виолинским кључем откључавају се клавири.

Али, којим се кључем закључавају 
                                  у кућу од лишћа лептири?

Којим кључем пуж откључава стан
и каквим кључем очи закључа сан?

Када бих нашао кључ којим пуж откључава стан,
унео бих му кришом у спаваћу собу
од јесењег листа
жути отоман.

УСПАВЉИВАЊЕ

Милован Витезовић

Успављивање иде овим током,
За то ти не треба дуго:
Прво успаваш једно око,
Па за њим и оно друго.
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Прямо на пол,
у дивана…
Жаль, что без аэроплана. 

М.Б.

КЛЮЧИ

Драган Лукич

Много разных
Есть ключей:
Ключ-родник
Среди камней,
Ключ скрипичный
Завитой
И обычный
Ключ дверной.

А каким ключом улитка
Заперла свою калитку?

Чем стрекозы на восходе
Крылья лёгкие заводят?

Как закрыть покрепче тучи,
Чтобы кончилась гроза?

Где же ключ, которым ночью
Сон смыкает нам глаза?

Л.Я.

УСЫПЛЯНИЕ

Милован Витезович

Ты крепко уснёшь сейчас –
приём есть очень простой:
сперва усыпи один глаз,
а потом – второй!

А.Б.
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ВЕЧЕРЊА ПРИЧА

Гвидо Тартаља

– Шта ли ради Чеда?
– Ено га, већ спава.

– А шта ради бака?
– Причу довршава.

– Зар још приповеда
и кад спава Чеда?

– Бакин унук мали
с њом се често шали.

Често не зна, стара,
да л’ се он претвара
ил’ истински спава,

па за сваки случај
причу довршава.

УСПАВАНКА

Светислав Вуковић

Моја мама дивно прича
сваке ноћи,
о некаквим принчевима
што ће доћи.

И принцеза једна има
у тој причи,
каже како фантастично
мени личи.

А измисли, чини ми се,
врло често,
имена и презимена
и све ресто.

Затим почне да ми пева
неке песме,
сасвим тихо, јер се ноћу
јаче не сме.
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БАБУШКИНА СКАЗКА

Гвидо Тарталья

– Где наш мальчик? – Всё в порядке,
он уснул в кроватке.

– А бабуля? – Вон бабуля,
рядышком, на стуле:

варежку довязывает,
сказочку досказывает.

– Если мальчик смотрит сны,
сказки больше не нужны.

– Как же бабушке уйти,
не закончив сказки?
Вдруг не спит хитрюга внук –
просто жмурит глазки! 

М.Б.

КОЛЫБЕЛЬНАЯ

Светислов Вукович

Как же любит сказки на ночь 
моя мама!
Будто принц в страну приедет
лучший самый.

А ещё там есть принцесса,
в этой сказке:
ну, точь-в-точь как я – кудряшки,
щёчки, глазки.

Напридумывает кучу 
наша мама:
всё там замки да балы,
кареты, дамы…

А потом возьмётся петь мне –
тише, тише.
Ну, конечно – ночь, все дремлют,
вдруг услышат.
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И све тако док не заспи
она сама,
а ја тихо шапнем тати:
спава мама!

ДОХВАТИ МИ, ТАТА, МЈЕСЕЦ

Григор Витез

Дохвати ми, тата, мјесец,
Да крај мене мало сја!
Дохвати ми, тата, мјесец,
Да га руком такнем ја!

– Мјесец мора горе сјати,
Не смије се он скидати.
Он мора код звијезда бити,
Пут звијездама свијетлити,
Да звијездице кући знају
Кад се небом наиграју.
И на земљу мора сјати,
Да зец види вечерати,
Да јеж види путовати,
Да миш види трчкарати,
Да би птице могле спати,
И да теби, моје дијете,
Мјесец лаган сан исплете
Од сребрних нити,
Па да сниваш и ти.

СНОВИ

Божидар Тимотијевић

Кад се ноћу јаве мале звезде
и по небу почну да се гнезде,
тад на земљу лаки снови слете,
малој деци иду у посете.

Када ноћу завладају звезде,
врх кровова кад почну да језде,
по собама снови се разлете
и милују топло свако дете.
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А потом я шепоточком
тихим самым
папе прошепчу: „Уснула
наша мама“.

Т.Ш.

ПОДАРИ МНЕ МЕСЯЦ

Григор Витез

– Подари мне, папа, месяц –
Лодочку двурогую,
Подари мне ясный месяц,
Я его потрогаю!

– Что ты, месяц ведь не птица,
К нам не может он спуститься:
Он на небе, в вышине,
Светит звёздной малышне,
Чтоб закончив игры, пляски,
Шли бы к дому без опаски.
А ещё он смотрит вниз:
Чтоб свой ужин зайка сгрыз,
Чтобы мышка или ёжик
В темноте не сбили ножек, – 
Светит месяц им с небес,
Освещает луг и лес.
А ещё он светит детям:
Помогает сны глядеть им –
Чудо-сны из серебра…
Засыпай же до утра! 

М.Б.

СНЫ

Божидар Тимотиевич

Когда ночью высыпают звёзды
и на небесах свивают гнёзда –
вниз слетают сны, легки, как ветер,
и приходят в гости к малым детям.

Когда звёзды на небесном своде 
над домами кружат в хороводе –
сны, в дозор по спаленкам летя,
нежно гладят каждое дитя...

С.П.
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ВИДА И ЗЛАТАН САН

Јован Суботић

Заспала је мала Вида,
Њој долази златан санак,
Да се мало поиграју,
И по цвећу провитлају.
Златан санак на праг стао,
Преко прага на нос пао,
А Вида се засмејала,
Па се у сну насмејала.

УСПАВАНКА

Божидар Васиљевић

Отишло је све 
Да спава
Сунце месец
Звезде трава

У санчићу
У чамчићу
Плови мамин 
Пупољчићу

Са тобом ће
Твоја мама
У сну да не
Будеш сама

ХРАБРОЈ ДЕЦИ

Емсура Хамзић

Мирно спавај у свом кревецу,
уз образ стегни плишаног мецу,
не бој се, јер анђели бели
чувају – усамљену децу!

Ако ти суза на јастук кане
што пуно тога није по твоме,
помисли само на лепше дане,
сунчано јутро што ће да сване!
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ВИДА И ЧУДО-СОН

Йован Суботич

Раз вечерком заснула Вида –
Пришёл к ней чудо-сон с визитом:
Чтобы немножко порезвиться
И с ней на травке  повозиться,
Он на кроватку к ней поднялся,
Оттуда нá нос перебрался,
И Вида вмиг заулыбалась 
И до утра сквозь сон смеялась...

Е.Т.

КОЛЫБЕЛЬНАЯ ДЛЯ ДОЧКИ

Божидар Васиљевич

Спи, усни,
Бутончик нежный,
Уплывай на лодке сна
В край волшебный,
Край безбрежный,
В край, где царствует весна.
Спи, усни,
С тобою мама
В этой лодочке плывёт.
И тебе, любимой самой,
Колыбельную поёт.

С.Г.П.

МАЛЕНЬКИМ СМЕЛЬЧАКАМ

Эмсура Хамзич

Спи, дружок, в своей кроватке белой,
Плюшевого мишку обхватя.
Не бывает так, чтоб ангел белый
Бросил одинокое дитя.

Если же подушка отсырела
Оттого, что много не сбылось,
Думай: „Новый день – другое дело“,
Думай про рассвет и плакать брось.
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Ако ти није ни овога пута
радост донела добра вила,
ни дом топли, ни мамин осмех,
анђели над тобом склапају крила,

и над постељом се светло шири,
доброта, осмех целог света!
Упамти! Све би без смисла било,
да није тебе, храброг детета!!!

СВЕЈЕДНО

Драган Лукић

Легао Јоца
синоћ у кревет.
Пробудио се 
јутрос у девет.

Зевнуо двапут
тога јутра,
па реко: – Нека,
устаћу сутра.

ЗЕВАЛИЦА

Стојанка Грозданов-Давидовић

Свака ноћ ми кратка
За зевање слатка!

Не бих излазила
Сновима из крила.

ДОСАДНА

Васка Јукић-Марјановић

Досадно ми је, не знам где да се денем,
ишла бих негде,
али ми је досадно и да кренем.
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Если фея не пришла с дарами,
Если в спальне не было тепла,
И не до тебя всё было маме –
Значит, ангел твой смежил крыла.

Ширится уже полоска света,
Отступает, исчезает мрак…
Но без смысла было бы всё это,
Не родись ты, маленький смельчак!

А.Ш.

ВСЁ РАВНО

Драган Лукич

Йоца лёг
вчера в кровать.
А проснулся
утром в пять.

Он зевнул –
уж больно рано.
И подумал:
завтра встану.

А.Б.

ЗЕВУНЬЯ

Стоянка Грозданова-Давидович

Мне ночью краткой
Зевать так сладко.

Из-под снов крыла
Так бы и не ушла.

О.А.

СКУЧНО

Васка Юкич-Марьянович

Скучно – не знаю, куда себя девать,
куда-нибудь пошла бы,
да скучно вставать.

А.Б.
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КРЕВЕТ

Милован Витезовић

Кревет се оно зове,
где живимо у пиџами.

У кревету гледамо снове,
чим нам се око склопи.

Кревети су мали биоскопи
у које одлазимо сами.

АЛ' ЈЕ ЛЕПО САЊАТИ

Божидар Тимотијевић

Једно је дете сањало
како је легло и спавало
и у том сну је сањало
како је опет спавало,
и опет у сну сањало
како је легло и спавало
и опет, и опет сањало
да је легло и спавало...

И све тако редом
низали се снови,
снови с недогледом...

Јао, мила мати,
ко ће сада знати
како да се дете
из толиких снова
опет кући врати?!

ПЕСМА О ВОДИ

Момчило Тешић

Зашто плаче Ива
кад га ко умива?

Можда вода боде?
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КРОВАТЬ

Милован Витезович

То место кроватью зовём,
Где мы в пижаме живём.

В кровати мы смотрим сон,
Как только закроем глаза.

Это маленький кинозал,
Куда мы каждый вечер идём.

О.А.

ЭХ, ХОРОШО СМОТРЕТЬ СНЫ

Божидар Тимотиевич

Один малыш видел во сне,
как он лёг, и заснул,
и увидел во сне,
как он лёг и заснул,
а потом опять увидел во сне,
как он лёг и заснул,
снова и снова он видел сон
о том, как лёг и заснул.

И все эти сны подряд
нанизывались
на его взгляд...

Ой, милая мама, ой –
как же теперь ребёнку
из лабиринта снов
вернуться домой?!

Т.П.

СТИХИ ПРО ВОДУ

Момчило Тешич

А Иво боится
Встать и умыться.

Разве вода колючая?
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– Не, вода не боде,
јер да вода боде
све би босе роде
бежале од воде.

Можда вода пече?

– Не, вода не пече,
јер да вода пече
било би ко шиба
укуваних риба.

А да ли уједа?

– Вода не уједа
ни одстраг ни спреда,
само тече, плива
вечно лепа, сјајна.

Па што плаче Ива?

– И њему је тајна.

ДА ЛИ МИ ВЕРУЈЕТЕ

Душан Радовић

Умивао се један дечко
свакога дана, без престанка,
па су му уши расле, порасле,
па му је кожа постала танка.
       – Да ли ми верујете?

Мајка је стално викала „доста“,
ал’ он је хтео, он је хтео...
Умивао се сваког дана,
па се одједном разболео.
       – Да ли ми верујете?

Дошао један лекар строг
па каже:
       – Тако ми прслука мог,
вода је крива!
Забрањујем му да се умива!
       – Да ли ми верујете?
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Вода не может колоться:
Глянь-ка, вон у колодца
Ходят гусыни
Лапками босыми.

Разве вода кипяток?

Нет, если б кипела,
Река бы шипела,
И ты б из реки
Наелся ухи.

Разве вода кусается?

Сроду не кусалась,
Ни зá ногу, ни зá нос!
Течет, золотая,
Под солнцем блистая.

Чего же тебе бояться?

Никак мне не догадаться.

А.Ш.

ВЫ НЕ ВЕРИТЕ?

Душан Радович

Один мальчик начал вдруг умываться,
каждый день умываться нáчал он,
и у него выросли уши страшные,
а кожа стала прозрачная.
 Вы не верите?

Бедная мама только кричала „хватит!“,
но он до того умываться хотел,
что каждый день всё умывался и умывался,
и однажды от этого... тяжело заболел.
 Вы не верите?

Пришёл строгий врач бородатый,
говорит:
 – Жилетом готов поклясться –
во всём вода виновата!
Запрещаю ему умываться!
 Вы не верите?

А.Б.
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ТРЧИ, ТРЧИ ТРЧУЉАК

Божидар Тимотијевић

Трчи, трчи трчуљак,
виси, виси висуљак.

Бежи, бежи бежуљак,
за њим јури јуруљак.

Дрма дрво дрмуљак,
а клима се климуљак.

Кад је пао падуљак,
зграбио га зграбуљак.

Па је јадног јаднуљка
смазо гладни гладнуљак.

ШВЕЉА

Григор Витез

У понедјељак је шити хтјела,
У уторак – за швело сјела,
У сриједу – у иглу увела,
У четвртак – мало шила,
А у петак – покварила,
У суботу – опарала,
У недјељу се одмарала.

ПРСТИ

Григор Витез

Малог стаса, али јак,
То је палац дебељак;
А кажипрст каже пут
И пријети кад је љут;
А средњак је у сриједи,
За двојицу тај вриједи;
Прстењак је поштењак:
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ПУЛЯЛА, ПУЛЯЛА ПУЛЬКА

Божидар Тимотиевич

Пуляла, пуляла пулька,
висела, висела висюлька.

Бежала, бежала бежулька,
а следом неслась несулька.

Траву сотрясала трясулька,
качалась, качалась качулька.

Когда упала падулька,
схватила её схватулька.

А бедного беднульку
голодный съел гладнулька.

М.Л.

ШВЕЯ

Григор Витез

В понедельник шить собиралась,
Целый вторник сил набиралась,
В среду вдела нитку в иголку,
А в четверг поправила чёлку,
В пятницу испортила работу,
Распорола заново в субботу,
В воскресенье от трудов отдохнула –
Так неделя за шитьём промелькнула.

М.Б.

ПАЛЬЦЫ

Григор Витез

Первый палец мой – силач,
Без него другим хоть плачь,
А второй – указчик строгий,
Знает все пути-дороги.
Третий палец всех длинней,
А четвертый всех скромней:
Поясок блестящий носит
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Премда носи златан пас,
Он је ипак сав уз нас;
А пети је мали,
Он се свима хвали:
И дрва сам носио,
И травицу косио,
По свијету путовао,
С људима се руковао,
И књиге сам листао,
Свуд сам, брате, пристао,
Само нитко да ме хвали,
Зато што сам мали.

ОЈАЂЕНА СТОЛИЦА

Гвидо Тартаља

Кад би столица
у Миће
умела
као живо биће
да бар нешто каже,
свакако би рекла:
„Мићо, несташни враже“ 
или:
„Мићо, мали ђаволе,
од твога климатања
напред-назад,
десно-лево,
горе-доле
– све ме кости боле“.

СТЕВА РАКОЛОВАЦ

Јован Јовановић Змај

Неки чудан призор
       Гледао сам с брега:
Хоће Стева рака,
       Хоће и рак њега.
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И молчит, похвал не просит.
Только пятый палец мой –
Как мальчишка озорной:
Хвастунишка, непоседа,
Вечно дразнит он соседа,
Вечно хвалится:
  – Гляди!
Я всё время впереди!
И пахал я, и косил,
И дровишки носил.
Сколько книг перелистал я!
Что за руки пожимал!
Всех главней давно бы стал я –
Да сказали, слишком мал.

М.Б.

ТВОЙ СТУЛ

Гвидо Тарталья

Если бы твой стул
говорить умел –
горько бы вздохнул,
тихо проскрипел:
– Знаешь, Милован,
ты просто хулиган…
Или так:
– Мича, Мича-дьяволёнок,
я служу тебе с пелёнок,
и всё время, ну хоть плачь,
ты на стуле – кач да кач!
Вверх и вниз,
вперёд-назад,
аж все досточки болят! 

М.Б.

СТЁПКА-РАКОЛОВ

Йован Йованович-Змай

Ну-ка, поглядите:
Там, у речки топкой,
Стёпка ловит раков,
Раки ловят Стёпку.

Е.П.
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СТОЈИ, СТОЈИ, ЈЕР СЕ БОЈИ

Јованка Хрваћанин

Украј воде Миша стоји,
пливао би, ал’ се боји.
И ронити он би хтео,
кад би знао, кад би смео.

ПЛИВАЊЕ

Драган Грбовић

Пливање је моја бољка,
пливам као да сам шкољка.

У води се владам јадно,
чим запливам – стигнем на дно.

ПОДВОДНА ТАЈНА

Милан Мрдаљ

Заронили смо
дубоко, до дна,

шта учинисмо
нико не дозна.

Могле би шкољке
када би хтеле

открити тајну
али не желе.

ЦИГАНИН ХВАЛИ СВОГА КОЊА

Јован Јовановић Змај

Гледаш, – је ли, мога коња,
Господару стари?
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СИДИТ, СИДИТ – БОИТСЯ 

Йованка Хрвачанин

Миша у воды садится,
хочет плавать, но боится.
И нырять бы он хотел...
кабы мог да кабы смел.

О.А.

ПЛАВАНЬЕ

Драган Грбович

Плаванье – ну, наказанье...
Я же плаваю, как камень.
Это дело не по мне:
чуть поплыл – уже на дне.

А.Б.

ПОДВОДНАЯ ТАЙНА

Милан Мрдаль

Мы быстро нырнули
На самое дно.

Что делали –
Знать никому не дано.

Ракушки могли бы, 
когда б пожелали,

открыть эту тайну.
Но промолчали.

О.А.

КУПИ КОНЯ!

Йован Йованович-Змай

Эй, купи коня, дружище!
Лучше ты нигде не сыщешь.
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Не знаш је ли коњ ил’ птица
Ластавица?
Скидај наочари –
Не можеш се нагледати,
Већ хајде пазари!
Ти још питаш за Путаља
Да ли ваља?
Немај бриге!
Да не ваља, не би био
Он код Циге,
Не можеш га у царевој
Наћи штали –
Само Цига што не уме
Да га хвали.

Да га поспе сувим златом
Ко не штеди,
Још и онда један дукат
Више вреди.

Ако имаш, једе сено,
Зоб и сламу,
Ако немаш, он не иште,
Не треба му.
Немој да му гледаш зубе,
Мој голубе,
Ни ја му их нисам гледо,
Немој ни ти –
Тај не може остарити.
– Што га дуже тераш, куме,
Све је млађи,
Па де сад му
Пара нађи!

А што питаш: хоће л’ моћи
Какав јендек да прескочи,
Јендек, јендек – какав јендек!
Тај се није још родио
Кој’ он није прескочио –
Прескочи га тако лако
Као да је пиле неко,
И то уздуж, не попреко.

Ја га јашем без седла –
Седласта му леђа,
– За пасош га не питај,
Јер – то њега вређа.

Иди, куме, иди, иди –
Још ме питаш: како види?
То је да се приповеда:
Види остраг ко и спреда,
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Подойди, за гриву тронь:
Это ласточка – не конь.
Сядь верхом – помчит стрелой.
Случай был со мной такой:
Я скакал на нём домой,
Ливень хлынул проливной;
Под дождём он проскочил
И хвоста не замочил.

Ну, бери коня, бери!
На таких конях скакали
В старину богатыри.
Есть охапка сена дома?
Нету сена. А солома?
Нет соломы? Не беда!
Ни к чему ему еда.
Этот конь еды не просит
Никогда!

Молодой он или старый?
Что, не видишь, как хорош?
Обойди хоть все базары,
А моложе не найдёшь.
Этот конь такой породы –
Молодеет с каждым годом.
Я не вру.
С какой мне стати?
Посмотри, какие стати!
У него прыжок на славу,
У него такой прыжок –
Он скакать через канаву
Может вдоль и поперёк!

Говоришь, подслеповат? –
Как тебе не стыдно, брат!
Обижаешь ты коня,
И коня, да и меня:
Я ручаюсь, конь мой видит
Ночью, как средь бела дня...

Что, приятель, нос воротишь?
Знаю, что спросить ты хочешь:
Мол, зачем же продаёшь,
Если конь твой так хорош?
От тебя не утаю:
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Види ноћу ко на дану,
А на дану ко у ноћи –
Такве су му очи.
А што питаш, мој пријане,
Има л’ мане –
Па зато га и продајем,
Мој пријане,
Јербо нема мане, –
Такви коњи нису за нас,
За Цигане.

А брзина каква му је?
Малко ј’ бржи од олује.
Сад ћеш чути,
Казаћу ти:
Једном сам се из Ердута
Враћо с пута.
Мада нас је пљусак вијо,
Он се није уморио.
Муња севне, а он рже –
Пљусак брзо, а он брже;
Пљусак пишман на мог хата,
Па га хвата,
А Путаљ га преко гледа,
Па се не да.
Пљусак лети да полије,
– Тек што није!
Кад стигосмо под шатора,
У цигански дворац леп,
На мом коњу све је суво,
Покисо му само
– Реп.

ИДЕ ВОЈСКА

Душан Радовић

Иде војска на коњима,
ишао бих и ја с њима.

Ја још праву сабљу немам,
ја још жуте чизме немам,
ја још белог коња немам –

ал’ се спремам,
ал’ се спремам.
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Потому и продаю!
Мне хороший конь не нужен.
Я люблю коней похуже.

Л.Я.

СКАЧЕТ РАТЬ

Душан Радович

На конях скачет рать –
вот бы мне так скакать...

Пусть нету сабли настоящей,
и нет сапог таких блестящих,
и белого нет коня –

всё впереди у меня!

А.Б.
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МОРА У БОЈ

Јован Јовановић Змај

Милутине, мирно стој!
„Нема мира, сад је бој“.

Чекај мало, још си млад!
„Ја сам вођа, немам кад“.

А зар вођа иде сам?
Да ти ког војника дам?

„Ено војске, – ја сам њен,
Са мном иде моја сен“.

ЗАСПАО ДОБОШАР

Јован Јовановић Змај

Необична, чудна ствар
Заспо војсци добошар!
Изишла је војска мала,
Добошара закључала –
Сад напољу диже клик:
Добошар је хапсеник.

НИКА

Јован Јовановић Змај

Ово вам је браца Ника!
Поглед му је намрштен
Као у војника.

На глави му шеширина
Ко у генерала,
О рамену виси му
Трумбетица мала.

И био би браца Ника
Свакој војсци дика, –
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ПОРА В БОЙ

Йован Йованович-Змай

Дружочек мой, спокойно стой!
„Покоя нет – спешу я в бой“.

Ах, погоди, мой юный друг!
„Я командир, мне недосуг“.

Что? Командир идёт один?
Давай солдат тебе дадим!

„Вот моё войско – я да я,
Со мной в походе тень моя“.

А.Б.

БАРАБАНЩИК ЗАДРЕМАЛ

Йован Йованович-Змай

Что такое? Вот скандал –
Барабанщик задремал!

Мало войска, да притом
Барабанщик – под замком!

Крик и плач: конец настал,
Барабанщик – арестант.

А.Б.

ХРАБРЫЙ НИКА

Йован Йованович-Змай

Ух, ребята! Ох, ребята!
Полюбуйтесь на солдата.

У него на голове
Шляпа – вот такая!
За спиной наперевес
Дудка жестяная.

В генералах бы ходить
Этакому хвату.
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Само, срце није му
Као у војника.

Јер какав је јунак,
Какво ми је срце то, –
Да ко викне: „Ево миша!“
Он би побего.

МАЈМУН ГЕНЕРАЛ

Јован Јовановић Змај

Гледе деца мала
Малог генерала.

Погледа је строга,
Чела намрштена,
Шешир на три рога,
Атила црвена.

Заиста изгледа
Да се у бој спрема;
Генерал је прави,
Мада војске нема.

Ал’ ко није слеп –
Види му и реп.

ЧУДО

Мирослав Антић

Оловних војника
осам или девет
иду сваког дана
у битку – под кревет.
Све то није шала
ни играње рата.
Права борба грми
и по два-три сата.
Севају им пушке!
Тресу ваздух мине!
Ту се храбро јури,
убија и гине.
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Не хватает одного
Нашему солдату:

Грозный, важный, а глядишь –
Всё его пугает.
Только стоит крикнуть: „Мышь!“
Ника убегает.

И.Ф.

ОБЕЗЬЯНА-ГЕНЕРАЛ

Йован Йованович-Змай

Ничего, что ростом мал
Этот грозный генерал!

Весь подтянут, скроен ловко,
На затылке треуголка,
На мундире ярко-красном
Кант небесно-голубой...
Ежедневно, ежечасно
Он отважно рвётся в бой!

Мы глядим на генерала,
Удивляемся нимало:
Почему-то у задиры
Хвост торчит из-под мундира.

С.Г.П.

ЧУДО

Мирослав Антич

Взвод оловянных
солдат воевать
каждое утро
идёт под кровать.
Это не шутка,
не просто игра:
из-под кровати
слышно „ура!“
Там атакуют,
сшибаются лбом,
воздух трясётся
от грохота бомб.
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Па се наше лутке
много збуне,
знате,
кад се сви на крају
ипак живи врате.

ГОРСКИ ВУК

Љубиша Симић

Настао је мркли мрак
Занеме од страха свак
Завладао прави мук
Шумом иде горски вук

Уста су му велика
Зуби ко од челика
Опасна и љута звер
То је прави месождер

Од њега се боје сви
Чак и ловци бркати
Не бојим се само ја
Јер ја имам страшног пса!

Свака звер се предаје
Кад мој Жућа залаје
Нек се чује, нек се зна
Храбар Жућа, храбар ја!

ЛОВАЦ

Милијан Деспотовић

У страшни се спремам лов,
купио сам пиштољ,
пластиканац, нов.

Чарапе, чизме,
све је спремно.
Па шта се чека,
шта је?
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Куклы просто
поражены:
как же это всё до единого
целыми и невредимыми
к ночи приходит с войны.

А.П.

ЛЕСНОЙ ВОЛК

Любиша Симич

Наступил вечерний мрак
Онемел от страха всяк
Мир подлунный сразу смолк
По лесу крадётся волк

У него большая пасть
А клыки – ну прямо страсть
Он опасный лютый зверь
Много от него потерь

На охотников порой
Страх наводит волк лесной
Не боюсь один лишь я 
Страшный пёс есть у меня!

Убегает зверь любой
Если лает Жуча мой
Пусть увидят все друзья –
Храбрый Жуча, храбрый я!

В.Л.

ОХОТНИК

Милиян Деспотович

К страшной охоте всё готово,
я купил пистолет
пластмассовый, новый.

Сапоги и пистоны –
готово всё.
Чего же я жду,
ну – чего ещё?



166 ИЗА БРДА ПЛАВА – САЊАМ ЛИ ЈА ОВО

- Ма, Јоца још
није научио да лаје.

ПИСМО ЗА ЛОВЦА

Душан Радовић

У Африку,
у земљу далеку,
у прашуму црну,
на обалу реке Нила
– шаљемо писмо за ловца Била.

– Друже Биле,
у Африци,
у земљи далекој,
у прашуми црној,
на обали реке Нила
– ми ценимо ваше око,
вашу пушку,
– ви сте сила!

Уловите, друже Биле,
у Африци,
у земљи далекој,
у прашуми црној,
на обали реке Нила
– неког малог, малог крокодила!

Пошаљите га, друже Биле,
из Африке,
из земље далеке,
из прашуме црне,
са обале реке Нила
– у Кошутњак, на станицу,
прва железничка вила.
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 – Просто собака Жучка 
лаять ещё не обучена.

А.Б.

ПИСЬМО

Душан Радович

В Африку жаркую,
В джунгли густые,
В барханы пустыни,
Где солнце не стынет,
На берег высокий
Широкого Нила
Едет письмо
Для охотника Билла:

„Билл дорогой,
Вы охотник бывалый
Львов и слонов
Повидали немало.
Знают вас в Африке
Джунгли густые,
Барханы пустыни,
Где солнце не стынет.
А берег высокий
Широкого Нила
Тем более знает
Охотника Билла.

Пройдите, пожалуйста,
Джунгли густые,
Пройдите пустыни,
Где солнце не стынет,
И, выйдя на берег
Широкого Нила,
Поймайте для нас
Одного крокодила.

Из Африки жаркой,
Где джунгли густые,
Где над пустыней
Солнце не стынет
С далекого Нила,
Широкого Нила
Пришлите, пожалуйста,
Нам крокодила
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ДОБРО ЈУТРО

Григор Витез

Добро јутро!
Добар дан!
Иде Драган
Раздраган:
Изгубио невољу
Лутајући по пољу,
Изгубио тугу
Лутајућ по лугу.

НЕСТАШНИ ДЕЧАЦИ

Јован Грчић Миленко

Лаку игру удесили
      несташни дечаци,
уска им је соба њина,
      уски и сокаци –
            на брег, на брег!

У поље се захуктали
      ка зеленом брегу,
одавно им додијало
      у школскоме стегу –
            на брег, на брег!

Гледа вазда умиљато
      па им срећу снажи,
у пролећу – среће доста,
      срећан – ко је тражи!
            На брег, на брег!

У горици презеленој
      срце им се снажи,
ту им око лептирића
      шаренога тражи –
            на брег, на брег!
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На крайнюю улицу
В город Кошулицу“.

Л.Я.

С ДОБРЫМ УТРОМ

Григор Витез

С добрым утром,
Добрый день!
Драган – шляпа набекрень!
Нагулялся в поле –
Позабыл о горе, 
Разогнал тоску,
Скача по лужку.

О.А.

ОЗОРНЫЕ МАЛЬЧИКИ

Йован Грчич-Миленко

Играют, резвятся, балуются
 озорники.
Узок им дом, да и улицы
 тоже узки.
  На холм! На холм!

Бежали по полю, галдели
 скорей к холму – он в цветах.
Как же им надоело
 в школьных тисках, –
  На холм, на холм!

Холм ласково смотрит на игрища,
 ведь по весне
Счастье везде, но лишь ищущий
 счастлив вдвойне.
  На холм, на холм!

Здесь, в роще зелёной, беспечно
 сó смеха прыщут,
Ищут глазами кузнечика,
 бабочку ищут.
  На холм, на холм!
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Ту ускличу поносито
      кол’ко шума вреди,
а пролеће иза жбуна
      ћути, па их гледи –
            на брег, на брег!

ШТА КО РАДИ У ДОСАДИ

Божидар Тимотијевић

Трепавица трепеће:
треп-треп-треп,
птица крилом лепеће:
леп-леп-леп.

С крова киша капље:
кап-кап-кап,
баром газе чапље:
шљап-шљап-шљап.

Миш у шпајзу грицка:
гриц-гриц-гриц,
а маказе секу:
штриц-штриц-штриц.

Зец по пољу трчка:
трк-трк-трк,
коњ у штали фркће:
фрк-фрк-фрк.

Само мали Вице
нема марамице,
па мора да шмркће:
шмрк-шмрк-шмрк.

РАТ

Душан Радовић

Стамболској принцези
стигао је гост,
принц такође,
ал’ прилично прост:
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Славят, крича непрестанно,
 лес и ракиты.
Весна же из-за куста
 благословит их.
  На холм, на холм! 

С.Г.

ЗВУКИ СКУКИ

Божидар Тимотиевич

Страх ресничка отряхнёт:
страх-страх-страх,
птичка крылышком махнёт:
мах-мах-мах.

Дождевые капли:
кап-кап-кап,
в луже лапки цапли:
цап-цап-цап.

Ест мышонок крупы:
хруп-хруп-хруп,
а ножницы тупы:
туп-туп-туп.

Задал заяц стрекача:
тырк-тырк-тырк,
а в конюшне конь фырчал:
фырк-фырк-фырк.

А у Витеньки-дружка
носового нет платка,
потому он каждый миг
носом: шмыг-шмыг-шмыг.

М.П.

СКУЧНАЯ СКАЗКА

Душан Радович

Сидела в Стамбуле
Принцесса на стуле.
А принц на диване
Сидел и молчал,
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чачкао је нос!
Због тога је
– тра-та-та-та –
дошло и до рата.
Освојен је један –
миндерлук;
прободен је један –
празилук;
обешен је један –
чивилук.

ДА САМ ЈА КРАЉ

Јован Јовановић Змај

Да ме метне ко за краља,
Ја бих знао како ваља.
Јагода бих доста имо –
Други порез не бих примо.

Па кад ми је рођендан,
Све бих позво у свој стан.
Сва би деца дошла амо
Да се својски поиграмо.

Место новца од папира,
Сковао бих сто талира.
Купио бих седам чета
Од олова, од дрвета.

Никад не би било поста –
Ручали би свега доста;
Локумића – сваког свеца,
Место хлеба – све переца.

Купио бих нашој маји
Прстен што се ноћу сјаји,
Нашем оцу лулу стиву,
А Милеви лутку живу.
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Ногами болтал
И в носу ковырял.

И вот, говорят,
В самом центре Стамбула
Принцесса от скуки
На стуле зевнула:

– Ах, принц! Перестаньте
Ногами болтать,
Сидеть и молчать
И в носу ковырять!
Ведь так пропадет
У любой из принцесс
К любому из принцев
Любой интерес.

Л.Я.

КАБЫ СТАЛ Я КОРОЛЁМ!

Йован Йованович-Змай

Кабы стал я королём,
Каждый дом в краю моём
Королю давал бы за год
По корзине сладких ягод.

В день рожденья моего
Я б устроил торжество,
Чтобы дети в тронном зале
В школу-мячики играли,
А вельможи короля
Раздавали кренделя.

Не кредитные билеты
Я завёл бы, а монеты
И купил бы семь полков
Замечательных стрелков,
Оловянных, деревянных,
За сто талеров чеканных.

Я издал бы манифест:
„Каждый в пост сметану ест.
Выдавать по воскресеньям
Всем по бублику с вареньем!“

Я купил бы перстень маме,
Чтоб светился вечерами,
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А пред Васу ја бих стао,
Буквицу му очитао –
Да ми одсад даде мира,
Мене, краља, да не дира.

ЦАР ЈОВАН

Душан Радовић

Велика ствар, значајна ствар
Јова је, децо, постао цар!

Имао је бркове до ушију
и браду до појаса;
имао је хиљаду белих коња
и хиљаду брзих паса.

Имао је безброј двораца у злату
и још више пространих имања;
имао је, децо, милион војника
и сто златних одликовања.

Имао је хиљаду слугу
и седамдесет само посластичара...
Сви су они свлачили и облачили,
чували и хранили
Његово Величанство Цара.

И он је тако владао
ко зна колико векова и година,
најео се колача и сладоледа
и напио се лимунада и малина.

И једног дана кад Њ. В. Цар,
од чоколаде и лимунаде
није могао ни ићи ни лећи,
пробудио се гладан и сањив
у свом кревету поред пећи.
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Батьке – пенковый чубук
И кремней двенадцать штук.

А сестре на именины
Дал бы куклу – не из глины,
А живую, чтоб в ответ
Говорила „да“ и „нет“.

А соседу-забияке
Я бока намял бы в драке,
Чтобы он, покуда цел,
Короля дразнить не смел!

С.М.

ЦАРЬ ЙОВАН

Душан Радович

Весь дом сегодня взволнован,
На ноги поднят весь дом:
Йован уже не Йован –
Йован стал царем!

Теперь у него усы до ушей,
Причёсаны волосы гладко,
В конюшне – тысяча белых коней
И одна цирковая лошадка.

Семьдесят лучших кондитеров ждут
Единого царского слова,
И не проходит пяти минут,
Как любое блюдо готово.

На завтрак он поедает пломбир,
А на обед шоколад.
На ужин велит подавать не кефир,
А бублики и лимонад.

Захочет – и ночью с кровати встаёт
И зажигает фонарь –
Может не спать хоть всю ночь напролёт
Его величество царь.

Но как-то, съев тридцать три шоколадки,
Его величество царь
Проснулся опять в своей кроватке,
Как было когда-то, встарь.

Л.Я.
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КРАЉЕВСКА ЗАПОВИЈЕСТ

Григор Витез

Заповједи своме савјетнику
Његово Величанство Краљ:
– Да ми одмах донесете маљ
Да убијем муху
Што без дозволе шета по мом краљевском руху.

А савјетник строго дворанику:
– Заповједио Његово Величанство Краљ
Да му одмах донесете маљ
Да убије муху
Што без дозволе шета по његовом краљевском руху.

А двораник строго свом гласнику:
– Заповједио Његово Величанство Краљ
Да му одмах донесете маљ
Да убије муху
Што без дозволе шета по његовом краљевском руху.

Гласник строго рече дрвосјечи:
– Заповједио Његово Величанство Краљ
Да му одмах донесете маљ
Да убије муху
Што без дозволе шета по његовом краљевском руху.

Дрвосјеча преда маљ гласнику,
А гласник га преда дворанику,
А двораник преда савјетнику.
Савјетник се с маљем
Појави пред краљем.

Али муха –
Већ побјегла с руха.

НАГАРАЉКА

Слободан Лазић

– Сањам, тако, двор од злата...
– Ја такође!

– На бисерна уђем врата...
– Ја такође!
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КОРОЛЕВСКИЙ ПРИКАЗ

Григор Витез

Вызвал король советника.
Приказ короля – жесток:
– Сию же минуту мне подать молоток,
Чтоб убить муху,
Которая без разрешения ходит по королевскому брюху!

Советник вызвал придворного: 
– Приказ Его Величества строг –
Чтоб сию же минуту ему принесли молоток,
Чтоб он убил муху,
Которая без разрешения ходит по королевскому брюху.

Придворный кликнул посыльного:
Приказ Его Величество строг –
– Чтоб сию же минуту ему принесли молоток,
Чтоб он убил муху,
Которая без разрешения ходит по королевскому брюху.

Посыльный бежит к кузнецу, 
Хлещет его по лицу:
– Его Величество – строг.
Велит немедленно принести молоток,
Чтоб убить муху,
Которая без разрешения ходит по королевскому брюху.

Кузнец дал молоток посыльному,
Посыльный – придворному,
А придворный – советнику.
И вот советник с молотком 
Предстал пред королём...

Да только муха 
Уже сбежала с брюха.

М.А.Б.

ИЗДЕВАЛОЧКА

Слободан Лазич

– Вижу сон: дворец, как утро...
– И я тоже!

– В дверь вхожу из перламутра...
– И я тоже!
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– Уз кристалне шмугнем стубе.
– Ја такође!

– Ту одмотам златно кубе...
– Ја такође!

– Сто одаја прођем тако...
– Ја такође!

– У сто првој кликнем лако...
– Ја такође!

– Јер сребрне видех јасле...
– Ја такође!

– Две шаруље ту су пасле...
– Ја такође!

– Хаха!
– !?!?!

ПОСЕТА

Бранислав Л. Лазаревић

Са очима пуним злата
једна срна
златорога,
једна срна
златонога,
закуца на моја врата.

– Отвори ми – рече срна –
твоја врата
закључана,
твоја врата
закована
са два дуга оштра трна!

Ја отворих своја врата,
а тад срна
златонога,
а тад срна
златорога
из очију прегршт злата
расу испред мојих врата!
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– По хрустальным сходам – скоком...
– И я тоже!

– Балдахин взовью высоко...
– И я тоже!

– Пробегу я сотней залов...
– И я тоже!

– А потом вздохну устало...
– И я тоже!

– Ясли дивные увижу... 
– И я тоже!

– Две коровы лижут жижу...
– И я тоже!

– Ха-ха!
– !?!?!

М.П.

ПОСЕЩЕНИЕ

Бранислав Л. Лазаревич

Сколько золота укрыто
в очах серны
златорогой,
в очах серны 
златоногой,
что в мой дом стучит копытом.

– Отвори мне, – слышу слово, –
эти двери
что забиты,
эти двери,
что закрыты
на железные засовы!

Открываю двери гостье,
этой серне
златоногой,
этой серне
златорогой –
из очей прекрасной гостьи
каплет золото мне в горсти!

М.П.
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КАД СЕДАМ ВЕСЕЛИХ ДЕЧАКА

Душан Радовић

Кад седам веселих дечака
угази у седам пролећних бара
– изађе седам пијаних чизмара.

Кад седам пијаних чизмара
прошета кроз седам пекара
– изађе седам белих млинара.

Кад седам белих млинара
уђе код седам посластичара
– изађе седам бркатих каплара.

Кад седам бркатих каплара
по седам тавана протумара
– изађе седам црних оџачара.

Кад седам црних оџачара
умије седам стрпљивих бака
– гле! зева седам сањивих дечака!

НАЈМАЊА ПЕСМА

Мирослав Антић

Ево најмање песме,
мања је од зрна мака.

У њој је један осмех 
и писмо за једног дечака.

Ако знаш ко га шаље 
– шта да ти причам даље.
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ЕСЛИ СЕМЬ ВЕСЁЛЫХ РЕБЯТ...

Душан Радович

Если семь весёлых ребят
В семь луж весенних залезть захотят,
Выйдут оттуда семь поросят.

Если эти семь поросят
Залезут потом в семь пекарен подряд,
Семь мельников белых вернутся назад.

Если семь мельников смогут найти
Семь кондитерских на пути,
Семь усатых гвардейцев дверь распахнут
Через семьдесят семь минут.

Если семь усатых вояк
На семь чердаков гурьбой поднялись,
Усердно облазав каждый чердак,
Семь трубочистов спустятся вниз.

Если семь бабушек чисто-пречисто
Вымоют в ванне семь трубочистов,
Тут и случится главное чудо:
Семь сонных мальчишек выйдут оттуда,
Семь сонных мальчишек в постели нырнут,
Семь сонных мальчишек устало зевнут,
Семь
Раз
Подряд...
И заснут.

Т.М.

САМЫЙ МАЛЕНЬКИЙ СТИШОК

Мирослав Антич

Этот малый стишок – меньше малого,
меньше шишки.

В этом стишке улыбка
и письмо одного мальчишки.

Если знаешь, кто мог послать,
– что ещё я могу сказать?
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Ако не знаш ко шаље 
– шта те се тиче даље.

КАКО СЕ ИГРАЧКЕ ИГРАЈУ САМЕ

Бранислав Црнчевић

Ако сте опрезни и тихи, под сенком ноћне таме,
Можете да затекнете играчке како се играју саме.

На пример: један матори гумени алигатор
Прави себи велики шатор,

Један мали алигатор
Прави себи мали шатор.

Ко би се, по дану, досетио да је алигаторима
Тако пријатно под шаторима!

Или: мали плави камион се разболео
Па кашљао, и хрипао, и врло тужно шкрипао.
А плехани шофер, у црвеном капуту, са седишта је скочио
И бацио са главе плехану капу, али жуту.
Он је камион волео.
Шест месеци су заједно, а први пут се разболео.
А камион је кашљао и кашљао и хрипао
И врло тужно шкрипао.

На коњу од керамике јаше витез од олова
И изазива на битку све играчке колико год их има.
Он јаше преко набора тепиха (преко брда и долова)
Праћен дрвеним псима.
Тенк, једини који може да му се супротстави, није ни писнуо,
Тенк је играо са белим медведом мице.
И да је хтео да се бије, није могао да се бије,
Заиста није.
Јер, медвед га је и стиснуо и притиснуо.
А играли су у варнице!

У углу собе две пуме
(Не би било згодно да их сретнете сред шуме!)
Плету вунени џемпер мишу од гуме.

То се све догађа под сенком ноћне таме,
Јутро их никада не затекне како се играју саме:
Шофер скаче на камион и ставља жуту капу на главу,
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А не знаешь, кто мог послать
– изволь от меня отстать.

О.А.

КОГДА ИГРУШКИ ИГРАЮТ ОДНИ

Бранислав Црнчевич

Если вести себя осторожно и тихо, то – когда в доме погаснут огни –
Увидите вы, как игрушки друг с другом играют одни.

Вот, например, старый надувной крокодил
Возвёл над собой из фанеры настил –
А крокодильчик поменьше залез
Под маленький навес.

Кто бы подумал днём, что крокодилы
Так любят навесы и настилы?

Или вот ещё: маленький синий фургон заболел.
Он кашлял, хрипел и очень печально скрипел –
И жестяной шофёр в красной куртке с сиденья вскочил,
Скинув с головы фуражку из жёлтой жести.
Ведь он свой фургончик так любил:
Полгода они были вместе,
И тут он в первый раз заболел!
А фургончик всё кашлял и кашлял, хрипел
И очень-очень печально скрипел...

На лошадке из глины оловянный солдатик несётся галопом,
Вызывая на бой остальные игрушки, все скопом!
Скачет по складкам ковра, по горам – по долам он,
А за ним во всю прыть собачки спешат деревянные.
Но единственный его вероятный противник, танк,
    в ответ не издал ни выстрела:
У него от игры с белым мишкой в камешки – башня кругом! 
Он, даже если б хотел вступить в бой, не может,
Ну никак не может,
Потому что медведь совсем загнал его в угол
И между ними едва не летают искры.

В другом углу сидят две пумы-подружки
(Не дай Бог таких повстречать на лесной опушке!)
И вяжут резиновому мышонку тёплый комбинезон...

Всё это происходит, когда в доме гаснут огни – 
Утром вы не увидите, как игрушки играют одни!
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Без буке, цике и вике
Сјаше оловни витез са коња од керамике.

Две пуме (које није згодно да сретнете сред шуме)
Престају да плету џемпер мишу од гуме.

И, наравно, два алигатора
Сруше своја два шатора.

Пред зору све се стиша,
Од алигатора
До миша.

Како
Под сенком ноћне таме
Да затекнете играчке док се играју саме?
Овако:
Морате да зауставите дисање,
Не смете да шушнете ни миш колико шушне,
Ни књига као што шушне када се страница покрене,
Ни лист јесењи као што шушне кад га је ветар зањихо,
И ништа не сме да се покрене.
Морате чак и очне капке да отворите тихо.

Тад ћете, под сенком ноћне таме,
Да затекнете играчке како се играју саме.

ВЕРНО ДРУШТВО

Алекса Шантић

Ово вам је друштво верно,
Што се тако топло љуби!
Нити знају шта је злоба
Нити шта је инат груби.

У постељи једној спију –
На јастуке легне Неда,
У дно њених ногу лутка,
А уз лутку верни меда.
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Шофёр в своей жёлтой фуражке опять запрыгнет в фургон,
С лошадки из глины оловянный солдатик слезет без всякого шума.
Тёплый комбинезон для мышонка перестанут вязать две пумы
(Хищные кошки, каких не дай Бог повстречать на лесной дорожке!),
И, конечно же, два крокодила
Разберут стропила...

К рассвету все будут лежать тихонько,
От крокодилов
До мышонка.

Как же
Ночью, когда в доме погаснут огни, 
Увидеть, как игрушки друг с другом играют одни?
А вот как:
Надо задержать дыхание
И сидеть без единого шороха, будь он даже не громче шороха мыши
Или шелеста книжной страницы,
Или листвы на осеннем ветру колыхания.
Пусть никто и ничто не шелохнётся;
Глаза – и те открывайте как можно тише!

И тогда, едва лишь в доме погаснут огни, 
Вы увидите, как игрушки друг с другом играют одни.

С.П.

ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ

Алекса Шантич

Нет верней друзей на свете –
вместе в радости и в горе,
не умеют обижаться,
не бранятся и не спорят!

Спят они в одной кроватке:
Неда ляжет на подушки,
рядом с ней – медведь и кукла,
две любимые игрушки.

Е.Т.
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ЧЕДА И СНЕГ

Момчило Тешић

Ноћас паде
танак снег
на ливаде
и на брег.

У снег гледа
први пут
мали Чеда
осмехнут:

„Брацо Симо,
врећу дај,
да скупимо
шећер тај!“

ДЕДА МРАЗ

Александар Петровић

Док све спава,
ове ноћи,
Деда Мраз ће
тихо доћи;
прошетаће
с брадом белом
сваким градом,
сваким селом!

Док све спава,
ове ноћи,
Деда Мраз ће
тихо доћи
и донеће
пуне вреће
играчака
смеха, среће!
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ЧЕДА И СНЕГ

Момчило Тешич

Снег ложится
Тонкой коркой
По лугам, полям,
Пригоркам.

В первый раз
Увидел снег
Наш знакомый Чеда,
Улыбнулся во весь рот
И зовёт соседа:

– Сима, дай
Мешок с совком:
В сад пойду
За сахарком!

А.Ш.

ДЕД МОРОЗ

Александар Петрович

Всё уснуло,
ночь кругом,
кто-то тихо
входит в дом;
всем сегодня
повезло –
в каждый город
и село
добрый,
с белой бородой,
Дед Мороз
придёт седой,
даст подарков
самых лучших:
счастья,
смеха
и игрушек!

А.Б.
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ПОЛА ДЕЦИ – ПОЛА ЗИМИ

Стојанка Грозданов-Давидовић

Крупно жито – ситна плева
Сунце жуто ко бундева

Пола деци за колаче
Пола зими – да не плаче.

РОЂЕНДАНСКА ЧЕСТИТКА

Срба Павловић

Здраво да си, добар дан, 
честитам ти рођендан!

Покажи ми уво, 
шта си се узмуво.

ПРВО КУЧЕ

Бранислав Црнчевић

Сећам се, као да беше јуче,
кад сам добио прво куче.

О, то је било лепо доба,
на звезде смо лајали оба.

То куче још у мени траје;
понекад чујем, тихо лаје.
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ПОПОЛАМ

Стоянка Грозданова-Давидович

Мелкие отруби – крупное жито.
Солнце – жёлтое, словно тыква.

Половину – детям на сладости.
Половину зиме – чтоб не плакать ей.

А.Б.

С ДНЁМ РОЖДЕНЬЯ

Срба Павлович

Будь здоров, добрый день,
поздравляю с днём рождень!..

Да не боись ты – ухо
подавай, Ванюха!

А.Б.

ПЕРВЫЙ ЩЕНОК

Бранислав Црнчевич

Я помню, как будто всё было вчера:
мне подарили щенка!

Не было лучше той первой зимы –
оба на звёзды лаяли мы.

Щенок тот во мне до сих пор обитает.
Бывает, я слышу: рычит он и лает.

О.А.
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ДЕЦА ИМАЈУ КРИЛА

КОЊ И САН

Душан Радовић

Неко сања да има коња
а неко има коња.

Неко сања да јаши коња
а неко јаши коња.

Неко сања
да је пао са коња
а неко је пао са коња.

Неко се пробудио
кад је пао
а неко је устао
и поново узјахао.

ВЕТАР

Арсен Диклић

Ветар је путник
без торбе и штапа.
Шуња се тихо
ко мачја шапа.

Препун је прича
ко моја бака.
Шапуће нешто
до самог мрака.

ВЕТАР БРОЈИ ЛИШЋЕ

Григор Витез

Лист до листа, лист до листа — 
Има их триста и још триста,
Од птица их свакако има више,
А ипак мање од капи кише...
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У ДЕТЕЙ ЕСТЬ КРЫЛЬЯ

КОНЬ И СОН

Душан Радович

Кто-то видит сон: у него есть конь.
А у кого-то есть конь.

Кто-то видит во сне, что летит на коне,
а кто-то летит на коне.

Кто-то видит во сне, что упал с коня,
а кто-то упал с коня.

Кто-то проснулся, когда упал,
а кто-то встал
и опять поскакал.

А.Б.

ВЕТЕР

Арсен Диклич

Ветер по свету
бредёт без лукошка, 
ходит без палки,
неслышно, как кошка.

Он сотни историй
поведать умеет –
знай шепчет мне что-то,
пока не стемнеет...

Е.Т.

ВЕТЕР

Григор Витез

Ветер считает листья:
Три... тридцать три... триста...
Значит, их больше, чем птиц —
Всех воробьёв и синиц.
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Тако вјетар броји, листа — 
Сва се крошња њише.

РАЗГОВОР С ВЕТРОМ

Гвидо Тартаља

– Шта ти радиш, силни ветре,
цео дан, од зоре ране?

– На дрвећу ломим гране...

– Шта још радиш, силни ветре?

– Таласе на мору дижем
пенушаве, плаве, слане...

– Шта још радиш, силни ветре?

– Људима шешире дижем
и бацам на разне стране...

– Шта још радиш, силни ветре?

– У јесенске кишне дане
имам друго занимање:
тад изврћем кишобране...

– Шта још радиш, силни ветре?

– Не питај ме ништа више.
Имам посла и сувише!

ВЕЧЕ

Сергије Сластиков Калужанин

Само што се
сунце скрило
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Дождик из тучи закапал, —
Листиков меньше, чем капель.
Ветер со счёта сбивается...
Липа стоит, качается.

И.Т.

ВЕТЕР, ВЕТЕР

Гвидо Тарталья

– Вольный ветер, сильный ветер,
что ты делал на рассвете?

– Ветки в рощице ломал –
Тонкие, зелёные…

– А ещё?

– Волны в море поднимал –
пенные, солёные…

– А потом?

– С малышей срывал панамки,
чтоб сердились няньки-мамки.

– А ещё?

– В луже с дождиком попрыгал,
тучи серые подвигал,
поиграл с чужим зонтом…

– Ветер, ветер, а потом?

– С крыши флюгер сдуть пытался,
да с тобою заболтался.
Всё, прощай!

М.Б.

ВЕЧЕР

Сергей Сластиков-Калужанин

Целый день нас
солнце грело,
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и у Саву
заронило,

а већ сенке,
мраконоше,
свуд по земљи
полегоше.

ВЕЧЕ

Јован Јовановић Змај

Сунце ј’ прешло своје путе
Преко неба, њиве плаве,
Сад ће тице да ућуте,
А звездице да се јаве.

Још је светла она страна,
Јоште запад румен краси,
Као спомен великана,
Кој’ се смрћу не угаси.

Пастир своју фрулу лаћа, –
Песма крила разавила,
Раденик се с посла враћа,
Њега грле деца мила.

Тишина се блага лије
По сеоцу нашем широм,
Вечер иде да покрије
Све уморне благим миром.

ЗЕМЉА

Мирослав Кокошар

С лакоћом се врти
око своје осе,
као да је птице
на крилима носе.

Најлепшој планети
сунце верно служи,
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а как только
в Саву село –

вдруг всю землю
за минуту
вечер в сумрак,
в тень укутал.

Е.Т.

ВЕЧЕР

Йован Йованович-Змай

По небу – полю голубому –
Проходит солнце путь дневной
И зёрна звёзд над нашим домом
Бросает щедрою рукой.

Ещё светла завеса ночи,
Ещё румянится закат,
Ещё сверчок в траве стрекочет,
Но птицы сонные молчат.

Поёт вдали свирель пастушья,
На крыльях ветра звук летит,
И стадо тянется послушно
И по тропе к селу пылит.

Никем вначале не замечен,
Спустился тихо над селом 
Спокойный, мирный летний вечер.
И дремлет пахарь под окном.

Л.Я.

ЗЕМЛЯ

Мирослав Кокошар

Вокруг своей оси
она легко вращается,
на птичьих крыльях ввысь
как будто поднимается.

Ей, лучшей из планет,
и Солнце верно служит,
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а она с љубављу
око њега кружи.

Звезданим стазама
све школе и ђаке,
уплела је чврсто
у сунчеве зраке.

Изван свога круга
свемиром не шврља,
да се које дете
са ње не скотрља.

ЧУДНА СЛИКА

Стеван Раичковић

Насред једног чудног рама
Указа се слика нама:

Кроз кишу што пада, пада,
Лети птица понад града.

Ал’ кроз тренут: нема више
Ни те птице, ни те кише.

Из истога рама сада:
Сија сунце изнад града.

(Још да додам: слику ову
Сви сем мене прозор зову.)

ПРВИ ПРОЛЕЋНИ ДАН

Милован Данојлић

Плануо недељни дан.
 Улице – пуне света.
Сунце закључало стан
 И изишло да шета.
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вокруг него она
всегда с любовью кружит.

По звёздному пути
спешит с учениками,
чтоб каждого согреть
небесными лучами.

Но по орбите лишь
она должна вращаться,
чтоб вдруг какой малыш
не мог с неё сорваться.

И.П.

ЧУДЕСНАЯ КАРТИНА

Стеван Раичкович

Висит в чудесной раме
Картина перед нами:

На город дождь струится,
Летит над крышей птица.

Но вот – немного погодя –
Уже ни птицы, ни дождя.

И солнце в той же раме
Сияет перед нами.

(Живёт картина – как в кино,
а все зовут её – окно.)

А.Б.

ПЕРВЫЙ ВЕСЕННИЙ ДЕНЬ

Милован Данойлич

Вспыхнул воскресный день.
 Сколько света опять!
Солнце заперло тень
 На ключ и пошло гулять.

А.Б.
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СВЕТИЉКЕ СЕ ДАНА ПАЛЕ

Божидар Тимотијевић

Иза брда нешто расте,
из мора се нешто диже,
ено, сад ће да израсте,
све је ближе, све је ближе!

Иза горе нешто гори,
на небу се ватра пали,
ко див неки да се бори,
као да се гвожђе кали.

Већ су звезде понестале,
мрак се скрио за врхунце,
светиљке се дана пале:
гле, опет се рађа Сунце!

БУЂЕЊЕ СУНЦА

Мирољуб Тодоровић

Тамо, тамо
Ја више не знам име томе месту
Где најсочније јагоде расту
Трава се с ветром смеје
Буди се сунце у кревету од лишћа
На златном бресту
И док спавају брда
Спрема се да изгреје.

Ако нисте знали:
Оно прво на реци умије своје лице
Опере руке
Прочачка прљаве уши

Пешкиром од трава и цвећа
Добро их просуши
И оде да у шуми
Пробуди прве птице.
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ВОСХОД СОЛНЦА

Божидар Тимотиевич

Кто-то за холмами где-то
из-за моря что-то движет.
Вот уже выходит это –
и всё ближе, ближе, ближе!

Над горой – багрянца гроздья,
в небесах огонь пылает,
будто в жарком горне гвозди
великаны раскаляют.

Звёзд уже не видно стало,
тьма кромешная пропала,
свет дневной нам бьёт в оконце – 
посмотри, восходит Солнце!

Е.Т.

ПРОБУЖДЕНИЕ СОЛНЦА

Миролюб Тодорович

Там, далеко –
Не знаю, как зовётся то место,
Где зреют сладкие ягоды
И трава на ветру шелестит, –
Просыпается солнце
На постели из золотистых листьев вяза
И, покуда спят горы,
Готовится миру светить.

Так вот, чтоб вы знали: солнце
Сперва в речке умоется,
Ополоснёт руки,
Прочистит уши,

Полотенцем из трав
Как следует их просушит,
А потом отправляется – лично
Будить в лесу первых птичек.

Е.Т.
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СУНЧЕВ ОСМЕХ

Исаија Митровић

Смејеш ли се Сунце
 Кроз те магле сиве?
Чујемо ти шапат:
 „Како моји живе?

Деца Сунца ето
 Чела забринута
Чекаху те дуго
 С далекога пута.

Тешко нам је тешко
 Без твојега сјаја,
Срце нам је пуно
 Честих уздисаја.

Дођи Сунце златно,
 Па нам огреј груди,
Реци травки, цвету
 
Нека се пробуди...

ВЕДРИНА

Радомир Андрић

Одједном се скину
облаци докони
и лудим крилима
у модру висину
зарије се страсно
ласта која звони.

Одједном топлину
све добије исто
и дечије очи
у радости сину,
све постане чисто
светло које точи.

Сред младог шевара
мрави себе часте,
на њиховом столу
сунце се одмара
и помаже трави
сјај у њој да расте.
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УЛЫБКА СОЛНЦА

Исайя Митрович

Солнце золотое
 Сквозь туман смеётся,
Спрашивает словно:
 „Как м о и м живётся?

Дети твои, Солнце,
 Из неблизкой дали
Твоего возврата
 С беспокойством ждали.

Тяжко нам без Солнца,
 Солнца нет – нет счастья,
Солнца нет – и полно
 Сердце вздохов тяжких.

Так согрей же грудь нам,
 Растопи в ней льдинку,
Отогрей подснежник,
 Разбуди былинку!

А.Ш.

ЯСНОЕ НЕБО

Радомир Андрич

Разойдутся облака,
неба синь качнётся,
ласточка звонкая
в высоту взовьётся.

Разольётся теплота,
чистый свет повсюду –
смехом детские глаза
наполняться будут.

В камышовой чаще
муравьи гуляют.
На траве блестящей
солнышко играет.

А.А.Б.
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СУНЦЕ

Милена Јововић

Сунце зна:
шта знаш ти,
шта знам ја,
шта шума
шушка испод друма.
Све тајне на свету сунце зна
и зато сја!

ДЈЕЦА ХВАТАЈУ СУНЦЕ

Григор Витез

Сунце, сунце,
Ходи мало!
Уђи у моје огледало!

Гле, ухватисмо
Сунце мало!

Хоп!
Већ се на зид затрчало,
По крову куће
Већ скакуће,
Па лијеће
Лијеће
Ко птица мала на дрвеће.
Перје јој је
Сјајна свила,
Птица мала
Нема крила,
А ипак лети,
Лети,
Лети...
А гдје ће сада?

У собицу гдје сјена влада,
И у кухињу гдје је мама.
Мамо, мамо,
Ево ти сунце поклањамо!
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СОЛНЦЕ

Милена Йовович

Солнце знает всё и всегда:
то, что знаешь ты
и что знаю я,
о чём журчит в чаще
ручей гремящий.
Все тайны на свете солнышко знает
и потому сияет!

О.А.

СОЛНЦЕ ДЛЯ МАМЫ

Григор Витез

Солнышко,
Пойди сюда!
Солнышко,
Гляди сюда!

Мы поймали
Солнышко!
В зеркале
Солнышко!

Побежали лучики
По стене...
Вон, смотрите, солнышко
На сосне.

Точно птичка жёлтая,
Там сидит...
Раз! — и с ветки спрыгнуло,
И летит...

Залетело в комнату
К нам в окно.
Что не видно солнышка,
Где оно?

К маме в кухню, солнышко,
Полети!
Нашей маме, солнышко,
Посвети!

И.Т.
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МЛИН НА РЕЦИ

Слободан Марковић

Ја сам млин на бистрој реци,
бео ми је огртач.
Велика сам радост деци
кад се дигне врели сач.

Погача је моје дело.
Да сте сити, бринем ја.
Мене цени цело село
и мој шумор добро зна.

Зими, кад се река следи,
приче струје кроз мој стан.
Код мене се радо седи
и проводи ноћ и дан.

Млинар мој брине о мени.
Оправља ме, крпи кров.
И с пролећа, кад зелени,
опет сам крај реке нов.

Иду дани. Пљуска вода.
Стижу лета. Звони клас.
Наједном и јесен хода
сва од грожђа поред нас.

Тад сељаци до у зору
мељу ... Песма. Свирка. Цик.
А магарце у обору
чуди сунца златни лик.

ЦВЕТ

Милорад Геров

У срцу ми цвета цвет,
велик као овај свет!

А у цвету вредне пчеле
деци света медац деле!...

Кад би, кад би овај свет
био један такав цвет!
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МЕЛЬНИЦА НА РЕКЕ

Слободан Маркович

Я мелю муку на речке –
аж в глазах бело!
И меня у каждой печки
славит всё село.

Чтобы были вам лепёшки,
я не сплю, не ем.
Дети хлопают в ладошки:
хлеба хватит всем!

Смолкнет речка, льдом одета,
но сельчане тут
вновь сойдутся, до рассвета
речи поведут.

Мельник подлатал мне крышу.
Радостно весной!
Вижу зелень, снова слышу
плеск воды речной.

Лето. Зной. Звенят колосья.
Осень к нам идёт.
Винограда зреют гроздья.
Скоро – мой черёд.

За работу, с песней, живо!
Жернова скрипят…
Ослики глядят пытливо
в золотой закат.

О.К.

ЦВЕТОК

Милорад Геров

В моём сердце дал росток
огромный, как мир, цветок.

Над ним – пчёлы хороводом
всех детей обносят мёдом...

Вот бы мир наш целиком
был одним таким цветком!

Е.Т.
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СУСРЕТ С МОРЕМ

Душан Костић

Видјела је сека
море из далека
задивљена стала
крај жутих обала:

– Да ли море – рече
– низ пучину тече?

Видјела је сунце
где пали врхунце
и у мору зађе.

– Да ли оно лађе
спали? Ил се кваси
и тако угаси?

А кад приђе води
плажом дуго ходи,
па се мора лати,
дланом га захвати.
Намршти се: „Нано
што је море слано!“

СВАШТАЛИЦА

Стојанка Грозданов-Давидовић

Има једно мало свашта
Ситан му је ход.
У даљини плаво свашта
И на њему брод.

Има једно тачно свашта
Округло ко сат.
Има једно кратко свашта
Испружило врат.

Има једно старо свашта
Бео му је брк.
Иза њега хитро свашта
Дало се у трк.
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ВСТРЕЧА С МОРЕМ

Душан Костич

Увидала сестрёнка
издали моря кромку –
и на песчаном берегу
застыла вдруг на бегу:

„Утекает, что ли, море,
чтобы плавать на просторе?“

Потом увидела закат,
когда пылают волны: „Что,
теперь кораблики – сгорят?
Или намокнет солнышко,
как только в море рухнет,
и само потухнет?“

Когда же к кромке подбежала,
вдоль пляжа побрела сначала,
песок потрогала, немножко
зачерпнула воды ладошкой,
и говорит изумлённо:
„Какое море солёное!“

С.П.

ОДНО ТАКОЕ...

Стоянка Грозданова-Давидович

Есть нечто мелкое такое –
Едва ползёт.
Вдали же синее такое,
А на нём – весь флот.

Есть нечто круглое такое –
Точь-в-точь часы.
Ещё есть старое, седое –
Крутит усы.

А есть кургузое такое,
Что тянет шею ввысь.
И есть шкодливое такое –
Ему все: брысь!
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Има једно мирно свашта
Мрда му се реп.
Има једно мудро свашта
Живот му је леп.

ДРВО СПАВА

Душан Радовић

На граници света дрво спава,
трчало за сунцем преко трава.
Где је сунце престало и пало
– ту је дрво стало и заспало.
Заспало црно, заспало...

По крошњи му још траг сунца лута.
Јабука га уловила жута.
Заспао цвет, и дрво и трава
– на јабуци мало сунце спава.
Заспало жуто, заспало...

НОЋНИ СТРАЖАР

Јован Јовановић Змај

Село ми је ниско, мало –
 То ј’ његова ствар,
А ја сам му чувар,
 Ноћни му стражар.

Нико не сме прићи
 Близу селу мом;
Ту ја стражу чувам
 С мојом Жутијом.

Кад је цело село
 У најслађем сну,
Онда у рог дунем
 Да је поноћ ту.

Из фењера кад ми
 Сукне мали дим,
Ја повичем: „Ватра!“
 Да их уплашим.
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А есть спокойное такое,
Что пол хвостом метёт,
Ещё есть умное такое –
Здорово живёт!

Е.Т.

ДЕРЕВО СПИТ

Душан Радович

На границе миров дерево спит,
за солнцем оно через травы бежало.
Где солнце пропало –
там дерево встало.
Спит, чёрное, спит...

По кроне его бродит солнечный блик,
жёлтое яблоко луч поймало.
Цветок, и трава, и дерево спит –
заснуло на яблоне солнышко малое.
Спит, жёлтое, спит...

А.Б.

НОЧНОЙ СТОРОЖ

Йован Йованович-Змай

За низкие крыши
Солнце зашло.
Ночь наступила.
Уснуло село.

Луна выплывает,
И вместе с луной
Брожу я по улицам,
Сторож ночной.

Тряхну я в руке
Деревянное било,
Брякну погромче:
Полночь пробило.

В своём фонаре
Я фитиль запалю
И тихую песню
Под нос запою.
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Никад нисам за то
 Плате молио
(А баш и да јесам,
 Не бих добио).

Доста ми је почаст –
 То је главна ствар.
Није шала бити
 У селу стражар!

Ја и дашу умем
 Развит своју моћ;
Кад запалим фењер,
 Мора бити ноћ.

Кад Жутија лане,
 Ја повичем: „Тат!“
Па тако ми прође
 Читав један сат.

Ево ме, гледајте,
 Ја сам чувар тај,
А кад ми додија,
 Онда буде крај:

Да поруши село,
 Пустим Жутију,
А ја куће скупим,
 Па у кутију.

ДЈЕЦА ИМАЈУ КРИЛА

Драган Радуловић

Под злаћаним плаштом
плаву звијезду јашу,
дјеца лете маштом
и сновима машу.

Дјеца лете књигама,
сликама што жуде,
ругају се бригама,
надлијећу људе.

Дјеца лете смијућ се,
низ небеске пољане,
дјеца лете гријућ се
жаром игре звјездане.
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Я сон охраняю,
Село сторожу.
Все шорохи слышу
И в оба гляжу.

Не сплю по ночам
Я один на селе.
Я сторож, и цену
Я знаю себе.

Мне платят, конечно,
Но плата не в счёт.
Мне важно другое –
Любовь и почёт.

Село обхожу я,
Сторож ночной,
И пёс мой по улицам
Ходит со мной.

Л.Я.

У ДЕТЕЙ ЕСТЬ КРЫЛЬЯ

Драган Радулович

Под золочёным плащом,
на сверкающих звёздах 
мчатся дети верхом, 
перегоняя взрослых.

Дети хохочут над 
делами важными старших,
летающий детский сад 
снами весёлыми машет. 

На книге, рисунке, игре 
дети летят со смехом,
и в небе, в звёздном костре 
их искрятся потехи. 
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А већ знају увелико
тајне стазе плаветнила,
дјеца лете али нико
не види им крила!

СМЕХА ДЕЦИ

Драган Лукић

И смеха,
смеха,
и смеха деци!

Смешан облак небом нек плови,
учитељ нек прича смешне приче,
смешни нека су брци у чиче,
и нек су смешни дечји снови.

И смеха,
смеха,
и смеха деци!

Весела песма нек децу буди,
и нек се весело у кревет оде,
весело само – ко жубор воде,
па ће порасти весели људи.

Па зато
смеха
и смеха деци!

ПОЗИВ ИЗ ДАЛЕКОГ КРАЈА

Гвидо Тартаља

Писала ми два детета
       са Северног Пола
да им дођем овог лета
       кад се сврши школа.

Да ћу код њих примљен бити
       ко у своме крају –
и да ће ме погоcтити
       како они знају.
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Между собой хранят
тайны тропинок небесных,
дети летят и летят
на крыльях невидимых детских…

П.Ф.

СМЕЮТСЯ ДЕТИ

Драган Лукич

Когда
Смеются,
Смеются дети,

Смешные в небе плывут облака.
А на уроке смешинки летают.
И сны пресмешные над ними витают.
Смешат их даже усы старика.

Если
Смеются,
Смеются дети,

Их утро весёлою песенкой будит.
Свистит за окошком насмешливый ветер.
Смешливое солнышко весело светит.
И вырастают весёлые люди,

Если 
Смеются,
Смеются дети.

Л.Я.

ПИСЬМО ИЗДАЛЕКА

Гвидо Тарталья

Мне с Северного полюса
пришло письмо с приветом:
зовут ребята-школьники
приехать в гости летом.

Там землю снегом замело
и фруктов маловато,
но будет мне у них тепло
(так говорят ребята).
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Писали ми: биће свега,
       и санке и скије,
јер без леда и без снега
       ни лето им није.

Видећу и њине зграде
       од ледене грађе,
и китове сасвим младе,
       велике ко лађе.

И на фоке биће хајке
       тамо усред леда.
Причаће ми њине бајке
       неки њихов деда.

Посетићу те далеке
       пријатеље наше,
те поларне бате, секе,
       који ме позваше.

Па ћу тамо и ја њима,
       ђацима са Пола,
причат шта ове код нас има:
       каква нам је школа,

какво биље код нас расте,
       каквих птица има,
какве су нам роде, ласте,
       и – о вама свима.

КРАЈ ПОТОКА

Сергије Сластиков Калужанин

Тече поток, жубори,
сам са собом говори:
– Увек журим
као луд,
трошим снагу
узалуд.

А врабац му с гране:
– Чуј,
смири се и не лудуј,
Мрзи ли те
тећи тако,
теци, брате
мој, полако.
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Там будут лыжи и коньки,
мне обещали это,
а без лихой игры в снежки
и лето им не лето.

Я осмотрю дома из льда,
дома из снега – тоже,
вблизи увижу я кита
в китовой толстой коже.

Возьмут охотники меня
с собою за пушниной,
а деды сказкой у огня
попотчуют старинной…

Я навещу на полюсе
далёких наших братьев,
у них всё лето прогощу,
не зря его потратив.

И будут слушать мой рассказ
полярные детишки:
какая школа здесь у нас,
какие игры, книжки,

какие птицы и цветы,
и небо в день погожий,
какие – он, она и ты,
и вы, конечно, тоже! 

М.Б.

У РУЧЬЯ

Сергей Сластиков-Калужанин

Ручеёк течёт, журчит,
сам с собою говорит:
– Всё спешу я,
как дурак,
трачу силы –
просто так...

Чирикнул с ветки воробей:
– Ты не дури
и не робей.
А если мчаться надоело,
теки, брат, помаленьку
смело!

А.Б.
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КИШОБРАН

Драган Лукић

Кад отворим кишобран,
мислим да сам пуж у кући,
печурка у шуми,
падобранац који је пао,
кловн у циркуској шатри
који је пред публику стао...

Не!

Кад отворим кишобран,
ја држим малу вртешку
у руци,
звиждућем валцер
о плавој луци
и вртим,
вртим,
све више
и више,
на рингишпилу
капљице кише.

КИША ПАДА

Драган Лукић

Облак у гуњу.
Облак што личи на дуњу.
Облак као брада.
И још таквих двеста
висе изнад града.

За облаке небо
нема више места,
па је свађа честа
и облаци плачу.

А људи из града
кажу:
– Киша пада!
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ЗОНТИК

Драган Лукич

Если дождик, под зонтом,
Как улитка, прячусь в дом, 
Становлюсь большим грибом,
Цирковым цветным шатром,
Парашютом в облаках…

Нет, не так!

Я под зонтиком раскрытым
Каруселью становлюсь
И верчусь, верчусь, кручусь,
Поднимаюсь
Выше,
Выше.
Дождевые капли бьют
По тугой
Звенящей крыше.

Л.Я.

ДОЖДЬ ИДЕТ

Драган Лукич

Туча – кошка,
Хвост трубой,
Туча с длинной
Бородой,
Туча – лошадь,
Туча – жук.
А всего их 
Двести штук.

Бедным тучам
Очень тесно,
Тучам в небе
Мало места.
Перессорятся
Все двести,
А потом 
Заплачут
Вместе...
И кричит
Внизу народ:
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ЛЕТО

Стеван Раичковић

Послало сунце пламичак
Да усија камичак

Да брдо избуши
Храст осуши

И да запали чичак.

Стаде камичак
Под чичак.

Чичак се мали
Под храст свали.

Храст се размрдо
Па под брдо.

А брдо пак
Под облак.

Вири из сенке камичак
И куцка – чика пламичак.

ОПЕТ

Витомир Радовановић

Опет је дошла зима
И опет пада снег,
Опет су деца срећна
Што санке јуре низ брег.
Опет су малом Мићи
Страшно озебли прстићи
И опет у мале Цице
Ко булка пламти лице.
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– Разбегайся,
Дождь идет!

Ю.В.

ЛЕТО

Стеван Раичкович

Солнце послало лучик,
Чтоб камешки накалил,

Чтоб продырявил тучу,
Чтоб листву просушил,
Зажёг репейник колючий.

Просыпалась камешков куча
Под тот репейник колючий.

А репейник был мал –
Он под дубок упал.

Дуб, и тот зашатался –
Под холмом оказался.

А уж холм поскакал –
Прямо под облака.

В тени по камешков куче
Прыгает-дразнится лучик.

А.Б.

СНОВА

Витомир Радованович

Снова пришла зима,
Снова снег на холмах,
Счастье у детворы –
Санки летят с горы.
Снова у мальчика Вука
Страшно озябли руки.
Снова у маленькой Майи
Щёки пылают, как маки.

А.Б.
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МОЈ ЧАСОВНИК

Гвидо Тартаља

Мој часовник
рекорд држи:
од свих других
он је бржи.

Он је увек
страшно вредан:
жури више
но иједан.

Ништа њега
не задржи:
он је први
и најбржи.

Он је вредан,
он је радан:
по два дана
пређе за дан.

КАЗАЉКЕ НА САТУ

Мила Ђорђевић

Пољубе се
и растану,

обе крену
пут да нађу.

И све тако,
годинама,

ал’ из куће
не изађу.

Дању, ноћу,
па до зоре

чујеш како
тихо зборе.
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МОИ ЧАСЫ

Гвидо Тарталья

Мои часы
бегут, частят –
всех обогнать
они хотят.

У них ужасно
быстрый ход:
тик-так, тик-так,
вперёд, вперёд!

Тик-так, тик-так –
вот это спорт!
Ещё немного –
и рекорд…

Часы идут
быстрей меня:
от них отстал я
на три дня. 

М.Б.

СТРЕЛКИ ЧАСОВ

Мила Джорджевич

Сходятся
и расстаются,

обе путь
себе находят.

День за днём
вперёд несутся,

но из дома
не выходят.

От зари
и до зари –

слышишь:
время говорит.

А.Б.
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МАЛИ БРАТА

Јован Јовановић Змај

Дочепо се мали Брата
Очевога сата.
А сат је од злата,
Па има и врата.

Ала је то лепо!

А на уво кад га метне,
Тад се чује нека звека;
Сат говори: Тика-така!
Брата мисли: Хоће млека.

Ала је то мудро!

Залио га слатким млеком
Неколико пути,
Брата мисли: Сат се најо,
Па сад зато ћути.

Ал’ се разумемо!

Сад су пуни обадвоје,
И сатић и Брата,
Обадвоје сада ћуте;
А кад дође тата,

– Ал’ ће бити гужве!

БАРИТОН И БАС

Горан Боричић

Ја јесам мушко, али сам дете,
још су ми танки и стас и глас...
Чекајте само и видећете:
бићу баритон, можда и бас!

Порашћу брзо – године лете,
када се јавим на телефон
одмах ће знати чике и тете
да нисам „она“, него сам ОН!
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ЧАСЫ

Йован Йованович-Змай

На столе часы лежат.
Подошёл мой младший брат.
Увидал – часы лежат.
Интересно!

Взял часы мой младший брат.
А часы в руке лежат
И тихонько говорят:
„Тик-так, тик-так!“

И решил мой младший брат:
– Молока они хотят,
Потому и говорят:
„Тик-так, тик-так!“

Взял он чашку молока,
Окунул часы слегка.
И теперь они молчат.
Сыты. Больше не хотят!

Л.Я.

БАРИТОН И БАС

Горан Боричич

Я маленький мальчик, и голос мой тонок,
и ростом повыше мне б чуточку быть...
Но дайте мне время – и я баритоном,
а может, и басом начну говорить!

Расту ведь я быстро, годков не сочтёте,
как вдруг прокричу я „алло!“ в телефон –
и сразу услышат все дяди и тёти,
что я – не „она“, а уже точно ОН!

Е.Т.
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КАЛЕНДАР И ЈА

Тодор Тошић

Нејасна се ствар дешава:
календар виси поврх зида,
а тата по бројку прецртава
и лист по лист са њега скида.

И чудна уз то ствар се збива
и тешко ју је објаснити, рећи,
али, што мањи календар бива 
– ја растем, ја бивам већи.

ДЕЧЈА ПЕСМА

Драган Лукић

Кад порастем,
бићу, бићу,
 све је моје,
 све је моје,
широм срце
отворићу
 за све ствари
  што постоје.
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КАЛЕНДАРЬ И Я

Тодор Тошич

Глядит календарь со стены.
Мой папа с ним не забывает
сверяться, считая дни,
и листок за листком отрывает.

Странная вещь происходит,
в чём тут дело – не знаю:
чем меньше листков остаётся,
тем больше я вырастаю!

Е.Т.

ДЕТСКАЯ ПЕСЕНКА

Драган Лукич

Я уже до неба вырос,
скоро к облаку
          прильну,
всему миру,
всему миру
сердце
          настежь
      распахну.

А.Б.
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ЛАЂЕ ПАПИРНАТЕ

БУЛКЕ

Драган Лукић

На зеленој нози,
у црвеној блузи,
тамо где је жито,
где су кукурузи,
играју две булке,
када сунце сине,
као две малене
лаке балерине.

СУНЧЕВА ВАТРА

Станко Ракита

Сунце злато
лило, лило
и пшенице позлатило.

Пољем пламса
ватра жива
запаљена
свака њива.

Људи журе
свуда јуре
носе косе,
пожар гасе,
а жито се разбуктало
таласа се,
таласа се...

ВЈЕТАР

Милан Р. Марковић

Баш си, вјетре, неваљао:
пшеницу си поваљао!
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БУМАЖНЫЕ КОРАБЛИКИ

МАКИ

Драган Лукич

На зелёной ножке,
в красной рубашке,
там, где пшеница,
васильки да кашки,
пляшут два мака
средь солнечной равнины –
будто две маленьких
лёгких балерины.

О.А.

СОЛНЕЧНЫЙ ОГОНЬ

Станко Ракита

Солнце долго
жгло, палило –
и хлеба позолотило.

Нива тучная
пылает,
по полям
огонь блуждает.

На пожар тот
вереницей
рать косцов
трусцою мчится,
а на поле рожь-пшеница
колосится
колосится...

Е.Т.

ВЕТЕР

Милан Р. Маркович

Зачем ты, ветер, нашалил,
зачем пшеницу повалил?
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Сад се залуд добар правиш.
Не можеш да је исправиш...

СЛИКОВНИЦА

Момчило Тешић

На ливади нашој,
када дођу ласте,
мирисна и свежа
сликовница расте.

Сликовница дивна
од звончића плава,
огњице, маслачка
и вижљастих трава.

У њеноме крилу
препелица спава,
прапорцима росе
ноћ је улепшава.

Свакога је јутра
ветрић прелистава...

ЗЕМЉОРАДНИК НА БРОДУ

Драган Лукић

Кад бих море засадио житом
ала бих се веселио при том.

Командово самом капетану
да ми бродом оре земљу слану.

Једрилице плашиле би птице:
галебове, морске ластавице.

Плаћао бих порез морском цару
који живи у сланом бунару.

Рибари би само жито жњели.
Сви на свету морски хлеб би јели.
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Хватит добрым притворяться!
Уж пшенице не подняться…

О.А.

КНИЖИЦА-РАСКРАСКА

Момчило Тешич

В небе над левадой –
Ласточка-касатка,
А сама левада –
Книжица-раскраска.

На одной странице –
Колокольчик звонкий,
На другой – пшеницы
Светлый колос тонкий.

Перепел под вечер
Спать в траву ложится,
Бубенец-росинка
Ночью в ней искрится.

Днём листает ветер
С шелестом страницы.

А.Ш.

МОРСКОЙ УРОЖАЙ

Драган Лукич

Если бы море засеять пшеницей,
Вот бы могли мы повеселиться!

Тогда бы кричал капитан корабля:
– Под килем солёная плещет земля!

В море клевали бы зёрна пшеницы
Ласточки, чайки, чижи и синицы.

Был бы доволен владыка морской –
К нему потекла бы пшеница рекой.

Зерно рыбаки собирали б сетями,
И все бы питались морскими хлебами.

Л.Я.
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КАД БИ

Јован Јовановић Змај

Кад би јелен имо крила,
То би брза птица била.

Кад би лутка знала шити,
Могла би ми шваља бити.

Кад би лебац падо с неба,
Свак би имо колко треба.

Кад би млеком текла Сава,
Сир би био забадава.

Кад би увек био мај,
Пећима би био крај.

Кад би Дунав био врео,
Свак би рибље чорбе јео.

Кад би... ал’ што не мож’ бити,
О том немој говорити!

ТРАВА

Гвидо Тартаља

Када би и трава
у парку или у травњаку
могла да каже
бар три речи само,
иако нема
ни језик ни главу,
понављала би стално
по дану и по мраку:
„Не гази траву!
Не гази траву!“
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ЕСЛИ БЫ ДА КАБЫ...

Йован Йованович-Змай

Дай оленю два крыла –
Обогнал бы он орла.

Кабы кукла платья шила,
У неё бы платье было.

Кабы хлеб валился с неба,
Всем бы вдоволь было хлеба.

Будь река из молока,
Был бы сыр наверняка.

Кабы май стоял всю зиму,
Не бывать бы в доме дыму.

Кабы в речке были печки,
Ты бы ел уху из речки.

Так-то так. Но польза есть ли
Нам от слов „кабы“ да „если“?

С.М.

ТРАВА

Гвидо Тарталья

Если б трава
в парке и на газоне
хотя бы три слова 
могла сказать,
она и днём и ночью
не устала бы повторять,
хотя у неё и нет
ни языка, ни головы:
„Не топчите травы!
Не надо меня топтать!“

О.А.
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ТРАВА

Момчило Тешић

На трави су седели,
газили је, весели,
по њој су се ваљали,
ногама је каљали,
од жеге је страдала,
туча на њу падала...

Трава живот волела,
па је све преболела,
и стално је расла,
расла и – порасла.

ОГРАЂИВАЊЕ ЛИВАДЕ

Милоје Радовић

Посадише коље 
и растегоше жицу, 
затворише ливаду 
у кавез, кo птицу.

ГДЕ

Стојанка Грозданов-Давидовић

Где је била шаргарепа
Млада, слатка, свежа, лепа?
Не знате?
У торби.

А где је сад шаргарепа
Наранџаста све до репа?
Охо-хо!
У чорби!
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ТРАВА

Момчило Тешич

Мы на неё ложились,
И она приминалась, –
Скакали на ней, кружились,
И она поломалась.
Солнце её сушило,
Туча её мочила.

Но жить хотела трава,
И вылечилась – жива!
Цвела, и рост прибавляла,
Высокой и сильной стала.

А.Ш.

ОГРАЖДЕНИЕ ЛУГА

Милое Радович

Вбили колья,
натянули сетку –
заперли луг,
словно птицу в клетку.

О.А.

ГДЕ?

Стоянка Грозданов-Давидович

Морковка росла...
ГДЕ?
Конечно, на грядке:
Оранжевый хвостик,
Зелёные прядки!

Созрела морковка...
Но ЧТО
С нею стало?
Да в суп же,
Конечно,
Бедняжка попала!

С.Г.П.
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НА ПРИМЕР

Дејан Алексић

Има, на пример, једна јабука.
И у њој живе, на пример,
Црв и његов цимер.

Животаре они тако у срећи;
Што више једу – стан им је све већи.

ВИСИБАБА

Јован Јовановић Змај

Шта то вири испод снега
Деци у сусрет?
То је бела висибаба,
Први позим цвет.

Ко да пита: „Смем ли, смем ли
Подигнути врат?
Је л’ већ доба за цветање,
Је л’ већ куцно сат?“

Реците му: „Јесте, јесте
Већ се дужи дан.
Добро дошо, први госте,
Једва дочекан!“

Набери га у китицу;
Свилом обавиј;
Задени га за груд, селе,
Да се открави.

Он ће тебе веселити
Док не духне југ,
Док не приспе љубичица,
Мирисав му друг.
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НАПРИМЕР

Деян Алексич

Есть яблоко, например.
И в нём – с семьёй! –
Обитает червь.

Счастливо жизнь идёт:
Чем больше червь грызёт,
Тем просторней живёт.

О.А.

ПОДСНЕЖНИК

Йован Йованович-Змай

Кто там, кто там из-под снега
Выглянул на свет?
Это он – подснежник ранний,
Вешний первоцвет.

Будто спрашивает: – Можно,
Можно ли взойти,
Лепестки раскрыть на воле
И расти-цвести?

Вы скажите: – Можно, можно!
Греет солнце днём.
И тебя, наш гость желанный,
Уж давно мы ждём.

Собери цветы, подруга,
Шёлком перевей
И согрей подснежник зябкий
На груди своей.

Скоро-скоро он увянет.
Но зато в лесу
Синий глаз фиалки глянет
Утром сквозь росу.

С.М.
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МАСЛАЧЦИ

Спасоје Лабудовић

Маслачака пуна
ливада се жути,
као да су по њој
дукати расути...
Као да су месец
тајанствена бића
разбила у безброј
сличних комадића,
па та срча златна
падала и тукла
по ливади,
сву ноћ,
док је зора пукла.

ЦВЕТ

Радомир Андрић

На кући пуној поленовог праха
отворила се врата.
Мирис ухватио моје име,
Зове ме. Без страха
улазим унутра
иако је кућа непозната.

КО ЗНА ЧУТИ ГОВОР ЦВЕТА

Мирјана Стефановић

Ко разуме говор цвета
тај зна језик целог света.
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ОДУВАНЧИКИ

Спасое Лабудович

Одуванчиков море
на лугу днями лета:
луг усыпали, будто
золотые монеты.
Будто кто-то
из странного люда
разбил жёлтый месяц,
как блюдо.
И стекло золотое
падало и дробилось
по лугу всю ночь,
пока заря не пробилась. 

Е.Г.

ЦВЕТОК

Радомир Андрич

Запах медвяный
И дверь лепестком.
В дом этот странный
Я, странник, влеком,
Хоть гость я незваный
И дом незнаком.

Л.Я.

КТО ПОНИМАЕТ РЕЧЬ ЦВЕТОВ

Мирьяна Стефанович

Кто понимает речь цветов,
тот целый мир понять готов.

А.Б.
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ЛИПА

Бранко Стевановић

На све стране
киша сипа...
Нека сипа –
расте липа.

Расте липа,
небо пипа!
Гранчицама
облак штипа.

Кад процвета,
после кише,
снажније ће
да се дише –
предивно ће
да мирише!

Шта ћеш више?

ПЧЕЛА И ЦВЕТ

Јован Јовановић Змај

Развио се пехар
Мирисава цвета,
А ка њему пчела
Весела долета.
Ту је слатки прашак
Брала задуго:
Та канда су створени
Једно за друго.

ШТА КАЖЕ ДЕДА

Слободан Павићевић

До мог чела једна пчела
Долетела и ту села
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ЛИПА

Бранко Стеванович

Тут и там,
всюду ливень льёт...
Пусть себе льёт –
липа растёт.

Липа растёт,
до неба достаёт!
Ветками по облаку
дерево идёт.

Когда после ливня
оно расцветёт,
мощнее будет
дышать –
дивно
благоухать!

Чего же ещё желать?

А.Б.

ЦВЕТОК И ПЧЕЛА

Йован Йованович-Змай

В чашечке цветка
Драгоценный дар.
Как пыльца сладка!
Как пьянит нектар!
Без цветка пчела
Не подарит мёд,
Без пчелы цветок
Вновь не расцветет.

Е.П.

ЧТО ГОВОРИТ ДЕДУШКА

Слободан Павичевич

Пчела прилетела – и нет чтоб
На сахар. Села мне прямо на лоб.
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Зна пчела где има меда
Каже деда

ЗАГОНЕТКА

Добрица Ерић

Песма о њој биће кратка.
Баш сад љуби цвет крај пута.
С једне стране страшно слатка,
с друге стране страшно љута.

(Пчела)

ОСА

Душко Милуновић

Имам моћна крила
и жаоку љуту,
склона сам убости
кад си ми на путу.

Зато добро пази,
кад се дигне роса,
да на осу не стане
твоја нога боса.

Не плаши се кад ти
крај ушију свирам:
немој да ме дираш –
нећу да те дирам.

САДИ ДРВО

Јован Јовановић Змај

Где год нађеш згодна места,
Ту дрво посади!
А дрво је благодарно
Па ће да награди –
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Знает пчёлка, где мёд лежит, –
Дедушка говорит.

А.Б.

ЗАГАДКА

Добрица Эрич

Всё о ней расскажем кратко:
Вот она цветок целует вольный,
И кому-то с нею будет сладко, 
а кому-то будет очень больно.

(Пчела)

О.Ч.

ОСА

Душко Милунович

Крылышки мои сильны,
остро мое жалко.
Если кто-то на пути,
жалить мне не жалко.

Хорошенько посмотри
в утренние росы –
пусть не ступят на осу
твои ноги босы.

Не пугайся, что жужжу,
нет тебе урону.
Ты не трогаешь меня –
я тебя не трону. 

Е.Г.

ДЕРЕВО

Йован Йованович-Змай

На пригорке дерево
Мы посадим,
Просто так,
Не думая о награде.
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Наградиће изобиљем
Хлада, плода свог,
Наградиће било тебе,
Било брата твог.

ДРВО

Душан Радовић

Дрво нема крила као птица.
Дрво има лишће уместо крила.
Дрво маше лишћем
као крилима.
Крила одлете
а дрво остане.

О ЛИСТУ

Верослав Гајовић

Дрво је и корен,
И стабло и грана;
Али су тек листу
Врата откључана:
Само ће он смети
Да некуд олети...

ЖДРАЛОВИ

Луне Левајац

Што ждралови
Баш у клину
На пут крећу
У даљину?
Тај им клин у ствари,
Показује смер,
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Ну а дерево каждому
Даст в награду
Сочный плод от жажды
И в зной – прохладу.

Е.П.

ДЕРЕВЬЯ

Душан Радович

На месте деревьям
Никак не стоится,
И листьями машут, 
Как крыльями птицы.
Крылья деревьев
По ветру летят,
А сами деревья 
На месте стоят.

Л.Я.

О ЛИСТЕ

Верослав Гайович

Дерево: корень крепкий,
Ствол, и кора, и ветки;
Но только для листа
Дверь всегда отперта:
Он смело пускается в путь,
Летит... куда-нибудь...

О.А.

ЖУРАВЛИ

Луне Леваяц

В далёкий край
Красивым клином
Летит
Народец журавлиный.
А клин ему указывает путь:
Чтобы, стремясь на юг,
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Кад путују на југ,
Да не стигну на север.

ДОШАО ВРАБАЦ ДА НАМ НЕШТО КАЖЕ

Јован Јовановић Змај

Жив, жив, жив!
Хвала Богу, ја сам јоште жив!
Опростите, молим лепо,
Ако сам вам штогод крив,
Жив, жив, жив!

Живи били и ви сви,
Што ме нисте гонили!
Зима већем пролази,
Пролеће нам долази,
Данас, сутра биће зима
Нама свима за леђима.

Да не нађох око ваших кућа
Лепе ситне хране,
Ја бих зимус проводио
Врло посне дане.

Можда би ми желудац
О празнину запо,
А можда бих, сиротан,
Од глади и скапо.

Јесте л’ ви то мени дали,
Ил’ су дари сами пали,
То не могу да расудим.

Тек ја, ево, дођох,
Вама да захвалим...
Немојте ме терати, 
Ја ћу вама певати.

Не баш као славуј,
Ал’ боље нег жабац,
Свако пева својим гласом,
А врабац ко врабац.
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На север
Не свернуть.

О.А.

ВОРОБЕЙ ЗИМОЮ

Йован Йованович-Змай

Люди, люди, это я.
Узнаёте воробья?

Был я летом озорник,
Всё чирикал: чик-чирик!

Да настали холода,
И пришла ко мне нужда.

Не прошу подать мне грошик,
А прошу я хлебных крошек.

Дайте зёрен воробью, –
Я немножко поклюю.

У бездомного воробышка
Третий день пуста утробушка.

Пусть, что на пол упадёт,
Воробью перепадёт.

Хватит даже половины
На желудок воробьиный.

Буду летом вам служить,
Огороды сторожить.

Заплачу я вам за пищу –
Сад от гусениц очищу.

Кто на яблонях червей
Уничтожит? Воробей!

С.М.
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ВРАБАЦ

Душан Радовић

Врабац
је
мали
да
пева,
зато
цвр-
       ку-
 ће!

Ситан
да скаче,
зато
ска-
        ку-
 ће!

ГАВРАН

Гвидо Тартаља

Млади гавран
старом вели: – Оче,
страшан укус
човек збиља има.

Наше песме
зашто он не снима
за гра... гра-гра...
грамофонске плоче?
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ВОРОБЕЙ

Душан Радович

Воробей
слишком
мал,
чтобы
песни петь,
поэтому
он
чи-
     ри-
          ка-
 ет!

Воробей
слишком
мелок,
чтоб
прыгать умел он,
поэтому
он
под-
      пры-
             гива-
       ет!

А.Б.

ВОРОНЁНОК

Гвидо Тарталья

Говорил воронёнок,
топорща пух:
– Эх, будь у людей
музыкальный слух,

из гра-граммофонов
со всех сторон
раздавалось бы 
пенье ворон! 

М.Б.
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НЕЗНАЛИЦЕ, ЛЕНИВИЦЕ 

Јован Јовановић Змај

Зашто патка, кока, гуска,
Па и друга перад многа,
Зашто иде и сред зиме,
И по снегу босонога? –

Јер не знају шити, плести,
Незналице, ленивице; 
А да знају, оплеле би
Бар за зиму чарапице.

ЋУРАК ПОМОДАР

Десанка Максимовић

Како осване јутро,
наш ћурак помодар
излази у двориште,
као да иде на бал,
одевен у црни фрак –
али то је његова ствар,
у то нек се не меша свак.

Стави на главу круну
црвену као жар,
а охол му корак –
али то је његова ствар,
у то нек се не меша свак.

Кад отвори уста, виче
као да је где пожар,
као да је света смак –
али то је његова ствар,
у то нек се не меша свак.

Куцне ли га ко случајно,
ма му не нанео квар,
од беса поцрвени
као у пољу мак –
али то је његова ствар,
у то нек се не меша свак.
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ПОЧЕМУ ОНИ БОСЫЕ?

Йован Йованович-Змай

Почему индюшки, утки,
Куры, павы и гусыни
В день морозный, в холод жуткий
Ходят пó снегу босые?

Потому что эти птицы,
Эти маменькины дочки,
Не хотели сесть за спицы
И связать себе чулочки.

С.М.

ИНДЮК-ПИЖОН

Десанка Максимович

Чуть с утра забрезжит свет,
Выплывает он во двор,
Словно к балу, разодет
В элегантный чёрный фрак.
Видно, был рождён не здесь…
Не тревожь его никак
И в дела его не лезь!

Надо лбом его венец,
И надменен каждый шаг,
А в глазах такая спесь...
Не тревожь его никак
И в дела его не лезь!

Если открывает рот,
То вообще зловещий знак:
Точно всё горит, орёт,
Не иначе, в горле резь…
Не тревожь его никак
И в дела его не лезь!

А заденут невзначай –
Багровеет, словно мак,
Даже затрясётся весь…
Не тревожь его никак
И в дела его не лезь!

Е.Г.П.
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ПАУН

Иван Цековић

Ја сам цар пернате нације,
Кад ходам, играју траве,
Кад станем, пун сам грације
Да репом засмијем и мраве.

Ја сам љепотан,
Круна живота,
Дошао на свијет
Из једног плота
Гдје зри љепота.

И вртови се преда мном стиде,
Куд кренем, за мном се све окреће;
И све ми птице позавиде
Када се тихо шећем.

Кокоши, ћурке
Пролазе жмурке
Поред мене,
А мале патке
Ко заливене;
Голуб са крова,
Гуска из јова,
Фазан са грања –
Све ми се клања
И уклања
Испод плотова.

Јер нико од мене љепши није
Из шуме, поља и авлије.
Мени се диви и небо плаво,
Осмијехом сунца пјесму ми везе
На дивно перје и боје.

Реците, дјецо, ал’ само право,
Ко има на свијету љепше лепезе
Од ове моје?!

Ја сам цар,
Никада стар,
Осмијеха пун
Паун!

Ко од вас није перушку моју
За капу своју
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ПАВЛИН

Иван Цекович

Я гордый царь пернатой нации.
О, как все счастливы кругом,
Когда я, преисполнен грации,
Любуюсь собственным хвостом!

Я красавец!
Правда, детки?
Я, конечно,
Неспроста
В серый мир
Слетел с той ветки,
На которой
В райской клетке
Созревает
Красота!

От зависти линяет птица,
Едва посмотрит на меня,
Цветущий сад цвести стыдится
И скромно никнет у плетня.

Рябенькая курица,
Проходя, зажмурится,

А её подружка,
Толстая индюшка,
Прячется стыдливо
В зарослях крапивы.

И голубки
На балконе,
И гусыни
На пруду –
Все сгибаются
В поклоне,
Если мимо
Я пройду.

Мне так понятны чувства эти!
Да и нетрудно их понять:
Ведь я красивей всех на свете,
Я даже столб могу пронять!

Скажите, не лукавя, дети:
Где, у кого на целом свете,
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Пожелио?!
Ја сам и дугу у кишном роју
Бојом прелио.

Од мога репа
Авлија лијепа,
Као сан
Уљепшам дан,
Ја цар,
Никада стар
Љепотан.

Питајте људе, прозоре, брезе,
Птице ил’ пчеле када се роје,
Има ли неко љепше лепезе
Од ове моје?

УВРЕЂЕНА КВОЧКА

Мирослав Кокошар

Прикрала се лија
до самих пилића,
а онда је рекла:
„Шта ће ми та сића?!“

Увређена квочка
каза мужу – певцу:
„Лисица нам, драги,
понижава децу!

Зато мораш поћи,
и то раном зором,
да се обрачунаш
с тим репатим створом!“

Без иједне речи,
а за љубав њену,
као глава куће
послушо је жену.

Отад квочка често
пилићима звоца:
„Мила моја децо,
памтите ли оца?“
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Не исключая царства звёзд,
Найдется столь прекрасный хвост?

Ю.В.

ОСКОРБЛЁННАЯ НАСЕДКА

Мирослав Кокошар

На цыпляток малых
не глядит лисица:
„Никуда такая 
мелочь не годится!“

И обидно стало
мамочке-наседке.
К мужу побежала:
„Жалуются детки!

Петенька, голубчик,
не тяни с расплатой! –
рассчитайся с этой
гадиной хвостатой!“

Петуху не жалко
ради клуши душу,
и глава семейства
слушается клушу.

С той поры наседка
квохчет виновато:
„Помните папашу,
сироты-цыплята?“ 

М.П.
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ПИЛЕ И ЈАЈЕ

Ђуро Маричић

Жуто, као од свиле,
расло у јајету пиле.

Већ од ранога јутра
кљуцало љуску изнутра,
и целог дана се бори
да на њој прозорчић створи.

А када у касно вече
љуска се распрсла је,
пиле радосно рече:
– Сад нисам више јаје!

ПРИРОДНИ ЗАКОН

Петар Пајић

Све што живи у природи
мора прво да се роди,
да изађе из свог мрака
из семенке, ил’ стомака,
ил’ из икре, ил’ јајета,
да постане део света
па да расте ил’ да цвета.

УСКРШЊА ЈАЈА

Николај Велимировић

Моје је одело
Црвено и круто,
Месо ми је бело,
Срце ми је жуто,
Ја се добро владам
Ал’ на Ускрс страдам.
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ЯйЦО И ЦЫПЛЕНОК

Джюро Маричич

Внутри яйца цы  пленок рос,
пушистый милый крошка.
В один из дней решил пробить
он в скорлупе окошко.

Весь день старательно птенец
стучал по белой крыше,
И получилось: наконец
он на свободу вышел!

Из шёлка жёлтое своё
почистил пальтецо,
Сказал: „Глядите, вот он я!
Я больше не яйцо!“

С.Г.П.

ЗАКОН ПРИРОДЫ

Петар Паич

Всё, что есть в живой природе,
через мрак сперва проходит,
чтоб потом на свет родиться –
из икринки появиться,
из яйца, из живота –
чтобы частью мира стать, 
и расти, и расцветать!

О.А.

ПАСХАЛЬНОЕ ЯЙЦО

Николай Велимирович

Сердце моё жёлто,
Мясо моё бело,
Красная одёжка
Сковывает тело;
Хоть живу я тихо,
Мне на Пасху – лихо!

А.К.
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НЕВРЕМЕ

Спасоје Лабудовић

По ливади
пада ситна роса,
а мрав ради:
вуче зрно проса.

Паде мраву
кап росе на главу.

Мрав остави
на путањи бреме
и побежс
у најгушћу траву,
чудећи се:
УХ, КАКВО НЕВРЕМЕ!

МРАВИ ЗИДАРИ

Десанка Максимовић

Мравак зидар
мраве зове:
– Исплетите
лествице
од увеле
травице,
а жирове
капице
нека буду
бачвице,
и ситни
каменчићи
маљеви
и чекићи.

Зидаћемо
мравињак
ко тврђава
да је јак.
До вечери
дићи ћемо
хиљаду
вајата,
и хиљаду прозора,
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НЕНАСТЬЕ

Спасое Лабудович

Пали на луг
холодные росы.
Тащил муравей
зерно проса.

Росинка ему на голову кап –
вот напасть-то!

Бросил ношу
прямо на тропу. 
Бежит прятаться 
в густую траву,
удивляется:
УХ, КАКОЕ НЕНАСТЬЕ!

О.А.

МУРАВЬИ-СТРОИТЕЛИ

Десанка Максимович

Муравейка –
мастер стойкий –
зазывал 
народ 
на стройки: 
– Свяжем травки
крестиком –
вот и будет 
лесенка,
желудя 
шапчонка –
вместо 
бочонка,
камешки
расколоты –
нам сойдут 
за молоты.

Муравейник 
выстроим.
Будет крепок –
выстоим.
Будет всё,
что нужно нам,
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прагова
и врата,
ходнике
и ровове,
подруме
и кровове.
И још на све стране
многе громобране,
да не сруши гром
наш високи дом.

МРАВИ

Гвидо Тартаља

Иду, иду мрави
по зеленој трави.

Први иду ђаци,
ђаци весељаци.

Други иду тате,
а чике их прате.

Трећи су редари,
да се ред не квари.

На крају је деда –
иде изван реда.

НЕУМОРНИ МРАВ

Гвидо Тартаља

Мрав по дану
без одмора ради
а у ноћи
он већ, у сну, гради
радни план
за сутрашњи дан.
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будет башен
дюжина,
тысяча окошек
и дверей хороших,
коридоров,
переходов,
арок,
погребов
и сводов.
И ещё, скажу, народ,
нужен нам громоотвод,
чтоб не тронул гром
наш высокий дом.

М.П.

МУРАВЬИ

Гвидо Тарталья

По тропинке тонкой, длинной
строй шагает муравьиный.

Впереди ученики,
болтуны-озорники.

А за ними молодцы –
муравьиные отцы.

Следом – рота солдат:
за порядком следят.

Старый дед в конце хромает,
муравьиный строй ломает. 

М.Б.

НЕУТОМИМЫЙ МУРАВЕЙ

Гвидо Тарталья

Целый день муравей
отдыха не знает,
а ночами, во сне,
он составляет
  план дел
  на завтрашний день.

А.Б.
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ШУМА

Јован Јовановић Змај

Ја знам једно лепо село,
у њему је све весело.
Има кућа старих, нових,
Зелене се сви кровови.

По стазама цвеће свуда,
Стаза уска, па кривуда.
Озго, оздо, цела страна
Зеленилом патосана.

Ту станују душе силне, 
Појућ песме преумилне.
Све скакућу, све се шале,
Певајући Творца славе.

Знаш ли ко су те душице?
То су, то су хитре птице.
Хитри ловци туда лове,
То се село шума зове.

ШУМА СПАВА

Григор Витез

Шума спава...
А ко у њој спава?
У њој спава сто милиона мрава.
Пет јелена, седам витких срна,
Три јазавца, два медвједа црна.
Шест зечева, девет вјеверица,
Пет лисица, пет стотина птица...

Ко их може толике да броји?
Можда мјесец што над шумом стоји?

ТИХО

Добрица Ерић

– Тихо.
– Што?
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ЧУДЕСНОЕ СЕЛО

Йован Йованович-Змай

В одно прекрасное село
Хочу я вас позвать.
Тому немало повезло,
Кто смог там побывать.
Там каждый дом и каждый двор
Зелёной крышей крыт,
Цветами вытканный ковёр
На улице лежит.

Там нет заборов и дверей,
Открыты окна в сад.
Там встретят песнями гостей,
На славу угостят.

Кому бывать там повезло,
Тот повидал чудес!
А необычное село
Зовут – зелёный лес.

Л.Я.

РОЩА СПИТ

Григор Витез

Вот роща спит…
А с ней, а в ней
Спят сто мильонов мурашей,
Двенадцать белок, шесть лисиц,
Пятьсот пятнадцать разных птиц,
Три лёгких лани, семь зайчишек,
Барсук и пара бурых мишек.

А сосчитала всех луна,
Что в небе мучилась без сна. 

М.Б.

ТИХО

Добрица Эрич

– Тихо.
– Что?
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– Тако.
Тише, још тише.
Чујеш ли како
шумица дише.

– Чујем.
– Псст. Спава.
– Ко?
– Шума спава
и сања једног
великог лава.

Лава који ће
чим падне вече
прогутати
све дрвосече!

ЈЕЛЕН

Гвидо Тартаља

Рогови у јелена
као да су гране;
само што не рађају
крушке и банане.

А када би рађали
шљиву сочну, плаву –
ал’ бисмо се јелену
попели на главу.

ТРИ СРНЕ

Велимир Ралевић

На потоку гдје дан сврне
Да загази гдје је дубље
Три су срне три су срне
Прале рубље прале рубље.

А узводно поред луга
Гдје жеђ толе звјери многе
Три су вука три су вука
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– Тише.
Лучше потише.
Разве не слышишь – 
рощица дышит?

– Слышу.
– Тссс! Спит.
– Кто?
– Рощица спит,
снится ей лев,
огромный, как кит.

Лев тот приходит
по вечерам,
всех дровосеков
проглотит он – ам! 

Е.В.Л.

ОЛЕНЬ

Гвидо Тарталья

У оленя рога –
как большие ветки:
жаль, на них не растут
яблоки-ранетки.

Или груши дюшес,
слаще карамели – 
мы б оленю тогда
нá голову сели! 

М.Б.

ТРИ ЛАНИ

Велимир Ралевич

К лесному ручью, не спеша, утром ранним
Спустились умыться
Три лани, три лани.

А выше немного, дорогой лесною,
Три волка, три волка
Пришли к водопою.
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Прала ноге прала ноге.
Три се срне разумјеше
Вратише се кући рано
Рубље бјеше рубље бјеше
Неопрано неопрано.

БЕЛИ ЗЕКА

Алекса Шантић

Шта то носи
       у кецељи сека?

У кецељи
       лежи бели зека.

Миле гледа,
       па би и он хтео

Загрлити
       зеку кад би смео;

Ал’ се боји,
       јер он никад прије

Белог зеку
       ни видео није.

ЗЕЧИЋЕВ САН

Гвидо Тартаља

Горе грање,
доле трава,
а у трави
зечић спава.

Ветрић пирка
измеђ грања,
а под грањем
зечић сања.



ЗА СИНИМ ХОЛМОМ – БУМАЖНЫЕ КОРАБЛИКИ 265

Но умными были три лани, три лани:
Не мешкая, в утреннем
Скрылись тумане.

Домой воротились три лани сердиты.
Три лани, три лани
Теперь неумыты.

С.Г.П.

БЕЛЫЙ ЗАЙКА

Алекса Шантич

– Что это, сестричка?
 Посмотреть мне дай-ка!

Фартук у сестрички,
 Там в кармане – зайка.

Смотрит, смотрит Драган –
 Как бы он хотел

К зайке прикоснуться,
 Если бы посмел.

Но Драгану страшно –
 Что лежит в кармашке?

Не знаком мальчишке
 Беленький зайчишка.

Е.Г.

ЗАЙКИНЫ СНЫ

Гвидо Тарталья

Вот берёзка,
вот лужайка,
на лужайке
дремлет зайка.

Средь зелёной
тишины
зайка спит
и видит сны.
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А шта сања,
то већ знате:
лист купуса
ил’ салате.

САМО СТРАШЉИВЦИ БЕЖЕ

Андра Франичевић

Питао курјака зека:
„Зашто се тебе, вуче,
Плаше, а мене тужног
Свако гони и туче?“

А вук се насмејо хладно
На ово питање жално,
И мрко одговор дао:
„Зато што бежиш стално!“

СТРАШЉИВЕ ЗЕКЕ

Андра Франичевић

Решили се зечеви
Да подигну главе,
И да живе животом
Гордим и без страве.

Ал’ кад само шушнуо
Један листак мали,
Сви зечеви низ поље
У бекство се дали.

Јер шта вреди што је шум
Малог лишћа шала,
И шта вреди одлука
Кад су срца мала.
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Самый сладкий,
самый вкусный –
сон хрустящий,
сон капустный! 

М.Б.

ТОЛЬКО ТРУСЫ БЕГУТ

Андра Франичевич

„Волче! – спрашивает заяц, –
Почему тебя боятся,
А меня все обижают,
Бьют и норовят погнаться?“

Усмехнулся волк недобро
И ответил бедолаге:
„У того, кто убегает,
Нет ни капельки отваги“.

Ю.П.

ПУГЛИВЫЕ ЗАЙЦЫ

Андра Франичевич

Решили зайцы вдруг,
Что век трястись – не дело.
Жить, голову подняв,
Им нужно – гордо, смело.

Тут листик зашуршал, 
Слегка расправив складки.
И зайцы наутёк
Пустились без оглядки.

Пусть даже пошутил
Тот листик, что возможно,
Но заячьим сердцам,
Ах, всё равно тревожно.

Ю.П.
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БЕЛОВ

Јован Јовановић Змај

Ој Белове, Белове,
Куд ли се захука?
        „Ето, идем јуначки
        Да поплашим вука.“

А зашто си репину
Пода се подвука?
        „То је опет друга ствар –
        Јер се плашим вука.“

ХВАЛИСАВИ ЗЕЧЕВИ

Десанка Максимовић

Хвалили се зечићи
у зеленој травици.

Један реко:
– Тако ми
не отпала рука,
не бојим се вука.

Други реко:
– Мајка
да ме жива
не гледа,
не бојим се медведа.

Трећи реко:
– Тако ми купусова струка,
не бојим се лисице,
копца ни баука.

Утом нешто шушнуло
негде испод грана,
разбегли се зечеви
на стотину страна. 
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КОСОЙ

Йован Йованович-Змай

Эй, косой, куда спешишь?
Ты в поход надолго?
„С храбрецами в лес идём,
Попугаем волка!“

Что ж в капусту ты залез,
Будто на прополке?
„А сейчас другой расклад –
Испугались волка!“

Е.П.

ХВАСТЛИВЫЕ ЗАЙЦЫ

Десанка Максимович

Зайцы в поле повстречались
И храбрились-похвалялись.

Первый говорил: 
– Клянусь
Лапой,
Волка – не боюсь!

А второй: 
– И я не трус,
Я медведя не боюсь!

– Честное капустное, –
Отвечал им третий, –
Не страшны мне ни лиса, 
Ни сова, ни кречет!

Но лишь только на кусте
Листья зашуршали,
Разбежались храбрецы – 
Пятки засверкали.

Ю.Ф.
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ПРГАВ МОМАК

Влада Стојиљковић

На пропланку
(главном шумском тргу)
зец лисици
ударио ЧВРГУ.

Усред шуме
у густом шипрагу
зец курјаку
опалио ШЉАГУ.

Крај потока
свој шуми на оку
зец медведу
звизнуо ФРЉОКУ.

Зече, зече,
пргавштино дивља,
поморићеш
пола шумског живља.

ЗЕЦ

Гвидо Тартаља

Шумски зец је најбржа
зверчица на свету
јер му срце најбрже
силази у пету.

ЧУДНА ПЕСМА

Небојша Иваштанин

У кавезу 
свега има
једног зеку
што занима:
има траве
преко главе,



ЗА СИНИМ ХОЛМОМ – БУМАЖНЫЕ КОРАБЛИКИ 271

ЗАЯЦ-ХУЛИГАН

Влада Стоилькович

На опушке раз 
при всех
заяц в ухо дал 
лисе.

Ну а в следующий 
раз
заяц врезал 
волку в глаз.

И в кустах 
невдалеке –
хрясь медведя 
по башке!

Заяц-заяц, 
пожалей
нас, 
безропотных зверей. 

Н.Ф.

ПОЧЕМУ ЗАЯЦ БЫСТРО БЕГАЕТ

Гвидо Тарталья

Ветерок подул шурша –
замер заяц чуть дыша, 
миг – и пятки засверкали:
в пятках – заячья душа! 

М.Б.

СТРАННЫЕ СТИХИ

Небойша Иваштанин

Всё у зайки в клетке есть,
много так ему не съесть:
клевер, спелая капуста,
всё так сытно, всё так вкусно.
И морковка – объеденье,
для зайчишки наслажденье...
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детелине
до милине,
и купуса
рај-укуса,
шаргарепе
у сласт лепе...
Има млека,
има воде:
свега има
сем – слободе!

ЗЕКА, ЗЕКА ИЗ ЈЕНДЕКА

Јован Јовановић Змај

Скочи зека из јендека,
Па по снегу лако прти,
За 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.

Зека, зека из јендека,
Данаске си срећан био!
Данас ти је – деце ради –
Стари ловац опростио.

ПУЖЕВИ

Гвидо Тартаља

Пужица се пужићу
жалила овако:
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Райский запах молока
и подстилка под бока.
До воды – рукой подать.
Лишь свободы не видать!

С.Щ.

ЗАЙКА, ЗАЙКА-ПОБЕГАЙКА

Йован Йованович-Змай

Зайка, зайка-побегайка,
 Прыгай по снегу, давай-ка!
 Вдруг ещё – четвертый, пятый…
 Скачут  бойкие зайчата.

И над белоснежным пледом
 Скок за скоком, след за следом,
 Кувыркаются, летают –
 Уши, мордочки мелькают…

Друг за другом, друг на друга,
 То назад, то вновь по кругу.
 Может, драка, может, шалость, –
 Всё в снегу перемешалось.

Тут охотник старый глянул,
 Как на белую поляну,
 Словно книжную страницу,
 Заячий узор ложится.

Зайка, зайка-побегайка,
 Прыгай пó снегу, давай-ка!
 Ради малышей охотник
 Пожалел тебя сегодня!

Е.П.

УЛИТКИ

Гвидо Тарталья

Говорит улитка мужу:
– Милый мой улит, 
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– Лек ми нађи, дружићу,
зуб ме боли јако.

Хита пуж по лекове,
да јој бол прекрати.
Оде прошле јесени
и још се не врати.

ПУЖ ЈЕ БИЋЕ НЕОБИЧНО

Весна Видојевић-Гајовић

Пуж је биће необично,
ништа њему није слично.
Било ведро ил’ облачно,
иде споро, стигне тачно!

СОВА

Гвидо Тартаља

Навика јој чудна:
преко дана спава
у скровишту свом,
а у ноћи будна
звезде проучава
као – астроном.

И РЕЧЕ ЈЕЖ ЈЕЖИЦИ

Бранислав Петровић

И рече јеж јежици
Једне ноћи, снежне:
Ах,
Твоје су бодље
Тако боцкасте,
Тако...
Нежне.
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принеси ты мне лекарство,
очень зуб болит.

Вот уж милый за калиткой,
вот уж минул год...
У окна сидит улитка –
терпеливо ждёт.

М.Б.

УЛИТКА ТАК НЕОБЫЧНА

Весна Видоевич-Гайович

Смотри: улитка так необычна,
Не только внешне от всех отлична.
Будь дождь иль ветер, хоть днём, хоть ночью –
Идёт неспешно, приходит точно.

О.А.

СОВА

Гвидо Тарталья

Вот странная привычка:
при свете спит, зевает
в убежище своём,
а ночью эта птичка
созвездья изучает –
как вольный астроном.

А.Б.

ЁЖ ЕЖИХЕ ГОВОРИТ

Бранислав Петрович

Ёж ежихе говорит
Как-то ночью снежной:
Ах,
Иголочки твои
До чего же...
Нежные.

А.Б.
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ЈЕЖ И ЈАБУКА

Гвидо Тартаља

Јеж нашао јабуку.
Сад се пита сам:

„Коме да је поклоним?
Коме да је дам?

Медвед – он је дангуба.
Њему не – ни грам!

Вук је стари разбојник.
Ја га добро знам!

Лисица је најгори
животињски шљам.

Јазавац је крадљивац.
И није га срам.

Ни твор не заслужује
да му ма шта дам...“

Јеж одлучи најпосле:
„Појешћу је сам!“

КРОКОДИЛЕ

Митар Митровић

Крокодиле,
Крокодиле,
Пун си снаге,
Пун си силе!

А из јаја,
Крокодиле,
Ти си лежеш,
Као пиле.
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ЁЖ И ЯБЛОКО

Гвидо Тарталья

С ветки яблоко упало,
в лапы ёжику попало.

Подарить ли кому
или съесть самому?

Мишка жадный: просишь мёду –
не поделится он сроду.

Волк – драчун и нелюдим,
мы давно не дружим с ним,

а лиса-воображала
мне три груши задолжала.

Крот – воришка, а енот
яблок сам себе нарвёт.

…Филин в сумраке заухал,
ёжик яблоко понюхал:

– Никому его не дам,
Угощусь-ка лучше сам. 

М.Б.

КРОКОДИЛ

Митар Митрович

О, крокодил,
О, крокодил,
Ты полон мощи,
Полон сил.

А вылупился
Из яйца
Не больше
Малого птенца.

О.А.
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ПОМЕРЕНА ПЕСМА

Урош Петровић

Уселио се пингвин у кокошињац
и понео климу из родног краја
– добиле коке температуру
па носе тврдо кувана јаја!

ТУГА ПИНГВИНА

Радомир Мићуновић

Шта се догађа
када заплачу
пингвини мали?

По снегу се тада
котрљају
ледени кристали!

СЛОНОВСКА ПЕСМА

Бора Ђорђевић

О мој јадни слоне
тежак си на тоне.

Ловци слона лове
због слоновске кљове.

Слону служи сурла
да кроз њу заурла.

Помоћу ње тера
сваког другог звера.
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СДВИНУТЫЙ СТИШОК

Урош Петрович

Вселился пингвин в курятник,
занёс атмосферу родную –
у наседок температура,
несут теперь яйца вкрутую!

А.Б.

СЛЁЗЫ ПИНГВИНА

Радомир Мичунович

Что бывает,
когда пингвинята 
плачут?

По снегу тогда
Ледяные кристаллы
Скачут! 

О.А.

СЛОНОВЬЯ ПЕСНЯ

Бора Джорджевич

Бедный мой слон,
весишь ты много тонн.

Много слонов истребили – охотников развелось,
за их бесценные бивни, на слоновую кость.

Слону служит хобот –
громко трубить чтобы.

Он этой своей трубою
любого зверя прогонит!

Е.Б.
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БЕЛОМЕЧКЕЋА ПЕСМА

Бора Ђорђевић

Када не би имо крзно
бели медвед би се смрзно.

Неће мечка ићи гола
по ладноћи јужног пола.

Када не би имо бунду
смрзно би се за секунду.

И тако би бели меда
за час био санта леда.

МЕДВЕД

Гвидо Тартаља

Што се медвед
излежава!
Свак би реко
да он спава.
Али да му
бациш крушку
подиго би
одмах њушку.

МЕДВЕЂА ПЕСМА

Ева Рас

Није тачно
да медвед мрзи мед,
а да му годи лед!
Јер, бели медвед воли лед,
а сури медвед воли мед.
Дакле, бели не воли мед,
сури не воли лед;
наиме, сури медведи мрзе лед,
бели медведи мрзе мед,



ЗА СИНИМ ХОЛМОМ – БУМАЖНЫЕ КОРАБЛИКИ 281

ПЕСНЯ БЕЛОГО МИШКИ

Бора Джорджевич

Белый медведь не мёрзнет:
мех у него – серьёзный.

Не пойдёт медведица голая
по полярному холоду.

Если б не белая шуба,
у неё посинели бы губы.

Через минуту наш мишка
превратился бы в льдышку.

Е.Б.

В ЗООПАРКЕ

Гвидо Тарталья

Мишка, мишка,
зря сопишь,
мы-то знаем:
ты не спишь.

Если мишке
бросить грушку –
вмиг поднимет он
макушку. 

М.Б.

ПЕСЕНКА МЕДВЕДЕЙ

Ева Рас

Кто придумал,
будто мишки не любят мёд,
зато страх как любят лёд?!
Вовсе нет, бурый мишка любит мёд,
а вот белый – тот любит лёд...
Это значит, что белый не любит мёд,
а бурый не любит лёд, вот!
Он просто терпеть не может лёд
а белый зато не выносит мёд,



282 ИЗА БРДА ПЛАВА – ЛАЂЕ ПАПИРНАТЕ

а обожавају лед.
Упамти: док сури облизују
шапе од меда,
бели скакућу
по сантама леда.

БОЛЕСНИК НА ТРИ СПРАТА

Бранко Ћопић

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 нас доктор Јан:
„Какав болесник? Је л’ троспратан?!“

„Докторе, јесте, то није варка,
зовемо, знате, из зоопарка.

Жирафу једну боли нам врат,
а то је – други и трећи спрат“.

ЗАРОБЉЕНИ КИТ

Гвидо Тартаља

Пред кућом, крај мора,
имам један мали
узан морски залив.
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но обожает лёд.
Итак: пока бурый мишка
облизывает лапы,
весь в меду,
белый косолапо
вышагивает по льду.

Е.Т.

ТРЁХЭТАЖНЫЙ ПАЦИЕНТ

Бранко Чопич

Нашего старого доктора Яна
Зовут к телефону с Калемегдана:

– Милый доктор, срочное дело –
Горло у гостя вдруг заболело!

– У гостя?
А гость ваш – не иностранец?

– Так и есть. Он – африканец!

– Еду. Пусть гость ожидает ваш.
Только скажите: какой этаж?

– Какой этаж? Трудно ответить.
Болят у него и второй, и третий.

– Позвольте, с кем же стряслась беда?
Он что – трёхэтажный? Вот ерунда!

– Доктор, поверьте, всё именно так.
На проводе – городской зоопарк.

Он ведь жираф, африканец наш.
Горло – второй и третий этаж.

А.Б.

КИТ ЗАСТРЯЛ

Гвидо Тарталья

В бухту к нам заплыл спросонок
небольшой такой
китёнок.
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Летос у тај залив
ушо је кит мали
и не уме више
излаз отуд наћи,
на море изаћи.

И сад трипут дневно,
стално, свакодневно,
по ноћи и дану
ја му носим храну.

Он поједе све у сласт.
Храним кита!
Каква част!

КИТОВА БЕБА

Гвидо Тартаља

Мајка чеду тепа:
„Слатки, мали сине“,
а он има девет
метара дужине.

Још му она тепа:
„Бебо моја мила“,
а та беба има
две хиљаде кила.

УСАМЉЕНА ШКОЉКА

Љубиша Симић

У дубини сињег мора
Ту где нема живог створа
Где царује вечна тама
Једна шкољка живи сама

На дну мора у тишини
Сакрила се у тој тмини
Самоћа јој тешка није
У недрима бисер крије

Склонила се од аласа
И опасних морских паса
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В тесной бухте между скал
на рассвете он застрял. 
Остаётся терпеливо
ждать погоды,
ждать прилива…

Снова к морю я иду,
для кита несу еду:
у меня
в ведёрке ужин,
я спешу
туда, где нужен! 

М.Б.

КИТОВЬЕ ДИТЯ

Гвидо Тарталья

Мать младенцу шепчет:
„Милый мой сынишка“, –
а длины в сынишке
девять метров с лишком.

Ещё она шепчет:
„Милый мой малышка“, –
а весу в малышке
две тонны с лишком.

О.А.

ОДИНОКАЯ РАКОВИНА

Любиша Симич

В морской воде на глубине
Где мало живности на дне
Где темнота из года в год
Моллюск за створками живёт

И в этой глубине глухой
Скрываясь в поросли морской 
Он жизнь отшельника влачит
В себе жемчужину таит

Он прячется от рыбаков
И от морских опасных псов
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Да је крије тама глува
Бисер бели да сачува

МРАЗ

Луне Левајац

Кад је зима права,
Па мраз стегне,
Миш са мачком
Тада легне,
Па се потом
Са псом удруже
И тако једни другима
Као грејалице служе.

ПЛАШЉИВО КУЧЕ

Сергије Сластиков Калужанин

На Месец је лајало
преплашено куче
јер је било уснило
да га Месец туче.

„Ав-ав-ав!“ је трајало
целу ноћ до зоре,
док је Месец ходао
небом доле-горе.

А када је свануло,
зарудео дан,
куче опет лануло,
ал’ кроз слатки сан.

КУЦИНА КУЋА

Јован Јовановић Змај

Наша куца живи
       У сопственој кући.
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Чтоб уберечь под вечной тьмой
Бесценный белый жемчуг свой

В.Л.

МОРОЗ

Луне Леваяц

Когда приходит зима
И мороз ударяет,
Мышка и кошка
Друг дружку согревают.
Потому же они с псом
Лохматым дружат.
И так друг дружке
Грелками служат. 

Е.Г.

ПУГЛИВЫЙ ПЁС

Сергей Сластиков-Калужанин

Раз спросонья на Луну
начал лаять пёс:
думал, что она ему
целит прямо в нос.

„Гав-гав-гав!“ – в ответ он
грозился всю ночь,
пока Луна с рассветом
не скрылась с неба прочь.

А когда залил восток
румянцем небосклон,
гавкнул пёс ещё разок –
но уже сквозь сон.

Е.Т.

ЖУЧКИН ДОМ

Йован Йованович-Змай

Есть у нашей Жучки дом,
 Собственный, просторный.
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Кућа јој је толика,
       Могу и ја ући.

Једанпут сам ушо,
       Ушао сам, боме,
И куца се здраво
       Радовала томе.

Једанпут сам ушо,
       Више нећу ући –
Нека седи сама
       У тој својој кући.

Знате л’ зашто нећу?
       – Има много бува,
Уф, толико бува
       Да вас Бог сачува!

КРАТКИ ОПИС БУВЕ

Милош Николић

Бува је мала
црна ствар,
мала као тачка
црна као гар.

Црна позади
црна спреда
и све што зна да ради
јесте да скаче
и да уједа.

С(Л)ОМ

Бранислав Вељковић

Доживео сом
тежак нервни слом.

Прогутао кошницу меда,
па га матица изнутра гледа.

Имати у стомаку пчелињи кош
осећај је веома лош.
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Помещаюсь в доме том
 Я почти что целиком.
 
Как-то, между прочим,
 Я провел там вечер.
Радовались очень
 С Жучкой нашей встрече.
 
Как-то, между прочим…
 Не забыть о том мне!
Пусть живет, как хочет,
 Жучка в этом доме.
 
Ни ногой к ней на порог!
 Спросишь, в чём причина?
В этом доме столько блох,
 Что помилуй тебя бог!

Е.П.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ БЛОХИ

Милош Николич

Блоха – это 
мелкая чёрная тварь
размером с точку.
Черна, как гарь.

Черна головой
и брюшком черна.
Прытко куснёт 
и ускачет она.

О.А.

С(Л)ОМ

Бранислав Велькович

Пережил сом
тяжкий нервный слом.

Улей с пчёлами проглотил,
всех в утробу свою заточил.

В животе начался гудёж...
Тут захандришь, хошь – не хошь.
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– Јао, мајко! – рече сом,
пливајући сла-лом.

Оде низ реку
у апотеку.

ОХОЛА МАЛА РИБА

Гвидо Тартаља

Велика риба
нашла се с малом рибом
у рибаревој мрежи.

И рече малој риби:
„Ти си мала,
провуци се, бежи!“

Увреди се мала риба:
„Нисам ја мала!“
И остала је,
пркосна, у мрежи.

И сада
охола мала риба
у рибаревој корпи
заједно с великом рибом
негде на дну лежи.

КРАВА ЧИТА НОВИНЕ

Григор Витез

Крава чита новине
У царству хладовине.
Два је слова прочитала,
А три листа прогутала,
Сад прежива умно
Легавши на гумно.
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Мама рóдная! – плачет сом,
в воде выделывая сла-лом.

Проплыл всю реку –
ищет аптеку.

А.Б.

УПРЯМАЯ РЫБКА

Гвидо Тарталья

Угодила крошка рыбка
в сеть рыбачью поутру.
Шепчет ей большая рыба:
„Вылезай через дыру!
Ты мала для этой сети,
поживи ещё на свете“.

Рассердилась рыбка,
заплескалась шибко:
„Ничего я не мала,
я до сети доросла!“

И теперь она в корзинке,
в тесноте, на рыбном рынке,
как большая…
Рыбку жаль!
Вот тебе и вся мораль. 

М.Б.

КОРОВА И ГАЗЕТА

Григор Витез

Корова газету читала.
Не просто читала – глотала!
А мир такой неспокойный:
То наводненья, то войны…
И всё, что с утра прожевала,
Весь день она переживала.

М.Б.
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ЖАБА ЧИТА НОВИНЕ

Јован Јовановић Змај

Седи жаба сама
На листу локвања,
Од жаркога сунца
Штитом се заклања.

Да новине чита,
То вам слика каже,
Ал’ не мож’ да нађе
Што јој очи траже.

Знате већ о чему
Жабе бригу воде:
Хоће ли се скоро
Одселити роде.

ПАЧИЈА ШКОЛА

Јован Јовановић Змај

„Јесте л’ чули, кумо,
    Верујте, без шале –
Отвара се школа
    За пачиће мале“.

Тако је и било,
    Верујте, без шале –
Отворила с’ школа
    За пачиће мале.

Сви пачићи дошли,
    На скамијам’ стоје;
Стари патак метно
    Наочаре своје.

Све их је уписо
    У каталог мале,
Па их је прозиво –
    Верујте, без шале.

Па се онда шето
    С озбиљношћу крутом;
Учио их, учио
    И књигом и прутом.
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ЛЯГУШКА ЧИТАЕТ ГАЗЕТУ

Йован Йованович-Змай

На листе кувшинки
Под зонтом – лягушка.
Спряталась от солнца
Хитрая квакушка.

А сама газету –
Видите? – читает.
Но о чём лягушка
Прочитать мечтает?

Хочется узнать ей
Про своё болотце –
Скоро ли отсюда
Аист уберётся?

М.И.

УТИНАЯ ШКОЛА

Йован Йованович-Змай

Кумушка, послушай!
Вправду, кроме шуток,
Открывают школу
Для утят-малюток.

Верно, в самом деле,
Точно, кроме шуток,
Открывают школу
Для малюток-уток.

Вот пришли утята,
Заняли скамейки.
Сел за стол учитель,
Селезень с линейкой.

Школьников носатых
Вызвал по порядку.
Записал он имя
Каждого в тетрадку.

А потом, шагая
Медленно, вразвалку,
Стал учить утяток
Ласкою и палкой.
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Учио их, учио
    Од среде до петка,
Ал’ се нису одмакли
    Даље од почетка.

Није било успеха
    Учитељском труду,
Цела мука његова
    Остаде залуду.

Ништа више не научи
    Пачурлија та,
Него што је и пре знала:
    Га, га, гага, га!

BОДЕНА ШКОЛА

Раша Попов

Жабља школа посред воде
Пуна је слободе
Чим им звоно звекеће
Почне да се крекеће
Што гласније ко се дере
Тога воле сви без мере

Жапчић онај који ћути
На њега су љути

ЖАБА

Љубомир П. Ненадовић

Подиже се оро, као што је свико,
у висине горе, где не стиже нико.
Остави у низи сву жгадију слабу;
кад је на брег пао, види једну жабу.
Зачуди се оро, па јој зборит пође:
„Како на овакву висину ти дође?“
А жаба му рече, из сна се будећи:
„Ето, немам крила, ал’ дођох пузећи“.
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День они читали,
Два они читали,
Те слова читали,
Что стоят вначале.

Каждый день учились
До конца недели,
А запомнить буквы
Так и не сумели...

Удалось запомнить
Им из букваря
То, что знали прежде, -
Только „кря“ да „кря“!

С.М.

ВОДЯНАЯ ШКОЛА

Раша Попов

Вот у лягушек школа –
Свободная, весёлая!
Едва звонок прозвякает –
Все лягушата квакают.

Чем громче радуются детки,
Тем выше ставят им отметки.
А если кто не шибко бойкий,
Он так и огребает двойки.

А.Б.

ЖАБА

Любомир П. Ненадович

Поднялся орёл, и привычно – легко
Над горной пустыней парил высоко,
Оставив внизу всё, что гадко и слабо.
И вдруг на вершине увидел он жабу.
Вопрос удивлённого слыша орла:
„Как на высоту ты такую взошла?“,
Ответила жаба, зевнув: „Я старалась.
Ну да, крыльев нет – так ползком добиралась“.

Е.В.П.
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ЖАБА И РАК

Народна 

Жаба платно бели, на камену седи,
Жаба платно бели, на камену седи,
  на камену седи.
Отуд иде раче, седмокраче раче:
„Ја сам дошо жабо, да ти просим сестру
За мојега брата, оног кусог рака“.
Расрди се жаба, па нагрди раче:
„Ид’ отоле!
Буљиоко!
Дугобрко!
Млоганого!
Натрагушо!
Црвенгуро!
Свакојако!“
Расрди се раче, па нагрди жабу:
„Ид’ отоле!
Блебетушо!
Крекетушо!
Шарентрбо!
Мекабоко!
Попишуљо!
Жабетино!
Свакојако!“

МАГАРАЦ И СЛОН

Јован Јовановић Змај

Тужио се магарац:
„Лоше сам ти среће!
Људима су смешне само
Уши магареће –
А у слона уши
Куткамо су веће!“
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ЖАБА И РАК

Народная

На камне сидя, Жаба,
Отстирывала Жаба,
Отбеливала Жаба
На камне
Полотно.

А мимо по дороге,
Шёл мимо по дороге,
Брёл мимо по дороге
Рак-семиног,
Рак-семишаг.

Спросил он Жабу:
– Жаба,
За Рака
Отдала бы,
Ты завтра
Отдала бы
Замуж
Сестру?

Рассердилась Жаба,
Закричала Жаба:
– Ква-ква-квак!
Убирайся, длинноусый,
Пучеглазый,
Многоногий
Глупый
Рак!

Л.Я.

ОСЛИНЫЕ УШИ

Йован Йованович-Змай

Говорил осёл без слов:
– Бедная скотина я!
Ходит слух, что у ослов
Уши слишком длинные.
А ведь уши у слонов
Больше, чем ослиные!
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Слон то чуо, пак се
Замисли дубоко:
„Да су моје уши веће
Види свач’је око,
Ал’ ја моје уши
Не дижем високо“.

НЕСПОРАЗУМ

Мирослав Антић

Шта то кука магарац,
зна ли можда ко?
Сви га редом питали:
„Да ли ти је зло?
Ил’ си гладан, комшија?
Или су те тукли?
Да те нису грдили
и за уши вукли?“
„И-ју!“ – реко магарац –
„Шта вам на ум пало?!
Ја сам само пробао
да запевам мало.“

ИДЕАЛИ ЈЕДНОГ МАГАРЦА

Андра Франичевић

Питали магарца:
„Шта је теби, маго,
На овоме свету
Понајвише драго?

Да посматраш звезде
И да Богом дишеш?
Ил’ да будеш витез?
Ил’ да песме пишеш?“

„Не“, рекао мага,
„Но на пољу лепом
Да травицу пасем
И да машем репом!“
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Слон ответил: – Верно, брат.
Уши наши длинные,
Но хвастливо не торчат
Кверху, как ослиные!

С.М.

НЕДОРАЗУМЕНИЕ

Мирослав Антич

Отчего осёл ревёт?
Непонятно людям это.
Градом сыплются вопросы:
„Может заболел ты?
Или голоден, бедняжка?
Дёргал кто за ухо?
Или вьюк на гору тяжкий
не хватило духа
дотащить?“ Осёл ответил:
„И-аа... и-аа... и-юю...
Песню мне навеял ветер –
вот и я пою“.

А.П.

ОСЛИНОЕ СЧАСТЬЕ

Андра Франичевич

Мы спросили у осла:
„Как идут твои дела?
Что тебе всего милей
В жизни будничной твоей?

Может, счастье в книжных знаньях?
Дай, пожалуйста ответ!
Может, рыцарь ты в мечтаньях
И немножечко поэт?

Да ты веруешь ли в Бога?“ –
Наконец спросили строго.

Но в ответ осёл молчал,
Он даже нас не замечал:
Щипал траву, махал хвостом,
И очень счастлив был притом!

С.Г.П.
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МАГАРАЦ И ФРУЛА

Јован Јовановић Змај

Погледајте нашег малог Ђурицу:
од трске је направио фрулицу.
Свирао је лепо, ситно, шаљиво, –
а магарац слушао га пажљиво.

Ђурка мисли магарцу се прохтело
па би и он да посвира весело, –
ту му радост закратити не хтеде,
пружи фрулу – магарац је поједе!

А по томе закључити ваљда смем
да магарац не ужива ни у чем.
Магарац се не зна лепше провести,
он презире што не може појести.

СУСРЕТ

Живојин Д. Карић

Срео коку миш
па јој реко – иш!

Она њега – чврк!
он у рупу – трк.

А маца се срди
па кокицу грди:

– А што пусти – рече –
да ти миш утече?

Куда оде? Кажи!“ 
– Иди па га тражи!

МИШ И МИШИЦА

Драгица Ђекић

Мишица је
расправљала с мишом
зашто стално
долази јој кришом.
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ОСЁЛ И СВИРЕЛЬ

Йован Йованович-Змай

На маленького Джюру поглядите поскорей:
он сам из тростинки сделал свирель.
Он красиво, тонко, весело играл –
а осёл его слушал и почтительно кивал.

Джюрица подумал, что ослу захотелось
тоже поиграть – ну, так в чём же дело –
он его радости лишать не захотел:
протянул ему свирель – а ишак её съел!

Из этого я заключить посмею,
что осёл наслаждаться ничем не умеет.
Он покоя не знает ни там, ни здесь –
всё презирает, что не может съесть.

А.Б.

ВСТРЕЧА

Живоин Д. Карич

Встретил курицу крыс.
Говорит: берегись!

А она его – хрясь, и
он – шмыг! – восвояси.

Кошка – в смех: вот те на!
Упустить грызуна!

Не мастак – не берись!
Повезло тебе, крыс... 

Н.Ф.

МЫШКА И ЕЁ МУЖ

Драгица Джекич

Мышка мужа пилила
и упрекала в том,
что он всегда тайком
пробирается в дом.
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Миш се закле
и брком и брадом,
више неће
долазити крадом.

Једног дана
док је лила киша,
уловише
мишицу и миша.

ЗАВРЗЛАМА

Мирослав Антић

Замислите, децо, јао!
Реп у млеко
мишу пао.
А он јадан
није знао,
па га скоро прогутао.
Све мислећи за свој реп:
„Гле резанац што је леп!“

НОВИ СТАН

Милан Мрдаљ

Испред рупе
мачка седи
чека миша
да га среди.

Ал’ пропашће
мачки план
миш је нашо
други стан.
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Муж поклялся мышке
усами и бородой,
что больше он не будет
тайком пробираться домой.

Ну, и что же? Однажды,
когда дождик стучал по крыше,
в мышеловку попали
обе несчастных мыши.

А.Б.

НЕРАЗБЕРИХА

Мирослав Антич

Хлеб насущный достаётся
мышке нелегко.
Окунулся мыший хвостик
в молоко.
Вы представьте, дети,
мышку в полный рост.
Думала: „Спагетти!“
Чуть не съела хвост.

А.П.

НОВАЯ КВАРТИРА

Милан Мрдаль

Перед норой
притаилась кошка,
ждёт она мышку,
бедная крошка.

Да только провалится
кошкин план –
мышка другую
квартиру нашла.

А.Б.
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БЕЗ СРЦА НЕМА ЈУНАКА

Андра Франичевић

Блистао се мач на зиду
Међ’ оружјем прашњивим,
Гледао га миш очима
Пожудним, ал’ плашљивим.

Гледао га вреле душе,
Сав у страсти, па реко:
„Ех, да нешто смем из рупе,
Све бих мачке посеко!“

МИШЕВИ ЈУНАЦИ

Андра Франичевић

Досадила љута мачка
Мишевима. Рекли: „Тачка!
Одсад ми не дамо више
Да нас мачка тиранише!“

И закључак тај то јасно
Донели су једногласно,
Пуни чврсте мушке воље:
Да се одсад – крију боље!

НАЈГОРА ВЕЧЕРА ЈЕДНОГА МИША

Андра Франичевић

Чуо миш да људи
Много песме хвале,
То су, кажу, праве
Посластице мале.

Па из једне књиге,
У поноћно доба
Три најлепше песме
Појео да проба.
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БЕЗ ОТВАГИ НЕТ ГЕРОЯ

Андра Франичевич

Меч на стене сверкал
Серебряным отливом,
И взгляд мышонка был
И жадным и пугливым.

Он в норке сам себе
Твердил, горя от страсти:
„Эх, если б выйти смел,
Всех кошек бы на части…“

Ю.П.

МЫШИ-ГЕРОИ

Андра Франичевич

Надоела злая кошка
 Мышкам. Те сказали: „Точка!
Не позволим больше кошке
 Нас тиранить! Мы – не мошки!“

Твёрдо, мужественно, ясно.
 Принято единогласно:
С этих пор, на всякий случай
 Надо прятаться получше!

А.Б.

СКВЕРНЫЙ УЖИН

Андра Франичевич

Слыхала мышь, что у людей
 Стихам – большой почёт.
Стихи для них – как лакомства.
 Мол, сладкие – как мёд.

И как-то в полночь,
 Чтобы убедиться,
Из книги съела мышь
 Три лучшие вещицы.
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И после је причо:
„Никад, браћо драга,
У животу нисам
Јео горег врага!“

ЛАВ И МИШ

Андра Франичевић

Видо лава миш,
Па одмах у глас:
„Е, чик нека ко
Разликује нас!

Та исти смо баш
Као брата два:
Реп има и он,
Реп имам и ја!“

ИЗА БРДА ПЛАВА

Григор Витез

Иза брда плава
миш црвени спава,
миша мачка љуља,
постеља га жуља,
не може да лежи,
длака му се јежи.
Бјежи, мијо, бјежи!
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А после говорила,
 От ужаса трясясь:
„Я, братцы, худшей гадости
 Не ела отродясь!“

М.Е.

ЛЕВ И МЫШЬ

Андра Франичевич

Увидев льва,
Пришла в волненье мышь:
„Нас издали 
Почти не отличишь,

Ведь мы, как близнецы,
С тобой похожи – 
И у тебя есть хвост,
И у меня есть тоже“.

Ю.П.

ЗА СИНИМ ХОЛМОМ

Григор Витез

За синим холмом
красная мышка спит,
кошка мышку в люльке качает,
мышке люлька бок натирает,
мышка едва лежит,
шерсть у неё дыбом стоит.
– Беги, мышка, беги! –
И мышка бежит.

А.Б.
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КАД ПОРАСТЕМ

БЕЗ РАЗЛОГА

Градимир Стојковић

Од стуба до стуба
једна жица.
На жицу слетела
једна птица.

Ниједна глава
није умела
да смисли зашто је
птица слетела.

Одговор знају
само птице:
дођу на жицу –
оду са жице.

ПАХУЉИЦЕ

Милорад Геров

Снежна пахуљица бела
слете ми јутрос на длан.
Нешто је рећи хтела,
ал’ брзо неста ко сан.

Безброј пахуљица тако
слете на чело, на нос.
Ни прстом ниси их тако
а оне нестану скроз?!

ФИЛОСОФСКА ПЕСМА

Горан Новаков

У жутим чизмама стојим
у једној пролећној бари:
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КОГДА Я ВЫРАСТУ

БЕЗ ПОВОДА

Градимир Стойкович

Что за причина?
Что за повод?
Зачем птица
села на провод?

Ни одна голова
понять не сумела,
для чего птица
на провод села.

Только птицы
не ищут повода:
сядут на провод –
улетят с провода. 

Е.Г.

СНЕЖИНКИ

Милорад Геров

Утром снежинка белая
села ко мне на ладонь,
что-то сказать хотела мне,
но мигом исчезла, как сон.

Зимой снежинок так много
на лоб мне и нá нос слетает –
я их и пальцем не трогаю, 
а они тают и тают!

Е.Т.

ФИЛОСОФСКОЕ СТИХОТВОРЕНИЕ

Горан Новаков

В жёлтых ботинках стою
В тёплой весенней луже.
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да ли сам ово ја
ил’ онај доле у ствари?

КРПАРЕ

Мошо Одаловић

Панталоне моје старе
Стигле јуче у крпаре.

Крпаре имају плаво лице –
Такве су биле ногавице.

На једном месту – зелена боја?!
Грицкала траву колена моја.

ХРАНА ЗА СРЦЕ

Бранко Милићевић Коцкица

Шта једу морепловци
у подне, увече, у зору?

Ништа.
Одвајкада морнар живи
од љубави према мору.

РАДОЗНАЛА ПЕСМА

Драган Лукић

Шта то ради
припијена на дно мора
шкољка плава?

– Спава.

Шта јежеви морски раде
кад их гледа
неко дете?

– Прете.
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Кто настоящий – я, снаружи,
Или тот, что внизу?

О.А.

ЛОСКУТНЫЙ КОВРИК

Мошо Одалович

Старые брюки порвали
И коврик из них связали. 

Синеет коврик лицом.
Штаны узнаю я в нём.

Зелёное что – не пойму?
Коленями ел траву!

О.А.

ПИЩА ДЛЯ СЕРДЦА

Бранко Миличевич-Коцкица

Что ест мореход поутру,
В полдень и ввечеру?
Вообще не ест мореход –
Он к морю любовью живёт.

О.А.

ЛЮБОЗНАТЕЛЬНАЯ ПЕСНЯ

Драган Лукич

О чем там
ракушка светлая
на дне моря грустит?

– Она спит.

А морские ежи что делают,
когда дети
на них глядят?

– Грозят.
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Шта рибице мале раде
кад рибари
баце мреже?

– Беже.

А кад ја са стене скочим
шта то каже
море плаво?

– Браво!

ПОСЛЕ МАЛЕ КИШЕ

Момчило Тешић

После мале кише
пшеница уздише:
„Да је беше више!“

Запевала зеба:
„Пало нам је кише
баш колико треба!“

А мрав другу пише:
„Код нас, друже, кише
било је превише!...“

КАКВЕ ЈЕ БОЈЕ ПОТОК

Григор Витез

Потоку који шумом тече
Опрезно приђе један јелен
И напивши се воде рече:
– Поток је као шума зелен.

Крај стена поток даље тече
Од камена све ломећ ребра,
Скакутајући зеко рече:
– Поток је овај сав од сребра.
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А рыбки, что они делают,
когда рыбаки
тут как тут?

– Бегут.

А когда нырну в глубину,
чтоб на воле поплавать,
что море синее говорит?

– Браво!

А.Б.

ДОЖДИК ПЕРЕСТАЛ

Момчило Тешич

Дождик перестал.
„Надо дольше литься!“ –
Молвила пшеница.

Дождик перестал.
„Столько дал водицы,
Чтобы мне напиться!“ –
Похвалила птица.

Дождик перестал.
„Раньше-то не мог?
Я насквозь промок“ –
Муравей ворчал.

А.Ш.

РАЗНОЦВЕТНЫЙ РУЧЕЙ

Григор Витез

Через лес бежит водица,
Шелестят над нею кроны.
Подошёл олень напиться:
– Вот какой ручей зелёный!

Мимо серых, мокрых скал
Ручеёк несётся чистый.
Вот и заяц прискакал:
– Дай водички серебристой!
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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 бели стоје,
Лебдећи бели лептир рече:
– Поток је овај беле боје.

С мноштвом звезда дође и вече,
Угаси своје боје дан,
Плашљива срна тихо рече:
Гле, сав је поток озвездан.

НАЈЉЕПША БОЈА

Григор Витез

Најљепша је зелена боја
– мисли крава
Све би требало да је зелено,
Онда би све било лијепо,
Онда би све било лијепо
као трава.

Још је љепша бијела боја
– мисли мачка.
Бијела боја млијека.
Да је бијела, да је бијела –
колико би љепша била ријека!

Све су боје лијепе:
И црвена и жута и плава и бијела
– мисли пчела
Кад око цвијећа лијеће.
Све су боје лијепе
Кад су цвијеће.

Није лијепа ни ова, ни ова, ни ова
– мисли сова.
Свака је та боја ружна, свака, свака, свака,
Једина је лијепа боја мрака.
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По лугам течёт ручей,
Кочки плавно огибая.
Смотрят с неба пять грачей:
– А вода-то голубая!

Долго вдаль бежит водица,
Встали в небе облака.
Мотылёк в ручей глядится:
– Он белее молока!

Вот и ночь, застыли ивы,
Вышел ёж на свежий воздух:
– Ух, какой ручей красивый,
Тёмно-синий, в ярких звёздах! 

М.Б.

САМЫЙ ЛУЧШИЙ ЦВЕТ

Григор Витез

Лучше всех – зелёный цвет, –
 так корова судит.
Коль зелёным станет всё,
Распрекрасным станет всё,
Всё, как травка, будет.

Белый цвет – прекрасней всех, –
 кошка рассуждает.
Будет лучше всех река,
Если белою река
Станет вдруг от молока,
киска полагает.

Нет, цвета прекрасны все, –
 пчёлка твёрдо знает.
Красный, жёлтый, голубой –
Каждый так хорош собой, –
Думает она порой,
 вкруг цветов летая.

Цвет плохой и тот, и тот, –
 так сова считает, вот. 
Что ни дай – ей всё не так,
Цвет совиный – чёрный мрак. 

И.П.
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МЕСЕЦ

Мира Алечковић

Час је велик ко балон,
Час је као кифла он.

Час је крњав бабин зуб,
а час оштрог српа руб.

Шта је ово, де се сети:
жута лопта небом лети?!

Не можеш је ухватити,
ујутру је неће бити.

МНОГО ЗВУКОВА

Влада Стојиљковић

Кад скочи пас на тас,
чује се „трас“.
Кад падне кум на друм,
чује се „бум“.
Кад стигне џип у Штип,
чује се „шкрип“.
Кад падне зврк на шмрк,
чује се „крк“.
Кад лупи куп у ћуп,
чује се „буп“.
Кад падне брус у ђус,
чује се „пљус“.

ЗРАК

Алексије Марјановић

Чим се појави зрак
нестане мрак,
а чим нестане зрак
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ЛУНА

Мира Алечкович

Бывает разною Луна:
то будто жёлтый мяч она,
на середине неба...
А то над крышами видна
простой горбушкой хлеба.

Порой, как острый серп, тонка.
То шар она воздушный:
кругла, прозрачна и легка,
летит, пронзая облака,
лишь ветерку послушна.

Но чуть забрезжит рассвет,
и лунный растает след.

С.Г.П.

МНОГО ЗВУКОВ

Влада Стоилькович

Если шип заденет джип,
Слышно „скрип“.
Мчится дог со всех ног –
Слышно „скок“.
Свалится с мопеда кум –
Слышно „бум“.
Упадет в ведро червяк –
Слышно „шмяк“.
Бьется ветка о сук –
Слышно „стук“.
В сок уроните брусок –
слышно „чпок“.

Н.Ф.

ЛУЧ

Алексие Марьянович

Когда возникает луч,
исчезает мрак,
а едва исчезает луч,
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појави се мрак.
Не може се догодити зраку
да се изгуби у мраку,
чак и кад га мрак чека у оџаку.

Ако зрак
завири у оџак,
онда мрак из оџака
бежи од зрака.

ПОМАЛО, ПОМАЛО, ПА ЕТО ТИ МНОГО

Јован Јовановић Змај

Листак уз листак – шумица,
Алем уз алем – круница, 
Цигла на циглу – палата,
Речца на речцу – завада,
Класак до класа – плодина,
А час за часом – година,
Капља по капља – Морача,
Зрно по зрно – погача,
Укор на укор – срамота –
Дан по дан – неста живота.

И ТАКО ДАНАС, И ТАКО СУТРА,
И ТАКО ПРЕКОСУТРА

Драган Лукић

Све док се не разнесе млеко по граду,
све док сви не доручкују
белу кафу, кифле, чај и мармеладу,
све док се сви петлови не чују,
све док се јутарње новине не рашире,
све док се ђаци по учионицама не умире – 
отприлике, дотле је – добро јутро.

Све до између ужине и вечере,
све док се светлом не оките бандере,
све докле поподне траје
и док је небо боје плаве,
све док се бубамаре не скрију у траве,
све док пас на месец не залаје – 
отприлике, дотле је – добар дан.
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наступает мрак.
И не бывает так,
чтоб луч канул во мрак,
даже когда мрак заполняет дом и очаг.

Едва только луч
заглянет в очаг,
из дома стремглав
убегает мрак.

А.Б.

МАЛО – НЕМАЛО

Йован Йованович-Змай

Листок и листок – лесок.
Ручей и ручей – поток.
Камень и камень – дом.
Грохот и хохот – гром.
Зерно и зерно – каравай.
Капля и капля – Дунай.
Слово к слову – строка.
Минута к минуте – века.

Л.Я.

СЕГОДНЯ, ЗАВТРА И ПОСЛЕЗАВТРА

Драган Лукич

Когда ещё молочницы
Не носят молоко,
Когда ещё до завтрака,
Пожалуй, далеко,
Когда ещё газетами
Папы не шуршат,
Когда все в доме
Спят ещё
И двери не скрипят –
ТОГДА НАЧИНАЕТСЯ УТРО.

Когда нам кофе с булочкой
На полдник принесли,
Когда в траве усталые
Прячутся шмели,
Когда над нами синее
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Дотле док сви људи не вечерају
и мању децу у кревет не ставе маме,
дотле, док вечерње представе у позориштима трају
и док се не успавају на кућама рекламе
које су поспано жмиркале врло дуго,
дотле, док се на сан не помисли
– а заборави све друго – 
отприлике, дотле је – добро вече
и почиње лаку ноћ.

КОПРИВА

Будимир Нешић

Лав уједа само спреда
само страном којом гледа

Јеж бодљама само боде
само кљуном кљују роде

Бизон бије само челом
бумбар само иглом врелом

Зебра млати само ногом
а носорог само рогом

И рак клешта само има
и једино штипа њима

Свако бије једним делом
а коприва целим телом
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Небо высоко
И улицы не светятся
Цепочкой огоньков –
ТОГДА НАСТУПАЕТ ДЕНЬ.

Когда в кроватку мамы
Уложат спать детей,
Когда горят рекламы
Десятками огней,
Когда в лесу и в поле
Становится темно,
Когда ночное небо
Заглянет к нам в окно –
ТОГДА ГОВОРЯТ:
– СПОКОЙНОЙ НОЧИ!

Л.Я.

КРАПИВА

Будимир Нешич

Лев кусает того кто впереди
только того на кого глядит

Ёж колется только иголками
только клювом аисты щёлкают

Бьёт бизон только лбом могучим
жалит шмель только жалом жгучим

Зебры молотят только ногами
а носороги только рогами

Рак орудует только клешнями
больше-то нечем знаете сами

Все бьют частью а не целым
а крапива – жжёт всем телом

А.Б.
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БРОД

Драган Грбовић

Замисли да си постао брод.
Около вода, изнад – небески свод.

Ала би светским морима лутао,
понекад данима лењо плутао,

талас би те лагано носио,
понекој олуји би пркосио,

врхове таласа ветар би прашио,
никакве буре не би се плашио

и све би даље и даље хрлио,
сву би ту ширину пригрлио.

Кад умор морске птице осете,
позивао би их да те посете,

а оне као на неком жалу би
одмарале на твојој палуби.

ВОДЕНИЦА

Никола Дреновац

Клопара, клопара
воденица стара
и ноћ, и дан,
не зна за сан.

Ту ћеш наћи краља
брашна и паспаља,
са косом у срми,
уз жрвањ што грми,
ороно и стар
бди воденичар.

Од врба и ива
скоро невидљива
клопара, клопара
воденица стара
и ноћ, и дан,
не зна за сан.
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ПАРОХОД

Драган Грбович

Представь себе, что стал ты – пароход:
вокруг – вода, а сверху – неба свод.

Тогда бы плавал неустанно
ты по просторам океана,

лениво на волнах качался
и с бурей спорил – не сдавался,

ветер бы гнал за валом вал,
а ты, встречая смело шквал,

всё дальше, дальше б устремлялся,
с морями всеми обнимался –

и стая водных птиц, когда усталость
сморит их, на ночь бы к тебе слеталась,

и мирно вместе отдыхали бы
они на твоей гладкой палубе.

Е.Т.

ВОДЯНАЯ МЕЛЬНИЦА

Никола Дреновац

Громыхая, вертится
водяная мельница –
день и ночь она
знать не хочет сна.

Тут найдёшь ты господина
муки и мякины:
с сеном в волосах,
стар, но не бездельник,
глаз при жерновах
не смыкает мельник...

За вербами, за ивами
почти незримая,
громыхая, вертится
водяная мельница –
день и ночь она
знать не хочет сна.

Е.Т.
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УХ, УХ, УХ!

Јован Јовановић Змај

Крекну жаба – сунце се помрачи. 
Паде клупче – земља се потресе. 
Старац кресну – море се осуши. 
Баба кину – небо се провали.
 
Где је чуда, ту је и отчуда. 
Где је муке, ту је и одмуке. 
Зло је било, ал’ се поправило.
 
Скочи бува – сунце се оснажи.
Гракну врана – земља се умири. 
Штука зевну – море се поврати. 
Лаж умукну – небо се исцели.

ПРОГНОЗА

Спасоје Лабудовић

Кад деда на небу угледа
месец млад
с роговима окренутим навише,
он каже: МЕСЕЦ ДРЖИ ВОДУ...
а то му значи –
неће бити кише.

ТАЧКЕ

Буда Стојковић

Мала црна тачка
– крај реченице.

Велика црна тачка
– помрачење сунца.

Рогата црна тачка
– глава јунца.

Са четири ноге црна тачка
– црна мачка.
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НАОБОРОТ

Йован Йованович-Змай

Потускнело зеркало – солнце померкло.
Лавка упала – земля задрожала.
Бабка чихнула – ветром подуло.
Снял дед кожушок – растаял снежок.
Солнце померкло – потускнело зеркало.
Земля задрожала – лавка упала.
Ветром подуло – бабка чихнула.
Растаял снежок – снял дед кожушок.

Что происходит,
Кто разберёт?
А если попробовать
Наоборот?

Л.Я.

ПРОГНОЗ

Спасое Лабудович

Если дед на небе видит:
месяц молодой
повернул рога над крышей, –
скажет: МЕСЯЦ ДЕРЖИТ ВОДУ…
Это нам сулит погоду –
будет ночь сухой.

О.А.

ТОЧКИ

Буда Стойкович

Маленькая чёрная точка –
конец предложения.

Большая чёрная точка –
солнечное затмение.

Рогатая чёрная точка –
голова телёнка.

Восемь ног и две чёрных точки –
кошка с котёнком.
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Крилате црне тачке
– гаврани из Бачке.

А безбројне црне тачке
шта чине?

Ноћ црну – без месечине.

КАПА

Новица Ђурић

Мојој капи капу скидам
и поклањам оба ува,
од сјеверца што ме брани
и од хладног снијега чува.

ВЕШТИЦЕ И ДУХОВИ

Душан Радовић

Да ли постоје
вештице и духови?
Вештице и духови
не постоје
али ми се плашимо
и онога
што не постоји.

ЗАШТО ЈЕ ВАГОН СПАО С ПРУГЕ

Милан Р. Марковић

Тај вагон је нестрпљив био:
хтио је да престигне вагоне друге,
трудио се и упињао,
брзао, стално се нагињао
и искочио са пруге...
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Крылатые чёрные точки –
вороны у нас в лесочке.

А бессчётные чёрные точки –
что это?

Тёмная-тёмная ночка
без лунного света.

А.Б.

ШАПКА

Новица Джюрич

Снимаю перед шапкой шапку
и оба уха перед ней склоняю –
она меня от северного ветра,
от холода и снега защищает.

А.Б.

ТЕМНОТА

Душан Радович

Если вдруг погаснет свет
И останусь в темноте я,
Я боюсь всего сильнее
Привидений, домовых.
– Так ведь нет на свете их!
Но как раз всего страшнее
То, чего как будто нет!

Л.Я.

ПОЧЕМУ ВАГОН СОШЕЛ С РЕЛЬСОВ

Милан Р. Маркович

Был быстр этот вагон:
терпеньем не отличался он,
другие вагоны хотел обойти,
гнал во всю мочь, старался и разгонялся –
вот и сошёл с пути. 

О.А.
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ВОЗ

Верослав Гајовић

Кад је далеко,
то је коцкица
коју бих могао 
да ставим у џеп.

Кад је близу,
онда сам ја коцкица
која би могла да стане 
у његов џеп.

ИЗ АВИОНА

Зоран М. Јовановић

Када гледаш из авиона
као мрава видиш слона,
а куће и кућице
као коцкице
разбацане
на све стране.

Али ако су коцкице у строју,
по реду и броју,
знај тада
летиш изнад неког града.

И цесту ћеш препознати лако
она одозго изгледа овако:
Као кад из тубе
истиснеш целу пасту за зубе,
па свуда
около кривуда.
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ПОЕЗД

Верослав Гайович

Когда он далеко,
он – кубик.
Поместится ко мне
в карман.

Он близко –
а теперь я кубик.
Я помещусь
ему в карман.

А.Б.

ИЗ САМОЛЁТА

Зоран М. Йованович

Вот в самолете я лечу.
Что там внизу, узнать хочу.
Сажусь к окну поближе.
Что из окна увижу?
Я вижу кубики в строю
и в них я город узнаю. 
Вдали свернулась речка
в блестящее колечко.
А в стороне машины,
как муравьев дружины,
снуют по лентам автострад.
И я смотреть на это рад.
А это, кажется, село –
мне отгадать не тяжело:
среди травы – домишки,
а во дворах мальчишки.
Признáюсь – врать не буду –
не видно их отсюда.
Но если приглядеться...
От них куда нам деться?

С.Г.П.
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ПОСТАНАК ПЕСМЕ

Момчило Тешић

Први је стих исково поток,
другом је небо дало боју,
на трећи бели небески оток
баци прозирну сенку своју.

Маслачак је дао златне очи
петом стиху у овој песми.
Шести освежи вода на чесми
а седми чворак на дуду срочи.

Осми се вина сунчевог напи,
деветом ружа поклони нектар,
а у десети, кроз кишне капи,
утка се дугиних боја спектар.

Најзад, у ведру песму улете
једно буцмасто, весело дете,
што се купаше испод моста...
Е, тако ова песма поста.

ПАСТИР И ВОЈНИЦИ

Бранко Ћопић

Мали Јанко кући стиже,
наста трка, поче вика:
„Јутрос рано крај мог стада
прошла, бако, три војника!“

„Три војника, па шта онда,
што се дереш, луда главо?“
„Ето, бако, од радости,
сва три су ми рекла: здраво!

Један рече: – Здраво, момче!
– Здраво, брко! – други виче,
а трећи ми салутира:
– Здраво, друже пуковниче!“
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КАК ПИШУТСЯ СТИХИ

Момчило Тешич

Первый стих придумал ручеёк,
Третьему дал звонкость шумный день;
Облачко – прозрачный островок –
На четвёртый уронило тень.

Одуванчик пятому стиху
Чистым золотом зажёг глаза,
А седьмой – как бережок во мху,
И над ним синеет стрекоза.

Стих девятый – песенка скворца,
Стих десятый – у окна цветок,
А двенадцатый всю пыль с лица
Смыл дождём и радугу зажёг.

А теперь, уже перед концом,
Озорной, щекастый паренёк,
Искупавшись в речке под мостом,
Прибежал в стихи... Шестнадцать строк!

А.Ш.

ПАСТУХ И СОЛДАТЫ

Бранко Чопич

Маленький Янко домой прибежал,
бабушке что есть сил прокричал:

– Бабушка, утром около стада
вдруг оказались три бравых солдата!

– Три бравых солдата? К чему этот гам?
Что до того и тебе, и всем нам?

– Бабушка, бабушка, честное слово –
солдаты мне громко сказали: „Здорово!“

„Здорово!“ –  сказал паренёк молодой.
„Здорово, усач!“ – прокричал мне другой.

– Янко, подай мне вот этот половник!
– Слушай, а третий сказал мне: „Полковник!“
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„Чекај, мали ђаволане,
другови се само шале“.
„Зато и ја с њима кличем:
Здраво, друже генерале!“

НА КЊИЖИЦУ ЗА НОВОЉЕТНИ ДАР

Лука Милованов Георгијевић

Дјечици младој,
играт се радој,
рад сам да знадем
какву да дадем
лутчицу.

Дјетенце младо
знам да све радо
мало што прима
тиме да има
игрицу.

Птичар ја нисам
дјеци да би сам –
ловом у пољу –
добио коју
птичицу.

Воду не гацам,
мреже не бацам,
да им ја овим
малу уловим
рибицу.

Врт ја не градим
цвеће да садим;
нит је прољећа
да им дам цвећа
китицу.

Ха! Знам сад што ћу –
писати хоћу –
дјеци малену,
лепу шарену –
књижицу!
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– Ладно, не надо шуметь, озорник –
просто ты к шуткам таким не привык.

– И я пошутил с ним – я проорал:
„Здравия желаю, товарищ генерал!“

Е.Г.

НА КНИЖЕЧКУ В ПОДАРОК НА НОВЫЙ ГОД

Лука Милованов Георгиевич

Милой девчушке,
игрунье-резвушке,
(всем говорю)
куклу дарю 
 в подружки.

Рада подаркам,
даже с огарком
играет родная,
всё превращая
 в игрушку.

Скрывшись средь веток,
птичку для деток
мне не ловить,
чтоб им подарить
 пичужку.

Для деток о стае
рыб не мечтаю,
стоя на дне:
не дарят их мне
 сети.

Цветов никогда
весною в садах
мне не садить,
чтоб детям дарить
 в букете.

Но знаю: пора
для вас, детвора,
издать без указки
пёстрые сказки
 в буклете.

С.Г.



334 ИЗА БРДА ПЛАВА – КАД ПОРАСТЕМ

БУЦА И КОЛАЧИ

Андра Франичевић

Кад су данас изнели
За ручак колаче,
Наш се Буца расплако,
Просто ко да њаче.

Сви питају: „Шта је то?
Зашто плачеш, злато?
Зар је мало колача,
Прождрљиви бато?“

„Није мало“, дере се
Изелица пуста,
„Него плачем што имам
Само једна уста!“

ПИТАМ СЕ, ПИТАМ...

Поп Д. Ђурђев

Слушајте ме
шта вам имам касти,
моја лутка
уопште не расти.

Без обзира 
колико је стара,
нит се шије
а нити се пара;

већ напротив,
после сваког прања,
она бива
све мања и мања;

зато што се
скупља по дужини,
ил’ ја растем
па ми се то чини?
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БУЦА И ПЕЧЕНЬЕ

Андра Франичевич

Когда домашнее печенье
Сегодня подали в обед,
Наш Буца маленький заплакал,
Да так, что просто сладу нет.

Все спрашивают: „Что случилось?
Ах золотце, малыш, зачем
Ты плачешь? Разве здесь печенья
Так мало, что не хватит всем?“

„Не мало, – наш ревёт обжора,
Плутишка наш, – наоборот:
Я плачу оттого, что много,
А у меня один лишь рот“.

Ю.П.

ПОЧЕМУ...

Поп Д. Джюрджев

Почему 
из года в год
моя кукла 
не растет?

Измерять её 
устала
в ширину 
и высоту.

Кукла даже 
меньше стала...
Или это 
я расту?

Я расту, 
а кукла – нет,
в этом 
кроется ответ!

С.Г.П.
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ОБУЋАРСКА ЗАДРУГА

Десанка Максимовић

У задрузи од јутрос
пуно граје и лупе,
ударају чекићи
о даске и калупе,
треба силне ципеле
да се спреме, накупе.

Наручиле мајчице,
очеви и баке
да се граде ципеле 
за њине прваке,
наручили да буду
и лепе и јаке.

Не само за суботу,
не само за среду,
већ да ђаци у њима
сву зиму проведу,
по песку и камену,
и снегу и леду.

У задрузи од јутрос
пуно граје и лупе,
ударају чекићи
о даске и калупе,
треба силне ципеле
да се спреме, накупе.

За четири дана ће
у школу прваци,
зазвониће све школе,
улице, сокаци
и одаје по кући
кад у новој обући
растрче се ђаци.

СЕПТЕМБАР

Душан Костић

У жутом ауту дође
јесен, донесе грожђе.
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САПОЖНИКИ

Десанка Максимович

У сапожников с утра –
Звон, и гул, и перестук.
Молоточки-мастера
По колодкам – тук-тук-тук:
Надо крепких башмаков 
Запасти нам сотню штук!

Нам родители наказ 
Нынче строгий дали. 
Чтобы дети в первый класс
Веселей бежали,
Самых лучших башмаков
Мы им натачали.

Не за день, не за другой
Износились чтобы.
Будут детворе зимой
Не страшны сугробы,
Грязь и камни, дождь и зной –
Вот какая обувь!

У сапожников с утра –
Звон, и гул, и перестук.
Молоточки-мастера
По колодкам – тук-тук-тук:
Надо крепких башмаков 
Запасти нам сотню штук!

Вот пройдут четыре дня,
Первоклашкам – в школу.
Переулки зазвенят
В городах и сёлах.
Славно бегать во дворах
В этих новых башмаках
Детворе весёлой!

Ю.Ф.

СЕНТЯБРЬ

Душан Костич

В жёлтом фургоне из нашего сада
осень корзины везёт с виноградом,
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И лишће мог јаблана
позлати јесен рана.

Прођоше дани врели,
миришу плодови зрели.

Јесен је, јесен рана
од бакра сва исткана.

Са гране ласта вели:
„Скоро ћу да се селим“.

У свеску ђаче пише:
„Брзо ће магле, кише.

Позна ме јесен љути –
волим септембар жути!“

Јесен се, јесен рана
прострла преко грана.

У жутом ауту стиже
и жуто лишће ниже...

ЛЕТЊИ САН

Драган Лукић

Зимски сан
успава медведа,
пчеле и шуме,
а преко лета
спавају читанке
и у дну торбе
ђачке гуме.

И док сунчани август
од жица златних
чаробну кошуљу везе,
спавају школе
ко куле плаве,
као тврђаве,
затворених прозора
и спуштене резе.
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а на яблоне нашей ветвистой
позолотила она все листья.

Жаркие дни пронеслись – и следа нет!
Зрелыми всюду пахнет плодами.

Ранняя осень в фургоне едет,
сотканная из меди.

Ласточка с ветки – фьюить, фьюить: 
„Буду я гнёздышко вить!“

Школьник записывает в тетрадь:
„Скоро дожди начнут поливать.

Позднюю осень не очень-то я...
Но нет лучше жёлтого сентября!“

Осень, осень ранняя
на ветках лежит в ожидании,

швыряет жёлтые листья оземь
и в жёлтом фургоне их вывозит...

С.П.

ЛЕТНИЙ СОН

Драган Лукич

Спят зимою
Медведь и рыба,
Спят стрекоза и шмель.
А летом спят
Пенал и задачник,
Ластик
И школьный портфель.
Покуда июль
Золотою нитью
Вышивает
Зелёный платок,
Школа спит,
Как старинный зáмок,
Запертый на замок.

Ю.В.
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Преко лета
све школе личе
на зачаране
тврђаве и дворе,
без војске која се
сва одједном
преселила
негде на море.

ЗВОНЦЕ

Стојанка Грозданов-Давидовић

Сипа лето златан мак,
Пакује се ђак првак.

Жури август мота конце,
А на крају конца – звонце.

Полазак!

НЕМА ВИШЕ

Бранислав Вељковић
 
Одједном, нема више
„Ти си моја беба“,
нема „Ово овако треба“.
 
Одједном нема више
„Ја ћу да ти дам“,
него – одсад све мораш сам.
 
Ух! Бљак! Постаћу ђак.
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ШКОЛЬНЫЙ ЗВОНОК

Стоянка Грозданова-Давидович

Лето рассыпает золотистый мак,
Ну-ка, первоклассник,
Собирай рюкзак.

Август домотает
Нить свою в клубок,
А в конце той нитки у него звонок. 

Пора на урок!

О.А.

НЕ СКАЖУТ

Бранислав Велькович

– Больше тебе не скажут:
„Мой малыш, моя крошка“,
не покажут, как надо,
сам потрудись немножко.

Больше тебе не скажут:
„Погоди, я всё тебе дам“,
никто не поможет даже –
всё будешь делать сам.

– Ух, я какой! Эх, я какой!
Я теперь ученик –
я совсем большой!

А.Б.
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ПУТ У ШКОЛУ

Јован Јовановић Змај

У зиму, по снегу.
По мразу и цичи,
Двапута је теже
У дом школски ићи.

А кад шева запева,
Пролеће заслави.
Двапут лакше иде се
У школу по трави.

Али, никад нема бриге
Срце вољно младо, –
Добри ђаци у школу
Увек иду радо.

ШКОЛСКА ТОРБА

Јевтимије Буца Војиновић

Имам једну велику молбу:
олакшајте ми школску торбу!
Леђа су ми мала,
унапред вам хвала!

ПЕТИЦА

Гвидо Тартаља

Хита кући
Перица:
у свесци му
петица.
Не знаш да ли
Перица
носи кући
петицу,
или можда
петица
носи данас
Перицу...
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ДОРОГА В ШКОЛУ

Йован Йованович-Змай

Суровой зимой,
В холода и пургу –
Не просто, а с радостью
В школу бегу.

В весенней листве
Снова птицы щебечут.
По мягкой траве
Путь короче и легче.

Но юным ни дождь,
Ни мороз не беда – 
Дорога до школы
Любима всегда.

Е.П.

ШКОЛЬНЫЙ РАНЕЦ

Евтимие-Буца Воинович

Есть одна просьба, срочная крайне:
сделать полегче мой школьный ранец!
Крошка-спина – и такая глыба...
Заранее вам спасибо!

А.Б.

ПЯТЁРКА

Гвидо Тарталья

Спешит домой
Егорка:
он получил
пятёрку.
Поди пойми –
Егорка
несёт домой
пятёрку,
а может быть,
пятёрка
несёт домой
Егорку...

А.Б.
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МОЛБА ПРВАКА УЧИТЕЉИЦИ

Божидар Тимотијевић

Учитељице,
учитељице,
зашто нам дајеш
само петице?
Нису оне
само за прваке,
остави мало
и за друге ђаке.

ПЕСМА О БУКВАРУ

Божидар Тимотијевић

Родило се једно слово
у нечијој малој глави,
једно слово сасвим ново,
знању служи, памет слави.

Где је слово, ту је књига,
где је књига, нема брига,
све богатство и имање
даћу да бих знао знање.

Баш је буквар књига фина
од давнина, од давнина
ко чаробна врата нека
иза њих те живот чека.

Свако слово, свако слово
открива ти нешто ново,
свака страна из буквара
нови свет отвара.

УЧЕЊЕ

Васка Јукић-Марјановић

Већ су научили прваци
како се редовно
заборављају задаци.
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ПРОСЬБА ПЕРВОКЛАССНИКОВ К УЧИТЕЛЬНИЦЕ

Божидар Тимотиевич

Мы, конечно,
не просим порки,
но зачем нам ставят
только пятёрки?
Нам-то, первоклашкам,
и так легко –
оставьте немного
для других учеников!

Т.П.

СТИХИ О БУКВАРЕ

Божидар Тимотиевич

Возникло первое слово
в чьей-то смышлёной головке,
к добру и правде готово
и знания славит звонко.

Где слово, там будет и книжка!
Пускай ещё только малышка,
но в ней – величайшее знанье,
бесценное достоянье.

Чудесная книга – букварь,
он знаниям служит, как встарь.
он словно открытая дверца,
ведущая в каждое сердце.

В нём каждое слово, в нём каждое слово
к служенью добру и правде готово.
и каждая в нём страница –
нового мира частица.

Е.Л.

УЧЕНЬЕ

Васка Юкич-Марьянович

Первоклашки уже научились, – внимание! –
как изо дня в день
забывать задания.

А.Б.
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ОГЛАС ДИВЉЕ СВИЊЕ

Бранко Ћопић

Ја, дивља свиња, Брљанић Брља,
Јављам свима, да знате:
Никада досад ручала нисам
На књизи ђака Мате.
Откуда прича о томе кружи,
Ко ли ме тако свирепо тужи?

МИШ СЕ ЉУТИ

Момчило Тешић

Миш читанку нађе
и ноћу је грицка,
па се много љути
на првака Мицка:

„Посно неко јело,
без имало сласти – 
када ми га спреми
што га не замасти?“

КАД МАГАРЦА ПИТАЈУ О КЊИГАМА

Андра Франичевић

Питали магарца
Врапци разбибриге:
„Је ли, драги маго,
Волиш ли ти књиге?“

А он, пошто минут
Размисли цео,
Рекао им: „Не знам,
Нисам их још јео!“
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ОБЪЯВЛЕНИЕ ДИКОЙ СВИНЬИ

Бранко Чопич

Я, Грязович Грязнуля, дикая свинья,
Всем заявляю, чтоб уразумели:
Никогда до сих пор не обедала я
На книге школьника Вели!
Откуда все эти слухи приходят?
Напраслину кто на меня возводит?!

Е.С.

МЫШКА, МИШКА И КНИЖКА

Момчило Тешич

Отыскала мышка
Со стихами книжку –
И бранила мышка
Первоклашку Мишку:

„Впору подавиться –
Вот уж удружил!
Хоть бы на страницу
Масла положил…“

А.Ш.

ОСЁЛ И КНИГИ

Андра Франичевич

Раз спросили у осла
 Крошки-воробьишки:
„Дорогой осёл, скажи,
 Любишь ли ты книжки?“

А осёл, минуту
 Поразмыслив целую,
Так сказал: „Не знаю,
 Я ещё не ел их!“

А.Б.
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ПАДА КИША

Момчило Тешић

Пада киша ситница
да порасте пшеница,
да се деда радује
када снопље везује.

Да се бака насмеје,
када брашно просеје
и меси колачиће
за унуке – ђачиће.

ОЛОВКО, ОЛОВКО

Григор Витез

Оловко, оловко,
Зашиљи се!
Задаћо, задаћо,
Напиши се!
Књижице, књижице,
Научи се!

А ти, лопто?
То ћу сам.
Играти се знам!

ЦРТАНКА

Стеван Раичковић

Дај ми две-три чисте
хартије ал’ исте

и једну оловку
да нацртам пловку.

Дај ми жуту боју
да обојим проју
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СЕЙСЯ, ДОЖДЬ!

Момчило Тешич

Сейся, дождь, сквозь ситце!
Колосись, пшеница –
Чтоб нашему деду
С душой развесёлой
Сноп вязать тяжёлый.

И чтобы к обеду
У бабушки в руках
Сеялась мука
Внучкáм на печенье –
Ведь трудно ученье.

А.Ш.

КАРАНДАШ, КАРАНДАШ

Григор Витез

Карандаш, карандаш, 
Заточись!
Задачка, задачка,
Решись!
Книжка, книжка,
Прочтись!

А мячик?
Не дам!
Я играть умею сам.

О.А.

ТЕТРАДЬ ДЛЯ РИСОВАНИЯ

Стеван Раичкович

Дай мне три листочка,
Вот таких же точно,

Дай мне карандашик –
Нарисую башню.

Дай мне жёлтой краски –
Для волшебной сказки,
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па ћу њоме затим
Сунце да позлатим.

И плава ми треба
за комадић неба

она ће да дода
воду ради брода.

Дај ми после плаве
зелену због траве

и због скоро триста
на дрвету листа.

Сад црвену нову
због црепа на крову

и због једног лица
и због лубеница.

Дај ми боју белу
због цвета за пчелу

а и после њега
због две грудве снега.

Дај ми боју црну
да нацртам срну

да обојим мачку
да ударим тачку.

СОАКВАРЕЛ

Драган Лукић

Вал до вала,
вал до вала,
вал до вала,
па обала.
То је тако
одозгоре
насликано 
једно море.
Једног дана
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Жёлтой я покрою
Солнце золотое.

Синей дай немножко
Для неба за окошком,

Для речной водицы
И для синей птицы.

А ещё – зелёной
Для травы, для клёнов –

Нарисую триста
На деревьях листьев.

Красная сгодится
Красить черепицу.

Белой дай погуще
Для садов цветущих

И ещё, конечно,
Для сугробов снежных.

А потом дай серой,
Чтоб покрасить серну.

И чёрной – чтоб кошку
Посадить в окошке,

Чтоб закрасить ночку
И поставить точку.

А.Б.

СОЛЁНАЯ АКВАРЕЛЬ

Драган Лукич

Вал за валом,
вал за валом,
вал за валом,
берег вскоре.
Это сверху
вид
на море.
Я нырну
на дно морское,
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кад зароним
на дно морске
воде слане
донећу вам
две-три слике
на дну мора
насликане.

ЦРТАЧ

Мирослав Кокошар

Цртао је Владо дрво,
на дрвету пуно грана.
А на једној танкој грани
свога брата Слободана.

Немој бато да ме црташ,
то ме ПЛАШИ, то ми СМЕТА.
Ти знаш да ја нисам птица,
могу ПАСТИ са дрвета.

НИЈЕ ТО СМЕШНО

Алексије Марјановић

Један дечко узео креду
И покушао да нацрта среду.
Смејали се сви од реда:
„Како се може нацртати среда?“
И ако ништа не буде од цртања среде,
Његови покушаји вреде.

НАЈУСПЕЛИЈИ ЦРТЕЖ

Васка Јукић-Марјановић

Треба да нацртам како изгледа соба.
После више неуспелих проба,
одлучих да изнесем сто и столице.
Још сам изнела лежај и полице.
После изнесох ћилим и скидох слике.
Шта ће у соби ствари толике?
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я освоюсь там вполне,
принесу я вам
картинок,
нарисованных
на дне.

А.Б.

РИСОВАЛЬЩИК

Мирослав Кокошар

Влада дерево рисует –
всё как в жизни, без обмана:
много листьев, много веток
и – братана Слободана.

– Не рисуй меня, братишка,
страшно мне, что я повис.
Ты же знаешь – я не птичка,
я могу сорваться вниз.

А.Б.

НЕ СМЕШНО

Алексие Марьянович

Взял мальчишка в руки мел,
Среду рисовать хотел.
Смеялись все этому бреду:
Ну, как нарисуешь среду?
И пусть не нарисует среды –
Нет в том беды.

О.А.

РИСУНОК ЧТО НАДО

Васка Юкич-Марьянович

Надо было нарисовать, как выглядит комната...
Ничего не выходит... Но вдруг я опомнилась!
Сначала вынесла стулья и стол я,
потом утащила кровати и полки,
свернула ковёр и сняла картины.
Лишних вещей была просто лавина!
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Сада ће мој цртеж бити уредан и чист,
празна соба – и празан лист.

СЛИКАР И ПТИЦА

Зорица Бајин-Ђукановић

Један сликар
прво
насликао дрво
ком је сунце
мећу гране пало,
онда сликар
насликао небо;
бунило се,
ал је ипак стало.

Кад је хтео да
наслика птицу,
она му је
прхнула са гране.
Није хтела да
на једној грани
отчучи све своје
птичје дане.

ПАЖЉИВИ ЦРТАЧ

Гвидо Тартаља

Перица црта
на хиљаде цртежа,
ал’ је најпажљивији
када црта јежа.

Све јежеве бодље
он црта тек до пола
да нека од њих случајно
не би нас убола.
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Теперь мой рисунок аккуратен и чист:
пустая комната – и пустой лист.

А.Б.

ХУДОЖНИК И ПТИЦА

Зорица Баин-Джюканович

– Вот вам дело первое –
нарисуем дерево,
солнце меж ветвей,
а над ним большое
небо голубое:
чтоб не убежало –
красьте
поскорей...

Ну, а птица
на картинке
жить не захотела.
Только он за кисточку –
раз,
и улетела.

М.А.Б.

ПОРТРЕТ ЁЖИКА

Гвидо Тарталья

Мальчик по имени Пéрица
взял карандаш и тетрадь.
Надо сначала примериться,
чтобы ежа рисовать.

Главное – иглы у ёжика
не удлинять, чтоб они 
не укололи художника
и никого из родни! 

М.Б.
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ХВАЛИСАВИ ЦРТАЧИ

Гвидо Тартаља

 „Кад ја нацртам ружу,
само што не мирише.“

„А ја кад је нацртам,
долети однекуд лептир
и стане
да сише.“

МАЛИ ЦРТАЧ

Јован Јовановић Змај

Кад погледам дело своје,
Ја се надам нешто мало,
Кад одрастем да ћу бити
Или молер – ил’ мазало.

СЛИКА

Миленко Матицки

Црно стадо у белом снегу,
беле роде на црној њиви,
црвена јела на плавом брегу,
на жутом небу соко сиви.

Велики врабац на малој грани,
димњак је већи од трошног крова,
црквени торањ стоји на врани,
а испред школе скачу слова.

Протиче село поред реке,
по трави вуку санке коња,
сунце се брчка сред баре неке,
у псећој кући мачак џоња.

И још по које дрво лудо
како прескаче преко сокака,
па је пред нама велико чудо
– први цртеж једног првака.
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ХВАСТУНИШКИ

Гвидо Тарталья

– Если я рисую розу, все кричат:
„Ах, откуда этот чудный аромат?“

– Если я рисую розу,
первоцвет или мимозу –
залетают пчёлы в дом
и садятся на альбом! 

М.Б.

МАЛЕНЬКИЙ ХУДОЖНИК

Йован Йованович-Змай

Рисовать совсем нетрудно:
Это только проба силы!
Подрасту немного, буду
Маляром… Или мазилой.

Е.П.

КАРТИНА

Миленко Матицкий

Чёрное стадо на белом снегу,
белые аисты в чёрном поле,
красная ель на голубом берегу,
а в жёлтом небе реет сизый соколик.

Гигант-воробей на хилой дерева кроне,
на крыше дома труба толще старого бука,
стоит колокольня на съёжившейся вороне,
на школьном дворе весело скачут буквы.

В мелкой лужице солнце лучи полощет,
вдоль реки проплывает деревня,
по полю зелёному санки катают лошадь,
а у собачьей будки котёнок дремлет.

Рядом – два дерева-шалопута
прыгают кверху, как на празднике...
А всё это вместе – великое чудо:
первый рисунок первоклассника!

Е.Т.
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УЧИ, ПИШИ И ЧАЛИШИ

Народна 

Учи, пиши и чалиши,
Буди добар
Да не будеш модар!

ЛАСТАВИЦЕ

Војислав Ј. Илић

Ластавице, птицо мила,
куда пружаш лака крила?

Зар је зима страшна тако
те развијаш крила јако?

За пољима, за горама
жарко сунце сија нама.

Росно тамо цвета цвеће
не одлази премалеће.

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

Ал’ кад лето сине само,
доћи ћемо и ми амо.
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УЧИСЬ, ПИШИ, ТРУДИСЬ ОТ ДУШИ

Народная

Учись, пиши, трудись от души,
будь добр –
и да будешь бодр!

А.Б.

ЛАСТОЧКА

Воислав Й. Илич

Ласточка, птица милая,
куда же ты, легкокрылая?

Скоро настанет весна –
зачем улетаешь от нас?

За полями, горами вечными
солнце яркое всем обещано.

Там, куда улетают ласточки,
нет зимы, нет мороза страшного.

И цветы там цветут росистые,
подожди – полетим и мы с тобой.

И когда засияет лето,
все мы вместе помчимся к свету.

А.Б.
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ОКРУГЛА ПЕСМА

Драган Лукић

                                           Ова
                          круг.         песма
            затворен      иде
                 је                      у круг
          па                           преко
   речи                                полутара
   три                                 у правцу
 још                                  казаљке
 дуг,                                   на сату.
 био                                    На сваком
није                                    спрату
   пут                                   видимо
   Овај                                  стражара.
   море?                                Југ
 не проспе                             је увек
       како се                        доле
              окреће                   а север
                      Земља                      горе,
                                        кад се
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КРУГЛАЯ ПЕСЕНКА

Драган Лукич

круг.
замыкается

И вот, наконец,
мой друг:
с тобою, 

не бывали
где мы

подо льдом, 
океан

сокрыт
где вечно
свой дом,
возводят
из снега
где люди
кутает снег,

заботливо
где землю

Л.Я.

    
эта

по кругу
бежит   

туда, где  
экватор  
далёкий  
лежит.  
По кругу,
по кругу
от севера
к югу,
как стрелки
спешат

обогнуть
циферблат.

И снова
на север

направит

Песенка

свой бег,
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ДЕЦА ЗНАЈУ ШТО НЕ ЗНАЈУ

ЛЕПО ПЕВА СЛАВУЈАК

Народна

Лепо пева славујак
у зеленој шумици,
на тананој гранчици.
Отуд иду три ловца
да стрељају славујка.
Он се њима молио:
„Немојте ме стрељати,
ја ћу вама певати,
у зеленој башчици“.
Ухватише три ловца
и однеше славуја,
метнуше га у дворе
да им драге весели;
неће славуј да пева,
него хоће да јади.
Однеше га три ловца
и пустише у лугове,
стаде славуј певати:
„Тешко другу без друга
и славују без луга!“

КИША

Драгомир Ђорђевић

Кад се облак
небом стушти,
киша пљушти,
само пљушти.

Изнад села,
изнад града,
киша пада,
само пада.

Преко бреза,
преко липа,
киша сипа,
само сипа.
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ДЕТИ ЗНАЮТ ТО, ЧЕГО НЕ ЗНАЮТ

ОЙ, ПОЁТ СОЛОВУШКА

Народная

Ой, поёт соловушка
во зелёной рощице,
на тоненькой веточке.
Идут три охотничка,
подстрелить хотят его.
А он-то как взмолится:
„Не стреляйте вы меня,
а уж я вам петь буду
во зелёном садике“.
Взяли три охотничка,
поймали соловушку,
отнесли на двор к себе,
чтобы милых тешил он;
не поёт соловушка,
сидит-пригорюнился.
Взяли три охотничка,
пустили в луга его,
и запел соловушка:
„Тяжко другу без друга,
соловью без луга!“

А.Б.

ДОЖДЬ

Драгомир Джорджевич

Тучи в небе
Стали резче.
Дождик плещет,
Плещет, плещет.

Над селом
И над посадом
Дождик падал,
Падал, падал.

На траву ль,
Шиповник рыжий
Дождик брызжет,
Брызжет, брызжет.
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Била трава,
била трска,
киша прска,
само прска.

И на роде,
и на чапље,
киша капље,
само капље.

И на снаје,
и на прије,
киша лије,
само лије.

Биле трешње
ил ораси,
киша кваси,
само кваси.

ПРВИ ЛЕПТИР

Момчило Тешић

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!

КАД БИ ДРВЕЋЕ ХОДАЛО

Григор Витез

Кад би дрвеће ходало,
Шуме би се разилазиле на све стране.
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По берёзам
И по липам
Дождик сыпал,
Сыпал, сыпал.

Вишни, сливы
Что есть мочи
Дождик мочит,
Мочит, мочит.

А на аистов,
На цапель
Дождик капал,
Капал, капал.

Тут и там
И как придётся
Дождик льётся,
Льётся, льётся. 

М.О.

НЕЗАБУДКА И МОТЫЛЕК

Момчило Тешич

– Ты возьми у незабудки,
мотылёк,
на панамку
мой голубенкий цветок!

– Унесёт панамку ветер
с головы –
пусть она мне лучше светит
из травы!

А.Ш.

ЕСЛИ Б ДЕРЕВЬЯ ХОДИЛИ

Григор Витез

Если б деревья ходили,
Леса бы всю землю покрыли.
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Дрвеће би ходало,
А махале њихове гране.

Кад би дрвеће ходало,
И паркови би шетали недјељом са шетачима,
А можда би и заиграли мало са играчима.

Кад би дрвеће ходало,
Међу птицама би дошло до велике пометње,
Јер би и гнијезда кренула у шетње.

Кад би дрвеће ходало,
Ја бих писао наранчи са југа,
Нек дође код мога болесног друга.

ДЕТЕ И ЛЕПТИР

Јован Јовановић Змај

Дете:

Лептирићу, шаренчићу,
Ходи к мени амо!
Ево имам лепу ружу,
Помириши само.

Лептир:

Ја бих дошо, ал’ се бојим
Какве игле клете;
Стиснућеш ме, дробошћеш 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!
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Они бы ходили, ходили,
Воздух ветками молотили...

Если б деревья ходили,
И парки гуляли бы по воскресеньям с гуляющими,
А может, даже играли бы помаленьку с играющими.

Если б деревья ходили,
Случилась бы страшная путаница,
Потому что тогда бы и гнёзда у птиц перепутались.

Если б деревья ходили,
Я б написал апельсину – дереву с юга,
Чтобы оно навестило моего заболевшего друга.

М.А.Б.

МАЛЬЧИК И МОТЫЛЁК

Йован Йованович-Змай

– Мотылёк, мотылёк,
Сядь поближе
На цветок.

– Я не сяду
На цветок:
У тебя
В руке сачок.

– Мотылёк, мотылёк.
Я тебя ловить
Не стану.
Подойду поближе,
Гляну,
Посчитаю, сколько ног
У тебя, мотылёк.

– Я и сам
Могу считать:
Раз, два, три, четыре, пять,
Раз, два, три, четыре, пять...
Сосчитаю, сколько ног,
Без тебя, дружок!

Л.Я.
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ПРИЈАТЕЉ ЖИВОТИЊА

Гвидо Тартаља

Перица је видео
циркускога слона
пред вратима дућана
где се продаје роба
од стакла
и порцулана.

Шта је даље било,
Перица не зна ништа:
он је склопио очи
да не би морао
против слона
да сведочи.

ИЗ ДЕТИЊСТВА

Јован Јовановић Змај

На дуд сам се пењо
       Двеста, триста пута,
Многи су ме вид’ли,
       Ал’ о том се ћута.

А само једанпут
       Пао сам са дуда –
Е, о томе у селу
       Причало се свуда.

О ДЕЧАКУ У МОМ СОКАКУ

Мирослав Настасијевић

Једном дечаку
у мом сокаку
обећали
погодите шта

Истом том дечаку
у мом сокаку
нису купили
погодите шта
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НИКОМУ НЕ СКАЖЕМ

Гвидо Тарталья

Слон!
Не корова,
не пёсик приблудный –
слон цирковой
возле лавки
посудной!

Крепко зажмурился
Пéро, мой брат: 
спросят –
не видел он,
кто виноват. 

М.Б.

ИЗ ДЕТСТВА

Йован Йованович-Змай

На шелковицу лазил
 Я двести, триста раз,
Меня видали многие,
 Молчат о том сейчас.

Но только лишь разочек
 Мне не повезло –
Про то, как я свалился,
 Болтало всё село.

О.А.

О МАЛЬЧИКЕ ИЗ МОЕГО ПЕРЕУЛКА

Мирослав Настасиевич

Одному мальчишке
из того домишки
обещали –
угадайте, что.

Этому мальчишке
из того домишки
не купили –
угадайте, что.
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Тужан био
што није добио
па је много
погодите шта

КАД НЕКИ ДЕЧАК...

Милован Данојлић

Кад неки дечак оде од куће
Најпре му уши постану вруће.
Веома вруће, и горуће.
Кад отисне се дечак низ цесте
Тад ништа није оно што јесте,
И оно што јесте као да није,
И све је некако нестварније.

Одбеглом дечаку горе уши.
И све се руши.
Руши.
Руши.

У очима. Срцу. И души.

ЗАШТО О ЛУТКАМА

Славица Јовановић

Кад те истуче мама,
добро је имати лутке,
њима све можеш рећи –
оне те слушају ћутке,
и ниси сама.

Када те тата казни
и не смеш напоље неколико дана,
ако имаш пајаца који уме
у својој тузи и твоју да разуме –
ниси сама.

Када се на тебе другарица наљути,
ех, те другарице вајне,
закључиш врло брзо
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Он грустил,
что не получил,
поэтому сильно –
угадайте, что...

О.А.

ЕСЛИ КАКОЙ-НИБУДЬ МАЛЬЧИК...

Милован Данойлич

Если какой-нибудь мальчик уйдёт из дома и спрячется,
Уши у него сразу станут горячие.
Такие горячие, прямо горящие.
Если какой-нибудь мальчик вдаль убежит по дорожке,
После уже не тем, чем было, всё будет немножко,
Да и того, что есть, как будто не станет –
Всё будет нереально, всё как в тумане.

У сбежавших мальчишек загораются уши.
И всё у них рушится.
Рушится.
Рушится.

В глазах. И в сердцах. И в душах.

А.Б.

О КУКЛАХ

Славица Йованович

Если усталая мама ругает
за безобразие мелкое дочку,
куклам скажи –
они слушают молча,
но всё понимают.

Если сердится папа,
во двор не пускает,
пусть игрушечный клоун обиду разделит,
он печаль твою смехом весёлым развеет.
Он всё понимает.

Если подружка с тобой не играет –
вот ведь какие подружки бывают! –
не грусти,
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да твој меда жути
најбоље чува тајне.

РИБАРЧЕТА САН

Бранко Радичевић

Ал’ се небо осмехива,
Ал’ се река плави,
А рибарче у чун снива
Јасно ко на јави.

Он хитнуо удичицу,
Рибицу је стеко,
Метнуо на жеравицу,
Па је тако пеко.

„Жеравицо, де се труди,
Немој тако споро!“
Рибица му веће руди,
Готова је скоро.

Руди риба – јоште мало –
Сад му је печена,
Срце му се заиграло:
„Амо сад, милена!

Доле ћемо јако сести,
Ал’ ће да се слади –
Моро би’ те, рибо, јести
И да није глади!“

Па је узе, па њом брже
Да примакне к усти...
Чун се љуљну... Он се трже...
Оде санак пусти!

ПРВА ПРЕПОНА

Брана Цветковић

И тај шврћа већ разуме
Шта препоне значе.
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твой плюшевый мишка
тайны лучше всех охраняет.

М.А.

СОН МАЛЕНЬКОГО РЫБАКА

Бранко Радичевич

Небо прыснуло в траву
Смехом – наутёк
Речка. Сон, как наяву,
Видит рыбачок.

Удочку забросил в речку,
Карася подсёк,
Бросил на угли, не в печку –
Там его и пёк.

Потрудись, ведь встал ты рано,
Уголька брось снова!
Рыбка, глянь, уже румяна
И почти готова.

Чёлн качается в речонке,
Рыбка испеклась.
Сердце бьется у мальчонки:
„Ну-ка, душка! Влазь!“

Сел удобно, носик в саже,
Аппетит известный:
„Буду лакомиться, даже
Не голодный если!“

Взял он рыбку. Горячо!
Съем тебя, постой!
Но качнулся резко чёлн –
Всё лишь сон пустой! 

С.Г.

ПЕРВАЯ ПРЕГРАДА

Брана Цветкович

Этот крошка понимает,
что преграды значат.
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Па чак, ето, лепо уме
И да их прескаче.

А без хвале и без ласке,
Та вежбања вреде,
Ко прескаче данас даске,
Сутра ће и греде.

А кад једном на то свикне,
Мање ће да страда,
Јер препона часом никне
И где се не нада.

БАЈКА О ЗМАЈУ ОГЊЕНОМЕ

Стеван П. Бешевић

Ево, децо, да вам причам једну нову бајку сада:
то је било, не знам где то, а збило се, не знам када.

... У дубокој, у зеленој, у језерској бистрој води,
живео је змај огњени, прави огњен змај!

По језеру том не смеде нико живи да заброди,
јер у њему многи бродар, многи рибар нађе крај!..

...Змај је дизо често буру на језеру овом лепом;
сву би воду из дубине узмутио својим репом!
Пучина би тад језерска прокључала, узаврела;
таласи би дизали се и падали све до села!

Село беше удаљено од језера сто корака;
замислите тад каква је репина му била јака!
Но, у селу змај огњени не чињаше зала ником,
сем што децу плашио је својом хуком и урликом,
па би деца сваки час добивала прави фрас!

Ко што рекох, змај у селу досађиво ником није,
али сви су плашили се од крилате ове змије;
јер ко би се преварнио да језерској приђе води,
том би свано црни петак, и ономе ко га роди!..

Пробали су да га мите, да му шаљу масне даре,
по два овна и три овце, чак и неке краве старе...
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Выше ногу поднимает
и совсем не плачет.

А сказать по правде если,
польза будет скоро:
не сидишь сегодня в кресле –
завтра выйдешь в горы.

Календарь листы листает –
вот ещё преграда.
Закалённым крошка станет –
там пройдёт, где надо. 

Е.Г.

СКАЗКА ОБ ОГНЕННОМ ЗМЕЕ

Стеван П. Бешевич

Расскажу сейчас я сказку, сказку новую, да-да.
Было это где – не знаю и не ведаю – когда.

...Во глубоких тёмных водах озера Иных земель
златоглаво-величавый жил-был огненный Царь Змей.

Люд по озеру не ходит и никто не ставит сеть,
потому что кто рыбачил – тот нашел свою там Смерть!

...Поднимая часто бури, штормы в озере большом,
из глубин мутил всю воду этот Змей своим хвостом.
И озёрная пучина, забурлив и вся кипя,
в волнах выше скал и неба на село неслась, шипя.

А село далёко было от воды – аж сто шагов!
Ох, огромный был хвостище! Вот он, Змей-то был каков!
И хотя тот Змей на суше никому не делал зла,
дети плакали, пугались, слыша вой его и лай,
в зной и в стужу, днём и ночью детям было страшно очень!..

И хотя не досаждал он люду сельскому вовек,
повстречать его боялся даже смелый человек.
Если б кто-то расхрабрился и к воде прийти посмел,
то несчастного настиг бы страшный, роковой удел.

Подкупить хотели змея – слали щедрые дары:
поросят, овец, баранов, и сметану, и сыры...
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Змај изиђе, све прогута; све што пошљу зачас плане,
а сељаци буље очи и чуде се где му стане!

Но, бадава што га мите... Он све прима јер је лаком;
ипак не да на језеро, па додија зато сваком!

Гађали га већ топчетом, мислиш да ће мртав пасти,
а он само што се стресе и с урликом насмеје се;
праћакне се грозним репом, па их зове да их – части!
А његова „част“ већ зна се, ког одвуче у таласе!...
... Кука мало и велико; кука село; не зна шта би!

Ал’ што не зна цело село, паде на ум једној – баби!

... Једног јутра пође она – а звала се баба Нежа –
и понесе на језеро огромнога живог јежа!

... Змај баш тад је изишао и доручак ту је чеко
а баба га поздравила, али стала подалеко;
па се баци из све снаге; у то зину страшни змај;
хтеде јежа да прогута – преседе му залогај!

Гутао је, гушио се, па му смрче.
Надмудри га баба Нежа – и огњени змај ту црче!

Све се село овесели кад угину страшни змај!
А баба је за живота стекла, децо, славе сјај.
После смрти примио је свети Петар у свој рај!

ПРЕД ОГЛЕДАЛОМ

Андра Франичевић

Нашо мајмун стари
Огледало неко,
Па видео себе
И озбиљно реко:

„Е, што јесте, јесте,
Нема, брате, збора:
Још видео нисам
Оваквога створа!

Гле како је смешан,
Гле како је длакав!
Баш ти, Боже, хвала
Што ја нисам такав!“
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Змей, на берег выползая, всё проглатывал зараз,
а крестьяне удивлялись: „Как не лопнет? Жрать горазд!“

Так кормили люди Змея – был обжорой знатным он!
А к воде ходить не смели – не пускал он, гнал их вон!

Ну, тогда – стрелять из пушки: думали – авось убьют.
Он встряхнулся, рассмеялся, невредимый – тут как тут!
Змей зовёт на угощенье, развернув огромный хвост:
тут уж ясно – он подымет волны в свой огромный рост!
Плачет мал и стар, не зная, как же с этим Змеем быть.

Лишь старушка-вековушка догадалась – как сгубить.

Вот однажды, ранним утром, осторожно, не спеша,
прямо к озеру бабуля в тряпке принесла ежа.

Там, проснувшись, Змей голодный в нетерпенье ожидал.
„О! Пришла моя закуска!“ – ей с усмешкой он сказал!
Баба кинула ежа – страшный Змей разинул пасть.
Проглотить ежа пытался, да не тут-то было. Хрясь!

Он глотал ежа, давился – не под силу выдох-вдох –
взор змеиный помутился... Тут он взял да и подох!

Веселятся все сельчане – сгинул, сгинул страшный Змей!
Ну, а бабушку все славят – ей почет среди людей! 

В.К.,М.Ф.

ПЕРЕД ЗЕРКАЛОМ

Андра Франичевич

Старая мартышка
 Зеркало нашла,
Поглядела важно
 И произнесла:

„Ну и уродилась,
 Нечего сказать –
Этакой красотки
 И не отыскать.

Ну и волосатая,
 Ой, что за смешная!
Я-то, слава Богу,
 Вовсе не такая!“

М.Е.
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ДВА ЈАРЦА

Душко Трифуновић

Два су јарца врло проста
пошли преко уског моста

један с једне стране други с друге стране

Скупили се навијачи
да гледају ко је јачи

или једна страна   или друга страна

Стали јарци па се мјере
онда поче да се дере

један с једне стране  други с друге стране

Склањај ми се ружна стоко
бацићу те у дубоко

виче једна страна   виче друга страна

Кад су дошли насред моста
један рече сад је доста

и са једне стране   и са друге стране

Вратимо се сваки себи
да до туче дошло не би

ни са једне стране   ни са друге стране

Вратише се па се смију
пусти људе да се бију

и са једне стране   и са друге стране

Ви сте ову причу знали
нисте ни ви с крушке пали

један с једне гране   други с друге гране

ПЕРТЛЕ

Драгомир Ћулафић

Две пертле, лева и десна,
пробудише се тужне.

Зашто?

Сањале су нешто страшно!
Ципеле им рекле:
Старе сте и ружне!
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ДВА КОЗЛА

Душко Трифунович

По мосточку через речку
шёл козёл козлу навстречу

один шёл налево другой шёл направо

Люди посмотреть пришли
а козлы упорно шли

справа налево и слева направо

И кричат друг другу „прочь!“
одинаково точь-в-точь

что справа налево что слева направо

Так дошли до середины
две упрямые скотины

один пёр налево другой пёр направо

„Уступай сейчас же путь
а не то могу столкнуть!“

блеет тот что слева блеет тот что справа

„Ладно! уступлю без боя“
осенило тут обоих 

один прошёл налево другой прошёл направо

„Те кто глуп пускай дерутся“
разминулись и смеются

один смотрит слева другой смотрит справа

Вспомним притчу и пойдём
ты да я своим путём

один справа налево другой слева направо

А.Ш.

ШНУРКИ

Драгомир Чулафич

Шнурки, левый с правым,
проснулись в печали.
Приснилось бедняжкам,
что туфли сказали:
„Зачем же
так стары и гадки вы стали!“

О.А.
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СРДА

Јован Јовановић Змај

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

Питају ме и отац,
       И тетка, и мама:
„Шта је теби, Евице?“
       – Ја не знам ни сама.

А кад чело разведрим
       (То ме стане труда),
Онда питам сама себе:
       „Што си била луда?“

ГОСТИ

Душан Радовић

Лепо је имати госте.
Лепо је ићи у госте.
 Није лепо бити сам.

САВЕСТ

Владимир Андрић

Жалим се мами
жалим се тати
ал’ куд год кренем
савест ме прати

Жалим се баби
жалим се деди
ал’ свуд у стопу
савест ме следи

Савести моја
памет у главу
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КАПРИЗУЛЯ

Йован Йованович-Змай

Вдруг накатят на меня
Злоба и обида, –
И стою в углу полдня,
Грустная, сердитая.

Мама, папа: „Что с тобой, – 
Спросят,  –  дорогая?“
Помотаю головой:
И сама не знаю!

Дуюсь, хмурюсь и сержусь,
Сколько хватит силы,
А устану – удивлюсь:
„И чего глупила?“

Е.П.

ГОСТИ

Душан Радович

Как хорошо принимать гостей
И в гости ходить самому.
Но ничего не бывает скучней,
Чем дома сидеть одному.

Л.Я.

СОВЕСТЬ

Владимир Андрич

Как дежурный за спиной,
ходит совесть вслед за мной.
вечно ходит по пятам...
я во двор – и совесть там,
задает свои вопросы:
„Почему ушёл без спроса?“

От приятеля украдкой
съесть хотел я шоколадку,
совесть шепчет: „Не годится:
с другом надо поделиться...“
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одмори ноге
лези у траву

Што ти је тол’ко
до мене стало
на неког другог
пређи бар мало

БАЛАДА

Спасоје Лабудовић

Наше је слатко
трајало кратко,
чак су и тегле
некуд побегле.

У НАШЕМ ГРАДУ

Гвидо Тартаља

У нашем граду
баке у лето
пију лимунаду
и деде
једу сладоледе.

А унуци?

Они су на муци:
с парама у руци
чекају на ред
сад за лимунаду
сад за сладолед.
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Прошу её: „Пожалуйста,
оставь меня в покое!“
Я маме с папой жалуюсь:
„Ну, что это такое!?“
Но мама улыбается,
и папа улыбается...
похоже, ситуация
им эта очень нравится!

С.Г.П.

БАЛЛАДА

Спасое Лабудович

Варенье на полке
пробыло недолго –
в дальние дали
даже банки сбежали!

Е.Т.

В НАШЕМ ГОРОДЕ

Гвидо Тарталья

Жаркие денёчки
снова настают,
у киоска бабушки
газировку пьют.
А деды-сладкоежки
толпятся у тележки
с мороженым дешёвым,
клубничным и вишнёвым.

А бедные внуки
стоят на солнцепёке,
ждут своей очереди,
им ведь тоже хочется
полизать мороженое,
выпить лимонаду…
Нет со стариками
никакого сладу! 

М.Б.
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ОБЛАЦИ

Воја Царић

Облаци, облаци, лађице лаке
путују небом, плове смело –
гледало дете у облаке
и беле лађе заволело.

Куда сте хтели,
морнари бели?
Куда сте хтели,
морнари бели?
Планина ова зар вас не плаши –
превисока је за лађе нежне,
и неће моћи конвоји ваши
да пређу оштре врхове снежне.
Горе ће ветар, што сада дрема,
на камен хладни да вас баци –
а онда више пловидбе нема.
Повратите се, бели облаци!

ПОУКА

Душан Радовић

Хтела је да види шта је доле,
нагла се преко стола и – пала.
Ко?
Једна виљушка радознала.

СТРАХ

Григор Витез

Ја се не бојим кад је мрак,
Ја сам већ велик,
Ја сам ђак!

Ја се не бојим –
Али ништа не видим очима својим...
Шта ли под креветом може бити?
Тамо се може свашта скрити.
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ОБЛАКА

Войя Царич

Плывут облака стайкой лёгких лодчонок
под парусом белым в дальние дали.
Как-то их в небе увидел ребёнок,
и крепко они ему в душу запали.

Куда вы так смело,
кораблики белые?
Куда вы так смело,
кораблики белые?
Не страшно? Под вами пик горного кряжа –
он слишком высок для посудины малой,
и вряд ли смогут флотилии ваши
покрытые снегом пройти перевалы.
Ветер, который, как дремлющий витязь,
пока затих, собирая силёнки,
сдует вас вниз – и конец вашей гонке.
Кораблики белые, остановитесь!..

Е.Т.

УРОК

Душан Радович

Что там, за краем стола, узнать захотела,
заглянула – и вниз полетела.
Кто?
Одна любопытная вилка, которой до всего было дело.

А.Б.

СТРАХ

Григор Витез

Не страшна мне темнота,
Я большой,
Я школьник, да!

Мне не страшно, братцы, но –
Отчего в глазах темно…
Под кроватью, может статься,
Что-то вздумало скрываться?
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Па иза пећи да се јави
Можда нешто с рогом на глави?

Па иза врата –
Што иза врата може бити?
Морат ћу свјетло упалити!

И свјетло сину,
Неста мрак.
Под кревет гледа
Наш јунак.

А под креветом, а под креветом
Папуче мирно стоје
И кажу: то смо ми,
Папуче сиве
Чекамо ноге твоје
Милостиве.

А иза пећи, а иза пећи
Смије се канта за угаљ,
Крупно се смије
Па ће рећи:
То сам ја, знаш ме већ,
Чекам јутро да храним пећ,
Па када бијела зима брије,
Нека се твоја милост грије.

А крај ормара, крај ормара
Столица мирно се одмара.
Дрвеном ногом чвршће стане,
Дрвеним гласом викну одједне:
Чекам и ја да јутро сване,
Да твоја милост на ме сједне.

А иза врата, иза врата
Стоји – ништа.
Ама баш ништа!
И то ништа њему запишта:
Што буљиш у ме?
Што ту стојиш?
Ја сам то,
Ништа!
Мене се бојиш?
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А за печкой кто такой,
С однорогой головой?

Кто стоит там у дверей –
Свет зажгите поскорей!

Вспыхнул свет,
И всё видать –
Герой смотрит
Под кровать.

Под кроватью, под кроватью
 Тапки серые стоят
 И спокойно говорят:
 Мы твоих заждались ног,
 Ты забыть о тапках мог.

А за печкой, а за печкой
 С углем полное ведро
 Усмехается хитро:
 Нам с тобою вместе жить,
 Утром буду печь топить,
 А когда зима нагрянет,
 Уголь греть всех в доме станет.

А у шкафа, а у шкафа
 Стул спокойно отдыхает,
  Крепко ноги в пол вжимает,
 Деревянно вопрошает:
 Жду, когда придёт рассвет –
 Пригожусь тебе иль нет?

А за дверью, а за дверью
 Что стоит? Да ничего!
 Это „ничего“ вещает:
 Кто меня тут вспоминает?
 Ты чего дрожишь и злишься –
 Я ничто!
 Меня
 Боишься?

И.П.
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ЗАТО

Спасоје Лабудовић

Уплашило се
једно дете
па му срце
сишло
у пете.

ЗАШТО У ПЕТЕ?
питаћете.

Па зато да му
ноге полете:
да му кораци
буду већи –

да од тог страха
побегне дете
лако,
брзо,
трчећи.

ДЕТЕ И ПАС

Душан Радовић

Дете се плаши пса.
Пас се плаши
детета.
Када би знали
да се и један
и други плаше
не би се
плашили.

МОЈА КУЋА

Иван Цековић

Моја кућа је лијепа кућа,
Љепша од сваког гнијезда;
Њу сунце воли, а до сванућа
Грли је свака звијезда.
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ПОТОМУ ЧТО

Спасое Лабудович

Испугаются 
ребятки,
и душа 
уходит
в пятки.

В ПЯТКИ?
Почему же в пятки?

Чтобы стать ногам
сильнее,
чтобы стать шагам
длиннее.

Чтоб от страхов 
вы, ребятки,
убегали
без оглядки. 

Н.Ф.

СОБАКИ И ДЕТИ

Душан Радович

Дети собаку боятся.
Собака боится детей.
Надо бы им догадаться
Об этом как можно скорей.
Тогда перестанут бояться
Дети – собаку,
Собака – детей.

Л.Я.

МОЙ ДОМ

Иван Цекович

Мой дом –
Весьма уютный дом,
Не хуже птичьих гнёзд.
Мой дом –
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Моја кућа је на крају села,
Моја кућа је много хтјела.
Хтјела је бити кров за птице
И ноћ за свице.
Хтјела је бити дворац из бајке,
Из дивне бајке моје баке...
Можда и насеље малих мрава
У царству трава.
Она је хтјела да буде длан
Гдје спава дан.
Она је сплела изнад огњишта
Циглу до цигле
Да јој ни мраза оштре игле
Не могу ништа.

Уз њена поткровна скривалишта
Птице живе.
По зидовима пауци плету
Мреже сиве.
Око огњишта бакиној бајци
Дјеца се диве.

Та моја кућа сва је од креча и камена
Па чини јој се да ко планина
Има рамена.
И можда зато горда тако
Стоји и живи на крају села
И прича мени, шапће сваком
Шта је жељела, шта је хтјела
У своме вијеку још да буде...
Можда ко галеб птица бијела
Којој се дјеца за лет нуде
Да би до сунца узлетјела.
Ил’ је та кућа дивнога лика
Више од свега пожељела
Да има много становника.
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Он полон солнца днём,
А ночью полон звёзд.
Мышей летучих
Много в нём,
Они на чердаке
Вниз головою
Дремлют днём
В укромном уголке.
В нем пауки,
Как рыбаки,
Раскидывают сеть,
Часами могут,
Чудаки,
Не двигаясь висеть.

В нем бабушка
У очага
Сидит,
В огонь глядит,
Седа,
Как горные снега,
И сказку говорит.
Но чем ещё
Мне мил мой дом,
Сейчас узнаешь ты
Весь век мечты
Гнездятся в нём,
Чудесные мечты!

Он в Черногории моей
Хотел бы замком стать
Иль кораблём,
Чтоб гладь морей
Форштевнем разрезать.

Для работящих муравьёв
Он горкой хвои
Стать готов,
Для светляков –
Ночною тьмой,
Пускай себе горят!
Для трав – землёй,
Для рыб – водой,
Игрою – для ребят.
Хотел бы он
Постелью стать,
Такой, чтоб солнцу
Лечь поспать.



392 ИЗА БРДА ПЛАВА – ДЕЦА ЗНАЈУ ШТО НЕ ЗНАЈУ

МРАВ ДОБРОГ СРЦА

Бранислав Црнчевић

Три милиона и један мрав живе, раде и спавају
У мрављем граду,
Испод велике крушке, у хладу,
Они имају куће на спрат, на три, на девет
спратова,
Они навијају будилнике на пет, да би се на време
пробудили.
Тачно у пет зазвони милион сатова,
Тада мрави устају, галаме, праве збрку,
Облаче се, перу зубе у трку.
Када зазвони шест, нема никога у граду;
Сви су на раду.

Ујутро мравље старешине по списковима
прозивају:
Мрав тај и тај.
Мрави се по именима одазивају.
Свак мора да каже: Ту сам! И: здрав;
Када се јави три милиона и један мрав,
Тада је списку крај.

Пре три дана, тек што се јутро заплавило,
Мрави се три пута у групе престројавали
И три пута пребројавали.
Старешине су из спискова прозивали:
Мрав тај и тај.
Мрави се, по именима, одазивали.
Како год окренеш: три милиона мрава!
И крај!
Шта је са једним мравом? Зар спава!
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Не раз я спрашивал его:
– Ответь, мой милый дом,
А всё же
Более всего
Мечтаешь ты о чём?

И дом сказал
В конце концов:
Побольше нужно
Мне жильцов!

Ю.В.

МУРАВЕЙ С ДОБРЫМ СЕРДЦЕМ

Бранислав Црнчевич

Три миллиона и один муравей живут, работают, спят
В муравьином городке,
Под старой грушей, в холодке.
В их доме этажей не сосчитать.
Все заводят будильники ровно на пять, чтоб вовремя встать.
Миллион звонков – значит, пять, надо вставать,
Муравьи, галдят, толкаются,
Чистят зубы в спешке, одеваются, 
В шесть в городке никого не найдёте –
Все на работе.

С утра старшины по спискам муравьиным
Выкликают бойко: „Муравей такой-то!“
Муравей всегда отозваться готов,
Всякий чеканит: „Здесь и здоров!“
Три миллиона и один молодец –
Тут и списку конец.

Но три дня подряд, лишь солнце поднялось,
Муравьям перестраиваться трижды пришлось.
По три раза их пересчитали.
Старшины всех по спискам вызывали:
„Муравей такой-то!“
Муравьи, как всегда, отзывались бойко.
Как ни крути, ровно три миллиона на поверке стоит!
И всё! Не больше!
Где же ещё один? Неужели спит?

Назавтра то же, послезавтра то же,
Только три миллиона – никто понять не может:
Тут что-то не так! Тут что-то нечисто!
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Сутрадан исто, и прекосутра исто,
Три милиона мрава тресе главом:
Ту има нешто чудно! Ту нешто није чисто!

То занимљиво постаје,
Зашто, и који мрав недостаје?

Нема мрава који је највише певао и галамио
Он се, због нечег, осамио.

Шта му је? – чуде се три милиона мрава
У мрављем граду,
Испод велике крушке у хладу.
Шта му је?
Зашто самује?

Три дана није ни реч прозборио,
Мрави који са посла кући хитају
Његову мајку питају:
Да ли се одобровољио? Да ли је проговорио?

Три дана ништа није ручао,
Сем је по граду лутао
И замишљено ћутао,
Или на степеништу чучао.

Сви се питају: Шта му је?
Шта му је? Зашто самује?

Све је у мрављем граду збунио.
Мрвицу кекса су му нудили,
А он се узјогунио:
Није ни прстом макнуо, није је такнуо.

А јутрос, тек што се дан заплавио,
Неко је бучно прозор отворио
И мрављем граду јавио:
„Проговорио је! Проговорио!“

Зашто је мрав три дана ћутао?
Што није ручао?
Што је замишљен градом лутао?
И на степеништу чучао?

– Пре неколико дана – вели – мој је тата
Отерао гладног цврчка са врата.
И, сада, нећу ни да се макнем.
Док не доведете цврчка да са мном руча
Нећу ништа да такнем!
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Всем интересно, все знать желают,
Почему и какого муравья не хватает?

Нет заводилы и запевалы.
Он вдруг почему-то – один? Что же с ним стало?

„Что с ним?“ – дивятся три милиона
В муравьином городке,
Под старой грушей, в холодке:
„Знать хотим –
Почему он один?“

Три дня ни слова не говорил он.
Муравьи, что домой к нему приходили,
Маму его объяснить просили:
Был он весел или грызла его забота? 
Может, он ей сказал хоть что-то?

Оказалось – три дня ничего не брал в рот,
Шатался по городу взад-вперёд
И задумчиво молчал
Или, на лестнице сидя, скучал.

У всех вопрос: что это с ним?
Что с ним? Почему он один?
Всех в городке это очень смущало,
Крошкой от кекса его угощали,
А он заупрямился:
Пальцем не повёл, с места не сошёл.

А нынче утром, чуть солнце вышло,
Кто-то с шумом окно открыл
И крикнул так, что весь город услышал:
„Заговорил! Он заговорил!“

Почему муравей три дня молчал,
В рот ни воды, ни еды не брал?
Почему задумчиво по городу гулял
И, на лестнице сидя, скучал?

– Три дня назад мой отец отчего-то
Голодного сверчка прогнал за ворота.
И теперь я не тронусь с места, нет –
Пока не пригласите сверчка на обед,
Ни до чего не дотронусь!

И по сей день
В муравьином городке,
Под старой грушей, в холодке,
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Па сада
У мрављем граду
Испод велике крушке, у хладу,
Три милиона мрава трчка
И тражи цврчка.

ЗАШТО СУ НОЋИ

Мира Алечковић

Кад крене на пут последњи брод,
и свака лутка склопи очи,
децо, утишајте ход,
почиње ноћ, почиње ноћ,
а знате ли зашто су ноћи?

Ноћи су да се спокојно спава,
па да се ујутру устане ведар,
ноћи су да не боли глава
када се дуго у звезде гледа,
глава несташлука пуна и звезда.

Ноћи су да мама малишана
покрије и каже: лаку ноћ, дете.
Ноћи су да месец кроз платане
златасте мреже снова плете...

Кад крене на пут последњи брод
и свака лутка склопи очи,
децо, утишајте ход,
почиње ноћ, почиње ноћ.
Сад знате зашто су ноћи.

КАПЕТАНОВА ЛУЛА

Драган Лукић

Једном капетану
на Океану
украо талас лулу.
Обишао је мора сва
и питао многе лађе
где да је нађе.
Он сам с лађом плови,
напустили су га морнари његови.
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Три миллиона муравьёв рыщут,
Сверчка того ищут.

И.Ч.

ЗАЧЕМ ОНИ – НОЧИ?

Мира Алечкович

Когда последний корабль отплывёт
и куклы смежат свои очи,
тише, дети, убавьте ход –
ночь идёт, ночь идёт.
...А зачем они – ночи?

Ночи затем, чтоб спокойно спать
и чтобы весело утром встать,
а вечером долго звёзды считать,
и чтоб не болела ничья голова,
полная выдумок и озорства.

И чтобы мама сказала нам:
спокойной ночи, дети.
И чтоб на ветках платана луна
плела золотые сети...

Когда последний корабль отплывёт
и куклы смежат свои очи,
тише, дети, убавьте ход –
ночь идёт, ночь идёт.
...Вот зачем они – ночи.

М.А.Б.

ТРУБКА КАПИТАНА

Драган Лукич

Как-то раз у капитана
Посредине океана
Трубку старую украл
Озорной девятый вал.
С той поры прошло сто лет –
Старику покоя нет!
Год за годом он обходит
Океаны и моря
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О лађи прича цео морнарски род
да је то неки фантом-брод
који лута с товаром блага.
У ствари,
то капетан стари
за лулом својом трага.

ЧУДНА КЊИГА

Мира Алечковић

Мој тата много књига има
дебелих као три читанке,
корица тврдих, корица меких,
неке су мале, неке су танке,
неке су од њих пуне слика:
градова страних, чудних земаља,
а неке опет: лик до лика
асирског цара, француског краља.
Друге: јунака, бојева, вила,
и коња који имају крила.
А треће опет, људи жутих,
црвених, црних и белих људи,
једнима коса тршава врло
другима шарени лице и грло,
трећима очи мале и косе,
четврти медвеђе крзно носе,
а пети налик тати и мами,
под сликом пише: „Европљани“.

Мој тата много књига има
дебелих као три читанке,
ал’ има једна, на столу стоји
њу често тата дуго листа,
њој често тата преврће стране,
показује ми далеке земље,
планине, мора, океане...
И каже: на тај простор плави
негде на мапу прстић стави,
ту можда сада неки брод плови...
И онда мрља велика плава
почне пред оком да поиграва,
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И на дне морском находит
Паруса и якоря,
Бригантины и корветы,
Пушки, сабли, пистолеты,
Груды всякого добра,
Золота и серебра,
Бочки солонины,
Древние кувшины,
Сундуки монет...
А вот трубки нет!

Ю.В.

ЧУДЕСНАЯ КНИГА

Мира Алечкович

Книг у папы очень много!
Все они за рядом ряд
За стеклом в шкафах стоят.
Та с улыбкой, эта строго –
Все по-разному глядят.
В этой книге – поученья,
А вот в этой – приключенья,
В той – печаль, а в этой – смех,
Эта – в сон кидает всех.
Есть немало книг учёных,
В переплетах золочёных,
Есть тут книги про войну,
Про царя и старину.
Я смотрю их по порядку.
Эта – тонкая, с тетрадку,
Та – с четыре букваря,
Но, по правде говоря,
Чаще всех смотрю я книгу,
Что у папы на столе,
Больше всех люблю я книгу,
Книгу о самой Земле.

Папа мне показывает горы, океаны,
Папа мне рассказывает про чужие страны.
– Тут сейчас стоит жара самая жестокая,
А вот тут стоит гора самая высокая.
Здесь, на голубом просторе, где лежит твоя рука,
Может, судно, с бурей споря, к нам спешит издалека.
И плывут передо мною в бурном море корабли,
Чайка с криком над волною мчится в сторону земли.
Где покрашено зелёным, там пойдёт уже земля,
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постаје бескрајна, модра вода,
и по њој пали галебови.

А по зеленом жито и трава
и ниче булка испод свода,
и почне ливада да се шарени,
и почне река да се пени.
И почну да расту мрке планине,
ја бих се на Авалу пела ил’ Шару
и ја бих пешице дошла до Кине,
и ручала бих на Гибралтару,
а кад ме зовне Еским-деда,
ушла бих у њину кућу од леда.
Онда бих са њима ловила кита, –
а после била у Африци,
навукла мрежу против москита,
и перо чупнула шареној птици.
И путовала, и путовала,
и никад не бих уморна стигла.

Мој тата чудну књигу воли;
што нису све такве у школи!

ПОЗИВ С МОРА

Драган Лукић

Једнога дана ајкуле
позиве су послале
на острва где се дим
диже изнад гора:
„Пошаљите један тим
да играмо ватерполо
насред плавог мора.“

Јављају са Виса:
„Сад играмо клиса.“
Са острва Крка:
„Сад се спрема трка.“
Са лепе Корчуле –
да их ноге боле.
Јављају са Раба:
„Екипа нам слаба.“
Са острва Мљета:
„Нама киша смета.“
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Там секвойи, пальмы, клёны, там поляны и поля.
А коричневые пятна – показатель высоты,
Поглядишь, и всё понятно – это горные хребты.

Я иду по Гималаям, скоро встречусь я с Китаем,
Там побуду, а к обеду я в Гренландию поеду.
Нет, не страшен мне мороз – приглашает эскимос
В снежный дом к нему войти, подкрепиться по пути.
От него я мчусь в Гвинею,
От восторга я немею.
Нет, наверно, зеленее
Места в мире, чем Гвинея!
По тропическому краю
Я гуляю день-деньской,
С негритятами играю,
Взрослым неграм помогаю,
А потом лечу домой.

Я всегда, всегда готова
Каждый день и каждый миг
В дальний путь пуститься снова
По чудеснейшей из книг!

Ю.В.

ПРИГЛАШЕНИЕ

Драган Лукич

Однажды акулы
В дальние дали
На все атоллы,
На все острова
Сто тысяч пятьсот
Телеграмм разослали
И люди читали
Такие слова:
„Мы просим,
Чтоб с острова
Или атолла
Прислали команду
Как можно скорей,
Чтоб с нами, акулами,
В водное поло
Сыграла она
На просторах морей“.

И вот отвечает им
Остров Тасмания:
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 Јављају са Локрума:
„Пукла нам је гума.“
Са сунчаног Хвара:
„За пут нема пара.“
Јављају са Пага:
„Понуда је драга,
кад би дошли к нама
играли би с вама.“

А сред мора ајкуле
десет дана чекале.
Смејало се само море,
Јер је чуло одговоре.

МАМА КАЖЕ

Ласло Блашковић

Почнем да се умивам,
мама каже:
– Умиј се!

Почнем да се изувам,
мама каже:
– Изуј се!

Кад седнем за сто,
мама каже:
– Седи!

Кад почнем да једем,
мама каже:
– Једи!
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„У нас что-то нету
Большого желания“.

А вот отвечает
Весёлая Куба:
„Мы к вам не приедем –
Играете грубо“.

Пришло сообщение
С острова Явы:
„Смущают нас ваши
Спортивные нравы“.

Последним ответил им
Остров Таити:
„Прекрасно. Согласны.
Но только плывите,
Скорее плывите
Сюда, на Таити,
А также учтите,
Что здесь, на Таити,
В этой игре
Применяются сети –
Самые крепкие 
Сети на свете“.

Ю.В.

МАМА ГОВОРИТ

Ласло Блашкович

Начну умываться –
мама говорит:
– Умойся!!

Начну разуваться –
мама говорит:
– Разуйся!

Сажусь за стол –
мама говорит:
– Садись, не зевай!

Начну есть –
мама говорит:
– А ну, ешь давай!

А.Б.
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НЕПРАВДА

Ласло Блашковић

Неко има деду,
неко нема деду,
неко има меду,
неко нема меду,
неко има
и деду и меду,
а ја немам
ни меду ни деду.

КАД ЈЕ БИО МРАК...

Душан Радовић

Кад је био мрак,
кад је био мрак,
појурила мачка миша
чак, чак, чак.

Појурила мачка миша
чак, чак, чак
– а да л’ га је прогутала,
ил’ га није прогутала,
то ни она није знала
– јер је био мрак,
јер је био мрак... 

ТАТА, УГАСИ МРАК

Драган Радуловић

Тако је Синиша тражио
да се упали свјетло

Мрак неку црну мрежу плете
у коју може упасти свак,
ја сам једно плашљиво дијете,
– тата, угаси мрак!
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НЕСПРАВЕДЛИВОСТЬ

Ласло Блашкович

У кого-то есть дедушка,
у кого-то медведушка,
у кого-то нет дедушки,
у кого-то медведушки,
у кого-то –
и дедушка, и медведушка,
а у меня – 
ни медведушки,
ни дедушки.

А.Б.

КОГДА БЫЛ МРАК...

Душан Радович

Был в ту пору мрак,
непроглядный мрак,
погналась за мышкой кошка –
так, так, так.

Погналась за мышкой кошка –
так, так, так,
– а вот растерзала
или не поймала –
этого-то кошка и сама не знала.
Был повсюду мрак,
непроглядный мрак...

А.Б.

ПАПА, ВЫКЛЮЧИ НОЧЬ

Драган Радулович

Так Синиша просил меня
зажечь свет

Плетёт темнота свою чёрную сеть,
по дому ползёт моему,
кругом так темно, что страшно смотреть.
Папа, выключи тьму. 
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Из мрака чудни скакавац скочи,
ја сам мален, а он је јак,
мрак има тако велике очи,
– тата, угаси мрак!

Мрак на неку невољу личи,
шушка ко змија, сова ил’ рак,
намргођен је у свакој причи,
– тата, угаси мрак!

Тамне сјене ка мени иду
побјећи ћу у снове чак,
упри оно дугме на зиду,
– тата, угаси мрак!

ЛЕД

Момчило Тешић

Сунце одозго лиже лед,
талас мисли: ту је мед!

Талас оздо лиже лед,
сунце мисли: лиже мед!

И данас, од неког доба,
плочу леда лижу оба,

да дођу до слатког меда.
Тако брзо неста леда.

ШТА ТО ГОВОРИ ТАМАРА
КОЈА ЈОШ НЕ ЗНА ДА ГОВОРИ 
ДОК С ЦУЦЛОМ У УСТИМА ПОСМАТРА ОВАЈ ВЕЛИКИ 
АЛИ ДА ЛИ И НАЈСАВРШЕНИЈИ СВЕТ

Изет Сарајлић

Само
да ниједној маци деца не пребију шапе

Само
да ниједног меду у шуми не погоди метак
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Кузнечик-колдун из чёрной страны
прыгнет к постели моей, 
мне всюду чужие глазища видны,
выключи страх поскорей.

Ползает тьма колючей бедой,
как будто змея или рак, 
ухает рядом ночною совой,
папа, выключи мрак.

Тёмные тени подходят ко мне, 
чтобы меня уволочь, 
нажми эту кнопку, там, на стене, 
папа, выключи ночь.

П.Ф.

ЛЁД

Момчило Тешич

Весною солнце лижет лёд,
волна решила: это мёд!

Волна упрямо лижет лёд,
а солнце думает: там мёд!

Кто с высоты, а кто пониже,
усердно оба льдину лижут,

найти мечтают сладкий мёд.
...И скоро исчезает лёд.

А.Б.

ЧТО ГОВОРИТ ТАМАРА
КОТОРАЯ ЕЩЁ НЕ УМЕЕТ ГОВОРИТЬ
НАБЛЮДАЯ С СОСКОЙ ВО РТУ
ЗА ЭТИМ ОГРОМНЫМ И НЕСОВЕРШЕННЫМ МИРОМ

Изет Сарайлич

Только
чтоб ни одну кошку за хвост не таскали мальчишки
Только
чтоб ни одна пуля в лесу не попала в мишку
Только
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Само
да ниједну брезу не разнесе граната

Само
да се измире сви народи света

Само
да се врате сви љубимци смрти

Само
да не буде никаквог земљотреса

Само
да сви авиони слете срећно на писту

Само
да мој отац заврши своју песму
Само
да сви очеви пређу у песнике 

САМ ХТЕЛА ДА КАЖЕМ

Гордана Брајовић

Сам хтела да кажем: деца знају и што не знају.
Сам хтела да кажем: нико не зна шта деца знају.
Сам хтела да кажем: сви знају шта не знају само
Деца знају шта знају.

* * *

Љубивоје Ршумовић

Имам право да живим
Имам право да дишем
Природи да се дивим
Учим да читам и пишем

Неправди стављена тачка
Чуј ме одрасли свете
Нећу да будем играчка
Хоћу да будем дете
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чтобы от взрывов не плакали дети
Только
чтоб помирились все люди на свете
Только
чтоб не было больше смерти
Только
чтоб не случалось никаких землетрясений
Только
чтоб самолеты летали спокойно зимою и летом
Только
чтобы мой папа закончил стихотворение
Только
чтобы все папы превратились в поэтов.

И.В.Ч.

Я ХОТЕЛА СКАЗАТЬ

Гордана Брайович

Я хотела сказать: дети знают даже то, чего не знают.
Я хотела сказать: никто не знает того, что знают дети.
Я хотела сказать: все знают то, чего не знают, и только дети
знают то, что знают.

А.Б.

* * *

Любивое Ршумович

Я право имею жить
Я право имею дышать
Природу знать и любить
Учиться читать и писать!

Хватит ставить ловушки
Вот вам правда, взрослёнки
Я не хочу быть игрушкой
Я хочу быть ребенком!
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Под небом плавим ил сивим
Под сунцем које ме греје
Имам право да живим
Да се играм и смејем

МОЈА ПЕСМА

Драган Лукић

Немам птицу, али имам песму,
речи су јој ко перје шарене.
Немам пса, али имам песму
која стално трчкара уз мене.

Јастуку је увече шапућем,
само тихо да је кревет чује,
песмица ме ко псетанце греје
и ко добра птица успављује.

ШТА ЈА ВИДИМ

Јован Јовановић Змај

Мала деца – мала лађа – мало море –
Мало једро и катарка над њом горе.
Мало ветра – мали вали – мала лука –
Мала крма – мала мука – мала рука.
Све је мало, те изгледа као шала;
Кад је тако, нек и песма буде мала.
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Небу синему – быть
Солнцу – планету греть
Я право имею жить
Играть смеяться и петь!

Ми.Б. 

МОЯ ПЕСНЯ

Драган Лукич

Нету птицы у меня, но зато есть песня,
и слова её пестры, словно птичьи перья.
Нет собаки у меня, но зато есть песня,
с этой песней мы всегда и повсюду вместе.

Эту песню я шепчу вечером подушке,
чтобы слышали её все мои игрушки.
Эта песенка ко мне, как щеночек, мчится
и баюкает меня, как большая птица.

М.А.Б.

СКАЗОЧКА

Йован Йованович-Змай

Маленький мальчик
В маленькой лодке
В маленьком море плывёт.
Маленький ветер
По маленьким волнам
Лодочку гонит вперёд.

К маленькой пристани
В маленький город
Мальчик приплыл наконец.
Маленький парус
Спущен на мачте,
И маленькой сказке конец.

Л.Я.
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ШАРЕНИ МОСТ 
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РАЗНОЦВЕТНЫЙ МОСТ
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СУНЧАНИ КОЊИ

АН ЗВАН ДРАН

Народна 

Ан, зван, дран,
Цеки, боки, бан,
Бићи, копи,
Ради, рак.

СТВАРАЊЕ СВЕТА

Лаза Костић

Бог је сково сунце
од сувога злата
ковницу голему
небесних дуката.

Бог је сково звезде,
ситне сребрњаке,
Бог је сково месец,
талир међ петаке;

Бог је сково земљу,
потуру велику,
приково је на њу
своју царску слику.

То големо благо,
овејану славу,
закључо је тврдо
у кутију плаву; – 

час по час отвара
ту кутију света,
а кад год отвара,
потуру загледа.
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СОЛНЕЧНЫЕ КОНИ

АН-ЗВАН-ДРАН

Народная

Ан-зван-дран,
цеки-боки-бан!
Тук-тик-так,
роки-раги-рак!

А.Б.

СОТВОРЕНИЕ МИРА

Лаза Костич

Бог выковал солнце
из чистого злата –
монетный двор
небесных дукатов;

Бог выковал звёзды –
горсть медяков –
и месяц – талер
среди пятаков;

Бог выковал землю,
монету великую,
на ней отчеканил
свой царский лик он.

И это сокровище,
славу и силу
накрепко запер
в шкатулке синей:

порой отворяет
шкатулку света;
когда отворяет –
глядит на монету.

А.Б.
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СУНЦЕ

Зоран М. Јовановић

Сунце је,
сунце је цвет на реверу дана,
сунце је пећ за оне без стана,
сунце је храна
за велика стабла и малене траве.

Сунце је шешир за усијане главе.
Сунце је кугла коју небодери
бацају као рекордери.

Сунце је медаљон од злата
око врата
другарице васионе.
Сунце је,
сунце је брод који изрони и када потоне.

ДОБРО ЈУТРО, СУНЦЕ

Драгутин Огњановић

Добро јутро, Сунце,
Добро јутро, шево.
Добро јутро, свете,
И десно и лево.

Добро јутро, пчеле.
Добро јутро, мрави.
Добро јутро, цврчци,
И бубе у глави.

Добро јутро, ватро.
Добро јутро, пећи,
Добро јутро, хлебу,
И брашно у врећи.

Добро јутро, песмо,
Добро јутро, фруло.
Добро јутро, капо
И дедина луло.

Добро јутро, небо.
Добро јутро, зраци.
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СОЛНЦЕ

Зоран М. Йованович

Солнце...
солнце – цветок на лацкане дня,
солнце – печка для тех, у кого нет жилья,
солнце – питательный корм из огня
для маленьких трав и высоких стволов.

Солнце – шляпа для горячих голов.
Шар, которым небоскрёбы от зари до зари
перебрасываются, как сказочные богатыри.

Солнце – золотой медальон
на шее подруги-вселенной.
Солнце – чудесный корабль, он,
даже когда тонет,
выныривает непременно.

А.Б.

С ДОБРЫМ УТРОМ, СОЛНЫШКО

Драгутин Огнянович

С добрым утром, солнышко!
С добрым утром, жаворонки!
С добрым утром, весь белый свет – 
Слева и справа, по обе руки!

С добрым утром, пчёлы, жуки!
Бабочки и муравьи в траве!
Доброго утра и вам, сверчки
И тараканы в моей голове!

Утро вам доброе, в печке дрова
И юркие пламени язычки!
С добрым утром тебя, каравай,
И тебя, о мешок муки!

С добрым утром, песенка
И пищалка-дудка!
С добрым утром, кепочка
И дедушкина трубка!

С добрым утром, небосвод,
Ясный солнышка восход,
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Добро јутро, ласто,
И малени ђаци.

СУНЦОБРАНИ

Бошко Ломовић

Ведро је небо, ведри су дани –
Сад су у моди сунцобрани.

Бели и плави, жути, шарени –
Над шеталиштем наднесени.

Прекрили плаже све одреда,
Продавце диња и сладоледа.

Носе их млади, носе их стари,
Школарци, поштари и оџачари.

Дани су мање врели и знојни
Под сунцобранима разнобојним.

И краљ је узвикнуо у врео дан:
Мењам краљевство за сунцобран.

КАКО ЈЕ СУНЦЕ ПОСТАЛО

Иван Цековић

Кад је био млад и јак
Кренуо је један зрак
Кроз најцрњи мрак.

Откако је тад кренуо,
Никад није ни тренуо,
Нит је с пута свог скренуо.

Вребале га мрачне але
Како би га прогутале,
Саме да би мало сјале.

Зрак је сјао, сјао, сјао,
У дубине продирао,
Високо се разгранао.
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И птицы на воле,
И ребята в школе!

С.П.

ЗОНТИКИ ОТ СОЛНЦА

Бошко Ломович

Чистое, ясное небо, чистые, ясные дни –
Потому нынче в моде солнечные зонты.

Белые, синие, жёлтые, пёстрые, даже серые –
Каких только нет над бульварами и над скверами.

Прячутся под зонтами пляжи, кафе придорожные,
Горы дынь и арбузов и продавцы мороженого.

Носят их молодые, носят их старые,
Почтальоны и школьники, трубочисты и санитары.

Дни не такие жаркие, дни не такие знойные
В тени разноцветных солнечных зонтиков.

Даже король воскликнул, солнцем изнемождён:
„Полкоролевства любому – за солнечный зонт!“

А.Б.

КАК ВОЗНИКЛО СОЛНЦЕ

Иван Цекович

Когда он молод был и могуч,
Двинулся один сияющий луч
Сквозь холод и чёрный сумрак туч.

Он двинулся, он своё гнул и гнул,
Ни разу не помедлил и не мигнул,
Ни разу с пути не свернул.

Мрачные драконы ловили его,
Чтоб не оставить от луча ничего,
Поймать яркий свет и его самого.

А луч сиял, сиял, сиял,
Глубину небес разрывал,
Свой свет далеко простирал.
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Сад ко звјезда с будном главом
Васионом мутном, плавом
Сија као Сунце право.

СУНЧАНА ПЕСМА

Момчило Тешић

Сунце је велико златно око
које са неба на нас гледа.
У подне узлети као соко,
изјутра изађе, увече седа.

Сунце је нежна, топла рука,
милион пута од других дужа,
која се с ведрог небеског лука
чак до нашег темена пружа.

Сунце је гутач сенки и мрака
и родитељ раскошних боја.
Без његових злаћаних зрака
не би расла деца, ни проја.

Сунце је огроман огњени цвет,
што сваког дана изнад нас цвета.
Без њега мртав био би свет,
и никад не би било лета.

ЛЕТЊИ САН

Јово Чулић

Усред муње усред кише
Појави се сунчев трак
Плачне капи све су тише
Светлост брише дањи мрак

Успаване крошње буди
Набујале реке хук
За сунчевим сјајем жуди
Скроз покисли шумски пук
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Как звезда с поднятой головой,
Во вселенной с тусклой её синевой
Он Солнцем сияет, огромный, живой. 

Е.Г.

СОЛНЕЧНАЯ ПЕСЕНКА

Момчило Тешич

Солнце – золотой большущий глаз,
С неба наблюдающий за нами:
Соколом взлетит в полдневный час,
Вечером – исчезнет за горами.

Солнце – непомерная рука,
Вместе взятых наших рук длиннее, –
Прорывает в небе облака,
Наши головы ласкает, грея.

Солнце – это победитель тьмы,
Многоцветной радуги родитель,
Без него не выросли бы мы,
Тесто бы не поднялось в корыте.

Солнце – лучезарный огнецвет,
Без него застыла бы планета,
Без него нам не встречать рассвет –
И не различить зимы и лета.

А.Ш.

ЛЕТНЯЯ ГРЁЗА

Йово Чулич

Средь дождя и молний свыше
Вдруг прорвался тонкий луч,
Капли плачут тише, тише –
Отступает морок туч.

Спящие встревожил кроны
Вздувшийся поток. И ждёт
Света солнечной короны
Вымокший лесной народ.
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Гледам шуму како блиста
С рибама се игра слап
У моме је оку чиста
У сто боја нежна кап

Дивна дуга преко неба
Спустила се на мој длан
Смишљам жељу коју треба
Да оживи летњи сан

СУНЧАНИ КОЊИ

Воја Царић

Сунчани коњи црвених грива,
пламени коњи без поткова –
прошли без трага преко њива,
и прешли реке без мостова.

Планине прошли непроходне,
широка мора, у брзом касу,
црвени коњи свако подне
на ливадици нашој пасу.

После одлете бесни и сити,
како је лепо коњаник бити!

Јахачи хитри, црвене косе,
што јашу коње пламених грива,
убојне пушке у борбе носе
и криве сабље оштрих сечива.

На заласку их нападне тама –
за светлост сваки борбу прима
ал’ голој сабљи челик се слама
и дуго блешти у облацима.

У овој страшној неравној бици
гину сви коњи и коњаници.
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Водопад играет с рыбкой,
Блещет лес, и, как слеза,
В сто цветов искрится зыбко
Капелька в моих глазах.

Чудо-радуга сквозь небо
На ладонь мою сошла.
Загадать желанье мне бы,
Чтобы грёза ожила.

Е.В.П.

СОЛНЕЧНЫЕ КОНИ

Войя Царич

Солнечные кони, красные гривы,
пламенные кони без подков –
без следа промчались вы через нивы,
перешли вы реки без мостов.

Вы прошли непроходимые горы,
по широким морям рысью пронеслись...
Каждый полдень красные кони
пасутся на лугах всей нашей земли.

Насытившись, яростно летят во всю прыть:
как это здорово – конником быть!

Всадники лихие, рыжеволосые,
скачут на конях, чьи гривы – пламя,
огненные кони в бой уносят
их ружья и сабли с горящими клинками.

Тьма на закате на них нападает,
битва за свет не стихает впотьмах,
мрак обнажённые сабли ломает,
но сталь ещё долго блестит в облаках.

Все кони и все конники погибель свою
находят в страшном неравном бою.

А.Б.
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ОДЛАЗИ СУНЦЕ

Десанка Максимовић

Одлази сунце. Последње зраке
већ грле шуму храстову младу;
залуд дрвеће пружа му шаке
и маховина тужи у хладу.

Одлази сунце, и сенке расту;
мириси свежи ваздухом плове;
залуд га птице у једном храсту,
залуд га цвеће натраг зове.

Одлази сунце. Инсекта јата
уплећу крила по зрачној свили;
залуд ми рука светлост хвата,
кроз прсте увек она ишчили.

ПЛАНЕТА ЗЕМЉА

Душко Милуновић

Стара дама валцер плеше,
вјековима ритам држи,
краћи корак – око осе,
дужим око Сунца кружи.

Мањи окрет око себе
за смјену је дана, ноћи,
већим око Сунца златног
годишња ће доба проћи.

Обасјана сјајем звијезда
као лопта плаво-сива,
стазом својом угаженом
кроз свемирску таму плива.
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ЗАХОДИТ СОЛНЦЕ

Десанка Максимович

Заходит солнце, и напоследок
Немного медлит в свой час закатный,
Не внемля просьбе дубовых веток 
И мхов молитве: „Вернись обратно!“ –

Заходит солнце, и тени гуще,
Лишь ароматы свежи приятно.
Но тихо вторят цветы и кущи,
И птицы с дуба: „Вернись обратно!“

Заходит солнце – и мошки тают.
Их крылья стали подобны шёлку.
Последний лучик рука хватает –
Он ускользает, и всё без толку.

Е.Г.П.

ПЛАНЕТА ЗЕМЛЯ

Душко Милунович

Даму в вальсе уносил
Ток времён, ритмичный, дружный:
Краткий шаг – вокруг оси,
Длинным – вокруг Солнца кружит.

Меньший оборот – согрето
Всё теплом – уходит ночь.
С бóльшим оборотом лето
Прогоняет зиму прочь.

Старица, в своей тиаре
Звёздной, мячик сине-серый,
Ты идёшь тропою старой
Сквозь пространства, тьму и эры. 

С.Г.
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ВАСИОНА 

Бешир Љушковић

Шта је, уствари, та васиона?
Је ли она забрањена зона?
Да ли по њој лете и планете,
или по њој само авиони лете?

Како нека птица тамо не залута
кад се враћа са далеког пута?
Летећи тањири да ли отуд слете
и шта они желе од наше планете?

Данас бих могао да вас питам свашта,
тако брзо ради моја бујна машта.
Скоро сва деца питати умеју,
али то одрасли слабо разумеју.

ПУТЕВИ ПУТУЈУ

Мира Алечковић

Данас су путеви пошли на пут,
пошли по ко зна који пут.
Један је био страшно љут:
„Како да идем лошим путем?“
Тако се путеви љуте, љуте...

Други је широки рекао строго:
„Ко би овуда проћи мого,
уско је, просто не можеш туда, 
па како да се не љутим зато:
Мораш да скренеш било куда
и да загазиш у густо блато,
да се уплетеш у грање брезе
и да преврнеш нечије чезе
па преко њиве, хајд’ на пут,
и још кукуруз изгазиш жут.“

Путеви путују, далек је пут,
какви су немирни путници они, 
ко да их киша, ко да их ветар
стално све даље некуда гони.
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ВСЕЛЕННАЯ

Бешир Люшкович

Так что же такое вселенная эта?
Запретная ль зона, где вход – по билетам?
Скажи мне, летают ли там и планеты,
а может, одни самолёты – ракеты?

Как может, скажи, перелётная птица
домой возвратиться и не заблудиться?
Тарелки из космоса ль к нам прилетают?
Чего от Земли они нашей желают?

Могу вас спросить нынче о чём угодно –
несётся фантазий поток полноводный.
Все дети расспрашивать взрослых умеют,
но взрослые этого не разумеют.

Е.В.П.

ДОРОГИ ПУТЕШЕСТВУЮТ

Мира Алечкович

Дороги, дороги торопятся в путь.
Как редко случается им
Отдохнуть!

Одна пробурчала сердито:
– О господи! Как я разбита!

Другая промолвила строго:
– И я не свинья, а дорога!
За что мне такая высокая честь,
Чтоб в грязь
Непролазную
Лезть?

Воскликнула третья
В смертельной обиде:
– Ах, если б вы пожили, солнца не видя!
Какая мне радость, какое веселье –
Змеёй извиваться
В глубоком ущелье?
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Застану зачас пред планином,
како да пробију камен главом?
Не могу даље. На пута пола...
други пут пренесу пуна кола
снова под облак, ка небу плавом.

Путеви беже, путеви лете,
а један што није никад љут
зове сву децу да сањаре:
„Хајде са нама и ти, дете,
хајде са нама и ти на пут!“
Зове сву децу која газе
на путу снова сребрне стазе.

ПУТОВАТИ

Иван Цековић

Путовати, путовати
Кроз предјеле
Као мрав измећу влати,
Или као кљунасти чун
Језером лотоса кад јата прати.
Па свему нек се очи веселе
Као птице, узлетјеле
Да би сунца птићима у кљун
Донијеле.
Путовати, путовати –
Зрак да ти осмијех позлати!

Путовати аутобусима, бродовима,
Путовати и најбржим сновима!

Једноставно
Кренути јутром за птицама,
У очима људи откривати дугу,
Мигом смијешка подићи границама.
Прићи далеком граду као другу.
Путовати, путовати тако свијетом
Макар својим тротинетом!

Свим путоказима и знацима
Знаке својих очију додати!
Путовати и сунчевим зрацима,
Космичким сокацима,
Само путовати!
Путовати друмовима, трачницама,
Путовати макар и разгледницама!
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Но всё же
Пути их прекрасны,
А жалобы вовсе напрасны.

Любая дорога –
И эта, и та –
Ведёт от порога
Туда, где мечта!

Ю.В.

В ПУТЬ-ДОРОГУ

Иван Цекович

В путь-дорогу,
В путь-дорогу
Собирайся
Понемногу!
Пробирайся
Средь былинок
Работягой-муравьём
Иль по речке
Средь кувшинок
И шумливых
Стай утиных
Остроносым челноком.

В путь-дорогу,
В путь-дорогу –
Пусть луч солнца
Золотой,
Выходя из-за отрога,
Из-за леса,
Из-за стога,
С первым встретится
С тобой!

В путь-дорогу
В самолете,
На плоту,
На пароходе,
На коне,
Пешком,
В челне
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ОБЛАЧНА БАЛАДА

Божидар Тимотијевић

Кишобран – то су мала неба,
разних боја, и црна и бела
како коме и како кад треба:
мала неба од малих амрела.

Када киша своју песму начне
кишобрани као балерине
на једној се нози раскораче,
па играју кишне игре фине.
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Или в самом
Быстром сне!

Просто выйти
Утром рано,
Вслед за птицами
Пуститься,
Открывать моря и страны.
Перешагивать границы
И приблизиться к порогу
Вечной сказки
На закате.
В путь-дорогу,
В путь-дорогу –
Хоть на детском самокате!

В путь-дорогу!
В путь-дорогу!
Скромным маленьким ручьём
От истоков выйти к устьям,
Реять солнечным лучом
По межзвёздным захолустьям
Нам и это нипочем!
В путь-дорогу!
В путь-дорогу!
И по взгорью,
И по логу,
На мустанге
И в кибитке,
В песне,
В книге,
На открытке!

Ю.В.

ДОЖДЛИВАЯ БАЛЛАДА

Божидар Тимотиевич

Зонтики – будто маленькое небо,
разного цвета: чёрные, белые,
как кому нравится или требуется –
заплатки, сшитые в небо целое...

Когда дождь свою песню затянет,
зонтик, будто танцовщица в балете,
на одной ножке точёной встанет
и плавно закружится в пируэте.
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Киша капље, киша стално капље
из набреклих небеских бурића,
а амрели, ко роде и чапље,
сијају се од тог чудног пића.

А кад киша све песме отпева,
сунце тада прошета по граду,
све амреле за појас задева,
и заврши облачну баладу.

ПОСЛЕ МАЛЕ КИШЕ

Иван Цековић

Пожелио један пут
Свуд да стигне за минут.

Пут је много радознао,
Све да види све би дао.

Није знао куд ће прије,
Свака стопа чари крије.

Широм Земље васцијеле
Свуд се цесте забијеле.

Свака води, свака нуди:
Раскош свијета, љубав људи.

Куда проћи, гдје застати?
Сваки пут му осмјех злати.

Пут је много радознао,
Све да види све би дао.

ЗАМАХ

Бранислав Вељковић
 
Кукурикну кукурик,
тај пернати будилник,
и дан намах
доби замах.
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Сверху каплет, всё время каплет
из небесной грохочущей бочкотары,
а зонтики, как аисты или цапли,
лоснятся от этого чудо-нектара.

Но вот уже дождика песня спета –
время солнечного парада! –
и зонтики прячутся по шуршащим пакетам.
Тут и конец дождливой баллады.

С.П.

ПОСЛЕ ДОЖДИКА

Иван Цекович

Как-то захотелось пути одному
Всё за минуту узнать самому.

Очень любознательным путь этот стал –
Чтоб всё увидеть, он бы всё отдал.

Но не знал тот путь, куда податься прежде –
Каждый шаг полон волшебства и надежды.

А на белом свете множество дорог –
Каждая свой преподаст урок.

Каждая улыбкой и любовью платит,
Но на все дороги времени не хватит.

Очень любознательным путь этот стал –
Чтоб всё увидеть, он бы всё отдал. 

Е.Г.

ДЕНЬ РАЗГОРЕЛСЯ

Бранислав Велькович

Прокукарекал
пернатый будильник,
день разгорелся
ярко и сильно.
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Свак би понешто
за себе хтео
као да век цео
није јео.
 
Ама, више нећу тако!
досад вам је било лако
мене да брстите прво,
рече најмлађе дрво.
 
И оде!
 
Па да!
Оде низ поље
тамо где ће му
бити боље.

ТАЈНА

Мирослав Антић

Свако има неку тајну:
шу-шу-шу...
Неко лепу и бескрајну,
неко тужну или смешну,
неко злу.

Неко своју тајну слаже.
Неко одмах мами каже.
Неко своју тајну не би
испричао ни у сну.
Неко шапне: само теби...
као другу – шу-шу-шу...

Обично су тајне главне
измишљене и љубавне.

Ал и друге кад се зброје,
наше, ваше, моје, твоје,
леве, десне, чудне, сјајне,
све једнако много значе,
јер – иначе
зашто би се звале тајне?

И ја имам тајну једну
врло важну, врло вредну.
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И аппетит
разыгрался у всех,
словно никто
не ел целый век.

Деревце маленькое сказало:
„Нет уж, этому не бывать!
Хватит ветки мои глодать,
хватит листья мои объедать!“

И – убежало.

Да, убежало
в поле –
ему там
и горя мало!

А.Б.

ТАЙНА

Мирослав Антич

Есть у всех на свете тайна:
шу-шу-шу...
То красива, то бескрайна:
шу-шу-шу...
То печальна, то смешна,
То бела, а то черна.

Кто-то тайну крепко свяжет.
Кто-то сразу маме скажет.
Кто-то спрячет в глубине,
не откроет и во сне.
Кто-то шепчет: расскажу
только другу – шу-шу-шу...

Тайны главные всегда –
То любовь, а то мечта.

Но бывают и другие:
и простые, и чудные,
наши, ваши и мои,
и чужие, и твои...
Все они необычайны,
а иначе –
что за тайны?
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Ником другом – само теби
пришапнућу јутрос њу.

Ходи ближе: шу-шу-шу...
Сутра рано... шу-шу-шу..
Баш онамо... шу-шу-шу..

Али ником то не кажи.
Сам потражи.
Шу-шу-шу...

Пронаћи ћеш врло лако
и видећеш да је тако.

ЗВЕЗДА МЕЂУ ЗВЕЗДАМА

Мира Алечковић

Звездо међу звездама,
на прсте се дижем,
ал’ никако не могу
да ти приђем ближе.

Звездо међу звездама,
мени те је жао,
иако сам због тебе
са столице пао.

Звездо међу звездама.
увек cи у мраку,
да можеш да упалиш
сијалицу јаку,

можда би ме видела,
узалуд те чекам,
звездо међу звездама
зашто си далека?
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У меня есть тоже тайна –
важная чрезвычайно!
Никому её не выдам,
одному тебе скажу:

завтра утром... шу-шу-шу...
на рассвете... шу-шу-шу...
там, где ветер... шу-шу-шу...
сам увидишь, да смотри –
никому не говори!
Шу-шу-шу...

Всё найдёшь ты поутру.
Вот увидишь – я не вру!

А.А.Б.

ЗВЕЗДА МЕЖ ЗВЁЗДАМИ

Мира Алечкович

О, звезда меж звёздами,
на цыпочки встаю,
но как я ни стараюсь,
до тебя не достаю.

О, звезда меж звёздами,
жалко мне тебя,
хоть упал со стула
я из-за тебя.

О, звезда меж звёздами,
ты всегда во мраке.
Если б ты могла зажечь
яркий-яркий факел,

ты б меня увидела,
только жду напрасно я.
О, звезда меж звёздами,
далёкая, прекрасная...

А.Б.
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КУДА ЋЕШ МЕСЕЧЕ

Бранко Ћопић

– Куда путујеш, месече снени,
дечаче тихи, замишљени,
куд ли је поглед уперен твој?
Зашто те мајка пустила строга
по хладној ноћи, босонога,
у плавој хаљи свиленој?

– Читаве ноћи небом се скитам,
где ли је звезда најлепша, питам,
док модру зору не зовну петли.
А кад је нађем, кући је носим,
нек мојој мами у седој коси
вечери сваке светли.

НЕБЕСКЕ ПЧЕЛЕ

Јовица Ђурђић

Звезде су сјајне небеске пчеле,
Безбрижно се небом разлетеле.

Па нам се одозго с нитима зрачка
Свака чини ко најлепша значка.

Док лежим тако наузнак у трави,
Често ми се жеља мота по глави:

Да у предвечерје једног летњег дана,
Полетим у вис сред звезданог бездана.

Нисам баш ни у чему пчелама сличан,
Па тако ни летењу у небо вичан.

Зато ће са мном да лети и Крстивоје –
Летење до звезда лакше је у двоје.



РАЗНОЦВЕТНЫЙ МОСТ – СОЛНЕЧНЫЕ КОНИ 439

КУДА ТЫ, МЕСЯЦ

Бранко Чопич

– Куда бредёшь через простор,
Мой мальчик – месяц-фантазер?
Куда глядишь с такой надеждой?
Как отпустила мама строгая
Тебя средь ночи босоногого
В легчайшей шёлковой одежде?

– Ночами я брожу всегда,
Ищу, где дивная звезда,
Пока петух не пропоёт.
Когда найду – домой несу –
Чтоб мать вплела её в косу
Седую – и звезда цветёт. 

С.Г.

НЕБЕСНЫЕ ПЧЁЛЫ

Йовица Джюрджич

Звёзды – это небесные пчёлы:
Вон как разлетелись по небу, весёлые...

А нам внизу сквозь мерцанье их ясное
Каждая кажется ну просто классной!

И пока я навзничь лежу на траве,
Бродит мысль у меня в голове:

Не взмыть ли в бездонную неба синь
Как-нибудь в летнюю теплынь?

Хотя ни в чём не похож я на пчёл,
Да и к звёздам летать не учён,

Зато стартует со мной Крстивое –
Ведь легче лететь, когда нас двое!

С.П.
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ЛОПОВ

Ласло Блашковић

Око мене
страшна тмина,
прогутао мрак
све зграде.

Може неки
црни лопов
моје снове
да украде.

Да ли ћу лопов
постати и ја
кад скинем звезду
да ми сија.

КАД БИ МЈЕСЕЦ БИО

Иван Цековић

Кад би мјесец био балон –
Било би лета!
Направили би од њега салон
За пут око свијета.
Кад би мјесец лађа био –
Ал’ би бродили!
Сву дјецу Земље бисмо на излет
С нама водили.
Кад би мјесец био лопта –
Ал’ би играли,
Ми фудбалери звјездани тим би
Надиграли.
Кад би мјесец диња био –
Ал’ би га јели!
Тад шапну звијезда хор један цио:
„Кад би смјели,
Кад би смјели!“
Кад би мјесец звоно био –
Небом да рони
Нико га не би зауставио
Вјечно да звони.
На торањ неба сви би се пели
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ВОР

Ласло Блашкович

Ты один.
Клубится тьма –
проглотила все дома.

Словно злобный
чёрный вор
все мечты и мысли
спёр.

Если я с неба
достану звезду –
значит, я тоже
её украду?

А.Б.

КАБЫ МЕСЯЦ БЫЛ ВОЗДУШНЫМ ШАРОМ

Иван Цекович

Кабы месяц был воздушным шаром
Да ещё с гондолой подвесной,
Мы б на нём, на месяце, задаром
Облетели бы весь шар земной!

Кабы месяц был огромным судном,
Вот бы покататься мы могли!
Взять с собой нам было бы нетрудно
На прогулку всех детей земли.

Кабы месяц был мячом футбольным,
Вот бы поиграли мы в тот мяч!
Мы б у марсиан на звездном поле
Непременно выиграли матч!

Кабы месяц был поспевшей дыней,
Вот бы дыньки мы поели всласть!
Мы перевернули б купол синий,
Чтоб куски нарезанные класть.

Кабы месяц был большим, как море,
Многоцветным мыльным пузырём,
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Звоно да вуку,
За вјерност дану сви би се клели
Његовом звуку.
Кад би мјесец само био
Небеска чигра,
Зар не би свако с њим пожелио
Мало да игра.

ЗВЕЗДАНА БАЈКА

Бранислав Црнчевић

Ноћ у црном капуту шета
По крововима целог света.

Велика звезда чешљала малу.
Из косе летео звездани прах
И казала јој: „Сада ће девет!
Очешљаћу те, па у кревет!“
Звездица рекла; „Мене је страх,
Бојим, се мама, да спавам сама“.
Мала је звезда молила мајку:
„Мама, причај ми неку бајку“.

„Под мостом река, над реком мост,
На мосту куче глође кост...“
Почела звезда...
„Погледај, доле спавају сви,
Поспаних птица пуна су гнезда.
Спава врабаца хиљаду три
И ластавица петсто и пет
На њиви заспао сунцокрет!
Погледај реку плаву сву,
И она плови, као у сну,
Протиче река ноћ и дан
У ко зна који океан?

Милион година гледам свет
И сунца сјај и птица лет,
Мене не чуди река ни мост
Ни куче које глође кост.
На мосту људи, видиш ли људе?
Ни они мене, веруј, не чуде.
Рибе ме чуде.

Шта раде рибе када су љуте?
Шта раде када су забринуте?
Зар стално ћуте?
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Он бы полетел и лопнул вскоре,
И настал бы чёрный мрак кругом.

Ю.В.

ЗВЁЗДНАЯ СКАЗКА

Бранислав Црнчевич

Ночь, во всё чёрное одета,
Бродит по крышам целого света...

Причёсывает звезду-малышку мать –
С волос её звёздная пыль осыпается.
Мать сказала: – Уже совсем поздно,
Вот причешу тебя – и в кровать!
А дочка ответила: – Мама, мне боязно,
Одной мне никак не засыпается!
И попросила малышка мать
На ночь сказку ей рассказать.

– Под мостом река, через реку – мост,
На мосту собака ловит свой хвост, –
Так начала звезда.
– Погляди, внизу все уже спят!
Каждая птица нырнула на дно своего гнезда:
Ласточек тысяч пятьдесят
И воробьёв – тысяч пятьсот.
В поле уснул солнцеворот!
Взгляни на реку: в глубине
Она плывёт, будто во сне,
Всю ночь, а после день-деньской –
Кто знает, в океан какой?

Я мир наблюдаю миллионы лет:
И птиц полёт, и солнца свет...
Не диво мне ни река, ни мост,
Ни пёс, что ловит собственный хвост,
И люди (ты видишь их очертания?)
Укладываются в мироздание,
Но рыбы – они для меня тайна!

Что делают рыбы, когда их злят?
Когда заботы их тяготят?
Неужели всё время молчат?
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Како се риба када је нема
За школу спрема?

Мене не чуди река ни мост
ни куче које глође кост.

Стално се чудим, стално ме мучи
Заиста, како риба учи?“

Звездица заспала мајци на скуту.
Ноћ се у црном шета капуту
По целом свету.
Месец одавно сео у грање,

Сви су отишли на спавање.
Хиљаду облака спава у лету.

Заспала река, спава мост
И куче које глође кост.

ОКТОБАР

Димитрије Миленковић

Да ли птице чудне неке
прелетеше преко реке,
па шум крила ти чуо си?

О не, ветар лишће носи!

Да ли то дечаци боси
ноћас трче под прозором,
или сат у ритму спором
тихо куца, без замене?

О не, ветар лишће носи!

Можда киша тихо роси
па ти у сан она дира,
или далек клавир свира?

О не, ветар лишће носи!

Лишће носи из долова,
лишће носи врх кровова!
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Как рыба – немая, хоть рот широкий –
Готовит уроки?

Не диво мне ни река, ни мост,
Ни пёс, что ловит собственный хвост.

Одним не перестаю я мучиться
Вопросом: как рыба учится?

Уснула на маминой мантии дочь –
В чёрном своём одеянии ночь
На мир опустила пяту.

В небе спят облака на лету,
Полную клонит в сон луну,
А люди давно отошли ко сну.

Заснула река, заснул и мост –
И пёс на мосту, что ловил свой хвост...

С.П.

ОКТЯБРЬ

Димитрие Миленкович

То не птиц ночная стая
бьёт крылами, пролетая,
и уснуть тебе мешает, –

ветер листья заметает.

Не стучат часы за стенкой,
не шуршит в столе бумага,
не мальчишечья ватага
мимо с криком пробегает, –

ветер листья заметает.

Дождик не стучит в окошко,
не скребётся рядом кошка,
не рояль вдали играет, –

ветер листья заметает.

Заметает их всё выше,
снизу и до самой крыши!



446 ШАРЕНИ МОСТ  – СУНЧАНИ КОЊИ

Мој дечаче, заспао си
и твој сан је пун шумова.
Не плаши се: врх кровова
ветар само лишће носи.

БУКОВ ЛИСТАК

Сергије Сластиков Калужанин

Буков листак жут и лак,
негде пред крај лета,
рече ветру: – Ти си јак,
скини ме с дрвета!

И поведи са собом
некуда у шетњу
где још увек пуца гром
уз кишу пролетњу.

Хитри ветар скину лист,
стави га у крило,
и полете с њим увис,
некуда – куд било.

ГИТАРА ЈЕСЕЊЕГ ВЈЕТРА

Григор Витез

Вјетар је опет узео своју гитару,
стару, стару, јако стару
И пјесму јесени уз њу запјевао,
пјевао, пјевао, пјевао...
А лист по лист у зраку плесат стао
лист
          по
                 лист             лист
    по
          лист
   пао
           пао
     пао
     пао
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Спи, мой мальчик. Так бывает:
кажется, что звуков много,
а всего-то – у порога
ветер листья заметает.

О.К.

БУКОВЫЙ ЛИСТОК

Сергей Сластиков-Калужанин

Жёлтый буковый листок
хмурою порою
просит: – Ветер-ветерок,
забери с собою!

На своей укрой груди,
донеси до дома,
где весенние дожди
и раскаты грома!

Ветер подхватил листок
ласково, как брата,
и с собой его повлёк
вдаль и ввысь куда-то. 

О.К.

ОСЕННИЙ ВЕТЕР

Григор Витез

А ветер снова достал гитару,
 старую-старую-старую гитару.
Он взял на ней аккордов пару,
на старой гитаре аккордов пару.
И ветер запел осеннюю песню,
 осеннюю песню, старинную песню.
А листья плясали старинную польку,
плясали —
  и только,
    плясали —
     и только.

И.Т.
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СМРТ ЛИШЋА

Десанка Максимовић

Шта то, мама, тако тужно прича ветар,
кад од његове приче
лишће бледи и опада?

Можда причају ветрови да су селице
помрле од умора
и подавиле се у далеком мору?

Можда су донели ветрови
на свом крилу
уплашени крик селица?

Шта то, мама, тако тужно прича ветар,
кад од његове приче
лишће бледи и опада?

Можда ветар прича да се сунце уморило
и пало у воду
и да никад више неће доћи?

Ко би ми могао рећи
зашто лишће бледи и опада?

БЕЛА ПЕСМА

Мира Алечковић

Бео је кров, и плочник је бео,
бело је небо, и град бели цео,
веје и веје, бела и бела,
пољана расте у парку јела,
руке су беле на белој липи,
кошава дуне, а бело кипи,
и пада пена по плавој јаки,
и по марами мојој баки.
Бела је као снег коса њена,
и кипи пена, и пада пена...

Стари је кестен на белој стражи,
под њим малишан кестење тражи,
није се пролеће с кестеном срело,
падају грудве, кестење бело,
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СМЕРТЬ ЛИСТЬЕВ

Десанка Максимович

О чём так печально шепчет ветер, мама,
что от его рассказа листва
бледнеет и опадает?

Может, ветер рассказывает, что перелётные птицы
умерли от усталости
и утонули в море далёком?

Может, ветер на крыльях принёс
испуганный крик
птиц перелётных?

О чём так печально шепчет ветер, мама,
что от его рассказа листва
бледнеет и опадает?

Может, ветер шепчет, что солнце устало
и в воду упало,
и никогда его больше не будет?

Кто мне может сказать,
отчего листва бледнеет и опадает?

А.Б.

БЕЛАЯ ПЕСНЯ

Мира Алечкович

Мир всё белее, сугробы всё выше.
Белая улица, белые крыши.
Бел тротуар, мостовая бела,
С неба спускается
Белая мгла.

В парке – недвижные белые ели.
Чёрные липы, и те побелели.
В парк я по белой дорожке иду.
Ртом я снежинки ловлю на ходу.
Кажется мне, что весь мир постепенно
Так и поглотит
Белая пена.
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најмање оне, што их малени
рукама месе у снежној пени.
Пођем до парка а један деда
бео од снега – баш мене гледа,
једва ми очи од белог виде:
Можда то Снешко улицом иде?
Ала би било као сан прави
са децом Снешко – снешка да прави!

Баш тако! ено деду вичу...
ово је већ за белу причу.
Да је могуће, ко би то реко!,
ал’ бајка никад није далеко...
гомиле снега дедица носи,
скакућу деца ко врапци боси,
нараста Снешко од деде бељи
и каже: „Ту сам – по вашој жељи!”

А скоро све је бело, бело
и свој је деци бело одело:
и модра јака, црвена капа,
капутић плави, ципеле жуте,
бела је и црног куце шапа,
сви људи имају беле капуте,
па зато је и ова песма цела
добила име – песма бела.

ЗИМСКЕ СЛИКЕ

Милош Кордић

Шта зими
ради трава?

Спава!

Шта се зими
дешава
са брегом?

Спава
под снегом.

Шта ради
река у тихо
зимско вече?

Тече!
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Белый от снега шагает старик.
Это, наверно, сам снеговик.
Дети, что лепят снеговика,
Издалека
Узнают старика,
Стайкой весёлой навстречу бегут,
Белого деда на помощь зовут.

Вижу снежинок белую пляску,
Вижу ожившую белую сказку:
Сам снеговик,
Удивлённый слегка,
Лепит с ребятами
Снеговика.

С каждой минутой земля всё белей.
С каждой минутой земля всё чудесней.
Песню я нынче сложила о ней –
Пусть называется
Белою песней.

Ю.В.

ЗИМНИЕ КАРТИНЫ

Милош Кордич

Чем зимой
занята трава?

Спит она!

Горка зимой
что творит
ночами?

Спит
под снегами.

Что с речкой,
как в зимний вечер
леденеть начнёт?

Течёт!
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А шта
ради река
ако се заледи
у следеће
зимско вече?

И у следеће
зимско вече
исто вреди

испод леда
река и даље
тече ли,
тече!

ЗИМСКЕ ТАЈНЕ 

Бешир Љушковић

Пахуље беле с неба кад силазе, 
док се лагано лелујају и заносе 
какве то с неба поруке доносе? 

Да оне нису кристалне сузе сунца, 
што се иза облака уплакано стиди 
што не може тако дуго да нас види ? 

Када мраз све окује 
а на југ побегну роде, 
у жубору испод леда, шта причају воде? 

Када меда зимским сном спава, 
да ли стварно спава или помало гледа 
да у неком дрвету нема можда меда? 

На ливади пустој покривеној снегом, 
док с планина ветар завија и брише 
да ли испод снега цврчак песме пише?
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А что
если речка,
скованная льдом,
в зимний вечер
подо льдом заснёт?

В зимний тот вечер,
знаю наперёд,
всё бело кругом –

речка дальше,
даже подо льдом,
всё течет,
течёт! 

М.К.

ЗИМНИЕ ТАЙНЫ

Бешир Люшкович

Когда снежинки падают с небес,
пока легко порхают с ветром вместе,
какие с неба нам приносят вести?

А может, это бусинки из слёз
от солнышка, которое стыдится,
что из-за туч не может к нам явиться?

Когда мороз скуёт все реки льдом,
без аистов печалится природа,
о чём журчат невидимые воды?

Когда в берлоге зимней спит медведь,
он вправду спит иль в щёлку наблюдает,
где мёд в дупле сластёну поджидает?

Когда молчит покрытый снегом луг,
а ветер воет, будто волк на крыше,
сверчок под снегом, может, песни пишет?

В.Л.
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СНЕЖНЕ ПАХУЉИЦЕ

Десанка Максимовић

Мама, знаш ли ми рећи
шта су пахуљице снежне?

Да нису оне звезде помрле од мраза
и постале тако сребрнасто беле и хладне?

Да нису оне бело цвеће с месеца,
развејано несташним ветром?

Да није на небу сувише хладно,
па озебли бели лептири
долазе на старом сунцу да се огреју?

Мама, знаш ли ми рећи
шта су то пахуљице снежне?

СКИЈЕ

Ђорђо Сладоје

Преде зима хитропреља,
од јасена стриц их деља:
то су скије – танке, вите,
као змије муњевите.

Свуд около кашљу, стењу,
ја у снежном магновењу,
у бришућем, чистом лету
по тамноме вилајету.

Иза мене блеште шине
загрцнуте од белине!
Гиљај, свете, побаучке –
ја крилате имам смучке.

Преко плота, међе, смета,
кроз мећаву, на крај света...
Падај сило, падај, снеже,
укинућу закон теже!
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СНЕЖИНКИ

Десанка Максимович

Мама, ты можешь сказать мне,
что такое снежинки?

Может быть, это звёзды умерли от мороза
и стали серебристо-белыми и холодными?

Может, это белые цветы с луны,
развеянные беспокойным ветром?

Может, слишком холодно там, на небе,
и озябшие белые мотыльки
прилетают погреться на старом солнце?

Мама, ты можешь сказать мне,
что такое снежинки?

А.Б.

ЛЫЖИ

Джорджо Сладое

Хитропряха-зима узор выпрядает,
из ясеня дядя мне лыжи строгает:
тонкие, лёгкие, быстрые лыжи,
как змеи, как молнии, я уже вижу.

Всюду все кашляют и болеют,
а я на морозе от радости млею.
На бреющем чистом полете в лесу
по темному царству лыжи несут.

За мной серебрится тугая лыжня,
снегов белизна захватила меня!
Тащись на карачках, отсталый мир,
крылатые лыжи уносит зефир.

Через заборы, сугробы, межи,
через метель путь, лыжня, укажи…
Падай, снег, я в одно мгновенье
отменяю закон тяготенья! 

А.Ч.
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ЧЕСТИТКА

Мирослав Цера Михаиловић

Кућа на крају града
Напољу студен штипа
Коме не дрхти брада
Док чека на тог типа

Домови тамо светле
Музика славље цика
Празнује поврх метле
Врапчија сложна клика

Бубњара још пуцкета
Кромпир на плотни печен
Чека га с краја света
А Деда Мраз је спречен

Скроз када мрак се згусне
Слете пакети снова
Проспу се челом усне
Година стиже Нова 

ГОРСКИ ПОТОЦИ

Десанка Максимовић

Лепо ли је што смо ми
млади горски потоци.

Нигде ни час не стојимо;
омркнемо, не ноћимо.

Вијугамо тамо-амо,
ливадицу поткопамо;

камен с брда скотрљамо;
ту узмемо, тамо дамо.

Постојимо час у хладу,
откинемо грану младу,

откинемо лешник с леска,
и од сунца снопић блеска.
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ПОЗДРАВИТЕЛЬНАЯ ОТКРЫТКА

Мирослав-Цера Михаилович

Домик на краю тулится
За окном морозит знатно
В ожиданье стынут лица
Где он бродит непонятно

А в домах тепло не дует
Много музыки и крика
В праздник над метлой колдует
Воробьёв безумных клика

Барабан трещит немножко 
На краю быть может света
Ждёт печёная картошка
Дед Мороз уж близко где-то

Мрак потом в дома проникнет
Полетят во мгле лиловой
Снов кульки Ко лбу приникнут
Губы – Год наступит Новый

Ю.П.

ГОРНЫЕ РУЧЬИ

Десанка Максимович

Мы не ходим по дорогам торным,
Мы несёмся вскачь по склонам горным
Всюду мчимся и всегда кочуем,
С наступленьем тьмы не заночуем.
Словно ленты, по лугам мы вьёмся,
Весело и молодо смеёмся.
Гулкий камень вдоль по склону скатим –
Дальше отдадим всё то, что схватим.
На своём пути помедлим редко:
То сломаем молодую ветку,
То, скатившись в тихие лощины,
Оборвём лесной орех с лещины.
Голосом, звенящим в настоящем,
Мы несёмся по молчащим чащам,
Пропадаем среди мха лесного,
Чтобы после появиться снова.
Вниз по скалам с ветром и травою
Мы кидаемся вниз головою,
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Кроз ћутање шумско немо
поваздан се ми зовемо,

и грмимо и кличемо;
заронимо па ничемо,

главачке се тад бацамо
у подножје стена само;

а уз пут нас са свих страна
посматрају птице с грана.

ПУЖ

Десанка Максимовић

Радосна зора после кише,
у сребру дршће ствари руб,
сања под росом цветова боја.
Буди се само птица покоја
и поветарац потока дуж;
а остарео већ и груб
по влажном путу мили пуж.

Вуче за собом вијугаст скут,
и, као опрему ратни борац,
носи на леђима свој трошни дворац
и бежи у њега на сваки шум.
Куда ли путује стари пуж?
Да ли до баре што пречи пут,
ил’ на оближњи зелени хум?

Диже се магла над пољем збрана,
бели облаци небом броде,
путују некуд жубори воде
кроз пелудан и мирис биља.
И мили пуж. Да ли ће стићи
да ли ће стићи до краја дана
до далекога свога циља?
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Отражая в струях птиц небесных,
Что глядят на нас с ветвей древесных.

Е.Г.П.

УЛИТКА

Десанка Максимович

Светозарны зори после бури.
Серебром окрашен окоём,
А цветы отягчены росою…
Птица пробудилась от покоя.
Как всегда, не шустро и не прытко
В вечном одиночестве своём
Проползает старая улитка.

На спине её дрожит дворец,
Вьется длинный шлейф в пыли дорожной...
Спрятаться от суеты несложно,
Фрейлина она или борец.
Но куда улитку так влечёт?
Где же долгому пути конец?
Право, на вопрос ответить сложно.

А над полем нависает мгла.
Но поёт и движется вода,
Ароматы трав плывут сюда,
И ползёт улитка еле-еле:
Нелегко спешить на склоне лет...
Облакам на небе нет числа.
Доберется ли она до цели?

Е.Г.П.
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ЛАЖ НАД ЛАЖИМА

Народна 

Заједрила по кршу галија,
Коња игра на море делија,
Пољем бјеже два печена зеца,
Ћерају их два рта одрта,
Чекају их два слијепа ловца,
Вино пију два мртва јунака,
Служи вино без рука дјевојка,
Чудне лажи, да је Бог убије!

ЈЕСТЕ ЛИ ЧУЛИ

Драгутин Огњановић

Јесте ли чули, неко је казао:
Један је миш мачку смазао.

Јесте ли чули, неко је додао:
Један магарац газду продао.

Јесте ли чули шта се десило:
Једно се одело синоћ обесило.

Јесте ли чули: јаје у скоку
Јутрос снело шарену коку.

Јесте ли чули, истина гола:
Данас из ђака побегла школа.

ИЗВРНУТО

Милован Витезовић

Сликара сликала слика,
Лагале се две истине,
Карта држи свог путника,
Док по возу јуре шине.

По ногама пут се шета,
Све је ближе у далеку,
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ВОТ ВРАНЬЁ-ТО

Народная

Проплывает над горой кораблик,
а по морю молодец гарцует,
мчатся полем два печёных зайца,
травят их ободранные волки,
ждут их два охотника незрячих,
пьют вино два мёртвых юнака,
подаёт им безрукая девица,
вот враньё-то, Бог его убил бы!

А.Б.

ВЫ СЛЫШАЛИ?

Драгутин Огнянович

Вы слышали – ну и дела:
Мышь кота сожрала.

Вы слышали, кто-то сказал:
Хозяина бык продал.

Вы слышали – очень весело:
Платье ночью повесилось.

Слыхали: нынче яйцо на скаку
Снесло пару пёстрых кур.

А вот ещё чистой правды осколок:
Из ученика убежала школа.

А.Б.

ШИВОРОТ-НАВЫВОРОТ

Милован Витезович

Пишет мастера картина,
Лгут две истины без веса,
Пассажир проколот шиной,
По вагонам едут рельсы.

По ногам дорога бродит,
Ближе там, где дальше будет,
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Пре нег никне цвет процвета,
Кућа живи у човеку.

Песма пева своју птицу,
Ја сам будан кревет спава,
Кита сматрам за ситницу,
Баш ме боли ваша глава.

НЕМОЈ ОВО НИКОМ РЕЋИ

Драган Радуловић

Имам кућу немогућу,
у њој ложим лед у пећи,
смркне јој се при сванућу
– немој ово ником рећи.

Прозори су на њој врата,
можеш лећи ал’ стојећи,
мишеве нам псето хвата
– немој ово ником рећи.

А сто нам је на плафону,
дохвати га ко је већи,
крава пасе на балкону
– немој ово ником рећи.

Тата сједи још на ноши,
мама игра, ми смо већи,
бака само жваке троши
– немој ово ником рећи.

Помислићеш – чудан стан,
ил’ измишља, или баје,
да си дошо у мој сан
видио би – истина је!

ЗЕМЉА ЧУДА

Љубиша Симић

Да постоји земља чуда
Прочула се прича свуда
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Из цветка былинка всходит,
Дом живёт в уютных людях.

Песня распевает птицу,
За меня кровать уснула,
Кит – мельчайшая крупица,
В ваши уши мне надуло!

М.Л.

НИКОМУ НЕ ГОВОРИ

Драган Радулович

У меня есть дом-наоборот,
только никому про этот дом! 
Ранним утром ночь там настаёт,
печку там растапливают льдом.

Вместо окон – двери без замка,
если хочешь лечь, то встань и стой.
Мышь поймать позвали мы щенка,
вот какой секрет у нас с тобой!

В нашем доме стол под потолком,
если хочешь есть, давай тянись,
на балконе мы коров пасём,
только ты уж не проговорись! 

На горшке сидит папуля мой,
бабушка пускает пузыри,
скачет мама, ну а я большой,
только никому не говори!

Думаешь – неправда, ерунда?
Думаешь, выдумывает, врёт?
Вот бы ты попал в мой сон – тогда
ты б увидел дом-наоборот.

П.Ф.

СТРАНА ЧУДЕС

Любиша Симич

Есть страна сплошного чуда
Весть о ней известна всюду
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Где узбрдо тече вода
А дрвеће ноћу хода

Људи иду унатрашке
Све су крушке двотонашке
Мачка има пса за слугу
Зец репину вуче дугу

Прасе клавир зна да свира
За хирурга вук студира
Да ли  има неког људи,
Да се причи тој не чуди?

СМЕШНА ПЕСМА О НЕЧЕМУ

Игор Коларов

Розе коза, испод воза,
смазала је јун.
Мршав чамац, морски самац,
прасића је пун.

Овца лаје, па нестаје
у стомаку мачје буве.
Десет орла у пустињи
поделило пола муве.

Друга грешка трећу прави,
песак се у песку скрива.
Један кружић квадрат дави,
нестало је риби пива.

Стењу ноге код стоноге,
побледео медвед сав.
Одлутале лале многе,
завео их бесни лав.

Јато беба небо вуче,
прејео се мали мај.
Замисли се тешко ћурка
и пропишта: Крај!
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Там текут к вершинам воды
А деревья ночью ходят

Люди пятятся на месте
Груши по две тонны весят
Пёс послушно кошке служит
Заяц хвост влачит по лужам

Вепрь играет на рояле
Волки медиками стали 
Есть ли человек на свете
Кто б не удивлён был этим?

В.Л.

СТИХИ НИ О ЧЁМ

Игорь Коларов

Рыжая коза, глядя в небеса,
съела пол-луны.
Трюмы челнока горе-рыбака
поросят полны.

Ослик лает, исчезая 
в муравьином ухе.
Десять кондоров в пустыне
поделили муху.

Под песком песок лёг криво
квадратурой круга.
Угостила рыба пивом
давнюю подругу.

Ножки у сороконожки
оттоптал медведь.
Обманули львов акулы,
дохлые на треть.

Облака шнурками тащат
дети, как овец,
и кричит почтовый ящик:
„Всё, друзья, конец!“

А.П.
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СА СТОЛИЦЕ ПАДЕ МРАК

Божидар Пешев

Са столице паде мрак,
а у бари плива ноћ,
изгубила звезда крак,
па позива у помоћ.

Саплео се јутром дан,
пао је на траву,
сунце руком хвата сан,
да разбистри главу.

Побегла је мостом река,
за њом вијори се коса,
на станици шума чека,
изашла је на пут боса.

Кад је чуо горски цар,
планину што хрче,
он тад схвати где је квар,
и што брда трче.

Ал’ не рече ништа ником,
однесе га облак сив,
одмаглио с овом сликом,
срећан што је осто жив.

ЗАШТО НЕ БИ БИЛО

Драган Радуловић

Риба лови рибара,
пас води човјека,
а зуб вади зубара,
бродом плови ријека!

Тако ми се снило,
зашто не би било?!

Ходам по облаку,
док слонови лете,
скијам се низ длаку,
паук џемпер плете!
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СО СТУЛА УПАЛА ТЬМА

Божидар Пешев

Падает со стула мгла,
плавает в болоте ночь,
потеряла луч звезда –
некому звезде помочь.

Вот с утра запнулся день
и свалился на газон.
Разгоняет солнце тень
и рукой хватает сон.

Вьётся речка над мостом,
а за ней коса течёт.
У вокзала босиком
электричку роща ждёт.

Всполошился царь лесной:
с места сдвинулась гора!
Не угнаться за горой –
и холмы ловить пора!

Налетели тучи, тучи,
унесли его с собой…
Хорошо, что в лес дремучий
приземлился он живой. 

Н.Ф.

ПОЧЕМУ БЫ НЕТ?

Драган Радулович

Рыба ловит рыбака,
пёс хозяйку дрессирует,
зуб зубного пломбирует, 
в корабле плывёт река,

Было так во сне –
почему бы нет? 

Я по облаку брожу,
мимо слон летит отважный.
Паучок мне свитер вяжет,
в небе по лыжне скольжу.
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Тако ми се снило,
зашто не би било?!

Пољуља се тама,
– пробуди ме мама!

Ех, видите бруку:
ноге на јастуку!
Па, ја, ето, тако,
– сањам наопако!

ПАЗИ

Буда Стојковић

Пази, зеко, на репину
да га ловци не откину.

Пази, лијо, на ушеса
кад се винеш у небеса

Пази, петле, на кресту
кад те пеку у тесту.

Пази, родо, на мочваре
да те жапци не преваре.

Пази, вујо, чувај жир
да зарадиш овчји сир.

Пази, медо, на пчеле
да те не би појеле.

Пази, јарче, чувај браду
да је деца не украду.

Пази, Ђоко, на лекције
ко кочијаш на чивије.

Шалај-шалај, шандалај
и песми је, ето, крај.
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Было так во сне –
почему бы нет? 

Но не тут-то было,
мама разбудила.

Наконец нашлась разгадка!
На подушке спали пятки, 
потому смотрел все сны 
я с обратной стороны.

П.Ф.

БЕРЕГИ

Буда Стойкович

Береги, косой, хвостище,
всяк его охотник ищет.

Береги, лисичка, уши,
чтоб ворон считать получше.

Береги, петух, свой гребень,
он из теста – будет съеден.

Берегись болота, аист,
чтоб лягушки не смеялись.

Береги, волчище, жито,
чтобы овцы были сыты.

Берегись пчёл, косолапый,
а не то изжалят лапы!

Береги бородку, козлик,
дети стащат – будет поздно!

Берегись того, кто учит, –
как гвоздей боится кучер.

Шути-круть, я вздор болтал,
а стихам – конец настал. 

М.Л.
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ИСКРЕНОСТ

Душан Илијин

Ја свакога дана –
право да вам кажем –
цело печено пиле
могу да смажем.

Увек само дању спавам
Школу просто обожавам
Најлепши сам и најјачи –
мада ми то мало значи.

Лепо видим и док жмурим
Од рођења знам да пишем
Никада никуд не журим
И цео дан могу да не дишем.

Петице добијам и кад не учим...

Али нећу више да вас мучим –
бар једну истину ћу
на крају да кажем:

Од свега на свету
највише
волим
да лажем.

ЧУДАН ДАН

Радомир Мићуновић

Лаје месец, сија куче.
Јастук лебди, јутро пада.
Родитеље деца уче.
Небо тече изнад града.

На торбу се качи Анка.
Књижевнике пише тека.
Разбојнике пљачка банка.
Облацима врда река.

Пчелу даје мед ливадњи.
Мува мечки њушку смрви.
Већ помислиш: дан је задњи.
Кад онамо: април, први.
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ИСКРЕННОСТЬ

Душан Илиин

За раз съедаю я всего цыпленка
и маму радую не только аппетитом.
Я обожаю школу и с пелёнок,
о чём я заявляю всем открыто,
отстаиваю ценность сна дневного.

А темноты я не боюсь и ночью
отлично вижу. Но внесём тут точность:
я вижу и с закрытыми глазами.
Возможно, догадались вы и сами,
что всех сильней и лучше я, конечно.

Не мой стиль жизни – суета и спешка.
Спокоен я, как воин, и дыханье
могу на целый день я задержать.
Умею я писать ещё с рожденья.
Не выполнив домашнего заданья,
ни одного не сделав упражененья,
привык я лишь пятерки получать.

Но под конец скажу я всё же правду –
что очень-очень я люблю соврать.

С.Х.

СТРАННЫЙ ДЕНЬ

Радомир Мичунович

Месяц лает, щен сияет.
В небо падает восход.
Внуки деда поучают.
Лес над городом течёт.

Ранец школьника ругает.
Пишет автора туман.
В облаках река петляет.
А бандитов грабит банк.

Пчёлам мёд дают медведи.
Одолел моржа слепень.
Может, это день последний?
Нет! Апреля – первый день.

А.Б.
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ШАЉИВИ ДАН

Драган Лукић

Првог априла се цео свет шали,
шале се велики, шале се мали.
Тада се на велико лаже.

И то обично.

А шта је првог априла необично?

Необично је кад се каже
– Ти имаш нос.

Првог априла се цео свет шали,
шале се велики, шале се мали.

И то није чудно.

Али је чудо над чудима –
што је први април дан великог лагања
и дан доброг слагања међу људима.

МОЖЕ ЛИ

Буда Стојковић

Може л’ лажа
лаж прикрити?
Кукавица – херој бити?
Може л’ сова
бити врабац,
или славуј
да зарони усред баре
као жабац?

Може ли вук јагње бити?
Може л’ јарац роге скрити?
Може л’ лија бити мама
петлићима и кокама?

Све ће моћи.
Када?
Зна се:
када ћуран буде прасе.
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ЗАВИРАЛЬНЫЙ ДЕНЬ

Драган Лукич

Первого апреля весь мир – сплошная шутка,
от мала до велика все врут просто жутко.

Первого апреля это всем привычно.
А что же в этот день звучит необычно?

Необычно, если вдрун кто-то скажет чистую правду.
Например: – У меня есть нос. – Или: – Я тут главный.

Первого апреля весь мир – сплошная шутка,
от мала до велика все врут просто жутко.

И ничего тут странного.
               Но чудо из чудес –
что первого апреля – в завиральный день –
полнейшее согласие царит среди людей.

А.Б.

МОЖЕТ ЛИ

Буда Стойкович

Можно ль ложью
Ложь прикрыть?
Может трус героем быть?
Может ли сова вдруг стать
Крошечным воробышком?
А лягушкою нырять
Может ли соловушка?

Может ли ягнёнком стать волк не понарошку?
Может ли козёл скрывать свои крутые рожки?
Может ли лиса доброй мамой быть
Петушкам и курочкам, их растить?

Всё может быть, когда индюк
Станет поросёнком вдруг.

А.Ч.
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ЛАЖОВ

Зоран Ђуричић

Лажов лаже кад год зине;
стално бежи од истине.
Лажи крупне, лажи ситне,
лажовске су црте битне.

Лаже исто, више пута,
шумом лажи лажов лута.
У лажи су кратке ноге,
види ноге у стоноге.

Гледа лажов
у те њене многе ноге.
Броји лажов:
избројао у стоноге
сто две ноге.

ЛАЖ

Јован Јовановић Змај

Лаж је чудан мост:
Преко те пренесе,
Али натраг никад више –
Натраг не може се.

* * *

Јован Јовановић Змај

Да је плитко дно у лажи,
       То већ свако зна;
Ја бих о њој друго реко –
       Да и нема дна.

Јер коме се у њојзи
       Купат допадне,
Данас, сутра, прекосутра –
       У њој пропадне.
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ЛЖЕЦ

Зоран Джюричич

Лжец солжёт, лишь рот откроет;
Приукрасит правду втрое.
Маленькая ложь, большая,
но лжеца изобличает.

Ложь границ своих не знает,
лжец по лесу лжи блуждает.
Ходит ложь на многих ножках,
будто бы сороконожка.

Смотрит лжец
на эти ноги 
и считает их. В итоге:
сорок две коротких ножки
насчитал сороконожке. 

В.Л.

* * *

Йован Йованович-Змай

На странный мост похожа ложь:
Туда ты по мосту пройдёшь,
Но только помни, что сюда
Ты не вернёшься никогда.

С.М.

* * *

Йован Йованович-Змай

Мелко дно у лжи –
 Она всем видна;
Но скажу иначе –
 У неё нету дна.

Если кто-то в ней
 Купается, тот
Не сегодня завтра
 Без следа пропадёт.

А.Б.
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ШТА ЈЕ ЛАЖ

Божидар Мандић

Кад кажем да лажем
да ли
стварно лажем

Кад лажем
да не лажем
да ли тада лажем

Кад не лажем
да лажем
да ли и онда лажем

ПОВЕРЕЊЕ

Божидар Мандић

Имам поверења у децу
јер су:
искрена
пажљива
ненаметљива
издржљива
јер употребљавају лаж
само онда
кад је то стварно потребно

ВЕРУЈТЕ

Мила Ђорђевић

Има лудих
занатлија
што од лажи
чизме кују.
Видела сам
боси иду,
лаж не могу
да обују.
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ЧТО ТАКОЕ ЛОЖЬ

Божидар Мандич

Когда я говорю что лгу
действительно ли
я лгу?

Когда я лгу
что не лгу
лгу я или не лгу?

Когда я не лгу
что лгу
разве я и тогда лгу?

А.Б.

ДОВЕРИЕ

Божидар Мандич

Я доверяю детям –
они:
искренни
внимательны
ненавязчивы
на них можно положиться
они лгут
только тогда
когда это действительно нужно

А.Б.

ПОВЕРЬТЕ

Мила Джорджевич

Мастера
ещё бывают –
сапоги
из лжи тачают.
Босиком
потом плетутся –
не под силу
в ложь обуться.
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И кројача
лажних има
што од злата
капе кроје,
верујте ми
без капа су,
златне капе
не постоје.

Има оних
простодушних
њине речи
нису мазне,
они воле
све занате
и руке им
нису празне.

БЕЛИ ЛУК

Милутин Ђуричковић

Гусар Кука
једе лука.
Лукац бели
срећу дели.
Пријатно!

КОЛИКО ЈЕ ТОЛИКО

Драган Алексић

Колико је Толико,
исто, ил разнолико?
Да л је човеколико,
једнобојно, шаролико?

А Толико ликује,
јер не знам колико је!

Колико је Толико?
Можда веће? Можда мање?
Као да је столико,
час је дебље, а час тање.
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Шляпники
бывают тоже
на сапожников
похожи –
золотой убор
кроят,
обмануть людей
хотят.

Но немало
и правдивых,
что речей
не любят льстивых,
всё рукам
подвластно их
в настоящих
мастерских.

В.Л.

ЛУК ДА ЧЕСНОК

Милутин Джюричкович

Даже пираты Кука
жить не могли без лука.
А уж чеснок
запасали впрок.
Вот ведь какая штука!

А.Б.

СТОЛЬКО - ЭТО СКОЛЬКО?

Драган Алексич

Столько – это сколько? Скажи-ка,
одно и то же это или разное?
Цветное, иное, многообразное,
а может, с человеческим ликом?

Столько, мера твоя какая?
И ликует оно, ибо я не знаю.

Столько – это сколько? Скажи-ка,
может, малó оно? Может, велико?
То шире, то уже – столико,
как полоска прилива в бликах.
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А Толико ликује,
јер не зна колико је!

Драго моје Толико!
Јави ми колико си,
какво си, а какво ниси,
јер питање виси.

А Толико ликује,
јер не знам колико је.

ИЗ ШУПЉЕГ У ПРАЗНО

Дејан Алексић

Једно Шупље срело једно Празно,
Па му каже: „Баш си безобразно!“

А Празно ће из сопствене дупље:
„Ти си једно врло ружно Шупље!“

Онда Шупље од увреде зину,
Па удари Празно у празнину.

На то Празно, лако ко да плеше,
Узврати му где најшупље беше.

Већ се не зна ко ту кога лема,
Јер, напросто, свршетка и нема,

И не зна се никад ко је јачи
Кад се Шупље са Празним докачи.

Ја то пишем, а знам: ништа глупље
Од сипања из празног у шупље!

НИШТА

Предраг Чудић

Да ли је ништа бува,
Да ли је ништа мрав,
Да ли је ништа ваздух,
Бескрајан, ведар, плав?
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Столько, мера твоя какая?
И ликует оно, ведь само не знает.

О милое Столько,
ты какое, какое?
Где границы твои,
берега и прибои?..

Мое удивленье, как яблоко, спело,
а Столько дивилось, играло и пело.

С.Х.

ИЗ ПУСТОГО В ПОРОЖНЕЕ

Деян Алексич

Раз Пустое встретилось с Порожним:
У тебя ни кожи, мол, ни рожи!

А Порожнее в ответ из гулкой скважины:
Да и ты, Пустое, выглядишь не важно!

Тут Пустое рот раззявило в угаре,
Да в дыру Порожнему как вдарит!

А Порожнее на это что есть силы
В пустоту Пустому засветило.

Кто кого тут – я и сам не знаю,
Ни конца нет этому, ни края.

Чья возьмёт – угадывать не стоит,
Коль с Порожним сцепится Пустое.

Нет занятия глупей и невозможнее,
Чем лить воду из пустого да в порожнее.

М.Л.

НИЧТО

Предраг Чудич

Разве ничто – это вошка,
Ничто – муравей неприметный,
Или ничто – это воздух,
Бескрайний, ясный, светлый?
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Да ли је ништа сенка,
Ил травка што није никла,
Да ли је ништа, просто,
Ваздух у гуми бицикла.

Или је ништа облак,
Облак без капи кише,
Или је ништа, просто,
Ништа – и ништа више!

Да ли је нико – ништа?
Да, онај што не постоји,
Ког засад на овом свету
Нико ни у шта не броји.

Ништа је мало ништа,
Плус све што не постоји,
Све што на овом свету
Нико ни у шта не броји!

КОД МАЧКЕ НА ЧАСТИ

Јован Јовановић Змај

У прастаро време,
       – Тако шала гуди –
Мишеви су били
       Безазлени, луди.

Мачка их позове
       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 светлим
       Мери своје госте, –
Мисли ког ће прво,
       А кога ће после.
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Ничто – это трав невсходы
Или тенёк без света,
Или ничто – это воздух
В шине велосипеда?

Или ничто – это туча,
Туча без капли дождика?
Или ничто – это просто
Ничто – ничего больше?

Никто есть ничто, не так ли?
Да, так, его нету вовсе,
Его ведь на этом свете
Никто ни к чему не относит.

Ничто лишь ничто, плюс к этому
Всё то, чего нету вовсе,
Всё то, что на этом свете
Никто ни к чему не относит!

М.Л.

У КОШКИ НА ПИРУ

Йован Йованович-Змай

В прежнее-то время –
 так гласит молва –
мыши были глупые:
 верили словам.

Но однажды их на пир
 кошка позвала.
Вся семья мышиная
 в гости к ней пошла.

Стол от снеди ломится,
 яства... Ну, дела...
Кошка улыбается
 во главе стола.

И очами светлыми
 меряет гостей –
думает: вот эту съем
 сейчас, а тех – поздней.

А.Б.
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КАД МИШЕВИ ПОСТАНУ

Божидар Тимотијевић

Кад мишеви постану
врло важне звери,
мачке су им тада
званични шофери.

Кад мишеви постану
мишји генерали,
мачке су им тада
лични секретари.

А кад мачку видите
како миша вози,
знајте, тај миш живи
на високој нози.

ПЛЕМЕНИТО ПСЕТО

Гвидо Тартаља

Неки је возач
возећи уназад
очепио ногу
једном малом керу.
А кер, добричина,
јаукну и помисли:
„Ипак је то
много мање зло,
него да је бупнуо
у неку бандеру“.

БИО ЈЕДНОМ ЈЕДАН ЕКСЕР

Дејан Алексић

Био једном један ексер кога беше стид
Зашто није ко сви други закуцан у зид.

Желео је да постане користан и фин,
Да о њега нешто бесе, ко о сваки клин.
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КОГДА МЫШИ СТАНУТ...

Божидар Тимотиевич

Когда мыши станут
зверями огромными,
кошки им шофёрами
будут наёмными.

Когда будут мыши
в генеральских чинах,
станут кошки служить
у них в секретарях.

Когда ты увидишь,
как кошка мышь таскает,
знай: это мышка
ею помыкает.

С.П.

БЛАГОРОДНЫЙ ПЁС

Гвидо Тарталья

Один водила,
сдав назад,
собаке лапу отдавил.
И, взвизгнув, пес-добряк
подумал: лучше так,
чем если бы он столб
с разгону своротил.

О.А.

ГВОЗДЬ

Деян Алексич

Был один гвоздь, и было ему стыдно,
Что в стену он не вбит. Как видно,

Он тоже, как и всякий гвоздь железный,
Не прочь был стать хорошим и полезным,
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Капут или неку слику – било какву ствар,
Стару пушку, огледало, можда календар.

Овако је, заборављен, с надом ни за лек,
На дну неке кутијице проводио век.

Баш срамота, јер с њим беху у кутији тој.
Шнале, игле и свакакав неозбиљан сој.

А у ствари, рећи ћу вам, ако рећи смем,
Шта гвозденом овом даси био је проблем:

Он је хтео да послужи, ал у исти мах,
Од помисли на чекиће хватао га страх!

СВЕ ШТО ИМА КРИЛА, НОГЕ, ГЛАВУ

Божидар Тимотијевић

Све што има крила – лети:
птица, лептир, бубамара;
само прозор има крила
ал’ да лети – нема дара.

Све што има ноге – трчи
или скаче од весеља,
ал’ то никад неће знати:
сто, столица и фотеља.

Све што има главу – мисли
и често се њоме служи,
само ексер главу носи
да чекићу радост пружи.

ЕКСЕР

Новица Ђурић

Ексер је предмет чудан,
рекла бих прилично глупи,
остао би вјечно узалудан
да га чекић по глави не лупи.
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На нём висел бы, скажем, календарь,
Ружьё иль зеркало, картина иль фонарь.

Но в старом ящике, похожем на ковчег,
Гвоздь без надежды коротал свой век.

Среди иголок, ржавых кнопок – вот беда! –
Лежал тот гвоздь, сгорая от стыда.

Хоть, честно говоря (открою правду всем), –
Гвоздь не решил проблему из проблем:

Служил бы гвоздь Гвоздём, да только – ах! –
Как вспомнит молоток – его охватит страх.

В.К.

КРЫЛЬЯ, НОГИ, ГОЛОВА

Божидар Тимотиевич

Все, что с крыльями, ввысь – стаей:
птицы, божьи коровки.
А окно расправит ставни,
но лететь-то нет сноровки.

Всё, что с ножками, причастно
бегу – весело скакать.
Не узнают это счастье
стул, и кресло, и кровать.

Все, кто с головой, те ловко
могут думать, всё представить.
А вот у гвоздя головка –
лишь под молоток подставить. 

С.Г.

ГВОЗДЬ

Новица Джюрич

Гвоздь – просто дебил,
пока ты его не вбил.
Какой от него был бы толк,
если б не молоток?

А.Б.
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КОФЕР

Рајко Лукач

Увек спреман кофер
у углу стрпљиво чека
да га шофер
однесе до гепека
и крене на путовања далека

Јер од путоманије нема лека
Од ње болесни – путују довека

Кожа му је крута
Од прашине бледожута
Као да је јута
А и утробе је некако тешке
Кад се с пута
Враћа пешке.

КАКО ЈЕ ПОСТАО ПИНГ-ПОНГ

Ђорђе Фишер

У држави Пинг,
У градићу Понг,
У улици Пинг,
А под бројем Понг,
У години Пинг,
У месецу Понг,
Ех, господин Пинг,
Ох, господин Понг,
Играли су, ах
Стари добри шах.
– Ви, господин Пинг,
Рече госпон Понг,
– Ви, господин Понг,
Одговори Пинг.
Понг је Пинга
Пинговао,
Пинг је Понга
Понговао.
Један другог врло смерно,
Неизмерно
Поштовао.
Тек што кажу Пинг
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ЧЕМОДАН

Райко Лукач

Всегда готов к дороге чемодан.
В углу он терпеливо ожидал,
когда его шофёр
в багажник отнесёт
и в дальний путь с собою заберёт.

От жажды странствий нет лекарства:
кто ею заболел, тот навсегда попался.

У чемодана кожа жёсткая,
как джут,
от пыли бледно-жёлтая,
а у него внутри – такие тяжести,
когда домой хозяин
возвращается.

А.Б.

КАК ПОЯВИЛСЯ ПИНГ-ПОНГ

Джордже Фишер

В стране Пинг,
В городке Понг,
На улице Пинг,
Под номером Понг,
В году Пинг,
В месяце Понг,
Эх – господин Пинг,
Ох – господин Понг
Играли да ахали
В старые добрые шахматы.
– Ваш ход, господин Пинг, –
Говорит господин Понг.
– Ваш ход, господин Понг, –
Говорит господин Пинг.
Понг Пинга пинговал,
Пинг Понга понговал.
И один другого верно
И безмерно уважал.
Только скажешь Пинг –
Отвечает Понг.
Думаешь, вот Понг –
Тут как тут Пинг.
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Оно буде Понг,
Таман мислиш Понг,
А оно већ Пинг!
Ни господин Понг
Ни господин Пинг,
Рукав да засуче
Потез да повуче.
Ех, господин Пинг,
Ох, господин Понг,
Играли су, ах,
Све, само не шах.
Па је тако Пинг
С господином Понг
Измислио игру
Звану –
Стони тенис!

ПЕСМА СА ДВА КРАЈА

Слободан Станишић

Читајте ову песму и од краја.
Ту ћете наћи крајичак почетка,
Ведра је она ко пуштање змаја,
Несташлуке крије иза сваког ретка.

О, можете је читати до петка!

Несташлук крије иза сваког ретка.
Ведра је она ко пуштање змаја,
Ту ћете наћи крајичак почетка,
Читајте ову песму и од краја.

ДЈЕЧАК

Миленко Јевђевић

Дјечак стално некуда трчи,
носи га вјетар и ноге босе,
чуперак мали који штрчи – 
можда из твоје златне косе.

Када сједи у школској клупи
кликере у џепу вјешто броји,
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Ни господин Пинг,
Ни господин Понг
Фигуру не берёт,
Чтобы сделать ход.
Эх – господин Пинг,
Ох – господин Понг
Играли себе да ахали,
Да только не в шахматы.
Так господин Пинг
И господин Понг
Придумали новую игру
Под названием...
Настольный теннис!

А.Б.

ДВА КОНЦА

Слободан Станишич

Прочти мои стихи наоборот.
В конце найдёшь ты краешек начала.
Бумажный змей отправится в полёт.
Тут в каждой строчке шалостей немало.

Читай, пока неделя не пройдёт!

Тут в каждой строчке шалостей немало.
Бумажный змей отправится в полёт.
В конце найдёшь ты краешек начала
Прочти мои стихи наоборот. 

Е.Л.

МАЛЬЧИШКА

Миленко Евджевич

Без движения плохо ему –
вон как его ветер понёс
вслед непокорным локонам
(уж не твоих ли волос?)...

Даже в школе, за партой,
уже он жизнь обкатывает.
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јер тако раде сви мангупи
који су храбри, који су своји.

А кад ти грудву баци у лице,
почупа кике, невјешто слаже,
све је то дјело кукавице
што љубав не смије да покаже.

ДА ЛИ ИЛИ НЕ

Душан Радовић

Да ли може?
Може.
Мисли да не може
а може.

Да ли сме?
Сме.
Мисли да не сме
а сме.

Да ли воли?
Воли.
Мисли да не воли
а воли.

Да ли хоће?
Хоће.
Мисли да неће
а хоће.
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Играя – учится драться
и никого не бояться.

А если снежком запустит,
будет дёргать за косы, дразнить?
Значит, всё ещё трусит –
хочет любовь свою скрыть.

А.Б.

ДА ИЛИ НЕТ

Душан Радович

Может ли он?
Может.
Думает, что не может,
а может.

Смеет ли он?
Смеет.
Думает, что не смеет,
а смеет.

Любит ли он?
Любит.
Думает, что не любит,
а любит.

Хочет ли он?
Хочет.
Думает, что не хочет,
а хочет.

А.Б.
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ТИХА ТИХА ПЕСМА

НОСОРОЗИ

Влада Стојиљковић

Носорози, носати, рогати,
што нисте брзи као ђогати?
Носорози, дебели, репати,
како се вама може тепати?
Носорози, трунтави, здепасти,
да ли вас ишта може препасти?
Носорози, гломазни, кљакави,
зашто бар мало нисте длакави?
Носорози, квргави, храпави,
зашто сте тако страшно трапави?
Носорози, рогати, носати,
докле ћете тако коњосати?
Носорози, мрачни, проблематични,
ипак сте ми због нечег симпатични.

МРКИ МЕДВЕД

Бранко Стевановић

Из брлога мрко на свет гледа
мрк потомак мркога медведа.

За оброк му треба цела река
начињена од меда и млека.

Са таквом се громадом не шали
(на њему је реп једино мали).

Свака рука скинула би капу
кад набаса на медвеђу шапу.

Свака би се глава, с пуним правом,
поклонила пред медвеђом главом.

Ако су му снови као глава,
није чудо што толико спава.
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САМАЯ ТИХАЯ ПЕСНЯ

НОСОРОГИ

Влада Стоилькович

Носороги, носатые и рогатые,
почему вы не быстрые, как кони крылатые?
Носороги, тучные и хвостатые,
разве можно с вами играть, как с котятами?
Носороги, ленивые, неторопливые,
может ли что-нибудь вас шокировать?
Носороги, корявые, шероховатые,
почему хоть немного вы не мохнатые?
Носороги, громоздкие, изувеченные,
почему вы так страшно неловки вечно?
Носороги, приземистые и прекрасные,
зачем горбатитесь вы понапрасну?
Носороги, мрачные, проблематичные,
отчего-то вы всё-таки мне симпатичны.

А.Б.

МРАЧНЫЙ МЕДВЕДЬ

Бранко Стеванович

Спит в берлоге – это не комедия –
мрачный отпрыск мрачного медведя.

На прокорм ему нужна река
мёда сладкого, парного молока.

Вот громада – уж какие шутки
(только хвостик у него – малютка).

Тут уж всякий живо сбросит шапку,
коль наткнётся на такую лапку.

Всякий – хоть мудрец он, хоть тупица –
перед этакой головушкой склонится.

Если мишкин сон широк, как его холка,
то не диво, что он спит так долго.

А.Б.
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ПЕСМЕ БЕЛОГ МРАВА

Игор Коларов

1

Ја сам Бели Мрав.
Бели, бели мрав,
леп, вредан и мали.
– Ко је то, ко је то? – питају се
црни мрави, док пролазим поред њих.
Али ја ћутим, јер знају они
ко сам ја.

2

Немам браћу, и немам сестре,
само је један Бели Мрав,
марљив, диван и мио.
По цео дан радим,
по цео дан певам.

3

Шта ја кажем, када ме печурке
питају шта волим?
Кажем: волим високу траву и
печурке.
Јер са печуркама много лепо
разговарам.

4

Испод маслачка спавам,
маслачак ме целе ноћи штити
и греје.
У само јутро спусти се до мене
и прошапће:
– Ево новог дана, јуначе,
новог дана, мили!
А ја ћу те увече
овде чекати.
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ПЕСНИ БЕЛОГО МУРАВЬЯ

Игорь Коларов

1

Я Белый Муравей.
Белый, белый муравей,
маленький, красивый и трудолюбивый.
– Кто это, кто это? – спрашивают чёрные,
когда я прохожу рядом с ними.
Но я молчу – знают они,
кто я такой и как моё имя.

2

Нет у меня ни братьев, ни сестёр,
есть только один Белый Муравей,
усердный, чудесный, нет его веселей.
Я целый день работаю
и целый день пою.

3

Грибы меня спрашивают,
что я люблю?
Говорю: люблю высокую траву
и грибы.
Потому что с грибами
очень хорошо разговаривать.

4

Сплю под одуванчиком,
он меня всю ночь
охраняет и греет.
А ранним утром наклоняется ко мне
и шепчет:
– Вот новый день, герой,
новый день, друг ты мой!
Вечером опять
буду здесь тебя ждать.

А.Б.
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ПАС

Милорад Геров

Свакоме човеку
и сваком детету
пас је друг и пријатељ
најбољи на свету!...

Кад те туга свлада
и клонеш зацело,
побегнеш из града
и кренеш у село –
знај да тамо пас те
увек верно чека.
И твој бол осећа
још и издалека.
Пас (ако га имаш)
тад, по цену сваку,
трчи преко поља
да ти лизне шаку.

Па се умиљава,
па ти врти репом...
Увек те дочека
својом пажњом лепом.

Свога пса ко има
он је човек срећан.
И за једну љубав
псећу је увећан.

У љубави често
и људи су шкрти...
А пас ти је одан
све до своје смрти...

Тамо где је моја
родна кућа стара,
имао сам и ја
свога пса чувара.

Годинама он је
чекао ме смерно...
Теби, песму ову,
моје куче верно!
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ПЁС

Милорад Геров

Знают взрослые,
знают дети:
пёс – приятель
лучший на свете.

Когда тоска одолеет
и нá сердце тяжело,
из города поскорее
ты убегай в село.

Знай верный пёс
всегда там ждёт.
Он горечь слёз
твоих поймёт.
Пёс – верный друг –
тебя почуя,
сорвётся вдруг
с цепи, ликуя.
Хвостом он машет,
лижет руки,
он лаем скажет:
„Нам нет разлуки!“

Кто пса имеет,
тот жизни рад.
С ним жизнь светлее
во сто крат! 

На ласку люди
скупы, поверьте,
а пёс вас любит
до самой смерти.

Где мой старый дом
за рекой в лесу?..
Было место в нём
дорогому псу.

Ты там долго жил,
ждал меня примерно.
Этот стих сложил
я тебе, друг верный.

В.К.,М.Ф.
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ПСЕЋА ПЕСМА

Тоде Николетић

Кад мрак увече зине
Сви негде траже спас
Свако се плаши тмине
Једино не сме пас

То значи хтео сам рећи
Тежак је живот псећи

Мрак је опасно грозан
Као ехо у кланцу
А пас је сасвим срозан
Ко роб на тешком ланцу

То значи хтео сам рећи
Тежак је живот псећи

Често удари зима
Ил’ жега ко летња бразда
А некада по ребрима
Ошине добро и газда

То значи хтео сам рећи
Тежак је живот псећи

Осим ветра што дува
Крпеља и трошног крова
Мука ми је од бува
И хука глупих сова

То значи хтео сам рећи
Тежак је живот псећи

А када неретко ноћу
Бане незвани гост
За храброст и самоћу
Добијеш голу кост
Толико о мојој срећи
Тежак је живот псећи
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СОБАЧЬЯ ПЕСНЯ

Тоде Николетич

Только тьма свет поглотит
Все под крышу кто куда
Каждый в дом скорей спешит
Только псу нельзя туда

Тут уж не скажешь иначе
Тяжела жизнь собачья

Мрак и ужас гул глухой
Пёс как раб вконец измучен
Цепь таскает за собой
Тяжело хоть и приучен

Тут уж не скажешь иначе
Тяжела жизнь собачья

То мороз зимой прибьёт
То жара взвоешь не раз
То хозяин так саданёт
По ребрам что искры из глаз

Тут уж не скажешь иначе
Тяжела жизнь собачья

Ветер свищет вокруг
Слепни клещи будь здоров
Нет спасенья от блох от мух
От уханья глупых сов

Тут уж не скажешь иначе
Тяжела жизнь собачья

А то зачастую ночью
Нагрянет незваный гость
За храбрость в борьбе одиночной
Кинут голую кость
Только всего и удачи
Тяжела жизнь собачья

М.К.
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МУДРЕ ПОРУКЕ ЗА ШТЕНЕ

Бранко Ћопић

Свакоме знанцу јави се лепо
весела ока, машући репом.

Лавежом громким дочекуј странце,
никада, друже, не лај на знанце.

Ево ти савјет старога писца:
чувај се добро и мртвог лисца.

Кад јежа сретнеш, кавге се мани,
тај копље има на свакој страни.

Корњачи никад не стани на пут,
јер оклоп носи, а нема капут.

Квочка је страшна ноћу и дању,
то ти је кокош у бесном стању.

Прасету сваком склони се с пута,
његова мама врло је љута.

Ко сретне бика, треба да гледа
да га никад не дира спреда.

Кад коња видиш, чувај се врага,
њему не треба наићи страга.

Овцу већ можеш и за реп вући,
она се не зна ваљано тући.

Прогони мачке. Морам ти рећи:
то ти је стари обичај псећи.

На мјесец лајеш? То ти је вјесник,
скитница бићеш и псећи пјесник.

У твојој кући најдражи гост
нек увјек буде понека кост.

Желиш ли ловцу постати драг,
пажљиво прати зечији траг.

Вук нам је рођак, опасан момак,
свашта ће стати у његов стомак.
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МУДРЫЕ НАКАЗЫ ЩЕНКУ

Бранко Чопич

Весело друга встречай на дороге,
хвостом виляй, доведи до порога.

Гони чужаков заливистым лаем,
и не забудь – мы своих не пугаем.

Предупреждаю о хитрой фальши: 
От мертвого лиса держись подальше.

Встретишь ежа – не спорь напрасно.
С кольчугой такой шутить опасно.

Не стой на пути у черепахи –
она носит панцирь вместо рубахи.

И ночью и днём опасайся соседки –
взбеленившейся мамы-наседки.

Поросят обходи ты зá три версты,
у мам их нравы ой как круты.
 
Смотри в оба, коль быка встретишь –
попадешь на рога, сам не заметишь.

Увидишь коня, не подходи сзади,
берегись подков, Бога ради. 

Овцу за хвост таскать можно –
поверь, с ней драться совсем не сложно

Не забывай гонять род кошачий.
Это старый обычай собачий.

На месяц лаешь? На свете этом
станешь бродягой, собачьим поэтом.

Пусть в доме твоём, как первому гостю,
всегда отыщется место кости.

Хочешь охотнику стать дорог –
иди по следу и будь зорок.

Волк нам родня, но спуску не даст –
опасный малый и жрать горазд.

Т.К.
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СНОВИ

Меланија Римар

Мачак спава на клупици,
сања врапца у супици.
Врабац спава на врх гране,
сања црве поховане.

БИК

Бешир Љушковић

Мој је бик 
страшан лик. 
Животиња силна, јака, 
цар ливада и пашњака. 

Са два оштра рога крива, 
мој бик вам је ватра жива 
и сваког ће другог бика 
отерати са видика. 

Кад подигне чело риђе 
ни вук не сме да му приђе, 
а и зверка свака друга 
одлази из видокруга. 

Кад му приђеш мало ближе 
он ће и длан да ти лиже, 
још ако му пружиш соли – 
бик ће страшно да те воли! 

СТРАШИЛО

Никола Дреновац

Усред њиве страшило
мале птице плашило.
Сваког дана вребало
коју би укебало.
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СНЫ

Мелания Римар

Спит на лавке чёрный кот,
воробья во сне грызёт.
Воробей на ветке спит,
про козявок сон глядит.

А.Б.

БЫК

Бешир Люшкович

Мой бык
имеет страшный лик.
Огромен, грозен и силён он,
царит на пастбище зелёном.

На остриях своих рогов
мой бык несёт живой огонь
и всякого быка иного
он с луга выгонит родного.

Когда поднимет рыжий лоб,
волк не выходит из чащоб
и всякие другие звери
в свои возможности не верят.

Но кто с добром к нему придёт,
тому ладошку он лизнёт,
а если соль ему предложишь,
быку стать лучшим другом сможешь.

В.Л.

ПУГАЛО

Никола Дреновац

Пугало над пашнею –
страшное-престрашное!
Поле охраняет,
птиц подстерегает.
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Јој, како је ритаво –
ништ’ на њему читаво.
Све од зоре до зоре
рукави му вијоре.

Без иједне зенице
мотри њиву пшенице.
Чува клице семена
од птичијег племена.

Загазило у бару,
накривило шубару,
па све хукће: ху-ху-ху,
беж’те, ја сам газда ту.

ДЕТЕ И ТИЦА

Бранко Радичевић

Мајка преде танку жицу,
А синчић пред њоме,
Седи мали, држи тицу
Па се игра њоме.

„Гледај крило, мајко мила,
Гле шарени реп!
Како га је раширила!
О, како је леп!“

Рече дете па упусти,
Утече му тица лепа.
А мачка се за њим спусти
Па је за врат јадну шчепа.

„Јао, мама, удави је,
Однесе ми тицу, јао!
Не дај, мамо, да поије,
Не дај, мамо… Јао… јао!“

Ето лежи несретница,
Баш ни трага од живота:
„Моја тица, моја тица!
О сирота, о сирота!“

Дете тужно закопава
Тицу своју под земљицу,
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В службе очень рьяное,
да одёжка рваная:
рукава болтаются –
ухватить пытаются.

Ох, вслепую надо ведь
пугалу доглядывать,
чтобы здесь пшеницу
не клевали птицы.

Глиною заляпано,
и всего полшляпы, но
пугало кричит: – Кыш! Кыш!
Я – хозяин в поле, слышь?

О.К.

ДИТЯ И ПТИЦА

Бранко Радичевич

Нить тончайшую прядёт
Мама, и резвится
Рядом дочка без забот
И играет с птицей.

„Глянь-ка, мама! Два крыла!
Пёстрый хвост – Гляди!
Распустила и пошла!
Носит позади!“

Детка птичку отпускает,
Та бежит, за нею
Кошка мягонько ступает,
Чтоб вцепиться в шею.

„Мама, мамочка! Спаси!
Вырви птичку, мама!“ –
Дочка с плачем голосит, –
„Кошку в речку прямо!“

Вот лежит, не шевелится,
Птичка, дочке тяжко:
„Птица моя! Птица! Птица!
Милая бедняжка!“

Дочка плачет и копает,
Чтобы схоронить
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Па са њоме затрпава
И сву своју бољетицу.

ЧУДО

Будимир Нешић

Узмем креду –
она пише;

такнем цветић –
замирише;

ја зажмурим –
ноћ се створи;

приђем води –
зажубори;

ја запевам –
цврчак цврчи;

ја потрчим –
Сунце трчи.

Мора да сам
личност славна,

јер по мени –
све се равна.

ЛУПА

Бранислав Петровић

Ја заиста не знам шта ме подстакло
Да опевам увеличавајуће стакло.

А зар то није чудесна справица:
Ставиш је изнад комарца, а он – ко птица!

За обрачун са сестром измишљена справа:
Увеличаш мачку – њој ето лава!
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Птицу – с нею зарывает
Боль, чтоб дальше жить. 

С.Г.

ЧУДО

Будимир Нешич

Если мел возьму –
он пишет;

прикоснусь к цветку –
он дышит;

лишь зажмурюсь –
ночь наступит;

в тучу гляну –
дождик лупит;

запою –
поёт и птица;

запляшу –
всё в пляс стремится.

Я, должно быть,
на коне –

всё равняется
по мне. 

Е.Г.

ЛУПА

Бранислав Петрович

Не знаю сам – зачем, чему в угоду
Я вздумал написать про лупу оду.

Прибор чудесный всюду пригодится:
Взгляну на комара – а он как птица!

С сестричкой счёты я сведу потом:
Под лупой кот покажется ей львом.
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Баш ће јој то бити игра
Кад јој њену мацу увеличаш у тигра!

Направа заиста фина:
Погледаш деду, а деда већи од џина!

А бака, поред тебе, случајно стала,
И даље онако мала, дивно мала!

Шта има ту да се прича –
Свашта може да се увелича.

Помисли каква срећа
Кад ти се јабука десет пута увећа.

Јабука као бундева! –
Није то баш идеја лева.

Баш ћеш нешто ражалостити тату
Кад му увеличаш плату.

Да не би присуствовао кућној драми –
Увеличај нешто и мами.

Пољубиће те мама од среће –
Увеличај мами себе, увеличај цвеће!

Нека ти мисли у бескраје језде –
Увеличај месец, увеличај звезде!

А и не мораш да се пентраш високо –
Увеличај ЈАЈЕ НА ОКО.

Биће то искључиво заслуга твоја –
Јаје од кокошке ко јаје од ноја!

Ето, можда ме баш то подстакло
Да опевам увеличавајуће стакло.

Шта има ту да се прича –
Све је велико кад се увелича.

Па и ова песма, ако ти је глупа,
Нека је увелича ТВОЈА ЛУПА.
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То будет интереснейшей из игр:
Котенок взглянет на неё, как тигр!

Прекраснее устройства нет!
Смотрите: больше великана дед!

Вот рядом бабушка случайно встала
Далёкой, крохотной она вдруг стала!

Что ж, с этим не поспоришь, друг:
Мы можем увеличить всё вокруг!

Ах, мелковато яблоко? Понятно.
Его мы увеличим восьмикратно!

До тыквы разрослось оно, жирея!
А вот ещё прекрасная идея:

Отца не огорчит никто из нас,
Его зарплату увеличив и аванс!

Ах, мамочка, всегда счастливой будь!
И для тебя мы увеличим что-нибудь!

И мама расцелует, если ты
Себя ей увеличишь, сад, цветы.

Пусть твои мысли в небесах борозды
Оставят, увеличив месяц, звёзды!

Не забирайся, впрочем, высоко,
Ты увеличь глазунью, молоко!

За то тебя похвалят все на улице
Что большей страусиных – яйца курицы.

Вот это всё меня и навело
На мысль – воспеть чудесное стекло.

И не о чем тут спорить слишком грозно:
Всё увеличенное просто грандиозно!

И если скажешь, строчки эти глупы,
Пусть смысл их увеличит ЛУПА! 

С.Г.
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ЛИСТ ХАРТИЈЕ

Божидар Мандић

Без икаквог разлога
један лист папира
слетео је са стола на патос
Није дувао ветар
нису 6или отворени прозори
ни врата
нико није био љут
нико није грдио
било је мирно и тихо
Па шта се онда десило?
Лист папира је једноставно
пожелео да промени место

ШАЛА

Божидар Мандић

Ако се врата собе
нагло отворе сама
немој одмах помислити
да је по тебе дошао
СТРАХ

Можда је покварена брава
Можда су попустиле шарке

Удахни дубоко ваздух
и погледај
   кроз прозор

Можда је то само
ненамерна шала ветра
који те зове у Игру
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ЛИСТ БУМАГИ

Божидар Мандич

Лист бумаги
без всякой причины
слетел со стола на пол
Не дул ветер
окна были закрыты
двери тоже
никто не злился
никто не ругался
было тихо и мирно
Так что же случилось?
Просто лист бумаги
решил сменить место

А.Б.

ШУТКА

Божидар Мандич

Если дверь комнаты
вдруг откроется сама
не надо сразу думать
что за тобой явился
  СТРАХ

Может испорчен замок
Или ослабли дверные петли

Вдохни поглубже
посмотри
   в окно

Может это просто
невинная шутка ветра
который зовёт тебя ИГРАТЬ

А.Б.
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ЈА ЋУ БИТИ МОРНАР

Мира Алечковић

Лађу имам, лађу малу,
тако малу као чун,
и пучину имам плаву,
поток један воде пун.

Сам сам лађу направио,
па најдубљи нек је вир,
и невоље нек ме нађу,
ја сам храбри командир.

Не бојим се олује,
волим сунце, волим хлад,
ко год хоће нека чује:
ја ћу бити морнар млад.

ПЛОВИДБА

Душко Трифуновић

Лако сам прешао
ријеке и потоке
а кад сам дошао
до воде дубоке

ту сам стао ту сам стао

Тражио сам води ману
да пређем на другу страну

Кад сам открио
на крају пута
да камен потоне
а дрво плута

све сам знао све сам знао

Открио сам води ману
идемо на другу страну
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Я СТАНУ МОРЯКОМ

Мира Алечкович

Лодку я себе построил,
а верней сказать – челнок,
чтобы в нём меня до моря
полноводный мчал поток.

Судно знатное сработал!
Пусть вокруг сплошной туман,
не боюсь водоворота:
я – отважный капитан.

Не страшны мне дождь и ветер,
жар и холод нипочём.
Я – пусть слышат все на свете –
стану юным моряком!

Е.Т.

ПЛАВАНИЕ

Душко Трифунович

Мигом перебрался
я через протоки
но когда добрался
до воды глубокой

Тут я встал тут я встал

Пересечь большую воду
нелегко не зная броду

Цель уже близка мне
странник должен помнить:
там где тонет камень,
дерево не тонет

Угадал угадал!

Я нашёл в воде изъян –
на плоту прибуду к вам! 

Е.В.Л.
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БРОД

Поп Д. Ђурђев

Шта све чека једног брода,
сред дубоких морских вода,
јер брод није бела рода,
што по води зна да хода.

− Дајте гуму − запомаже,
да се спасе од бламаже.
Свуд’ морнари гуму траже,
ал’ ни она не помаже.

Мали брод се све снебива,
пред посадом поглед скрива.
Схватили смо шта се збива, −
није умео да плива.

Признао је пред свим оним,
разметљивим и доконим,
морнарима тучи склоним:
− Ја једино знам да роним!

Тад посаду гнев обузе,
гнев обузе и медузе,
− Сад ћеш мали угурсузе,
ти да рониш − али сузе!

ДЕЛФИНИ

Луне Левајац

Како ли у морској
Плаветној дубини
Разговарају рибе
Китови и делфини?

Можда и они имају
Своје радаре и антене
Па преко њих опште
Стално и без смене.

Тако не говорећи
И без икаквог гласа
Јављају да опасност
Прети од морских паса.
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ПАРОХОД

Поп Д. Джюрджев

Что случится с пароходом,
если он пойдёт по водам?
Пароход – не аист родом,
чтоб гулять по водам бродом.

– Дайте круг! тону, мне туго,
страшно мне, спасите друга!
В крик матросы от испуга:
что-то толку нет от круга. 

Очень стыдно пароходу,
не глядит в глаза народу.
Всей команде ясно сходу:
неумеха вылез в воду.

Пароход сказал матросам,
крикунам громоголосым,
мастерам по всем вопросам:
– Я зато ныряю носом...

Тут посыпались угрозы,
аж медузы встали в позы:
– Ты, дружок, вредней занозы.
Щас нырнешь в бо-о-ольшие слёзы. 

М.П.

ДЕЛЬФИНЫ

Луне Леваяц

А как же говорят
В глубинах
Между собой
Киты, дельфины?

Быть может,
Есть у них антенны,
Что связывают их
Бессменно?

И через них
Идут сигналы
О псах морских,
Штормах и шквалах.
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Пријатељи делфини увек
Непогрешиво схвате
Када треба да помогну
И зато бродове прате.

КО ЋЕ ЗНАТИ

Никола Дреновац

Ко ће знати,
ко ће знати
да ли плаво
море пати,
да ли воли,
да ли жуди,
када спава,
кад се буди?
Има л’ жеља
и планова,
успомена,
мисли, снова?
Шта све може
да учини
кад полуди
на пучини?

Да ли некад,
због олује,
прехлади се
и болује?
Осећа ли
морска вода
зуб ајкуле,
прамац брода?
Шта смерају
морски вали
кад пљускају
по обали,
кад се гоне,
лудо пењу
све до куле
на камењу?

Боји ли се
море мина
када груну
из дубина?
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Дельфины
Об угрозах знают
И корабли
Сопровождают. 

В.Л.

КТО РАССКАЖЕТ

Никола Дреновац

Кто расскажет, 
кто расскажет,
может, море
тоже страждет,
дышит, знает
до минутки
час отбоя 
и побудки?
Вдруг у моря
есть желанья
и надежды
и мечтанья?
Под угрозой
моря цельность,
если всюду –
беспредельность?

Преисполнясь
горькой соли,
может море
выть от боли?
Отличает,
коль пробито,
зуб акулы
от бушприта?
Может море
быть в обиде –
вдруг на сушу 
грозно выйдя;
накрывая
всё волною,
грянуть бурей
и войною?

О подводных
знает минах,
что таятся
там, в глубинах?
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Када морем
огањ плане –
осећа ли
вода ране?
Зашто море
некад ћути,
а некад се
страшно љути?
Шта осећа
плава душа,
кад се нагло
запенуша?
Има л’ море
уста, уши?
Може л’ икад
да пресуши?...

ВОЋЕ

Душко Трифуновић

Нека прича шта ко хоће
најбоље је бити воће.

Чнм је вријеме да се цвате,
већ бацају поглед на те.

Док си зелен, благо мени,
проћеш као сви зелени.

Кад зарудиш, кад се зрије,
сви те желе – ко ће прије.

Ако нисте склони квару,
чувају вас на ормару.

Чувају вас у витрини
и природној величини.

Ти миришеш, шириш наду,
избјего си мармеладу.

Док си био баш си био
задатак си испунио.
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Знает страхи,
и тревоги,
и ушибы,
и ожоги?

Видит, слышит
и смеётся?
И боится,
что придётся
долго слепнуть,
долго глохнуть
перед тем, как
пересохнуть?
Кто расскажет
тайну моря –
тайну счастья,
тайну горя?

О.К.

ФРУКТ

Душко Трифунович

Верь иль не верь, а я не вру,
в своих мечтах я – спелый фрукт!

Едва успеешь зацвести,
все смотрят – глаз не отвести!

Пока ты зелен – ну и что ж?
И в этом цвете ты хорош.

А стоит лишь тебе созреть,
тобой стремятся завладеть!

Коль ты не склонен к порче (фу!) – 
тебе велят лежать в шкафу.

А на витрине ты вполне
заметен по величине.

Ты сладко пахнешь, ты бы рад
не превращаться в мармелад.

Но... раз ты был таким, как был,
заданье с честью завершил!
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Нека прича шта ко хоће,
иајбоље је бити воће.

АЛА СУ ТО ГРДНЕ МУКЕ...

Јован Јовановић Змај

Ала су то грдне муке
Тако гледат у јабуке!
Јабуке су тако близу,
Само уста да загризу.
А лепе су, румене су,
А слатке су, медене су,
Само руке да су дуже –
Кад би могле да се пруже!
Ала да је трска кака,
Ил’ удица и пецаљка,
Или ветар да насрља,
Па да коју докотрља.
Ала су то грдне муке
Тако гледат у јабуке!

ПОД ШЉИВОМ

Јован Јовановић Змај

Дрво наше младо,
       Морамо те трести.
Прво, зато јер волимо
       Слатких шљива јести.

Друго, зато јер на теби
       Велик терет знамо,
Пак смо ради својски
       Да ти олакшамо.

Треће, јер би нама
       Било здраво жао,
Кад би дошо други когод
       Па би те обрао.
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Верь иль не верь, а я не вру,
в своих мечтах я – спелый фрукт! 

Е.В.Л.

МУКА ОКАЯННАЯ

Йован Йованович-Змай

Мука окаянная – 
Яблоки румяные.
Кажется: совсем ведь рядом,
А дотянешься лишь взглядом.
Сладкие и крупные,
Только недоступные.
Нам бы подлиннее руки –
И не знали б этой муки.
Удочку бы смастерить,
С ветки яблоки ловить!
Ну а как мы будем рады
Ветру, яблочному граду!
Мука окаянная – 
Яблоки румяные.

Е.П.

ПОД СЛИВОЙ

Йован Йованович-Змай

Деревце, давайте,
Потрясем все вместе!
Для того, во-первых,
Чтобы слив наесться.

Есть ещё причина – 
Урожай хороший.
Потрясём мы сливу,
Облегчим ей ношу.

Ну а в-третьих, будет
Нам обидно страшно,
Коль придут чужие
Трясти сливы наши!

Е.П.
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РАДОЗНАЛКО

Владимир Андрић

Тај не може да се смири
Док баш у све не завири

Све би пипно све пробао
Толико је радознао

Чим нешто зашушка
Он одмах нос ћушка

Макар да је нека клопка
Он ће ући јер га копка

Да њушка да чачка
Он мора и тачка

НОГЕ

Момчило Тешић

Ноге су важан део тела,
без ногу личност није цела.

Оне нас верно по свету носе,
топло обувене или босе.

Од њих немамо вернијег слуге
у часе среће, у дане туге.

Могу нас лако на прсте пропети,
могу на брег плави попети.

Знају играти, скакати, лећи...
Умеју стићи и утећи.

Без ногу човек може да кликне,
али не може лопту да – пикне!
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ЛЮБОЗНАЙКА

Владимир Андрич

Он не может отдохнуть
Нужно всюду заглянуть

Всё испробовать потрогать
Любознайке нужно много

Только что-то зашуршит
Он тотчас туда бежит

Любознайку страх неймёт
В западню и то пойдёт

До последнего листочка
Всё обнюхает – и точка

М.О.

НОГИ

Момчило Тешич

Две ноги – две части наших тел.
Человек без ног едва ли цел.

Сколько видишь ног на всех тропинках:
Босиком, в сандалиях, в ботинках!

В час счастливый, в несчастливый час
Ноги, нет друзей надёжней вас!

Как без них станцуешь, поплывёшь,
На вершину снежную взойдёшь?

Ноги телу всё равно что кони –
От дождя спасут и от погони.

Музыка без них, слова и плач...
Только не загнать в ворота мяч!

А.Ш.
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ЈЕСТЕ

Горан Боричић

Јесте да имам две ноге
ал’ шутира боље десна.

Јесте да имам два ока –
да намигне лево не зна!

Јесте да имам две руке
али само десна пише.

Имам и маму и тату
али маму мало више!

ЧУПАВА ПЕСМА

Драгомир Ђорђевић

Волим да се играм
Волим да се купам
Ал највише кике
То јест да их чупам

Неко воли грожђе
Неко воли нар
А ја волим кике
И готова ствар

Откад знам за себе
Имам исти сан
Да почупам кика
Хиљаду на дан

Не разумем цуре
Зашто ли се љуте
Лупају ми шљаге
И данима ћуте

Ал’ разумем добро
Тај из главе глас
Ено једне кике
Извините час
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У МЕНЯ ЕСТЬ

Горан Боричич

Да, у меня есть пара ног,
но по мячу всегда бью правой.

Да, есть два глаза, только вот
как левым подмигнуть – не знаю.

Да, у меня есть две руки,
ну, а пишу я лучше правой.

И мама с папой тоже есть,
но мамы – чуть побольше, право!

Е.Т.

ВЗЪЕРОШЕННАЯ ПЕСНЯ

Драгомир Джорджевич

Обожаю я гулять 
Чтобы пели птички
Но сильней всего люблю
Дёргать за косички

Кто-то любит гранат
Виноград спелый
Я ж косичкам только рад
В этом всё и дело

И томит меня мечта
С самого рожденья
Вот бы дернуть тыщу кос
За один бы день мне

И чего девчонки
Сердятся напрасно
По щекам отхлещут
И молчат – не ясно

Я же прямо в голове
Этот голос слышу
Вот ещё косички две
Извини так вышло

М.О.
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РАСТЕМ

Влада Стојиљковић

Растем у чезама, у авиону,
растем у амбару и у салону,
растем на ливади и на бетону,
растем и дивље и по бонтону
и видим: све сам даље од пода
а све ближе и ближе сам плафону.

ОСМЕХ ЗА СВАКУ ГЛАВУ

Градимир Стојковић

Због чега крити
истину праву:
постоји осмех
за сваку главу!

Без осмеха су
свака уста, 
на свакој глави,
празна и пуста.

Немој да држиш
осмех у рукаву,
извуци га брзо
и стави на главу.

Развуци усне,
шта је – ту је,
и, гле, глава се
осмехује!

И све је јасно:
у сну ил’ јави,
осмеху је место
на глави.
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Я РАСТУ

Влада Стоилькович

Я расту – на газоне и на бетоне,
расту на перроне, в вагоне, в салоне
автомобиля и на балконе,
дичком и согласно пункту в законе...
От пола всё дальше я – и на глазок
скажу, что всё ближе ко мне потолок!

С.П.

УЛЫБКА ДЛЯ ВСЕХ И КАЖДОГО

Градимир Стойкович

Скрывать не будем
правду важную:
найдётся улыбка 
для рожицы каждой!

На любом лице
без улыбки рты –
будь они хоть как розы –
скучны и пусты.

Не прячь, дружок,
в рукаве улыбку:
достань скорей
и натягивай шибко.

Краешки губ
разведи до конца,
и глядь – улыбка
среди лица...

Так пусть же горят
наяву и во сне
на лицах улыбки!
Не скажешь ясней.

С.П.
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ТИШИНА

Иван Цековић

Тишина док спава нема мјере,
Као ни вјетар кад је шерет,
Као ни Вања док се игра,
Као ни скок и бијес тигра,
Као у сјају небеска чигра,
Као ни звук кад се вере
Брже од свега у висине,
Као ни цвијеће у цвату боје,
Зато тишини дајте и своје
Тишине.

ПАС И МАЧКА

Ђуро Маричић

Црни мачак и жут пас
свађају се сваки час.

Мачак псу у оку трн
само зато што је црн.

Мачор на пса врло љут
само зато што је жут.

Па што у том чудног има?
Само сличност са људима!

ПОШТОВАЊЕ

Андра Франичевић

Цветак муњу питао:
„Нашто тол’ки сев?
Нашто ужас страхотни
И бескрајни гнев?“

А муња му казала,
Уз плам златни свој:
„Да ме човек поштује,
Мали цвете мој!“
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ТИШИНА

Иван Цекович

Тишина, когда спит, не знает меры:
Как смерч, что все сметает барьеры,
Как Ваня не знает конца своих игр,
Как края прыжкам и ярости – тигр,
Как скорость света не знает границы –
Так быстро он всюду распространится,
Как удержу – свежий зелёный листок,
Как цели – облачный пух в вышине...
Так дайте же, дайте покоя чуток –
Тишине!

С.П.

ПЁС И КОТ

Джюро Маричич

Жёлтый пес и чёрный кот
ссорятся всё время. Вот.

Кот для пса – колючка в глаз:
чёрный слишком плох окрас.

А котяра псом взбешён,
потому что жёлтый он.

Странно это? Отчего же –
на людей они похожи.

Ю.П.

УВАЖЕНИЕ

Андра Франичевич

Молнию спросил цветок:
„Ну зачем же столько гнева,
Эта ярость, этот блеск,
Разрывающий всё небо?“

Молния в ответ: „Малыш,
Чтобы искры побежали,
Чтобы силу показать,
Чтобы люди уважали“.

Ю.П.
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КУЋА НА БРДУ

Лаза Лазић

Кућу на брду
мој ујак има,
кућу од картона,
од трске,
од лима.

Кућу од ветра,
од летвиног чвора,
кућу која није
ни од чије гора.

Кућу од гајбице,
од старе кутије,
кућу од које
нема удобније.

Кућу на брду
мој ујак има,
кућу од промаје,
од рупа
и дима...

Кућу од корења,
покислих новина,
од пивских боца
и од шапурина.

Кућу узвишену
изнад целог краја,
кућу од безбриге,
осмеха, нехаја.

Кућу на брду,
далеко од вреве,
кућу од сунца,
од сна
и од плеве...

Око те су куће
коприва и поље,
ал’ од ње на свету
нема нигде боље.

Ни трема нема,
па ни крова ова
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ДОМ НА ПРИГОРКЕ

Лаза Лазич

Дом на пригорке
у дядюшки есть:
стены – камыш,
картонки
и жесть.

Домик из ветра,
из сучков и реек,
на ничьём пригорке
домик тот пестреет.

Домик из коробок,
из ящиков, палок,
домика удобней
в мире не бывало.

Дом на пригорке,
дядей хранимый,
домик из дырок,
сквозняков
и дыма...

Из лозы, кореньев,
из газет размоченных,
из пивных бутылок
и такого прочего.

Дом стоит выше,
чем в округе сёла,
домик беззаботный,
беспечный, весёлый.

Дом, где нет
суеты бестолковой,
домик из солнца,
из сна
и половы...

Возле того дома
тьма крапивы жгучей,
но нигде на свете
нету дома лучше.

Ни сеней, ни крыши
нету, как ни странно,
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кућа од лишћа,
кућа од корова.

Нема ни браве,
нема ни капије,
ал’ мање лепа
није ни од чије...

У тој сам кући
вртлог птица срео,
чворака, жуна,
зеба и штиглица.

Као у тој кући
никад нисам јео
нигде на свету
слађих лубеница.

ХЛЕБ И ВОДА

Мирјана Булатовић

Човеку није тако важна храна,
без ње здрав може шездесет дана.

Сто дана може жив без јела
док из мршавог не оде тела.

Али без воде! Е, то је друго.
Жедан човек не може дуго.

Људски мозак најдубље вапи
да се домогне водених капи.

И друге ћелије, милијарде,
без воде не знају шта да раде.

За десет дана им дође крај.
Зато свом телу воде дај!
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домик тот из листьев,
домик из бурьяна.

Нет замка и даже
Нет ворот у дома,
но он не уступит
ничьему другому...

Там, у дома, птичек
хор невероятный,
зяблики с щеглами,
и скворцы, и дятлы.

Кроме как в том доме
найти не сумею
я нигде на свете
арбузов вкуснее.

И.Ч.

ХЛЕБ И ВОДА

Мирьяна Булатович

Пища – не то, что для жизни всего важней,
человек без неё может быть здоров шестьдесят дней.

Сто дней без еды он может остаться жив,
только потом из иссохшего тела душа бежит.

Но без воды!.. Это другое дело, друзья.
Человеку долго не протянуть без питья.

Глубже всего человеческий мозг вопит,
он без воды погибает – он требует пить.

Да и другие клеточки, а ведь их миллиарды,
от жажды не знают, что делать, себе не рады.

И через десять дней всему наступает край.
Не мучай тело – воды ему поскорее дай!

А.Б.
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ПРИРОДА СВЕ ЗНА 

Бешир Љушковић

Риби треба бистра вода
а човеку ваздух чист,
крави треба сочна трава,
бубамари зелен лист.

Птице воле чисто небо, 
дивљач здраву, бујну шуму,
па не може зека јести
камионску стару гуму!

У канти је место смећу,
а звездама крај месеца,
то морају добро знати
сви одрасли и сва деца.

ЧОВЈЕКОВА ОКОЛИНА

Душко Трифуновић

Вода ваздух земља шума
скупа живе од давнина
У двије ријечи то се зове
Човјекова околина

Човјек дивна чуда прави
снагом свога бистрог ума
само када су му здрави
вода ваздух земља шума

КАД БИ ДЕЧАЦИ ВЛАДАЛИ ГРАДОМ

Петар Пајић

Кад би дечаци владали градом,
они би знали шта да раде:
прво би налепили велике бркове
и страшне браде,
морали би сви да их поштују,
а они би сели
и почели да командују.
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ПРИРОДА ЗНАЕТ ВСЁ

Бешир Люшкович

Рыбе – чистую воду,
нам с тобой – воздух чистый,
корове – сочные травы,
божьей коровке – листья!

Птицы не могут без неба,
дикие звери – без леса,
заяц не может грызть
вместо морковки – железо!

Мусору место – в баке,
звёздам – вокруг луны.
Дети, взрослые, кошки, собаки –
всé это знать должны!

А.Б.

ЧЕЛОВЕЧЕСКАЯ СРЕДА

Душко Трифунович

Суша воздух вода на планете
с давних пор ладят между собой
В трёх словах называется это
человеческой внешней средой

Человек чудеса совершает
силой разума только тогда
если в здравии рядом бывают
суша воздух а также вода

В.Л.

ЕСЛИ БЫ ДЕТИ ЗАВЛАДЕЛИ ГОРОДОМ

Петар Паич

Если бы дети завладели городом,
они бы знали, что делать:
нацепили бы лихие усы
и страшные бороды,
все бы выказывали им уважение,
а они бы сидели и отдавали
распоряжения.
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У име града и владавине
укинули би тетке и стрине,
шоље са млеком
и батине.
У граду не би било лекара
у корист посластичара,
нити би било апотека,
у корист продавница бурека.

Ђаци би добили специјалне дозволе
да увек кад је математика
изостану из школе.

Најслободније би било играти кликера
испред учитељица и чика милиционера.
Још би биле дечје жеље
да седам дана у недељи буду недеље.

Кад би ти основни проблеми били сређени,
по хитном наређењу владе
подигла би се хиљаду и једна фабрика чоколаде,
па би сви сели
и почели да се сладе,
док им и чоколаде не досаде.

ПИТАЊА

Драган Лукић

Да ли је у неком законику стављен под параграфе
начин на који деца одједном
постају висока као жирафе?
Да ли знају птице или улице
кад девојчице могу да носе високе потпетице,
да ли фабрике и школе дувају у сирене и звоне
онога тренутка када дечаци облаче дугачке панталоне,
да ли знају продавци и остале велике чике
кад дечаци треба да имају новчанике
и да ли на овом свету има таквог зналца
који зна кад девојчице понесу блештава огледалца?

На ова питања нерадо одговарају маме и тате
јер никако не могу заозбиљно да их схвате.
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Тогда именем города и администрации
отменят визиты тёток, прикажут забыть навек
про кружки с молоком, наказания
и нотации.
Врачи
пополнят персонал кафе-мороженых,
а аптекари –
ряды продавцов слоёных пирожных.

Ученикам раз и навсегда позволят,
когда математика,
отсутствовать в школе.

Или в шарики играть, к примеру,
под носом учительниц и милиционеров.

А все дни недели, по многочисленным обращениям
школьников, объявят воскресеньем.

Потом, когда будут решены эти главные проблемы,
согласно оперативному приказу властей,
построят тысячу и одну фабрику
по производству сластей,
после чего, усевшись рядом,
все дети примутся рты набивать шоколадом
и целые горы плиток съедят,
пока они им не надоедят.

С.П.

ВАЖНЫЙ ВОПРОС

Драган Лукич

Не знает ли кто государства, 
В котором бы было лекарство,
Чтоб превращало детей
Сразу во взрослых людей?

Зачем это только придумали
Какие-то чудаки,
Что девочкам не положены
Высокие каблуки?
И кто это только решает –
Кто, позвольте спросить,–
Что мальчикам не положено
Длинные брюки носить?
Кому это, почему это
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КРАВА 

Бешир Љушковић

Волим твоје млеко, госпођице краво,
хранљиво, укусно и надасве здраво.

Редовно га пијем, свако јутро, вече,
од њега се расте, то ми доктор рече.

Да те не похвалим, не би било право,
због топлога млека већ сам велик, краво.

Јести твоје месо, велика је штета,
у Индији ти си животиња света.

Кад бих се питао, у име детета,
у свакој би земљи, краво, била света.

ОГОВАРАЊЕ

Тома Славковић

Их, те девојчице!
Знају само за лутке
и сличне трице.
Све су то мамине мазе
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Выдумывать было не лень,
Что девочкам перед зеркалом
Не надо вертеться весь день?
И нужно решить, не напрасно ли
Ребятам запрещено
Ходить, если нет им шестнадцати,
На взрослый сеанс в кино?

От пап и от мам на это
Вряд ли дождешься ответа –
Им не понять всерьез
Важный этот вопрос.

Ю.В.

КОРОВА

Бешир Люшкович

Молоко люблю я, госпожа корова,
пить его так вкусно, главное ж – здорово.

Пью его под вечер, днём и на рассвете,
от него чудесно подрастают дети.

Не хвалить корову так несправедливо – 
с молоком расту я сильным и красивым.

Только очень дурно есть коровье мясо,
в Индии вам это объяснили б сразу.

Очень плохо, если съели вы корову –
в Индии бы с вами обошлись сурово.

И во имя детства нужно, несомненно,
чтоб везде корова стала бы священной.

Е.В.П.

КЛЕВЕТА

Тома Славкович

У девчонок, верьте мне,
только куклы на уме.
Чуши голова полна,
все принцессы, как одна.
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и бакине принцезе.
Ама, кажем ти:
девојчице су
без везе!

Их, ти дечаци!
Само се бију ко лудаци.
Ко за њих мари,
изводе само глупе ствари:
чупају нам косу
или се кезе...
Ама, кажем ти:
дечаци су
без везе!

КАКО СЕ СМЕЈУ ДЕВОЈЧИЦЕ

Драгомир Ћулафић

Рукама, кикакама,
шналама, машнама,
на око, на уво,
нос и зубе,
у јуну, мају,
сну и јави,
смеју се оне
тако смешно
као да их мрави
голицају.

Дечаци кажу:
„Тако се смеју,
јер друкчије не умеју!“

А КАКО СЕ СМЕЈУ ДЕЧАЦИ

Драгомир Ћулафић

Порумене им образи
ко јабуке здраве
накриве се,
намрште,
и још се важни праве.
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Мамочки их любят,
бабушки голубят.
Их, девчонок, не поймёшь!
Нет в них проку ни на грош!

У мальчишек, верьте мне,
только драки на уме.
То за косы нас хватают,
то подножки подставляют.
Лишь бы бегать и кричать!
Ну за что их замечать?
Их, мальчишек, не поймёшь!
Нет в них проку ни на грош! 

Н.Ф.

КАК СМЕЮТСЯ ДЕВОЧКИ

Драгомир Чулафич

Руками, косами,
глазами раскосыми,
ушами, бантами,
носом, зубами,
в июне, в июле,
когда не спят,
когда уснули, 
как будто до пят
их щекочут мураши,
как будто говорят: „Смеши! Смеши!“

Мальчишек голос громок:
„Ну что с них взять, с девчонок!“ 

Е.Г.

КАК СМЕЮТСЯ МАЛЬЧИКИ

Драгомир Чулафич

Их щеки пунцовеют,
как вишни влажные,
они кривятся,
хмурятся,
становятся важные.
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Дечаци су више смешни
него што се смеју.
А кад њихов смех прсне,
као прави ветар
оде далеко
читав километар.

Девочице кажу:
„Без везе,
само се кезе!“

КАДА ЈЕ ДОЗВОЉЕНО ГОВОРИТИ ГЛУПОСТИ

Душан Радовић

Глупим девојчицама, приликом удварања.
У мраку, кад вас је страх.
У школи, ако то траже.
На изложбама слика.
На излетима и журевима.
У грозници, код високих температура.
Мајци, која све разуме и све прашта.

ВЕТАР МИ ОДНЕО ПАНТАЛОНЕ

Мошо Одаловић

– Мамааааааа, ветар ми однео панталонеее!
– Ништа те не чујем, говори гласнијеее!
– Ветар ми панталоне однео до васионеее!
– Ма, шта то причаш, црни Танасијеее!
– Мамааа, хладно је, донеси ми другеее!
– Ма, какве пруге, кући се довуциии!
– Ове су ми биле широке и дугеее!
– Ма, где су ти гаће, изели те вуциии!
– Мамааа, замоли тату да заустави ветааар!
– Шта ће ти метар, сав си поплавиооо!
– Одоше, ко да их шио тапетааар!
– Ништа те не чујем, ветар је поблесавиооо!
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Мальчики больше смешны,
чем смеются.
А смехом взорвутся –
разносят смех ветры,
далёко разносят,
на километры.

Девчонки скажут, услышав:
„Ну что с них взять, с мальчишек!“

Е.Г.

ГЛУПОСТИ

Душан Радович

Глупости чаще всего говоришь
В школе, если не знаешь урока,
В постели, если в горячке лежишь
С температурой высокой,
От страха, если тебя испугают,
Девчонке, чтобы её рассмешить,
Маме, которая всё понимает
И может простить.

Л.Я.

ВЕТЕР УНЁС ШТАНЫ

Мошо Одалович

– Мама, ветер унёс у меня штаны!
– Что ты кричишь? Не могу понять!
– Он их, мама, уже донёс до луны!
– Нет, ты оболтус, Танасье, ни дать ни взять!
– Да, на них были полосы, но принеси другие!
– Какие полосы, волки тебя тащи?
– На тех были полосы, а на других круги!
– Беги домой, если голый, и сам ищи!
– Вели, чтобы папа ветер остановил!
– Домой, тебе говорят, ты весь уже синий!
– Ветром их сдуло, как будто обойщик шил!
– Не слышу, сынок, такой этот ветер сильный!

А.Ш.
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МОЈ МОТОЦИКЛ

Гвидо Тартаља

Мој мотоцикл
има две мане:
тешко се крене,
још теже стане.

Живимо стално
на ратној нози:
никад се не зна
ко кога вози.

Знајући добро
његове грешке,
увек кад журим
ја одем пешке.

ГАЗЕЛА

Мирјана Булатовић

Сто педесет хиљада кола
дневно пређе преко Газеле!
Мост зацвили каткад од бола.
Сви на другу обалу желе.

Шестсто хиљада точкова дневно
Газелина утаба леђа.
Понеко бесан закочи гневно,
отвори прозор, и мост вређа.

А мост ћути. Гледа у воду.
Подноси мирно све што га снађе.
Када возачи напокон оду,
увуче стомак, да прођу лађе.

НАЈЧУДЕСНИЈИ ГРАД ПОД КАПОМ НЕБЕСКОМ

Иван Цековић

Кад бих био архитекта,
Ал’ би радила, ал’ би радила
Моја оловка
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МОЙ МОТОЦИКЛ

Гвидо Тарталья

Мне мой конь железный
голову морочит:
то не хочет ехать,
то стоять не хочет.

Жить мы с ним не можем
дружно, не воюя:
то меня везёт он,
то его везу я…

Мне его характер
хорошо знаком:
если дело спешное –
я иду пешком.

М.Б.

ГАЗЕЛЬ – БЕЛГРАДСКИЙ МОСТ

Мирьяна Булатович

Ровно шестьсот тысяч колёс
мчат каждый день по спине Газели!
Чуть не плачет от боли мост.
А все на другой берег целят.

Пятьдесят миллионов машин в год
по хребту его пробегает.
Кто-то нет-нет да в сердцах тормознёт,
окно откроет и мост ругает.

А мост молчит. Смотрит в воду, бедный.
Терпит всё, хоть спина болит.
Когда наконец машины проедут,
втянет живот, чтоб прошли корабли.

А.Б.

САМЫЙ ПРЕКРАСНЫЙ ГОРОД НА СВЕТЕ

Иван Цекович

Был бы я зодчим,
Тетрадь и учебник
Я бы забросил
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Као најчаробнији чаробњак!
Ја бих линијом једног метка,
Прецизно као зрак,
Погађао не два зеца
Већ читав ланац до Мјесеца.
И ово чујте –
Обичним потезом, жмуре,
Свуда куда зраци јуре,
Вјерујте,
Чудеса бих правио од архитектуре.
Мало по мало,
Мало по мало,
Из мојих линија све би стасало.
Пројектовао бих град
Који би љети имао
Палмин хлад;
Зими би већ попримао
Боје вјечитог прољећа
И више чак не би умио
Ни да се сјећа
Опаких зима.
Свака би улица морала да има
Ритам и облик плима
Са малим ракетодромима
И богатим луна-парковима.
Сви мали и велики грађани
Са балонима на пропелере,
Правили би мале шетње
До Мјесеца, Марса, Венере.
А градом,
Сваком његовом улицом
И аутострадом,
Стално би жубориле
И журиле
Пјесме лакокриле
Као воде горске.
Небо већ би му населиле
Боје Боке Которске.
Око града, у парковима
И на неким трговима
Могло би језеро да се нађе
Са рибама и дугама у себи.
Језеро то имало све би:
На њему би живјеле школе,
Пловиле барке и лађе,
Једрилице и гондоле.
Зидови кућа,
Плави, сунчани, свебојни, сиви
У којима би читави мали свијет
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И взял карандаш,
Я бы работал,
Будто волшебник,
Город бы рос –
За минуту этаж!
Был бы я зодчим,
Возникло б немало
Всяческих архи-
Тектурных чудес:
Башни и арки
До самых небес,
Старые парки
С дворцами и без...
Из чертежей моих
Всё б вырастало,
Как вырастает
Из семечек лес.
Я бы такой
Спроектировал город,
Чтобы в нём летом
Не знали про зной,
Чтобы зимой
Забывали про холод –
Пусть бы в нём было
Всегда, как весной.
Чтобы в нём жили
Не так суетливо,
Чтобы ходили
Не так торопливо,
Дам ему ритмы
Прилива-отлива,
И уж, конечно же,
Каждому дому
Дам хоть по малому
Ракетодрому,
Чтобы все люди,
Особенно дети,
Сколько охота,
Катались в ракете
И, захватив
Бутерброды и булки,
По выходным
Совершали прогулки,
Недалеко –
На Луну бы,
К примеру,
Или подальше –
На Марс и Венеру.
Около дома
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Могао да живи,
Били би свему вични,
Најљепшим свитањима слични,
Уз то неосјетљиви
На буке и вике –
Састојали би се
Од најтананијег ткива надахнућа,
Као смијех еластични,
И развлачили би се
Као хармонике.
Кровова не би било,
Јер чему и коме то
У таквом граду треба
Кад је све закићено летом –
Куће би биле покривене
Једноставно
Најфинијом свилом
Азурнога неба.
У парковима би расло
Дрвеће са лишћем птица,
По њима би као стадо пасло
Јато звјезданих љепотица.
Изнад самих цвјетних леја
Цвјетале би младе дуге,
Познаници стари.
А на травњацима
Расле би сличуге
И многе друге ствари.
У граду таласастом и чистом,
Са сунчевом бистом
На сваком углу, тргу и скверу,
Саме би ноћне таме
Морале улице да перу.
Сва велика и мала шеталишта
Са чудесним вртићима без броја
Била би дивна обданишта
За птице свих пјесама и боја.

И тако
Кад бих архитекта био,
Ја бих лако
Мијењао све и обојио
Као дан добрим зраком
Или вал неким чаробним пијеском.
И онда би причала свака фасада
О творцу најчудеснијег града
Под капом небеском.
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Плескалось бы,
Скажем,
Чистое озеро
В чаще лесной
С рыбой, с дельфинами,
С солнцем и пляжем,
С радугой вечной,
С целебной водой.
Каждого жителя
Так освежала б,
Так исцеляла б
Эта вода,
Что на усталость
Не слышал бы
Жалоб
В городе этом
Никто никогда.
Плавали б в озере
Яхты, гондолы,
Даже немного
Больших кораблей,
Были б на нём
И плавучие школы,
Чтобы учение
Шло веселей.

Были бы здания
В городе этом
Радостным цветом
Подобны рассветам.
Были б они,
Как мехи,
Эластичны,
Делаясь нужной
Величины.
Здания эти
Слегка непривычны,
Но симпатичны
И очень практичны.
Рекомендую их
Зодчим страны!

В этаком городе
Крыши – без толка!
Славно служили б
Домам вместо них
Тенты из самого
Лучшего шёлка,
Чистого шёлка
Небес голубых.
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ПРЕДЛОГ

Драган Лукић

Кућама у граду треба скинути капе.
Нека буду гологлаве.
И свака кућа нова
треба да је без крова.

Куће са крововима личе
на старе даме са шеширима
и перима од дима –
а то више није у моди.
Зато:

Уместо крова и мрачног тавана
са бабарогама и корпом шарене лаже,
нека буду од бетона терасе и каде –
велике, сунчане, на кућама плаже.
Кућама у граду треба скинути капе,
куће треба да имају терасе без крова
и деца ће бити ближе сунцу
за два, три, или десет спратова.

ШАРЕНИ МОСТ

Воја Царић

Расекла река подне врело
сребрним ножем, ножем од леда
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Был бы я зодчим,
Я взял бы и создал
Город на зависть
Другим городам!
Слава о зодчем
Летела бы к звездам,
А иногда
Залетала и к нам.

Ю.В.

ПРОЕКТ

Драган Лукич

Городским домам пора снять шапки
И подставить лбы небесной сини.
Пусть хотя бы новые постройки
Воздвигаются без крыш отныне!

С крышей дом подобен даме старой,
Что идёт-бредёт по тротуару
В шляпе, вышедшей из моды
В незапамятные годы...
Это так печально!
Потому
Предлагаю, чтоб в любом дому,
Вместо тёмных-тёмных 
Чердаков под крышей,
Где дрожат от страха
Призраки и мыши,
Непременно был сооружён
Пляж,
Бассейн,
А также стадион.

Городским домам пора снять шапки,
Чтоб не только полчища стрижей,
Но и дети были ближе к солнцу
На пять или десять этажей.

Ю.В.

РАЗНОЦВЕТНЫЙ МОСТ

Войя Царич

Рассёк реки серебряный нож
льдистым лезвием жару дневную,
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и тако хлади жито зрело
што класје своје у њој огледа.

Жубор расула уз стрме стене,
тек шапат чују поља спора –
свакоме уз пут река спомене
бескрајну снагу плавога мора.

Горда је као рођака права
на моћ таласа што брод одбаци –
зато се у њој пресијава
плавило неба и облаци.

Шарени мостић над реку сео –
да море види пожелео.
Ноћ одмах расу црне власи,
мрак сиђе доле по тамној стази
и последње се светло угаси
да шетњу нико не опази.

А са планина и гора хладних,
из шума, грмља и живица
дођоше свици стари и млади
са сто хиљада сијалица.

Са свих ливада, са сваке њиве –
чак испод стада белих оваца –
зрикавци дошли што ту живе
са хиљадама прапораца.

Сви се на крила дигли са земље –
сеоски мостић беше опремљен.

Као парада – са свирком таквом,
као славолук – са светлом таквим,
мост је пошао дугим кораком,
мост је пошао кораком лаким.

Усеве прође и не запали –
и шуме прође – раздрага птице –
на реци су се смејали вали
а уздисале воденице.

А сан све деце од почетка
до краја тад је текао слично:
чула се свирка врло ретка,
видело светло необично.
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чтоб малость остыла спелая рожь,
чьи колосья глядятся в речные струи.

Дробь брызг в берегов высокую грудь,
шум вод, что поят поля обильные,
напомнит всем, кто к реке держит путь,
о бескрайней силе моря синего.

По крови родня ему, гордится река
тем, что суда, будто щепки, швыряет,
что неба лазурь и облака
так же, как море, она отражает...

Разноцветный мост над рекой повис –
чтоб увидеть море, глядя сверху вниз.

Тут сумрак на землю сошёл, быстроногий,
ночь чёрные косы свои распустила
и последние в мире огни погасила,
чтоб никто не нашёл дороги.

Но слетелись с холодных горных вершин,
из лесочков, с кусточков, опушек, поляночек
рои светлячков, маленьких и больших,
с сотнями тысяч зажжённых лампочек.

Отовсюду, с окрестных полей и лугов,
с пастбищ из-под копыт овечек,
сверчки – старожилы этих краёв –
явились с миллионами свечек.

Снялись с земли все, кто на крыльях,
и мост украсили, подсветили.

Горя огнями так жарко, так ярко,
точь-в-точь как триумфальная арка,
мост, будто под звуки оркестра,
лёгким шагом двинулся с места.

Через леса – то-то птицам потеха!
Через хлеба – пламя их сжечь не осмелится!
На реке его волны встречали смехом
и вздохом – водяные мельницы.

Такое всем детям снится, наверно –
и сон этот всем известен:
в нём льётся свет необыкновенный
и музыка играет чудесная...
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Шарени мостић на море иде –
нек сви то чују!
Сви то нек виде!

ЛИФТ
(чита се одоздо нагоре)

Слободан Станишић

куле
врх
на
ево
нас
већ
нуле,
од
тај
крену
што
тек
бржи
је
све
сада
зато
држи,
не
баш
њега
тежа
пети,
прође
трећи
оде
лети,
брзо
крила
и без
мину
већ
спрат
први
ево
сину,
право
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Разноцветный мост к морю шагает,
пусть все это видят –
и знают!

С.П.

ЛИФТ
(читать снизу вверх)

Слободан Станишич

под крышей!
Финишируем
всё выше.
потом
внизу,
Старт
этажей.
как много
Вот
тем скорей!
выше –
Чем мы
пули.
быстрее
и летим
не свернули
ни разу
Мы
 мелькают.
только этажи
сверкает,
как молния
Лифт
прямо.
и только
вверх
только
не направо,
Не налево,
обожжёт.
кнопки
холод
вперёд –
выставишь
Палец
   ↑
Е.Л.
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муња
као
бесно,
никад
мирно
увек
десно,
неће
лево
неће
пали,
дугме
додир
лаган
мали,
прст
свој
пружи
Само
  ↑

КАКО СПАВАЈУ ТРАМВАЈИ

Милован Данојлић

Ноћ кад одмакне,
кад тек понека сијалица ко златна крушка засјаји
и сваком на срцу кад одлакне,
– шта раде тада трамваји?

У ноћи топлог градског месеца видео сам их како су спавали;
на неки велики интернат подсећао је депо;
нису се много разликовали ии распознавали;
у дворишту су шумеле гране ко небо, бескрајно, лепо.

Ноћ кад се спусти без звоњаве и вике,
како спавају трамваји у свом стособном стану?
Имају ли, можда, неке ружне навике?
Лежу ли на леву или на десну страну?

– На леву страну починак није здрав.
На десну не могу да се окрену, јер је у спаваони тесно.
На леђа, жуља трола. – Трамвај спава прав,
на точковима, дакле, ни лево ни десно.

Трепери светлост – црвена магла у ноћи,
тек ако понегде одјекну на ципелама ђонови.
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КАК СПЯТ ТРАМВАИ

Милован Данойлич

Когда ночь придёт,
словно груши, лампочки зажигая,
когда отдыхает душа от забот,
что делают трамваи?

В лучах луны я видел, как они спали;
депо – как большой интернат:
тихо друг рядом с другом трамваи стояли,
слушая ночной листопад.

Спускается ночь без шума и стука.
как спят трамваи в своей стооконной квартире?
На левом, на правом боку?
С краешку спят или любят пошире?

На левом боку не уснёшь.
на правый не ляжешь – тесно.
Спина натружена – дугу не повернёшь.
Трамваи спят на колёсах – это известно.

Трепещет свет – фонарей лучи.
Лишь изредка стук каблуков
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Трамваји спавају у ванредној самоћи
спокојни, као краве, и добри, као слонови.

СЕДМИЦА, још топла од путника са железничке станице;
ДВОЈКА, обневидела од непрестаног кружења;
ЧЕТВОРКА, љубав између града и Чукарице:
како је пријатна ноћ кратког трамвајског дружења!

ДЕСЕТКА, поносита, фудбалер кад наступа;
ДЕВЕТКА, светлост Вождовца кад тамо нестане струје;
ТРОЈКА, која се сваког јутра у Кошутњаку окупа:
кроз њихове отворене уши сад благи ветрићи хује.

Спавају, на ногама. Само им чистачица чисти
уши, пере им зубе, да бели никад не труну.
Сутра, сви морају бити примерно уредни и чисти
пре него што у град ко велика војска груну.

Трепере сијалице ко тихи поздрави у ноћи.
Стабла су изнутра топла, и све су хладне браве.
Трамваји спавају у неутешној самоћи
велики, као слоновн, и добри, као краве.

Ноћ кад дубока одмакне,
кад тек понека сијалица ко златна крушка засјаји
и сваком на срцу терет дана одлакне,
– ето шта раде трамваји.

ОБАВЕШТЕЊА

Владимир Андрић

Примите ово на знање
кад је редовно стање
у равници је равно
у брдима већ мање

Примите ово на знање
кад је редовно стање
у морима је мокро
на копну нешто мање

Примите ово на знање
кад је редовно стање
травњак је врло травнат
а пустиња већ мање
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нарушает в ночи
одиночество этих железных, спокойных слонов.

„Семёрка“, ещё тёплая от приезжих с вокзала,
„двойка“, уставшая от бега по кругу,
„четвёрка“, что город с пригородом связала:
как хорошо им ночью друг подле друга.

„Десятка“ – подружка футбольных фанатов,
„девятка“ – несущая свет в тёмных районах,
„тройка“, та, что купается утром в каналах,
когда ветер шумит средь ветвей старых клёнов...

Все спят на колёсах, пока им здесь чистят
уши и зубы – чтоб не ржавели.
Всё их войско должно быть с утра опрятно и чисто,
в любую погоду – хоть в дождь, хоть в метель.

Мерцают фонарики – тихое „здравствуй!“
Тепло, надёжны в воротах засовы.
Трамваи спят в одиночестве безопасном,
огромные, как слоны, добрые, как коровы.

Когда ночь придёт,
словно груши, лампочки зажигая,
когда отдыхает душа от дневных забот –
вот как они спят, трамваи. 

В.К.

УВЕДОМЛЕНИЕ

Владимир Андрич

Вы учтите: натурально,
При условиях нормальных
В море будет очень мокро,
На земле отнюдь. Банально.

Вы учтите: натурально,
При условиях нормальных.
На равнине будет ровно,
На холмах отнюдь. Банально.

Вы учтите: натурально,
При условиях нормальных,
Травянист газон ужасно,
А пески отнюдь. Банально.
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Примите ово на знање
кад је редовно стање
песме су врло мудре
а ова нешто мање

ШАЛА

Зоран М. Јовановић

Ако се нешто затвара,
мора да се и отвара.

Где се нешто уврће
сигурно се и одврће.

Када се нешто намотава,
касније се и одмотава.

И оно што се пише
може да се брише.

Зато ову песмицу малу
примите као шалу.

А ко не може да је схвати
нек’ ми је одмах назад врати,
да је избришем
и уместо ње другу напишем.

БАЈКА О СТАРОМ СНУ

Бранислав Црнчевић

Стари Сан је најпаметнији човек под капом неба
Он живи у једном великом и старом граду.
А у ком граду?
Он живи у Санидаду.

Ево како проводи дан
Стари Сан.
Он доручкује, руча и вечера парче сира и хлеба
А све остало време решава некакве тајне
Иако је најпаметнији човек под капом неба.
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Вы учтите: натурально,
При условиях нормальных
Есть мудрейшие стишата,
А мои... отнюдь. Банально. 

М.О.

ШУТКА

Зоран М. Йованович

Если в доме есть окно,
открывается оно.

Если гайку закрутить,
можно после открутить.

Если нить в клубок смотать,
кошка сможет размотать.

Всё, написанное впредь,
можно ластиком стереть.

Например, такой стишок –
несерьёзный, небольшой.

Если что-то непонятно,
возврати стишок обратно,
чтоб его я искромсал
и яснее написал.

А.П.

СКАЗКА О СТАРОМ СНЕ

Бранислав Црнчевич

Старый Сон – самый умный под нашим небом дядя!
Он живет в одном большом старом городе...
И в каком же городе?
В Снограде.

Вот как день проводит он,
Старый Сон:
На завтрак, обед и ужин съедает ломтик сыра с хлебом,
А все прочее время разгадывает  всякие тайны,
Ведь он самый умный дядя под нашим небом!
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Доносили су му у камен уклесане смешне кврге
Он их је читао наглас, и из места!
Доносили су му болесне рибе, он им је лечио шкрге
Он зна где води сваки путељак, свака цеста.
Он зна све бољке
Од којих болују шкољке.
Његова памет је без дна.
Док се умије, реши бар две-три тајне:
Нема тога што Стари Сан не зна.

Он зна путеве звезда, токове река.
Питајте га: колико на свету има смрека?
Он ће вам рећи колико има смрека!
Његова памет је без дна,
Нема тога што Стари Сан не зна!

Ако му донесете маче
Које плаче
И упитате: зашто плаче?
Он ће вам рећи зашто плаче.

Он зна да поправља сатове, локомотиве и шлепове,
Он океане познаје ко своје џепове
И боље него своје џепове!

Сви су на свету знали
Да је његова памет без дна
И да нема тога што Стари Сан не зна.

Досадило је то неким другим мудрацима
(Његовим бившим ђацима)
Па су му дошли у госте, на парче сира и хлеба.
После вечере су казали:
„Сви веле да сте најпаметнији човек под капом неба,
Можемо ли да вам поставимо једно питање?“

„Питајте!!“

„Ваша је памет без дна,
Ви знате где води сваки путељак, свака цеста,
Све је то врло лепо, али, реците нам, из места,
Шта је то што Стари Сан не зна?“

Запрепастио се Стари Сан, изненадио се, стао.
Од муке није постао црвен него грао,
Шта не зна није знао!



РАЗНОЦВЕТНЫЙ МОСТ – САМАЯ ТИХАЯ ПЕСНЯ 565

Приносят ему высеченные в камне каракули –
Он с ходу читает их вслух без запинки,
Приносят ему больных рыб – он лечит им жабры,
Он исходил все наши дорожки и тропинки,
Знает все хвори
Раковин – и ушных, и тех, что в море,
Котелок у него без дна:
Пока умоется, разгадает две-три загадки,
И нет такого, чего нельзя узнать у Старого Сна!

Орбиты звёзд он рассчитывает, как астролог;
Спросите его: сколько на свете ёлок –
И он вам ответит, сколько на свете ёлок.
Котелок у него без дна,
И нет такого, чего нельзя узнать у Старого Сна!

Если вы принесёте ему котёнка,
Который плачет,
И спросите у него, почему он плачет,
Он вам ответит, почему плачет котёнок.

Он умеет чинить паровозы, часы и пяльцы,
Знает океан как свои пять пальцев –
И даже лучше, чем свои пять пальцев!

Всем на свете известно:
Котелок у него без дна,
И нет такого, чего нельзя узнать у Старого Сна.

Но надоело это другим мудрецам
(Кстати, его же бывшим ученикам),
И они пришли к нему в гости на ломтик сыра с хлебом,
А поужинав, завели такую речь:
– Все говорят, вы умнейший человек под небом,
Так можем ли мы задать вам один вопрос?

– Задавайте!

– Разум ваш будто без дна,
Вам ведомы все дорожки и тропинки –
Всё это хорошо, но ответьте нам с ходу и без запинки:
Чего всё же нельзя узнать у Старого Сна?

Этим вопросом Старый Сон был сражён –
И от смущенья покраснел, как пион:
Он не знал – чего может не знать Старый Сон!

Е.Т.
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ПЕСМА О СНОВИМА

Зорица Бајин-Ђукановић

Постоје снови
који нас плаше,
постоје снови
који нам прете,
ал’ ми им увек
некако клиснемо,
састављајући
тур и пете.

Постоје снови
у којима летимо,
снови змајеви,
облацима мили,
који нас тако
високо вину
да после не знамо
ни где смо били.

Постоје снови
у којима може
да буде све
што не може бити,
они су као
лековити извори,
са њих је лепо
снену воду пити.

Постоје снови
који су шарени
од раног цвећа
и мириса трава,
у њима смо мали
да би се дружили
с породицом цврчака,
свитаца и мрава.

Постоје снови
који нас одведу
у далеке пределе,
сјајне авантуре,
па смо капетани
старих бродова,
док нас по мору
гусари јуре.
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СТИХИ О СНАХ

Зорица Баин-Джюканович

Бывают сны,
в которых страшно.
Бывает, сны играют в прятки.
Грозят нам сны,
но мы мгновенно
от них бежим –
сверкают пятки.

Бывают сны –
мы в них летаем,
под облака
на них уплыли.
Воздушный змей 
нас ввысь уносит –
не знаем сами,
где мы были.

Бывают сны,
в которых может
быть то, чего 
не может быть.
Они как родники
целебны,
из них во сне
приятно пить.

Бывают сны 
пестры, как поле. 
В них пахнет
каждая ромашка.
Мы ростом в них
не больше пальца.
Друзья нам – 
муравей, букашка.

Бывают сны,
что нас уводят
в далекий край –
мы бурям рады.
Мы – капитаны 
кораблей,
и нас преследуют 
пираты. 
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Постоје снови
за које нам кажу
да се усред ноћи
у соби све тресло,
а када дође
јутарње буђење,
копрена сна скрије
шта је било смешно.

КИШНИ САН

Владимир Андрић

Беше врло сунчан дан
имао сам диван план
да напустим тамни стан
да у пољу снивам сан

Паде кап на длан
поквари се дан
пропаде ми план
покисну ми сан

Одложићу диван план
преспаваћу кишни дан
обрисаћу влажан длан
остаће ми мокар сан

Где се суше снови
да буду ко нови

ЗА ДОБРО ЈУТРО

Драгомир Ћулафић

Чим се пробуди
сунчев сјај:
рукама завеслај.
С мало више воље
рашири руке,
постаћеш поље.

У мају
подигни руке
да олистају.
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Бывают сны –
когда проснёмся,
нам говорят:
„Дом трясся ночью! –
Так ты смеялся“.
Но что снилось,
того не вижу я
воочию. 

Е.Г.

ДОЖДЛИВЫЙ СОН

Владимир Андрич

Бликов солнечных игра.
Дивный план был с утра:
Комната моя – нора,
В поле сон смотрю, ура!

Глядь: ладонь мокра.
День, как ты не прав!
Сорвалась игра –
Сон промок с утра.

План в сторонку класть пора,
Я посплю – придет жара.
И ладонь уж не сыра,
Только сон промок с утра.

Где же сон просушить,
Чтоб его обновить?

М.О.

С ДОБРЫМ УТРОМ

Драгомир Чулафич

Чуть засияет
солнышка свет,
взмахни руками: привет!
Усилием воли
руки шире расставь –
полем станешь... 

Вверх вытяни руки
весенней порою –
листва их покроет.
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Лепих снова
ако се сетиш
из кревета можеш
и да полетиш.

ПУТОВАЊЕ

Воја Царић

Крећемо – оста отац и мати,
остаде стара станица.
Само нас путем у стопу прати
Месец и звезда Даница.

Кроз полусан ми бака се јавља,
већ сутра морам писати писмо.
Сад успаванку воз нам саставља,
какву још никад слушали нисмо.

Испред нас неко шибицу пали,
иза нас неко гласно пева.
Крај мене давно већ су заспали
и сусед здесна и сусед слева.

Затварам тихо тешка врата,
не желим сада ништа да чујем.
Еј, жао ми је што сан ме хвата
па нећу знати да путујем.

СЕДМИЦА

Драган Лукић

Игра коло наоколо.
Понедељак, момак јак,
коловођа лак.
До њега је уторак.
У СРЕДИНИ РЕДА
ситно везе среда.
Четвртак се клати,
њега петак прати,
а субота сама
преплиће ногама.
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А если чудесный
сон тебя охватит –
в небо ты взмоешь 
прямо с кровати!

Е.Т.

ПУТЕШЕСТВИЕ

Войя Царич

Едем! Помашем папе и маме,
мелькнут за окнами плиты перрона...
Будут в ночи нам проводниками
Луна и созвездие Ориона.

Сквозь сон вижу бабушки голову белую –
завтра письмо ей напишем!
Колёса отстукивают колыбельную,
какой мы ещё не слышали.

Спереди вторят ей чьи-то напевы,
сзади вдруг спичкой сверкнули,
сосед справа и соседка слева
давно уже крепко заснули.

Я наглухо ото всех запираюсь,
задёргиваюсь занавескою...
Жаль, что я в сон с головой погружаюсь –
не увижу, как путешествую!

Е.Т.

НЕДЕЛЯ

Драган Лукич

Хороводом полетели 
Друг за другом дни недели.
Понедельник впереди,
Вторник мчится следом.
Погоди и погляди –
И увидишь среду: 
Скачет вместе с четвергом,
Он за нею – кувырком.
Спотыкаясь на бегу,
Наступает четвергу
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На крају, у венцу,
недеља на кецу.

Откад су се састали
нису с колом престали.

ДАНИ

Гвидо Тартаља

Први брат понедељак
       иде сасвим спреда.

За њим иде уторак,
       па сестрица среда.

Онда даље редом:
       четвртак за средом.

Петак хоће пето место,
       а субота шесто.

Седма иде недеља,
       насмејана, весела.

ДАНИ У НЕДЕЉИ

Петар Пајић

Освануо Понедељак,
вредан, чио, лак,
радио, па позвао
у помоћ Уторак.
Уторак то настави,
све лепо по реду,
ал’ не може ни он сам,
па позива Среду.

Среда хитро прискочи
као што би свак,
њој се јавља њен сусед
звани Четвртак.
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Пятница на пятки.
Беззаботная суббота
Вслед несётся без оглядки.
Ей всегда играть охота
С воскресеньем в прятки.

Хороводом дни летят
Друг за дружкою, подряд.

Л.Я.

ДНИ НЕДЕЛИ

Гвидо Тарталья

Понедельник – первый брат,
 он за дело взяться рад.

Дальше – вторник и среда,
 дни учёбы и труда.

Брат четверг – всегда четвёртый,
 он блестит, как пол натёртый.

Сёстры пятница с субботой
 напевают за работой.

Ну, а следом – воскресенье:
 игры, отдых и веселье! 

М.Б.

ДНИ НЕДЕЛИ

Петар Паич

Вот проснулся Понедельник –
груды дел поборник,
делал-делал их, потом
позвал на помощь Вторник.
Тот работу продолжал,
трудился он как следует,
но со всем не совладал –
пригласил Среду.

Та не ленилась, но взяла
над ней усталость верх...
И сменил её сосед
по прозвищу Четверг.
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Посао је при крају,
види се свршетак,
да га сасвим доврши
наишао Петак.

Кад уморан пети дан
на починак пође,
он пробуди Суботу,
па Субота дође.

А Субота свим данима
вредним спреми весеље,
па се потом одморише
у гостима, код Недеље.
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Труды завершены почти,
хоть было не видать конца!
Чтобы черту им подвести,
подоспела Пятница.

И вот она, утомлена,
закончила работу –
и соснуть пошла чуть-чуть,
разбудив Субботу.

Суббота всем рабочим дням
готовит развлечения:
они на славу отдохнут
в гостях у Воскресенья!

С.П.
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ОДРАСЛИМА ТРЕБА ПОМОЋИ

КУЋНИ КОМАНДАНТЕ

Мошо Одаловић

Друже тата,
кућни
команданте,
деца расту,
ал батине
памте!

Пази
добро,
и ту лека
има:
ВРАТИЋЕМО
ТВОЈИМ
УНУЦИМА!

МОЛИМ ВАС ДЕЦО

Љубивоје Ршумовић

Молим вас децо
Имајте у виду
Одрасли воле
да пишу по зиду

Аца је дебељко
Нена Перу воле
Уа кући савет
И сличне пароле

Потписи рачуни
Скице неких чуда
И имена луда
Налазе се свуда

Они често крадом
Кад не види нико
Оките зид цео
Безобразном сликом
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ВЗРОСЛЫМ ТРЕБУЕТСЯ ПОМОЩЬ

КОМАНДИР ДОМА

Мошо Одалович

Товарищ папа,
командир
дома,
дети растут,
но удары –
помнят!

 Есть правда
 на свете:
 за все эти
 штуки
 детям ответят
 твои же
 внуки!

А.Б.

ПРОШУ ВАС ДЕТИ

Любивое Ршумович

Прошу вас дети
Имейте в виду
Взрослые любят
Писать на стенах всякую ерунду

Например: толстый Саша с приветом
Нина любит Колю
Долой домовый совет
И тому подобные лозунги и пароли

Подписи имена
Загогулины и закорюки
Везде и всюду
Какие-то дурацкие штуки

То и дело украдкой
Пока кто-нибудь не застанет их
Они покрывают стены
Безобразным орнаментом
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Кад видите неког
Како вади креду
Реците му одмах
Да није у реду

Молим вас децо
Имајте у виду
Одрасли много
Шкрабају по зиду

ПОНЕКАД

Божидар Мандић

Према родитељима ПОНЕКАД
треба бити
стрпљив
увиђаван
пажљив
нежан
Треба их разумети
саслушати
и саслушавати
опростити им
јер и они су понекад деца

ЉУБАВ ИЗ ВРТИЋА

Мирослав Кокошар

Моја мама и мој тата
познају се из вртића,
моме тати у то време
фалило је пар зубића.

Допао се ипак мами
татин осмех и фризура,
пристала је баш због тога
да му буде главна цура.

А у школу кад су пошли
и касније, након школе,
за петицу све су знали
нарочито да се воле.
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Если увидите взрослого
Вооружённого мелом
Скажите ему прямо и смело
Что это – не дело

Прошу вас дети
Имейте в виду
Взрослые часто
Марают на стенах всякую ерунду

А.Б.

ИНОГДА

Божидар Мандич

С родителями ИНОГДА
надо быть
терпеливым
внимательным
предупредительным
нежным
Надо их понимать
расспрашивать
и выслушивать
прощать им
ведь иногда и они бывают детьми

А.Б.

ЛЮБОВЬ С ДЕТСКОГО САДА

Мирослав Кокошар

Ну, давным-давно когда-то
жили-были мама с папой.
В детский сад ходили вместе.
Папа был тогда щербатый – 

двух передних не хватало,
и лохматый был он шибко.
Но по сердцу были маме 
и причёска, и улыбка.

А потом и в школе тоже
на пятёрку оба знали,
что друг друга крепко любят
и расстанутся едва ли.
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А још кад су запловили
заједно у брачне воде,
није дуго потрајало –
морали су да ме роде!

ЕВО ШТА САМ ЧУО

Драгомир Ђорђевић

Ево шта сам чуо
Од старијег брата
У ТВОЈЕ РОЂЕЊЕ
УМЕШАН ЈЕ ТАТА

А ово сам јуче
Дознао од Крсте
ТУ ТИ ЈЕ И МАМА
УМЕШАЛА ПРСТЕ

Све ми је то синоћ
Потврдила мама
ПАО СИ КРОЗ ОЏАК
И ОСТАО С НАМА

А ПОШТО СИ БИО
ГАРАВ ТУ И ТАМО
ПОЗВАЛА САМ ТАТУ
ДА ТЕ ОКУПАМО

КАКО НАСТАЈУ БЕБЕ

Душан Илијин

Ви, децо, треба да знате
да бебе на свет долазе
заслугом маме и тате

И да још никад
ниједна беба
није пала с неба

Већ је прво –
на пример, тата
загрлио маму око врата
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А когда приспело время
взрослой мудрости учиться –
не прошло тогда и года,
как я взял – и смог родиться!

Т.Ш.

ВОТ ЧТО Я СЛЫШАЛ

Драгомир Джорджевич

Старший брат со мною
Вот чем поделился:
Папа был замешан
В том, что я родился.

А вчера мне Крста
Сообщила прямо:
В том, что я родился
Замешана мама.

А сегодня вечером
Приставал я к маме.
– Ты упал сквозь дымоход
И остался с нами.

А одна смыть сажу
Я могла едва ли,
Позвала я папу,
Мы тебя купали. 

М.О.

КАК ПОЯВЛЯЮТСЯ ДЕТИ

Душан Илиин

Детки, ведомо ли вам, 
что на свет без пап и мам 
вы б не появились? 

Приоткрою тайну я: 
к вам подружки и друзья 
с неба не свалились.
 
Папа – правда такова –
обнял мамочку сперва
ласково за плечи.
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Шта се потом збило
то нико не крије –
већ само нико
то видео није

И тек после тога
родила вас је мама
и одмах се подигла
весела галама

РОДИТЕЉИЦА И РОДИТЕЉ

Мошо Одаловић

  Ко је родио човечанство?
  Родитељица и родитељ!

Најпре се
љубили, љубили, љубили, љубили, љубили,
љубили, љубили, љубили, љубили, љубили,
љубили, љубили, љубили, љубили, љубили.
Још један ред:
љубили, љубили, љубили, љубили, љубили,
па отишли код матичара,
тамо где се уписују мужеви и жене.
И тамо се,
пред старим сватом и кумовима
љубили, љубили, љубили, љубили, љубили.
Вратили се кући;
сватови свадбовали, отишли, а они се
љубили, љубили, љубили, љубили, љубили.
На јастуку среће
љубили, љубили, љубили, љубили, љубили
и под чаршавом (пссссссссссссст)
љубили, љубили, љубили, љубили, љубили.
Још два редића:
љуб, љуб, љуб, љуб, љуб,
љуб, љуб, љуб, љуб, љуб.
У љубави се малчице изгубили,
да те досањају;
зато си тако леп!
И човечанство!!!
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Ну, а что было потом –
нет секрета, но о том
не ведутся речи.

Мать, от радости светла,
вас для счастья родила
лучшими на свете.

И пошёл по всем углам
развесёлый та-ра-рам...
С днём рожденья, дети!

А.Р.

РОДИТЕЛЬНИЦА И РОДИТЕЛЬ

Мошо Одалович

  – А кто родил человечество?
   – Как кто? Родительница и родитель.

Попервоначалу они знаешь что делали?
Обнимались и целовались,
Обнимались и целовались,
Обнимались и целовались.
Нет, надо ещё одну строчку:
Обнимались и целовались.
А потом сходили в одну контору,
Там есть тетрадка, в которую
Записывают мужьями и жёнами,
Возвратились домой,
Сыграли свадьбу, проводили сватов и снова
Обнимались и целовались.
На атласных подушках счастья
Обнимались и целовались,
И – тс-сссссссссссссс!
Под простынями лёжа,
Обнимались и целовались.
Надо ещё две строчки:
Целовались, целовались, целовались,
Целовались, целовались, целовались…
Чтобы тебя измечтать,
Очень долго они трудились,
И в ласках своих и объятьях
Даже слегка заблудились,
Но зато получилось красиво,
И всё человечество, детка, красиво – оно ведь тебе под стать!

А.Ш.
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САЊАМ ЛИ ЈА ОВО

Душко Трифуновић

Мама се вратила с посла,
тата се вратио с пута,
дјеца сад смију да отворе врата од балкона, 
да гледају град и мјесечину.
Тата, како ћу ја знати да ово није сан?
Ти си се вратио с пута, 
мама се вратила с посла,
ми сједимо на балкону и гледамо Мјесец...
Како ћу знати да ја ово не сањам?

Не сањаш, сине.
Ето, ти мене питаш
и ја ти одговарам.
Знам, тата, али ја и када сањам,
питам те и ти ми одговараш.
Али како ћу знати да све ово није сан?

Не сањаш, сине.
Ето, ја те гледам и волим те.
Знам, тата, али ја и када сањам,
ти мене гледаш и знам да ме волиш.
Али како ћу знати да све ово није сан?

Не сањаш, сине.
Ето, мама те држи у крилу.
Знам, тата, али ја и када сањам,
мама ме држи у крилу. 
Али како ћу знати да све ово није сан?

Не сањаш, кћери моја. Ето твој брат
стоји поред тебе и слуша наш разговор.

Знам, тата. Али како ћу знати
Да ја све ово не сањам?
Како ћу знати да све ово није сан?

МОЈА МАМА

Драгутин Огњановић

И кад је пробуде први петли,
И када Сунце небо осветли,
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МОЖЕТ, МНЕ ЭТО СНИТСЯ

Душко Трифунович

Мама вернулась с работы,
папа вернулся с дороги,
теперь дети могут открыть балконную дверь
и смотреть на город, на лунный свет.
Папа, как мне узнать, что это не сон?
Ты вернулся с дороги,
мама вернулась с работы,
мы сидим на балконе и смотрим на месяц...
Как мне узнать, что это не снится мне?

Не снится, дружок.
Вот – ты спрашиваешь меня,
и я тебе отвечаю.
Знаю, папа, но и когда я сплю,
я тебя спрашиваю, и ты отвечаешь.
Как мне узнать, что это не сон?

Это не сон, дружок.
Вот – я смотрю на тебя и люблю тебя.
Знаю, папа, но и когда я сплю,
ты на меня смотришь и я
знаю, что ты меня любишь.
Но как узнать, что это не сон?

Это не сон, дружок.
Вот – мама держит тебя на коленях.
Знаю, папа, но и когда я сплю,
мама тоже держит меня на коленях.
Но как узнать, что это не сон?

Ты не спишь, дочь моя. Вот твой брат:
он рядом с тобой – слушает наш разговор.
Знаю, папа. Но как узнать,
что мне это всё не снится?
Как мне узнать, что всё это не сон?!

А.Б.

МОЯ МАМА

Драгутин Огнянович

Когда утром мама с петухами встанет
И когда дневное солнце светит,



586 ШАРЕНИ МОСТ  – ОДРАСЛИМА ТРЕБА ПОМОЋИ

И када ветар северац дуне,
И када гром небески груне,
И кад се небо наоблачи,
И кад јој радост душу прозрачи,
И када болује, и кад је здрава,
Моја је мама мама права.

И кад се зими река заледи,
И када маму неко увреди,
И кад се на мене некад наљути,
И кад ме грди, и када ћути,
И кад је весела, и кад је тужна,
И када зајми, и кад је дужна,
И кад болује, и кад је здрава,
Моја је мама мама права.

МАМА ЈЕ ГЛАГОЛ ОД ГЛАГОЛА РАДИТИ

Мошо Одаловић

Родити, подојити, повити, покрити,
прићи, обићи, опет подојити;
стално је ту, нећеш се прехладити –
мама је глагол од глагола радити.

Доручак, ручак, ужина, вечера,
двадесет слатких, пет без шећера;
минут надокнадити, несаницу зарадити –
мама је глагол од глагола радити.

Посоли, досоли, замеси, подмеси,
добар дан, изволи, побогу где си?!
Коприву вадити, руже садити –
мама је глагол од глагола радити.

Помети, полети, оплети рукавицу,
окрпи сину десну ногавицу;
таблету попити, облогу хладити –
мама је глагол од глагола радити.

А тата ништа неће па неће,
да бар понекад купи цвеће;
стално рецитуј, треба му досадити –
МАМА ЈЕ ГЛАГОЛ ОД ГЛАГОЛА РАДИТИ!
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Когда северный подует ветер
Или когда гром внезапно грянет,
Когда небо омрачают тучи
И когда ей радость душу греет,
Когда сил она полна, когда болеет,
Моя мама – всех на свете лучше!

Когда речка льдом зимой покрыта,
Когда маму что-то обижает
Или на меня она сердита
И молчит или меня ругает,
Когда весело ей, когда скучно,
Когда в долг берёт, когда сама ссужает,
Когда сил она полна, когда хворает,
Моя мама – всех на свете лучше!

С.П.

КАК МНОГО ГЛАГОЛОВ!

Мошо Одалович

Родить, накормить, укрыть, спеленать,
Дом обойти, пелёнку вновь поменять,
Когда заболеешь, муки твои унять –
Всё вмещается в слово МАТЬ.

Десять кастрюлек с конфорки снять,
Семь чаёв и три киселя подать,
Недоспать, но несделанное наверстать –
Всё вмещается в слово МАТЬ.

Посолить, досолить, замесить, настоять,
„Добрый день“ и „помилуй, Боже“ сказать,
Розы укрыть, гряду прополоть, мух разогнать –
Всё вмещается в слово МАТЬ.

Подмести, отрясти, развести, привязать,
Рукав твой порванный залатать,
Компресс с груди воспалённой снять –
Всё вмещается в слово МАТЬ.

Только трудно отцу втолковать,
Что маме цветы к лицу и надо их покупать.
Почему он никак не может понять,
Как много слов вмещается в слово МАТЬ?

А.Ш.
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КАД МАТИ САЊА

Бранко В. Радичевић

Не сања мати обичне снове.
И зато тако немирно дише.
У њеном сну падају кише.
У њеном сну децу лове.

У сну се њени прсти грче.
Образи бледе, усне коре.
Сања људе како трче,
за нечији живот се боре.

Не сања мати ко други људи.
Јер усред сна болно јечи.
Сања – болесника лечи
и место њега, њу боле груди.

У сну, понекад, отвори очи.
И гледа плаво, у незнану.
И хтела би лудо да скочи
за децом што тону у бездану.

У њеном сну зима снежи. 
Ил суша скори дечја уста.
И вук из бајке ужасно режи
преко расута поља, пуста.

Зато се мати срећно смеши
када је будиш из сна грозна.
На твом образу њен длан теши
невољне. Ал ко ће то да дозна!

МАТИ

Вељко Петровић

Молим те, мили, друшкане,
не реци Мајци „кево“, ни од шале.
У свету пред њом син сваки устане,
а „Мати“ реч је љубави и хвале.

И свима тима што борбом славу теку,
мачем и мишљу мрак од људи гоне,
уздижу срце клонулом човеку,
— и дух и снагу уливају Оне.
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МАМИНЫ СНЫ

Бранко В. Радичевич

Спит мама, очень страшно ей.
Во сне она всегда в тревоге.
Размыты ливнями дороги,
идёт охота на детей.

Маме сводит пальцы во сне.
Она бледнеет, она укоряет.
Видит – люди бегут во тьме,
кого-то от смерти спасают.

Мама не так, как другие, спит.
Во сне она стонет от боли.
Лечит, бинтует, уколы колет...
За всех, кто в беде, её грудь болит.

Откроет во сне глаза иногда
и в ужасе смотрит во тьму.
Ребёнок там! Она прыгнет туда –
чтоб только помочь ему.

Во сне у мамы метель метёт.
Томится дитя в неволе.
Там волк рычит, и кость грызёт,
и рыщет в чистом поле.

Зато она будет смеяться,
очнувшись от страшного сна.
И будет тобой утешаться.
Пойми же, как любит она!

Ми.Б. 

МАТЬ

Велько Петрович

 Друг, в шутку или невзначай
Ты маму „мамкой“ не зови,
Прилюдно встань, её встречая,
Мать – слово полное любви.

 Тем, кто победой славен ныне
И мыслью может мрак прогнать,
Кто лечит впавшего в унынье,
Дарует дух и силу – мать.
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Само у крилу Мајке отпочине
уморна глава мислиоца — дива,
и херој, који на ограшју гине,
последњим дахом Мајчицу призива.

БУЂЕЊЕ

Миодраг Мија Јакшић

Дум-дум...
дум-дум...
мог пра-прадеду је будио сваки шум.
Кад је он живео
владао је
јатаган и куршум!

Кукурику – кукурику...
мог прадеду је само понекад петао будио
и тада је обично по кући дизао вику!
Мог прадеду је чешће будила 
нека пустоловина на видику!

Тик-так...
так-тик...
деду је будио
будилник!

Звон-звон...
звон-звон...
сваког јутра
тату буди
телефон!

Мене буди мама
а мама се буди сама.

УВЕК ТАТА

Драгутин Огњановић

И када бразду заорава,
И кад га тешко заболи глава,
И кад му њиву прелије муљ,
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 Склонил главу свою мудрец
К коленям мамы, отдыхая.
И гибнущий в бою храбрец
Её пред смертью призывает. 

С.Г.

ПРОБУЖДЕНИЕ

Миодраг-Мия Якшич

Пра-прадеда шорох 
будил любой.
В его времена 
все кончалось пальбой.
Гремел по утрам боевой барабан,
и он хватался за ятаган!

Прадед к другой побудке привык:
будил его петушиный крик.
Подняв всю семью 
и крича на весь дом,
он к новым свершениям мчался бегом.

Дед просыпался
обычно так:
будил будильник его –
тик-так!

А папин
кто потревожит сон?
Утром 
будит его 
телефон

А мама сама проснёся с утра
и скажет: сынок, подниматься пора!

Н.Ф.

ВСЕГДА МОЙ ПАПА

Драгутин Огнянович

Когда он вгрызается плугом в поле,
Так что череп ломит от боли,
Когда пашню буря превратит в пустырь,
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И кад му на руци пукне жуљ,
И када хоће немогуће,
И кад га боли бол целе куће,
И када динар прави од блата,
Тата је мој увек тата.

И кад га притисну тешке бриге,
И кад му досаде моје књиге,
И кад усправно хода светом,
И кад посрне под теретом,
И кад на путу поломи кола,
И кад га притисне мука бола,
И кад динар прави од блата,
Тата је мој увек тата.

ТАТА

Владимир Андрић

Нема на свету лепшег заната
Него некоме бити тата

Човек би био нико и ништа
Да му није слатког деришта

Био би само обичан човек
Сад је мој тата и то довек

О како он воли да устаје ноћу
Да покрива своју малу злоћу

Њега би мучила доколица
Да не гура мене и колица

Он не би знао где да се дене
Да нема пелене да нема мене

Нек други имају и сребра и злата
Мене има само мој рођени тата

Нек други имају шта хоће и слично
Мене има само баш мој тата лично
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Когда на руке его лопнет волдырь,
Когда он немыслимое затеет,
Когда о благе семьи радеет
И денежки достаёт, как из шляпы,
Мой папа – это всегда мой папа!

Когда дела не дают передышки,
Когда мешают ему мои книжки,
Когда он ходит, расправив плечи,
И когда его бремя забот придавит,
Когда жизнь ему палки в колёса ставит –
И мученья его от того не легче,
Что денежки он достаёт, как из шляпы,
Мой папа – это всегда мой папа!

С.П.

ПАПА

Владимир Андрич

Лучше на свете занятия нет,
Чем быть папой – вот в чём секрет!

Ведь что была бы за жизнь у отца
Без родного его сорванца?!

Был бы обычный, как все, человек,
Зато теперь он мой папа навек.

Папа так любит вставать по ночам
И укрывать свое золотко сам.

Разве бы знал он хоть что-то о ласке,
когда б не катал он моей коляски?

Счастье б его обошло сторонкой,
Когда б не стирал он мои пелёнки.

Есть серебро у других и злато,
Папа богаче – он мною богатый.

У других пусть всё отлично,
Я же есть у папы лично! 

М.О.
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ТАТА

Стоиљко Станишић

Тата је леп
У свакој прилици!
Али је најлепши
Кад се, уморан,
С посла врати
И седне за сто,
Који је (већ)
Поставила мати,
(Ми смо, разуме се,
Сели), па нас
Погледом обухвати,
А осмех му
Лице забели...

ОТАЦ

Ђуро Милекић

Отац долази из прве смјене
у срцу доноси бајку за мене.

Отац долази из друге смјене
топлим погледом помази мене.

Отац долази из треће смјене
у љуљци снова пољуби мене.

Отац недјељом изводи мене
у своје дјечје успомене.

Уздигнемо се изнад баште
и путујемо у свијет маште.

ВОЛЕО БИХ

Мирослав Кокошар

Волео бих бар два сата
да свом оцу будем тата,
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ПАПА

Стоилько Станишич

Папа хорош
Всегда и во всём!
Но лучше всего –
Когда он, усталый,
Вернётся с работы
И сядет за стол,
Который накрыла мама.
(Мы-то, ясно,
уже за столом).
Папа взглядом нас обнимает,
И весь наш дом – весь наш дом! –
Улыбка его
Освещает.

А.Б.

ОТЕЦ

Джюро Милекич

Отец приходит с первой смены
со сказкой необыкновенной.

Приходит со второй он смены –
меня ласкает непременно.

И смену отстояв ночную,
меня и маму он целует.

Когда воскресный день подходит,
к себе нас в детство он уводит.

Мы поднимаемся над садом
в его мечту – в наш мир отрады.

В.Л.

Я ХОТЕЛ БЫ

Мирослав Кокошар

Мне бы хоть часа на два
папе папой побывать,
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само зато што та глава
не хаје за дечја права.

Бринуо бих ко о себи,
не бих хтео што он не би,
дао бих му да сам збрише
све сокове и слаткише.

Кад му дође да заплаче
нека се са мамом цмаче,
не бих дао док он спава
да га буде забадава.

А кад прођу та два сата
и на дужност ступи тата,
и ако ме људски схвати
ред је да ми дупло врати.

ЈА БИХ БИО БОЉИ ТАТА

Драган Радуловић

Шта је то са оцјенама?!
Моме тати паде мрак.
Е, у твојим годинама,
ја сам био бољи ђак.

Та музика и галама,
дај стишај се, буди фин.
Е, у твојим годинама,
ја сам био бољи син.

Слабо једеш, каже мама,
бољке носи празан стомак.
Е, у твојим годинама,
ја сам био бољи момак.

Та ме вика збиља слама,
и просто ме очај хвата.
Е, у твојим годинама... –
ја бих био бољи тата!
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потому что папа этот
детских прав не знает – где там...

Пусть как хочет он живёт,
сколько влезет есть и пьёт
всяких сладостей и соков,
не готовит пусть уроков.

А заплачет – пусть упрямо
поцелуя ждёт от мамы.
А уж если спать он будет,
пусть никто его не будит.
 
Как пройдёт часочка два –
вспомнит он мои права
и найдёт такое средство,
чтоб моё не портить детство.

И.П.

Я БЫ ПАПОЙ БЫЛ ПОЛУЧШЕ

Драган Радулович

„Не отметки, а уроды!..“
Да, с отцом – тяжёлый случай.
„Эх, сынок, в твои-то годы
я – клянусь – учился лучше.

Эта музыка... ей-богу,
от неё инфаркт получишь.
Я, сынок, в твои-то годы,
правда, вёл себя получше.

Ничего не ешь – взял моду.
С голодухи брюхо пучит.
Эх, сынок, в твои-то годы
я уж точно лопал лучше“.

В общем – никакой свободы.
Кто ж его кричать отучит?
Эх, отец, в твои-то годы
я бы папой был получше!

А.Б.
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ДА САМ ТАТИН ТАТА

Ласло Блашковић

Да сам ја
татин тата
и да је тата
моје дете
настала би
времена боља.
Отворио бих
широм врата
да улази
и излази
кад му је воља.

Кад би ме
лепо замолио
ја бих му
дозволио
да јадне куце
луталице
позове кући
са улице.

Ех,
да сам,
да сам татин тата,
немојте само
да се смејете,
сигуран сам
да би мој тата
био од мене
срећније дете.

ДЕЧЈИ ЗАКОН

Алексије Марјановић

„Доносимо закон чврст као тврђава:
нико не сме да каже деци да су рђава,
и молимо да се поштује ова наша воља,
јер сва су деца добра,
само су нека мало боља“.
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ЕСЛИ Б Я БЫЛ ОТЦОМ МОЕГО ОТЦА

Ласло Блашкович

Эх! Если б отец мой
был сыном моим,
а я был отцу моему
отцом,
я бы, конечно, 
гордился им,
и называл бы его
молодцом!

Как бы легко 
и свободно он жил:
я всё бы на свете
ему разрешил!

И настежь бы
двери открыл,
чтобы смог
у нас поселиться
бездомный щенок,
чтоб в дом приходили
свободно друзья...
и в доме не слышали
слова „нельзя“.

Грустить бы не дал
ни минуты,  
ни дня!
И был бы отец мой
счастливей меня!

С.Г.П.

ДЕТСКИЙ ЗАКОН

Алексие Марьянович

„Мы издаём закон, незыблемый, как твердыня:
никто не имеет права
детей называть плохими.
И уважать нашу волю просим, на всякий случай.
Все дети – хорошие,
просто некоторые – чуть лучше“.

А.Б.
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ДА ЈА РОДИМ РОДИТЕЉЕ

Драган Радуловић

Не подносим кућу строгу
јер луцкасте имам жеље,
ех, да ми је, ех, да могу
да ја родим родитеље!

Били су по мојој мјери,
не би с њима било муке,
ето тате што се цери
на све моје несташлуке!

Па, савјет од мене траже,
па галаме шапућући.
Доста школе – мама каже,
хајде играј, што си кући?!

А прут би им био тањи,
мекши каиш – да не страдам,
били би ми мало мањи
да лакше са њима владам.

Мали тата, мама мања,
што би било уживања,
не би било да се штреца
кад су од њих већа дјеца!

РОДИТЕЉИ НА НАВИЈАЊЕ

Раде Обреновић

Ала би било згодно
Да имам
родитеље на кључић
Да их заврћем
Да их одврћем
до миле воље.
Чим мама
почне да виче
извучем кључић –
гле, мама се смешка.
Кад тата
почне да ме бије,
опет ја за кључић –
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ЕСЛИ Б Я РОДИЛ РОДИТЕЛЕЙ

Драган Радулович

Ругань за любой пустяк
мне терпеть уже нет сил,
если б можно было так,
я б родителей родил.

Были б мерки мы одной –
стало б с ними веселей. 
Вот хохочет папа мой 
над проделкою моей.

Будет громко мне шептать,
чтобы я ему помог.
– Хватит школы! – скажет мать, –
Лучше поиграй, сынок.

Были б розги понежней,
чтоб так сильно не страдать,
был бы папа сыном мне,
смог бы с ним я совладать. 

Мама с папой – малышня.
Вот бы было хорошо,
жил бы с ними мирно я,
если был бы я большой.

П.Ф.

ЗАВОДНЫЕ РОДИТЕЛИ

Раде Обренович

До чего было бы удобно
заводить родителей ключиком:
завернёшь –
отвернёшь,
как душе угодно.
Только мама начнёт кричать,
ключиком – раз,
и вот она улыбается.
Только папа
захочет меня наказать,
я опять за ключик –
он и рукой не двинет.
До чего было бы хорошо!
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он ни руку да помери,
ала би то било лепо.
Кад бих имао
родитеље на навијање
играли бисмо се
по цео дан,
понекада и ноћу
ако се мени не спава.
Једва чекам да одрастем –
изумећу
родитеље на кључић.

Сетио сам се:
е, баш нећу:
јер онда ћу и ја бити
родитељ.

РОДИТЕЉИ

Горан Боричић

Нема тог посла ни тог заната
(или бар ми за такве не знамо)
као што раде мама и тата

у све три смене, за љубав само
и читав живот то им је плата.

С РОДИТЕЉИМА САМО СТРОГО

Мошо Одаловић

На родитеље утичи
док су мали.
Кад одрасту,
не можеш им ништа.
Захуктали, као с неба пали,
па вежбали
јуриш на деришта!

Мотри на родитеље,
кмезаве, малецке.
Сваки час прстом:
– Овде да сте!
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Если бы у меня были
заводные родители,
мы играли бы
целый день,
а то и ночью,
когда не спится.
Жду-не дождусь, когда вырасту
и изобрету
заводных родителей.

...Спохватился:
э, нет, не стоит:
я ведь тогда и сам уже буду
родителем.

А.Б.

РОДИТЕЛИ

Горан Боричич

Ни у кого такой нет – самой
ответственной (из всех известных нам) –
работы, как у папы с мамой!

В три смены вкалывают кряду,
и жизнь им полная – в награду.

С.П.

С РОДИТЕЛЯМИ – ПОСТРОЖЕ!

Мошо Одалович

Папу с мамой надо учить,
Пока они ещё дети.
Взрослых людей учить
Труднее всего на свете.
Вон они там, кричат,
Как будто с неба упали,
Готовят детям войну...
Когда же они замолчат!

Всё время что-то теряют,
То плачут, а то хворают.
Ты им почаще грози
Пальцем: ну-ка, за дело!
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Читај им редовно
ецке-пецке;
мало ли попустиш –
све упропасте!
С родитељима ригорозно!
Од малих ногу,
шепртље док су.
Али, без батина;
то је грозно.
Све си схватио –
не причам волвоксу.

*
У читавој причи
једна ситница фали:
ГДЕ СИ БИО,
КАД СУ БИЛИ МАЛИ?

ОГЛАС

Драган Радуловић

Воле ме, кажу, преко мјере,
ал’ пуно раде, па уморни дријемају
и кад се све сабере
– за мене времена немају!

Зато, ево озбиљне теме
за оглас у новинама:
ХИТНО СЕ ТРАЖИ ВРИЈЕМЕ,
изгубили су га тата и мама.

ОДРАСЛИМА ТРЕБА ПОМОЋИ

Славица Јовановић

Одрасли су, за размишљање,
 интересантна тема:
увек негде журе, увек имају проблема,
увек намрштени, не знају
 где им је глава,
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И не забудь про нотации:
Если они читаться
Не будут утром и вечером,
То ждать хорошего нечего.

Уж очень нерасторопны
Папа и мама,
И страшно упрямы.
Учи их! Но только не шлёпай.
Не к лицу тебе драка.
Ведь ты же хороший,
Ты не цепная собака
И не злой дрессировщик.

*
Я все сказал тебе, да...
Но забыл спросить об одном:
Где же ты был, когда
Папа с мамой ходили под стол пешком?

А.Ш.

ОБЪЯВЛЕНЬЕ

Драган Радулович

Они говорят, что во мне души не чают,
а сами работают на убой, а потом дремлют.
В общем, как-то так получается,
что у них нет для меня времени!

Серьёзная тема, драма –
пора давать объявленье:
СРОЧНО НАЙДИТЕ ВРЕМЯ,
потерянное папой и мамой!

А.Б.

ВЗРОСЛЫМ ТРЕБУЕТСЯ ПОМОЩЬ

Славица Йованович

Взрослые – для размышления
 интересная тема:
вечно спешат куда-то, вечно у них проблемы,
всегда у них отчего-то
 тревожно блуждает взгляд,
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умор им не силази с лица
 ни док се спава,
све као знају, а увек греше,
не могу најобичније ствари да реше,
а да се смеше –
заборавили су да се смеше.

ЛЕЋИ ЋУ И ЈА

Русомир Д. Арсић

У кофи бунара
заспала је тама,
поноћ се спрема,
склопи очи, мама.

Шума је птице
и свице покрила,
дека кревет спрема,
лези, бако мила.

Ветрић се не чује
већ више од сата,
заспао је и он,
спавај и ти, тата.

Лећи ћу и ја,
будите без бриге,
само да сркнем
задње слово књиге!

РАЗЛИКА

Душан Радовић

Више волим мамину сестру
него своју.
Мамина сестра ми је тетка
а моја сестра није ми ништа.
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с лица не сходит забота,
 даже когда они спят,
и вроде всё они знают, но всегда ошибаются,
самых простых вещей не могут понять и маются,
а уж улыбка – трудное дело для них для всех,
забыли они, что такое смех.

А.Б.

ЛЯГУ И Я

Русомир Д. Арсич

А в колодце, в бадье,
Темень сомкнула очи.
Мрак полночный везде.
Мама, спокойной ночи!

Лес светлячков укрыл,
Смолкла и птичья стая.
Дед постель постелил.
Бабушка, спи, родная!

Стихли ветер и гром –
Ни единого залпа.
Успокоился дом.
Засыпай и ты, папа!

Скоро лягу и я,
Я ведь во сне летаю.
Не волнуйся, семья! –
Только вот дочитаю…

Е.Г.

РАЗНИЦА

Душан Радович

Я больше люблю мамину сестру,
чем свою.
Мамина сестра мне – тётка,
а моя мне – никто.

А.Б.
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БИЋУ БОЉИ

Бранко Милићевић Коцкица

Сваки је човек био дете, 
и свако дете биће човек,
тако је било одувек, 
и тако биће довек.

Дете је, значи, мали човек, 
а човек велико дете,
то сви често забораве, 
а добро би било да се сете. 

Сви смо ми само људи, 
велики и мали,
и сви смо мало добри, 
а мало смо неваљали.

Зато се, децо, треба трудити, 
јер лоше било не би,
да дете поправи у себи човека, 
а човек дете у себи. 

 Бићу бољи сваког дана, 
 трудићу се снажно,
 зато што је јако битно, 
 и прилично важно.

НА ЧИЈОЈ СТЕ СТРАНИ?

Раде Обреновић

Јесте ли некад
присуствовали
свађи тате и маме?

Да ли сте некад
мирили родитеље?

Нећу да знам
на чијој сте
страни били.

На погрешној,
верујте.
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Я БУДУ ЛУЧШЕ

Бранко Миличевич-Коцкица

Каждый человек был когда-то ребёнком,
из каждого ребёнка вырастет человек:
так было всегда –
и будет вовек.

Значит, ребёнок – это маленький человек,
а люди – большие дети.
Это часто забывают, а напрасно:
стоит помнить об этом всем на свете!

Ведь все мы – только люди,
большие и не очень-то,
все мы – в чём-то хорошие,
а в чём-то слегка испорчены.

Поэтому, дети, надо цель поставить:
бережно и тонко
ребёнку человека в себе подправить,
а человеку – ребёнка.

 Быть всё лучше с каждым днём 
 я стремлюсь осознанно,
 так как это страшно важно
 и очень серьёзно!

Е.Т.

НА ЧЬЕЙ ВЫ СТОРОНЕ

Раде Обренович

Вы когда-нибудь видели,
как ссорятся
мамы и папы?

Вам когда-нибудь приходилось
мирить родителей?

И знать не хочу,
на чьей стороне
вы были.

Не на той,
уж поверьте.

А.Б.
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БАЈКА

Власта Н. Ценић

Кад год се свађав татко и мајка,
умира слунце, умира бајка.

Туга на кућу ко камен легне.
И ластавица с мали побегне.

Дете у ћошак молитву шапка:
– Волим и мајку, волим и татка...

Тај ноћ не спије, у сан се трза:
носи га река мутна и брза!

И тек му лакне кад види бајку:
на исти јастук татка сас мајку!

КУЋА НАМ СЕ НАКРИВИЛА

Милан Мрдаљ

Љута мама, бесан тата,
не говоре већ три сата.

Кућа нам се накривила,
вирус свађе шири крила.

И прети да сруши лично
наше гнездо породично.

А њих двоје ћуте, стењу,
не мисле о помирењу.

Све више ми нешто личе
на јарце из оне приче.

Који су се због сукоба
у потоку нашла оба.

Изненада кажем: „Доста,
силазите са тог моста!

Маните се небулозе,
грлите се, нисте козе“!
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СКАЗКА

Власта Н. Ценич

Если поссорились папа и мама,
в доме не будет весёлого гама,

все разлетелись сказки, как птахи,
только обиды остались и страхи,

только печаль, словно тень на обоях...
В детских глазах: „Я люблю вас обоих!..“

Ночь беспокойна. А утром спросонок
сказку мечтает увидеть ребёнок:

снова нужны и ему, и друг дружке,
папа и мама на общей подушке!

М.Т.

ДОМ У НАС ПОКОСИЛСЯ

Милан Мрдаль

Злится папа, зла и мама,
назревает в доме драма.

Накренился весь наш дом,
стены ходят ходуном,

от родимого гнезда
не будет скоро и следа.

Не хотят мириться оба,
и молчат, и пышут злобой.

Точно в басне два барана,
что столкнулись утром рано

на мосту, как дураки,
и сорвались на дно реки.

Я кричу им: папа, мама,
как бараны вы упрямы!

Но поди втолкуй баранам,
что как людям жить пора нам!

Н.Ф.
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ХЛАДНО – ВРУЋЕ

Милан Мрдаљ

Кружи мама око куће,
хладно-вруће, хладно-вруће.

Очигледно тражи нешто,
а то нешто, скрито вешто.

Кружи тата око куће,
хладно-вруће, хладно-вруће.

И он, као тражи нешто,
а то нешто, скрито вешто.

Неизвесна тражња траје,
то што траже – у њима је.

Треба неко да попусти,
покајнички да изусти,

две-три речи извињења,
и ето им помирења.

Ко би реко – главе куће,
а играју, хладно – вруће.

НАДА

Милорад Геров

Мој тата оре њиве
Зелену траву коси
Ракију пече од шљиве
Сунце у рукама носи

Помаже људима свима
Осмехе деци дели
Мој отац срце има...
А још се нисмо срели

Још док сам мали био,
Причала ми је мама,
С другом се оженио
Остала она сама
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ХОЛОДНО-ГОРЯЧО

Милан Мрдаль

Кружит мама вокруг дома: то подвал, то чердачок,
Холодно-горячо, холодно-горячо.

Ищет всё без остановки
То, что спрятано так ловко.

Кружит папа вокруг дома: то подвал, то чердачок,
Холодно-горячо, холодно-горячо.

Ищет он без остановки
То, что скрыто очень ловко.

Неизвестный поиск длится,
А что ищут – в них таится.

Уступи один другому –
Всё на место встанет дома.

Два-три слова извинения –
вот и будет примирение.

Вроде бы – взрослые, знают, что почем,
А всё играют в „холодно-горячо“. 

А.Ч.

НАДЕЖДА

Милорад Геров

Мой папа пашет нивы,
Зелёные травы косит,
Ракию гонит из сливы,
Солнце в ладонях носит, 

К людям идёт с душою,
Дарит улыбки детям,
Сердце отца большое...
Но я-то папу не встретил.

Когда я был младенцем,
Мама так вспоминала:
Другой он отдал сердце,
Она же одна осталась.
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„Молим те мама, не лажи,
Испричај како је било
Ја ништа друго не тражим...“
„Дај, легни мајци у крило...“

Слушам ту причу и чезнем
Засузи око плаво...
А ја још увек не знам
Коме да дам за право

И ма шта да се ту крије –
Не могу да преболим...
Мој отац са мном није
Ал’ ја га упркос волим

Напољу веје... зима
Плакаћу у самоћи
Мој тата срце има
И он ће мени доћи!...

ДЈЕЦА ИМАЈУ ПРАВО

Драган Радуловић

Дјеца имају право
на тату и на маму,
да срећна расту здраво
у породичном раму.

Да грле небо плаво
да трче по мјесецу,
дјеца имају право
– слушајте своју дјецу.

Да освајају знања,
да лете к сунцу право,
на свијет својих сања
дјеца имају право.

Да расту под заставом,
да славе свога свеца,
дјеца имају право
– да буду срећна дјеца!
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„Скажи мне, мама, правду
Поведай, как это было
Ничего мне больше не надо...“
„Прижмись-ка к мамочке, милый...“

Слушаю маму, страдаю,
Слезинка на ресницах...
А кто из них прав, не знаю.
Как сердцу разделиться?

Обиду сердце кроет,
И боль неодолима...
Отца сейчас нет со мною,
Но он всё равно любимый.

Снаружи ветер, зябко
Грущу один у двери...
Но сердце есть у папки, 
И он придёт, я верю!.. 

И.Ч.

ДЕТИ ИМЕЮТ ПРАВО

Драган Радулович

На маму с папой право есть
у каждого ребёнка,
права расти в своей семье,
права на хохот звонкий,

права подпрыгнуть к небесам
и мчаться по планете.
Так слушайте их голоса –
имеют право дети!

Права на то, чтоб всё успеть,
на освоенье знаний,
на то, чтоб к солнцу полететь,
на мир больших мечтаний.

Расти под знаменем своим,
своих святынь во славу,
и быть счастливым и живым –
есть у ребенка право!

П.Ф.
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ДОМ

Виолета Јовић

Дом је кад те отац
посади у крило
и прича ти приче 
о своме детињству,
а ти видиш слику
како је то било
јер свако детињство
има слику исту.

Дом је кад те мати
пробуди без звука
чаролијом свеже
испеченог хлеба.
Док ти бео хлебац
пружа црна рука
од љубави срце
порасте до неба.

Дом је кад одлетиш
као младо птиче,
раширених руку
своју срећу пратиш
и доживиш многе
занимљиве приче,
али увек имаш
куда да се вратиш.

ДЕДИНИ СНОВИ

Слободан Павићевић

Док спава мој деда нас зове:
то га снови воде кроз ратове!

Док спава мој се деда зноји:
то вршњаке своје мртве броји!

Док спава мој дедица хрче:
то му тешки снови по грудима трче!

Што док спава да се деда смеши?
То детињство моје у старости га теши!
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ДОМ

Виолета Йович

Что нам дом родимый?
Вспомни: ты садишься
к папе на колени –
нету их надёжней...
Как он был ребёнком –
слушая, дивишься,
что картины детства 
так у вас похожи!

Что нам дом родимый?
вспомни: мать хлопочет,
ты проснулся, тихо,
пахнет утро хлебом.
И ликует сердце,
словно оно хочет
от любви безмерной
вырасти до неба!

Что нам дом родимый?
Вспомни, если станешь
догоняя счастье,
ты кружить, как птица:
в жизни сто историй
ты перелистаешь – 
но всегда ты можешь
к дому возвратиться.

Н.И.

ДЕДУШКИНЫ СНЫ

Слободан Павичевич

Во сне мой дедушка нас зовёт:
это сон его через войны ведёт!

Во сне мой дедушка горько вздыхает:
ровесников павших своих считает!

Во сне мой дедушка громко храпит:
тяжёлый сон его грудь теснит.

Чему же деда во сне улыбается?
Он в старости детством моим утешается!

А.Б.
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ДЕДИНА ПРИЧА ЗА ЛАКУ НОЋ

Јовица Ђурђић

Деда нам чита причу
И прича баш лепо тече.
Он жели да нас успава,
А тек је почело вече.

Свашта се у причи догађа.
Лете змајеви, страшне але,
Деда чита и ништа не хаје,
А але плаше нас мале.

Деда би мало мира од нас,
Да се ништа не дешава.
Нама очи широм отворене,
А уместо нас деда спава.

МИ И ДЕДА

Ласло Блашковић

Када нам нешто
наш отац не да,
не бринемо се –
јер ту је деда,
када нам нешто
забрани мама,
проблема нема –
деда је с нама.

Деда у чудан
положај доспе
кад се на њега
сва паљба оспе,
а он нападе
одбија редом,
има подршку –
јер ми смо с дедом.
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ДЕДУШКИНА СКАЗКА НА НОЧЬ

Йовица Джюрджич

Дедушке в детстве ласки
Видеть не довелось.
Нам же читал он сказки –
Слаще чтобы спалось.

В сказках драконы, змеи,
Страшные – просто жуть!
Слушаем, цепенея, –
Где ж нам теперь уснуть?

Бодрствуя, мы терпели
Дедушкин ритуал
Ради заветной цели:
Дедушка засыпал.

О.К.

МЫ И ДЕД

Ласло Блашкович

Нам от отца
опять запрет,
но не грустим мы –
с нами дед!
Как страшно с просьбой
пойти нам к маме...
Проблемы нет,
ведь дед наш с нами!

Коль из-за нас
дед попадёт
порой впросак
и в переплёт,
он в бой идёт
и страх не ведом,
ему, поскольку
мы – рядом с дедом. 

С.Г.
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НАЈБОЉЕ НАМЕРЕ

Мирјана Булатовић

Из најбољих намера
мајка ми се замера.

И отац је доста крут,
непотребно забринут.

Баба ко да није здрава:
„Даћу ти ја дечја права!“

Са дедом је другачије,
нити грди, нити бије.

Шта није у реду, мама,
са дединим намерама?

НА ЧИЈОЈ СИ СТРАНИ

Божидар Мандић

На страни оних који бију
или на страни
оних
који батине добијају

Ако нас већ бијете
немојте од нас тражити
да признамо
да смо батине и заслужили

Да су родитељи углавном
криви
због батина
уверио сам се
тек кад сам и сам постао родитељ
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ЛУЧШИЕ ПОБУЖДЕНИЯ

Мирьяна Булатович

Из побуждений лучших
все пилят меня и лупят.

Папа и мама встревожены, круты,
и всегда почему-то надуты.

А бабушка твердит, как больная:
„Я тебе дам права ребёнка, родная!“

Зато с дедушкой – всё по-другому:
не ругает, не бьёт, не гоняет по дому.

Мама, что-то не то делается
с побужденьями дедовыми!

А.Б.

НА ЧЬЕЙ ТЫ СТОРОНЕ

Божидар Мандич

На стороне тех кто бьёт
или на стороне
тех
кто получает взбучку

Если вы нас уже наказали
не требуйте от нас
признать
что мы заслужили побои

В том что обычно
во всём виноваты
родители
я убедился
только когда сам стал родителем

А.Б.
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ШЕШИР МОГА ДЕДЕ

Виолета Јовић

Понекад ми у сан
дође стара слика
збринутог детињства,
породичног мира,
пред присутном сенком
овог драгог лика,
присетим се старог 
дединог шешира.

Под ободом тога
смеђега шешира
блистала су живо
два зелена ока,
искриле су из њих
искрице немира
и бескрајна срећа
и туга дубока...

Има, тако, дана
кад сам усамљена,
зелено бих хтела
а зелено није...
Кад ми недостаје
топлина детињства
сањам дедин шешир
да се под њим скријем.

МОЛБА

Драган Лукић

„Двадесет петог зауставите
саобраћај цео!
Мој деда долази у град!
Ауто није видео.
Може да се уплаши,
Да га прегазе.

Он зна само шумске стазе.

Нека због тога нико није љут.
Молим све милиционере
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ШЛЯПА МОЕГО ДЕДУШКИ

Виолета Йович

Иногда мне снится: 
рядом дед и папа,
Я – ещё ребёнок,
прижимаюсь к маме...
Но проснуться стоит –
помню только... шляпу,
дедушкину шляпу
с круглыми полями.

И ловлю я жадно
дивную картинку:
как глаза родные
из-под них блестели,
то – сияя счастьем,
то – тая слезинку,
то, как  изумруды,
заискрясь весельем…

Одиноко станет –
я грущу, мечтаю
искрой изумрудной
радости зажечься.
Дедушкину шляпу
я тогда представлю
и под нею спрячусь!
Где ты, моё детство?

Н.И.

ПРОСЬБА

Драган Лукич

Прошу, чтоб двадцать пятого числа
Весь транспорт городской 
Остановили!
К нам приезжает дедушка.
А он
Не видел никогда автомобилей.
Вдруг нападет на деда страх –
Ведь он лишь с тропками в горах
Был до сих знаком!
И если вам его случится встретить,
То объясните, как найти наш дом.
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И саобраћајце
Да деди до куће покажу пут.

Имаће опанке
са лулама
и шајкачу ко мали чамац.
Носиће јабуку фину.

Нека му сви ђаци успут
капе скину.“

У ШЕТЊИ

Гвидо Тартаља

Једном сам слушо
како се жали
један мушкарчић
сасвим још мали:

„Чекај ме, чекај,
о, драги дедо,
с тобом не могу
ја упоредо!“

Прошло је свега
некол’ко лета,
и опет деда
с унуком шета.

И, ето, слушам
како се сада
исти тај деда
унуку јада:

„Чекај, не трчи,
о, моје чедо,
с тобом не могу
ја упоредо!“



РАЗНОЦВЕТНЫЙ МОСТ – ВЗРОСЛЫМ ТРЕБУЕТСЯ ПОМОЩЬ 625

А дедушка мой будет в светлой шляпе,
В потёртом старомодном пиджаке,
С весёлыми глазами,
С добрым сердцем
И красным яблоком в руке!

Ю.В.

НА ПРОГУЛКУ

Гвидо Тарталья

Видел я однажды: 
за дедулей внучек
на прогулку тащится,
хнычет и канючит:

„Деда, деда, погоди,
придержи свой шаг,
за тобой угнаться я
не могу никак!“

А спустя немного лет
в том же переулке
вижу – те же внук и дед
снова на прогулке.

Но уже не внучек, 
а почтенный дед
отстаёт, канючит
и кричит вослед:

„Детка, детка, погоди,
придержи свой шаг,
за тобой угнаться я
не могу никак!“ 

М.Б.
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УНУК И ДЕДА У ТРИ ТАЧКЕ

Бранко В. Радичевић

Сваки унук
(прва тачка)
хоће деду
да опљачка.

Сваки деда
(друга тачка)
воли да га
унук пљачка.

Кажите ми
(трећа тачка)
каква је то
онда пљачка?

ПРАВИ РЕД

Владимир Андрић

Неком су били рођена деца
и моја баба и чукундеда
а некоме опет отац и мајка
има у томе некога реда

Има у томе правога реда
отац мог тате мени је деда
мој тата дође мом деди син
а син и унук – то је мој чин

То је природни закон баш фин
неком си отац а неком син 
и држећи се тог сјајног реда
неком си унук а неком деда
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ВНУК И ДЕД: ТРИ ПУНКТА

Бранко В. Радичевич

Всякий внук
(так сказать)
хочет деда
обобрать.

Всякий дед
(могу понять)
будет внуку
потакать.

Хочешь – вынь,
а хошь – положь:
ну, какой это
грабёж?

А.Б.

ПРАВИЛЬНЫЙ ПОРЯДОК

Владимир Андрич

Были кому-то родными детьми
Бабушка и прапрадед,
Были отцом и мамой они –
Видно, порядка ради.

Это хороший и верный закон:
Папе отец, мне же дедушка он,
Значит, мой папа – дедушкин сын,
А сын и внук – это личный мой чин.

Так естественен этот закон:
Кому ты отцом, кому сыном рождён.
Верно – порядка прекраснее нет:
Кому-то ты внук, а кому-то дед. 

М.О.
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СТОНОГЕ

Славка Петковић-Грујичић 

Наша  је баба чарапе плела 
То је волела
Да нам се нађу кад кошава дува 
Плела их је као  
Да стоноге обува.

* * *

Владимир Станковић

Нико не уме
тако ко моја нана
да погледа у небо
када спомене Бога. 

НЕСАНИЦА

Мирјана Булатовић

Баба је касно кафу попила
и сву ноћ ока није склопила.

Лактовима је деду будила
и сну се његовом тврдом чудила.

У зору је бака ђипнула
и кухињска су врата шкрипнула.

Омиљену је џезву шчапила
да би се страшне кафе напила.
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СОРОКОНОЖКИ

Славка Петкович-Груичич

Бабушка наша носки вязала –
Каждому внуку и внучке-крошке.
Носков почему-то всегда не хватало,
Всегда надо было ещё хоть немножко...
Словно мы были – сороконожки.

А.Б.

* * *

Владимир Станкович

Никто не умеет
так смотреть на небо,
как бабушка моя,
когда помянет Бога.

А.Б.

БЕССОННИЦА

Мирьяна Булатович

Бабушка вечером кофе хлебнула –
после всю ночь глаз не сомкнула.

Деда будила – локтями толкала,
крепкому сну его удивлялась.

А на заре она, как пташка, взлетела –
кухонная дверь тихо заскрипела,

бабушка любимую джезву схватила:
страшного кофе глотнуть поспешила.

А.Б.
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БАБА ПРОТИВ ТЕЛЕВИЗИЈЕ

Мирјана Булатовић

Телевизор је напаст у кући,
требало би га добро истући.

Моји се унуци по два дана 
не одвајају од екрана 

и нагледају се многих зала 
на деведесет девет канала!

Дошло ми је, када сви оду, 
да у монструма сипам воду!

ПРАБАКА

Мирјана Булатовић

Она цело столеће
обожава пролеће.

Ко годишња четири доба
четиристо пута проба,

до танчина зна о њима:
златно лето, јесен, зима,

па пролеће, нов почетак,
снено сунце, травка, цветак,

и све укруг, у бескрај,
пали се и гасне сјај,

а прабака антикварна,
сваког дана мање стварна,

као да је пропустила
да сиђе с тог рингишпила!
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БАБУШКА ПРОТИВ ТЕЛЕВИДЕНИЯ

Мирьяна Булатович

Телевизор в доме – беда,
разбить бы – чтоб не было и следа!

Внуки сутками – поздно ли, рано –
не отрываются от экрана.

Сколько зла перед ними мелькало –
ведь там девяносто девять каналов!

Вот и пришлось мне, когда все ушли,
этого монстра водой залить!

А.Б.

ПРАБАБУШКА

Мирьяна Булатович

Вот уж сотый год кряду
весне она рада.

Сотый раз снимает пробу
с каждого сезона, чтобы

познавать неутомимо
красно лето, осень, зиму,

и весну – всему начало:
солнце, травку, цветик малый.

И вокруг всё так бескрайне,
всё – мерцающая тайна.

Антикварная старуха –
тоньше тени, легче пуха,

словно бы и в самом деле
не сойти ей с карусели.

Е.В.П
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ГОЗБА

Драгутин Огњановић

Поље,
Па река,
Па мост.
Путник,
Па кућа,
Па гост.

Ловац,
Па пушка,
Па пас.
Уста,
Па језик,
Па глас.

Прозор,
Па очи,
Па глед.
Деца,
Па жагор,
Па мед.

Соба,
Па слика,
Па сат.
Сестра,
Па мајка,
Па брат.

Деда,
Па лула,
Па брк.
Баба,
Па шоља,
Па срк.

Башта,
Па рука,
Па цвет.
Машта,
Па крила,
Па лет.
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ПИРШЕСТВО

Драгутин Огнянович

Поле,
Речушка
И мост.
Путник,
Жилище
И гость.

Охотник,
Винтовка,
Затвор.
Губы,
Язык,
Разговор.

Мама,
Сестрёнка
И брат.
Окна,
Два глаза
И взгляд.

Стены,
Картина,
Часы.
Дедушка,
Трубка,
Усы.

Бабушка,
Чашка,
Глоток.
Садик,
Рука
И цветок.

Дети,
Веселье
И мёд.
Крылья,
Мечта
И полёт.

Е.Т.
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ПРИПОМОЋ

Мирјана Булатовић

Ко не намешта кревет још као сасвим мали,
после ће стећи жену која се на то жали.

Син ће једнога дана постати муж и тата,
зато би било лепо ринглама да барата.

Идеално би било да отац породице
у пуну судоперу каткад загњури лице.

Не мора свакога дана пеном да маже суђе,
нити у тајну куће до танчина да уђе...

За припомоћ би мајка благодарна била
као да се из ропства тешкога избавила.

Обновила би снагу, кад отац после легне,
да она опет може за двоје да потегне.

РЕЧИ

Петар Пајић

Име своје има свако,
свака ствар или лице,
речи које именују –
то су именице.

Свака ствар се описује
па свој опис има –
именице тек су лепе
кад су с придевима.

Цвет мирише, дете расте,
мама тату воли –
ко шта ради, говоре нам
брбљиви глаголи.

Именице замењују
заменице само,
да бисмо се пребројали –
бројеве имамо.
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ПОДДЕРЖКА

Мирьяна Булатович

Кто с детства не приучен свою койку заправлять,
тому когда-нибудь не зря жена начнёт пенять.

Неплохо было бы, чтоб сын, став и отцом и мужем,
умел бы сбегать в магазин и приготовить ужин.

Была бы просто красота, когда б глава семьи
на кухне в мойку заглянул, забыв дела свои.

Речь не о том, чтоб каждый день ему посуду мыть
или в домашние дела до тонкостей входить.

Мать и за этот малый труд была бы благодарна,
как будто им от рабских пут она теперь избавлена.

Пусть будет ей, когда отец приляжет отдохнуть,
чуть легче лямку за двоих по-прежнему тянуть.

А.Б.

СЛОВА

Петар Паич

Имеется имя своё
у всякой вещи решительно.
Людей имена и названья вещей
относятся к существительным.

О вещи узнáем мы всё
с портретом её описательным –
к вещам красота приходит
с именем прилагательным.

Пахнет цветок, ребёнок растёт,
родителей почитает.
Про то, что делает каждый,
охотно глагол сообщает.

Местоименья способны
собой имена заменять.
Числительные готовы
на свете всё-всё сосчитать.
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Тако рећи, све заједно
људски говор створе,
тек кад саме, међу собом,
воде разговоре.

ЛЕПЕ РЕЧИ

Ђуро Маричић

МАМА и ТАТА су лепе речи,
као КЋЕРКА и СИН,
као БРАТ и СЕСТРА,
као ЗАВИЧАЈ и ОТАЏБИНА,
као све једино у животу!
Част граматици и правопису,
те речи треба ПИСАТИ ВЕЛИКИМ СЛОВИМА!
И КУЋА је лепа реч,
И ДРУГ, и УЧИТЕЉ, и ЧОВЕК!
Лепе речи су и ШКОЛА и КЊИГА,
и РЕКА, и ПОЉЕ, и ПЛАНИНА,
и МОРЕ, и НЕБО, и СУНЦЕ.
Све оне зраче ТОПЛИНОМ И СРЕЋОМ,
уз њих смо СИГУРНИ, ВЕЛИКИ, ЈАКИ,
уз њих смо НЕШТО И НЕКО!
Осећамо СНАГУ и МОЋ, БОГАТСТВО!
Као да нам нико не може ништа.
Има још лепих речи. СА ЛЕПИМ
РЕЧИМА И МИ СМО ЛЕПИ!

МИ ДЈЕЦА

Григор Витез

Ми дјеца саградићемо град
Са много зелених крошања.

Ми дјеца саградићемо град
Са много плавог неба.

Ми дјеца саградићемо град
Са највећом улицом радости.

Ми дјеца саградићемо град
Који непријатељ никада неће освојити.
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Слова становятся в ряд,
разумную речь создавая,
только когда меж собой говорят,
друг друга вполне понимая.

Е.Л.

ПРЕКРАСНЫЕ СЛОВА

Джюро Маричич

ПАПА и МАМА – прекрасные слова,
как ДОЧЬ и СЫН,
как БРАТ и СЕСТРА,
как РОДИНА и ОТЕЧЕСТВО,
как всё единственное в жизни!
Честь и слава грамматике и правописанию,
но эти слова надо ПИСАТЬ БОЛЬШИМИ БУКВАМИ!
ДОМ – красивое слово,
и ДРУГ, и УЧИТЕЛЬ, и ЧЕЛОВЕК!
Прекрасные слова: ШКОЛА и КНИГА,
и РЕКА, и ПОЛЕ, и ГОРЫ,
и МОРЕ, и НЕБО, и СОЛНЦЕ.
Все они светятся ТЕПЛОМ и СЧАСТЬЕМ,
с ними мы – УВЕРЕННЫЕ, БОЛЬШИЕ и СИЛЬНЫЕ,
с ними мы – КТО-ТО и ЧТО-ТО!
Мы чувствуем КРЕПОСТЬ и МОЩЬ, это наше БОГАТСТВО!
Никто не может сделать нам ничего плохого.
Есть и другие прекрасные слова. С ПРЕКРАСНЫМИ СЛОВАМИ
МЫ ПРЕКРАСНЫ САМИ!

А.Б.

МЫ, ДЕТИ

Григор Витез

Мы, дети, построим город,
Где будет много зелёных крон.

Мы, дети, построим город,
Где будет много синего неба.

Мы, дети, построим город,
Где главной будет улица радости.

Мы, дети, построим город –
Его никогда не захватит враг.
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Ми дјеца саградићемо град
У нашим срцима.

ЛЕПОТА

Душан Радовић

Лепо сунце,
леп дан.
Лепе птице,
лепи људи.

Сви су лепи
и сви се радују
што су лепи.
И од тога
постају још лепши.

ЗАЈЕДНО

Стојанка Грозданов-Давидовић

Знали смо да смо
Лепи
А ми смо још лепши
Овако заједно.

Знали смо да смо
Паметни
А ми смо још паметнији
Овако заједно
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Мы, дети, построим город
В наших сердцах.

А.Б.

КРАСОТА

Душан Радович

Красивое солнце,
красивый денёк.
Красивые птицы,
красивые люди.

Все так красивы
и рады, что красивы.
И от этого все
ещё красивей.

А.Б.

ВМЕСТЕ

Стоянка Грозданова-Давидович

Мы знали, что мы
Красивые,
Но вот так, вместе
Мы ещё красивей.

Мы знали, что мы
Умные,
Но вот так, вместе
Мы ещё умней.

А.Б.
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ЕВО ШТА САМ ЧУО

* * *

Љубивоје Ршумовић

Мени су просто сипали знање
Кроз уши као кроз неке левке
Па је сад код мене такво стање
Да су ми вијуге празне ко цевке

Тешко знање из школе
Пало ми је ту доле
Па никако да се попне
До мождане опне

По наређењу строгом татином
Мене су учили чак и батином
То јесте лепо ко тако воли
Мени је ружно јер мене боли

Тешко знање батинско
Пало ми је баш ниско
Па никако да се попне
До мождане опне

ШАПУТАЊЕ

Драган Лукић

Од куће до школе,
од школе до куће
увек се понешто
шапуће, шапуће.

Тихо, тише,
тихо, тише,
тихо – ко падање кише.

Шапућу се писма
и шапућу тајне,
шапућу се заклетве
велике и трајне.
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ВОТ ЧТО Я СЛЫШАЛ

* * *

Любивое Ршумович

Мне просто вливали знания
В уши как через какие-то воронки
До такого меня довели состояния
Что извилины стали пустые и звонкие

Тяжкое школьное знание
Провалилось в моё сознание
Как бы его поскорее опять
До мозговых оболочек поднять?

Папин приказ был строг
Мне задали палкой урок
Хорошо если любишь такое
А я вот от боли вою

С трудом добытое знание
Свалилось на дно сознания
Как бы его оттуда достать
До мозговых оболочек поднять?

Ми.Б. 

ШЁПОТ

Драган Лукич

Пока идёшь до школы,
Пока идёшь от школы,
Слышно: кто-то шепчется,
Что-то шелестит.

Тихо, тихо, тихо
В осенней тишине,
Словно туча движется
В сонной вышине.

Шепчутся листья
В парке по соседству,
Шепчутся проказы
И секреты детства.
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Тихо, тише,
тихо, тише,
тихо – ко падање кише.

ПУТЕМ ДО ШКОЛЕ...

Милорад Геров

Путем до школе, путем до школе,
деца се воле, деца се воле...

Причају приче, причају бајке:
спомињу очеве, спомињу мајке.

Све то што чујеш у дечјој причи,
све то што чујеш, на љубав личи.

Тако се воле, тако се воле
деца до школе, деца до школе...

Нека се воле, нека се воле,
деца до школе, деца до школе...

Нек нам се само не разболе!

ЂАЦИ ПЕШАЦИ

Мирослав Кокошар

Кад крену од куће
већ на првом метру,
ђаци пешаци
придруже се ветру.

На путу до школе
завејану стазу,
нацртаће поново
пркосећи мразу.

Ветар гране успут
на све стране њише,
а мећава веје
и стазу им брише.
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Тихо, тихо, тихо
В осенней тишине,
Словно туча движется
В сонной вышине.

Ю.В.

ПО ПУТИ К ШКОЛЕ

Милорад Геров

На пути в школу, по пути к школе –
детям веселье, смех и приволье.

Что за истории тут без конца:
кто про маму, кто про отца!

Всё, что кругом ни  услышите вы –
всё от любви и всё о любви!

Нет у детей ни горя, ни боли –
на пути в школу, по пути к школе.

Пусть так и будет: меж дружбы и дел
каждый смеялся бы, каждый бы пел...

Только б никто из них не заболел!

Т.Ш.

ИДУЩИЕ В ШКОЛУ

Мирослав Кокошар

Зимним утром из домов
выбегают дети –
в школу направляют путь,
ухватясь за ветер.

Если тропы снег сотрёт,
нет большой беды –
нарисуют утром
новые следы.

Заворотишь за угол,
а следов уж нет –
каждый должен заново
выбить, высечь след.
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Ђаке пешаке
прати то што треба:
срећа, киша, ветар
и све друго с неба.

СРЕТНО, ДЕЦО!

Исаија Митровић

Сретан почетак и сретан рад!
У школу, децо, ора је сад!

Одморан сад је и вес’о свак!
Ко соко снажан, ко перо лак!

Школа је мати, то се већ зна,
Детету душу што ће да да.

Чисту и светлу ко рајски цвет,
Којом ће трчат кроз цео свет.

Уђите вољно у њезин храм,
Хватајте руком тај светли плам.

Невин је за вас тај огњен трак,
Он ништи само глупост и мрак.

ШКОЛСКО ЗВОНЦЕ

Војислав Ј. Илић

Већ се губи жарко лето,
И пролећа вене крас –
Јоште мало зиме ето,
Да поздрави мразом нас.
Вредне пчеле, миле тице,
Остављају цветни луг,
И лагане ластавице
На далеки беже југ.

Када стегну зимске студи,
И завеје први снег,
Школа нама заклон нуди,
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Пешеходу школьнику
всё дано на свете,
что даётся свыше нам:
счастье, хлопья, ветер!

А.Ш.

В ДОБРЫЙ ЧАС, ДЕТВОРА!

Исайя Митрович

Добрых начинаний и трудов!
В школу, детвора – портфель готов.

Передышка силу вам дала –
Легче перьев вы, сильней орла.

Школа детворе – вторая мать,
Душу вам она готова дать.

С чистою душой, как райский свет,
Отрок обойдёт весь белый свет!

Словно в храме огонёк свечи,
Знания огонь хватай, учи!

Людям не вредит такой огонь –
Только глупость пожирает он.

А.Ш.

ШКОЛЬНЫЙ ЗВОНОК

Воислав Й. Илич

Вот уже проходит лето –
Жар весны совсем угас,
И зима таится где-то,
Чтоб морозом встретить нас.
Пчёлы, бабочки и птицы
Покидают добрый луг,
Ласточка по небу мчится
На далёкий, жаркий юг.

А когда деревню стужи
Первым снегом заметут,
Школа домом нам послужит,
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Школа наша – наш је збег.
Нека лете тице лепе,
Куда љупко сунце сја,
Нас просвете зраци крепе,
Гониоци сваког зла.

Већ се губи жарко лето,
И пролећа вене крас –
Јоште мало зиме ето,
Да поздрави мразом нас.
Чуј! На школи разлеже се
Нашег звона мили глас,
Кo да вели: – Скупљајте се,
Мајка школа зове вас!

УЧИТЕЉ

Драган Лукић

Учитељ је вечити ђак:
Са седам година уђе у школу.
Са педесет и седам изађе из ње.
За све то време носи торбу.

Зато га треба слушати.

Колико је књига прочитао?
Колико је лекција научио?
Колико је задатака написао?

Па се није уморио.

УЧИТЕЉИЦА

Мирослав Цера Михаиловић

Увек каже нешто ново 
Што се не зна што се учи 
И познато сасвим слово 
Другачије код ње звучи

Шта са главом баш је лења
Зар да буде ту дилеме 
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Школа нам – родной приют.
Солнце манит пташек милых,
И летят они к нему,
А у нас – своё светило
Разгоняет зло и тьму.

Вот уже проходит лето –
Жар весны совсем угас,
И зима таится где-то,
Чтоб морозом встретить нас.
А звонок всё веселее
Заливается-поёт:
– Собирайтесь-ка скорее,
Мама-школа вас зовёт!

М.А.Б.

УЧИТЕЛЬ

Драган Лукич

Учитель – вечный ученик:
в шесть лет он входит в школу,
в шестьдесят из неё выходит.
И всё это время носит портфель.

Потому его надо слушаться.

Сколько заданий он написал?
Сколько уроков выучил?
Сколько книг прочитал?

И не устал.

А.Б.

УЧИТЕЛЬНИЦА

Мирослав-Цера Михаилович

Что она ни скажет – ново
Ставит новые задачи
И знакомое всем слово
У неё звучит иначе

Лень заела мыслей нету
Неужели ждут проблемы
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Та унапред зна решења
За задатке за проблеме

Не сакриваш никад од ње
Шта ти фали шта те боли
И последње знају шоње
И кад грди она воли 

НА ПРВОМ ЧАСУ РАЧУНА

Слободан Станишић

На мом првом часу
из рачуна,
глава ми је свега била пуна,
а све јасно као мајски цвет,
кад саберем: два плус два
је – пет!

На мом првом часу из рачуна,
не страхујем – испашћу из чуна,
мом множењу дивиће се свет
јер три пута три
је – пет!

На мом првом часу из рачуна,
летео сам брже од тајфуна,
летео сам сасвим кратак лет,
кад поделим шест са три
је – пет!

На мом првом часу из рачуна,
грејала ме нека топла струна,
решио сам проблем тежак, клет,
кад одузмем два од три
је – пет!

На мом првом часу
из рачуна,
цео разред захватила буна
– кажу: „Овај има сјајну жицу,
што год ради
добије – петицу!“
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Но известны ей ответы 
На вопросы и дилеммы

Ей открыть без проволочек
Можно что тебя пугает
Даже маменькин сыночек
Знает: любит хоть ругает

Ю.П.

МОЙ ПЕРВЫЙ УРОК АРИФМЕТИКИ

Слободан Станишич

Мой первый урок арифметики – счёт.
Я занят ужасно, забот полон рот!
И вдруг просветленье,
о чём тут гадать?
Сложил два и два –
получается пять!

Мой первый урок арифметики, счёт –
а мне и не страшно, работа идёт.
Уже не впервой целый мир удивлять
умножил три нá три –
получится пять!

Мой первый урок арифметики, счёт –
меня, как тайфун, вдохновенье несёт.
Казалось бы, мелочь
и что тут считать?
Разделим шесть на два –
получится пять!

Мой первый урок арифметики, счёт –
мы долго решаем, а время не ждёт.
Пример, как назло, не даётся опять.
но справился, вот:
два из трёх
будет пять!

Был первый урок арифметики в школе.
В восторге весь класс и признал поневоле
мои дарованья. И как не признать?
За что ни возьмусь,
получается – пять.

Е.Л.
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МЕНИ ЈЕ МЕНЕ ЖАО

Мирослав Кокошар

Што ме у школу и овог јутра
сањивог прате, то не бих знао.
Тако ће опет бити и сутра...
МЕНИ ЈЕ МЕНЕ МНОГО ЖАО!

Што није деда, то ме баш чуди,
на моју страну и јутрос стао?!
Рекао мами да ме не буди...
МЕНИ ЈЕ МЕНЕ ОПЕТ ЖАО!

Где ли су она дечија права
која је Господ детету дао?
да га не буде, док слатко спава...
МЕНИ ЈЕ МЕНЕ ДО НЕБА ЖАО!

НА ПРВОМ ЧАСУ

Божидар Васиљевић

Ја понекад себе 
У сну заборавим
Па када прозову
Нећу да се јавим

Ту је моја торба
Одело и глава
Па зар морам и ја
Пустите да спавам

Шта ме ту гуркате
Нисам ваљда блеса
Ја добро знам ко сам
Врло добро где сам

Учитељица нек
Прозива до сутра
Ја још увек нисам
Стигао до јутра

Ја још увек нисам
Стигао из сна
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МНЕ МЕНЯ ЖАЛКО

Мирослав Кокошар

Что меня так рано будят,
в школу гонят чуть не палкой?
Было так и завтра будет...
ДО ЧЕГО МЕНЯ МНЕ ЖАЛКО!

Что же дедушка – эх, люди! –
защищать меня не стал-то?!
Папа будит, мама будит...
МНЕ МЕНЯ УЖ ОЧЕНЬ ЖАЛКО!

Где права ребёнка, братцы, –
что, Господь, ребятам дал ты?
Дайте, дайте отоспаться...
МНЕ МЕНЯ ДО БОЛИ ЖАЛКО!

А.Б.

НА ПЕРВОМ УРОКЕ

Божидар Васильевич

Я забываюсь иногда
И остаюсь во сне.
Зовут? – Ну, что за ерунда! –
Поспать позвольте мне.

Здесь мой портфель и голова,
Одежда здесь моя.
Я слышу: говорят слова.
За партой нет меня.

Зачем толкаете меня?
Ведь я же не дурак –
Я знаю, кто я и где я,
Мне не попасть впросак.

Зовёт учитель? Ладно, хоть
До завтра пусть кричит!
А у меня не утро, ночь,
Поймите: я в ночи.

Я вижу предпоследний сон.
Другой раскрыл глаза.
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А овај пред вама
Не то нисам ја

Ја још увек сањам
А овај што блене
Нек добије слабу
Уместо мене

БУДИЛНИК

Мирослав Кокошар

На дечију радост
и опште чуђење,
смислићу будилник
за касно буђење.

Директору школе
казаћу ко брату
да време рачуна
само по мом сату.

А он ће ми рећи
да сам мудра глава,
пријаће и њему
да што дуже спава.

ЖЕНСКЕ УВЕК ЗАБРЉАЈУ

Мирјана Булатовић

Први човек је био Адам.
Ева је била прва мадам.
Насеље им се звало Рај.
Треперила је благост и сјај.
Осећали су радост и мир.
Онда је Еву спопао хир.
Пожелела је све да спозна!
Прва жена је била грозна!
На Рај ставила јабуку-тачку…
Због ње ја вучем торбу ђачку!
Због ње уздишем над лектиром!
Зашто није седела с миром?!
Само да не би испала глупа,
решила рајско воће да чупа!
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Пускай получит двойку он!
Ему пускай грозят! 

Е.Г.

БУДИЛЬНИК

Мирослав Кокошар

К общей радости детей
и взрослых изумлению,
я придумаю будильник
для не-пробуждения.

Школьному директору
я скажу, как брату, сам,
чтобы время узнавал
только по моим часам.

А он мне ответит,
что я очень мудрый:
ему ведь тоже нравится
спать подольше утром.

А.Б.

ЖЕНЩИНЫ ВЕЧНО ВСЁ ПОРТЯТ

Мирьяна Булатович

Самым первым человеком был Адам,
значит, Ева – это первая мадам.
Жили оба в замечательном краю:
с постоянною пропискою в раю.
Но внезапно, несмотря на благодать,
захотелось нашей Еве всё узнать.
Прихоть, блажь, необоснованный каприз –
но из рая полетели оба вниз.
И на всём, чем человек владел сполна,
точку-яблоко поставила она.
Любопытство не всегда бывает впрок:
мне приходится теперь учить урок,
а чтоб стать всем одноклассникам под стать,
кучу книжек мне придётся прочитать.
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Стекла знање, а дала срећу!
Ја бих змији рекао – нећу! 
Нећу децу да гурнем доле
где постоје толике школе!

ЧИТАВ ТРУД УЗАЛУД

Алексије Марјановић

Јесте ли за ову бесмислицу чули:
читав час радите један задатак,
а на крају резултат раван нули.

ЗАДАТАК

Алексије Марјановић

Ставите три дабра
у два чабра,
тако да сваки дабар
добије засебан чабар?
(Ко успе да даброве
тако смести у чаброве,
може слободно генијем да се назове.)

САБИРАЊЕ

Божидар Мандић

Ако добијеш
четири јединице
из математике
немој да бринеш

То је ипак
једна солидна четворка
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Почему бы не сказать: „Послушай, змей,
соблазнять меня познанием не смей!
Не хочу, чтоб мой потомок каждый раз
должен был переползать из класса в класс!“

Е.Г.П.

НАПРАСНЫЙ ТРУД

Алексие Марьянович

Что за глупость! – изволь
целый час над задачей биться,
чтоб в конце получился ноль...

А.Б.

ЗАДАЧКА

Алексие Марьянович

Перед вами три бобра,
посадите их в два ведра
чтобы у каждого из бобров
было своё ведро.
(Три бобра,
два ведра...
ну и ну – вот мура!)

А.Б.

СЛОЖЕНИЕ

Божидар Мандич

Если получишь
по математике
четыре единицы
не переживай

Это же
твёрдая четвёрка

А.Б.
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ПОКЛОН ИЗ ШКОЛЕ

Раде Обреновић

Данас је син 
из школе донео јединицу.

Добро,
рекох,
из школе треба увек донети понешто.

САН И ЈАВА

Миле Станковић

Доживљаје имам горке...
Ноћу сањам све четворке,
А у школи такве снове
Наставници преполове.

МАТЕМАТИКА

Милован Витезовић

За то, што професор пита, имам одрешену патику.
Школски ми је темељ постављен на глави.
„Зар немаш нимало љубави за математику?“
„Имам, али немам среће у љубави!“

УЧИТЕЉИЦЕ И УЧИТЕЉИ

Никола Вујчић

Учитељица има разних
али највише их је безобразних.

Те безобразне
деле само казне.

Имао сам једну учитељицу
која није знала да напише петицу.
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ПОДАРОК ИЗ ШКОЛЫ

Раде Обренович

Сегодня сын
принёс из школы единицу.

Ладно, сказал я,
зато не с пустыми руками –
хорошо, что принёс хоть что-то.

А.Б.

СОН И ЯВЬ

Миле Станкович

Накопился у меня опыт горький...
Я во сне всегда получаю четвёрки.
Просто в школе моим учителям
очень нравится делить их пополам.

А.Б.

МАТЕМАТИКА

Милован Витезович

Учитель вызвал меня, я слушал его внимательно,
У меня развязался шнурок, а потом разболелся живот.
– Неужели ни капельки не любишь ты математику?
– Я-то её люблю, только мне в любви не везёт!

А.Б.

УЧИТЕЛЬНИЦЫ И УЧИТЕЛЯ

Никола Вуйчич

Учительниц много разных,
но больше всего – безобразных.

Эти самые, безобразные,
только и делают, что наказывают.

Одна моя учительница вообще не умела писать
цифры четыре и пять.
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Та није знала да пише бројке
веће од јединице и двојке.

Таквих учитељица још има.
Исто је и са учитељима.

КУЋА И ШКОЛА

Божидар Мандић

Школа све више
постаје
МУЧИЛИШТЕ
а
кућа ТУЧИЛИШТЕ

Уместо да је школа
МАШТАЛИШТЕ
а кућа ПРАШТАЛИШТЕ

МЕДИЦИНСКИ ФЕНОМЕН

Алексије Марјановић

Лекару се догодио случај необичан,
Дошао му ученик на учење алергичан:
„Друже докторе, чим књигу узмем у руке,
почну да ме муче несносне муке,
а од страха да ће мастило да ми се проспе,
по целом телу оспу ми се оспе,
па сам дошао да вас питам,
може ли ми се забранити да пишем и читам“.

УМИЉАТИ ОДГОВОРИ НА ОЗБИЉНА ШКОЛСКА 
ПИТАЊА

Душан Радовић

Да знам, заиста, зашто вам не бих рекао?
Нико од мене не би био срећнији да знам... али не знам.
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Зато выводила бойко
единицы и двойки.

И как таких носит земля!
А ведь есть ещё учителя...

А.Б.

ДОМ И ШКОЛА

Божидар Мандич

Школа всё больше
становится
 МУЧИЛИЩЕМ
а дом
           КОЛОТИЛИЩЕМ

Вместо того чтоб школа была
МЕЧТАЛИЩЕМ
а дом ПРОЩАЛИЩЕМ

А.Б.

МЕДИЦИНСКИЙ ФЕНОМЕН

Алексие Марьянович

Столкнулся врач со случаем впервые –
проблема страшной школьной аллергии:
„Товарищ доктор, стоит взять мне книгу в руки,
терплю немыслимые муки.
от страха проливаются чернила
и мигом оспа тело всё покрыла.
Вот и пришел я к вам просить
Читать-писать мне запретить“.

О.А.

ВЕЖЛИВЫЕ ОТВЕТЫ
НА СЕРЬЁЗНЫЕ ШКОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

Душан Радович

Если б я знал, почему бы мне было вам не ответить?
Не было б человека счастливей, чем я, если б я знал... но я не знаю.
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Могао бих вам скрпити некакав одговор,
али не верујем да ћете бити задовољни.
Не видим због чега би било важно – шта ја мислим о томе.
Ја о том питању немам изграђен став. Још се колебам.
Ја знам, али сигурно не толико колико вама треба.
Не бих хтео да вас разочарам. Ви то не заслужујете.

НЕПРАВДА

Душан Радовић

Питала ме је: да ли знам
Рекао сам: не знам!
Одговор је био тачан
а добио сам слабу оцену.

РАЈСКО ЗНАЊЕ

Миле Станковић

Кога мотком уче зналци клети,
Тај од знања сав утуцан цвили.
Да батине науче памети,
Волови би најмудрији били.

ИМА И ТОГА

Алексије Марјановић

Не може на основу слабих оцена
о некоме да се суди,
јер многи рђави ђаци
постали су касније добри људи.
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Я мог бы сочинить ответ, только не думаю, что вы 
останетесь довольны.
Разве так важно – что я об этом думаю.
По этому вопросу у меня нет чёткого мнения. Я всё ещё 
сомневаюсь.
Я знаю, но явно не настолько, насколько вам нужно.
Не хотел бы вас разочаровывать. Вы этого не заслужили.

А.Б.

НЕСПРАВЕДЛИВОСТЬ

Душан Радович

Она спросила: знаю ли я?
Я сказал: не знаю!
Ответ-то был правильный,
но мне поставили двойку.

А.Б.

РАЙСКОЕ ЗНАНИЕ

Миле Станкович

Кого розгой учит злобный лиходей,
Тот от знаний будет только выть.
Если б палкой можно было мудрость вбить,
То волы на свете были б всех умней.

О.А.

БЫЛИ И ТАКИЕ

Алексие Марьянович

Зачем по плохим оценкам
о человеке судят?
И из тех, кто плохо учился,
получались хорошие люди.

А.Б.
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КАКО СУ РОДИТЕЉИ ГРДИЛИ ВЕЛИКАНЕ

Мирјана Булатовић

Ух, забога, не чини то,
недоказани Бернарде Шо!
 
Ти си, Гете, 
баш подло дете!
 
Њутне драги! Њутне Исаче!
Вуцибатино! Манијаче!
 
Наддете! Ниче!
Разбојниче!
 
Види га како се само дере!
Умукни, блесави Вагнере!
 
Твојим манама нема броја,
немогући Франциско Гоја!
 
Остави те клавирске дирке,
чудовишни дечаче Рилке!
 
Зар се усред обеда зева,
грозна Марина Цветајева?!
 
Само марва толико скаче, 
дивљи Борисе Пастерначе!
 
Обриши сузе! Доста галаме,
бесни Осипе Мандељштаме!
 
Излази из Влтаве, Сметана!
Плав си! Брчкаш се пола дана!
 
Чекај, чекај! Ево мене,
Лудвиже глупи ван Бетовене!
 
Камо среће да свака мама
позна генија у пеленама.
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ГЕНИИ, ПОРУГАННЫЕ В ДЕТСТВЕ

Мирьяна Булатович

Почему козлом ты скачешь среди брёвен?
Неотесанный болван ты, ван Бетховен!

Весь урок глазеешь только в потолок,
бестолковый Александр Блок!

Весь в грязи – не мальчик ты, а свинка!
Ну-ка марш купаться, Миша Глинка!

Не выписывай ногами кругаля,
а не то получишь в лоб, Эмиль Золя!

Это ты здесь учинил поджог матрасов?
Ты дождёшься, Николай Некрасов!

Что ты бродишь среди кошек и собак?
Ну-ка марш к роялю, Боря Пастернак!

У тебя характер просто скотский,
ты доводишь всех, Иосиф Бродский!

Бестолков, невежлив и упрям...
Кем ты станешь, Осип Мандельштам?

Все устали от твоих заскоков.
Что ты смотришь в сторону, Набоков?

Погубил ты бабушкин сервиз.
Ты проклятый бегемот, Эмиль Матисс!

Дорогие мамы, неужели
гений незаметен с колыбели?

Осторожней проявляйте власть:
можно ведь в историю попасть.

Е.Г.П.
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ЗАДАЦИ

Алексије Марјановић

Кад наставници претерају са
задацима
школа досади и најбољим ђацима!

РАЗНОВРСНА ПИТАЊА

Васка Јукић-Марјановић

Кад одрасли питају, питања су јако фина:
„Какав си ђак?“ – пита гошћа, пита стрина,
„Какав си ђак?“ – пита ујна, пита стриц
(И смешкају се, то је њима виц!),
„Какав си ђак?“ – пита тетак, пита тетка,
„Какав си ђак?“ – питају ме сви без изузетка.
„Какав си ђак, какав си ђак...“
Е, кад то издржим, онда: ЈАК!

ГОСТИ ОД ЗАНАТА

Владимир Андрић

Мрзим госте од заната
што питају право с врата
да л си сека или бата
па закључе – пљунут тата

Ух, кад дођу такви гости
питају те све глупости
да ли имаш коју двојку
а петицу, а девојку

Чим ти дају чоколаду
питају да л бријеш браду
слушају ли мама, тата
желиш ли још једног брата

Кад питања проспу лева
тад све сева од вицева
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ДОМАШНИЕ ЗАДАНИЯ

Алексие Марьянович

Если б всё время столько
нам задавали там,
надоела бы школа и лучшим ученикам!

А.Б.

ОБВАЛ ВОПРОСОВ

Васка Юкич-Марьянович

Взрослые начинают вопросами засыпать,
И только одно и то же вся родня хочет знать. 
„Как ты учишься?“ – тётка спрашивает, а за ней:
„Как ты учишься?“ – гостья спешит узнать поскорей.
„Как ты учишься в школе?“ – крёстная завелась.
„Как ты учишься в школе?“ – вступает дядя, смеясь
(Смеются они, считая, что шутка их удалась).
Если я всё это выдержу, им придётся признать,
Что учусь я отлично – мне надо поставить пять.

О.А.

ГОСТИ-ПРОФЕССИОНАЛЫ

Владимир Андрич

Гостя-профи ненавижу,
от дверей вопросы нижет:
– Дочка? Сын? – Подходит ближе:
– Папу вылитого вижу.

Только б голову спасти
от извечной глупости!
– Как ты учишься? Прекрасно.
Дружишь с девочками? Ясно.

Сунет в руки шоколадку:
– Бороду-то бреешь гладко?
Будешь папе подчиняться?
А ещё ты хочешь братца?

Лишь иссякнет град вопросов,
И острот рассыплет просо:
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кад ћеш да се жениш, лафе
порашће ти реп од кафе

Од фазона боли глава
уши јасно отпадају
полако се шири страва
по стану и целом крају

Поуке су овде просте
чим нањушиш такве госте
и постане вруће
ти бриши од куће

И ТО ЋЕ ПРОЋИ

Алексије Марјановић

Школска година је почела тек,
али је то само година – није век.
И зато нека је, нека,
за девет месеци крај је чека.

ПРОСТЕ РЕЧЕНИЦЕ

Мошо Одаловић

Реченице просте, танке:
„Сунце греје“ – „Киша пада“
на сред часа, сред читанке –
потукле се изненада.

Зато што су просте биле,
безобразне, неваљале,
просто су се помлатиле –
једна другу укаљале.

Као чавке закрештале:
цео им се разред смеје.
Своје речи премештале:
„Сунце пада“ – „Киша греје“.
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– Скоро женишься, малыш,
Хвост от кофе отрастишь!

Голова от шуток пухнет
И от чуши вянут уши.
Жуть ползет по дому с кухни,
Скоро всю страну задушит.

А мораль простей-простого:
Коль гостей почуешь снова,
Ничего не бойся,
А из дому – смойся! 

М.О.

ПРОЙДЁТ И ЭТО

Алексие Марьянович

Учебный год свой начал бег,
но это ж только год – не век.
Пускай бежит, пускай бредёт,
конец его весною ждёт!

А.Б.

ПРОСТЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Мошо Одалович

Растрещались как сороки
и попали в переплёт
предложенья на уроке:
„Солнце греет“ – „дождик льёт“

Так как ветреными были
предложенья-сорванцы,
то друг друга осрамили
перепутали концы:

„Солнце льёт“ а „дождик греет“ –
потешается весь класс!
Приходите к нам скорее –
очень весело у нас.

А.П.
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ВЕЛИКИ ОДМОР ОД ПРАВОПИСА

Мирјана Булатовић

свегрешкеправописнеовдесунаслагане
ијошјенеколиколепомоглодастане

ЗНАЦИ

Милош Пиперски

Као ситно зрно,
као мала значка,
на крају реченице
налази се тачка.

Да бисмо уживали
у читању лепом,
помаже нам зарез,
тачкица са репом.

Упитник је гурав,
стоји с тешком муком,
он је једна тачка
са великом куком.

Узвичник је усправан,
изнад тачке стоји,
изражава дивљење,
ничег се не боји.

ХОЋУ ВЕЛИКУ ТАЧКУ

Мошо Одаловић

 Учитељ је дословце рекао:
 – Тачка нам служи, кад стигнемо
 до ње, да мало одморимо!

Шта ће ми она мрвица
која се тачком зове?
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БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА – ОТДЫХ ОТ ПРАВОПИСАНИЯ

Мирьяна Булатович

стоошибокграмматикитутпритаилось
иещёбынемножковполнепоместилось

А.Б.

ЗНАКИ ПРЕПИНАНИЯ

Милош Пиперский

Крошечным зёрнышком
кончилась строчка:
мысль подытожив,
красуется точка.

Чтобы учеба
была наслажденьем,
с хвостиком точка
заведует чтеньем.

Сколько в познанье
сомнений и мук...
Знак вопросительный?
Точка и крюк.

Знак восклицанья
застыл на странице –
строен и прям,
ничего не боится!

Е.Л.

ХОЧУ БОЛЬШУЮ ТОЧКУ

Мошо Одалович

  Учитель говорил нам примерно так:
  „Точка – это чтобы, когда до нее доберешься,
  можно было немножко отдохнуть“.

Не точка ты – мелочь, бячка!
Тебя бы выкинуть вон.
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Хоћу велику ТАЧКУ,
хоћу из стопе ове!

Нек има пет сантима,
ко добра приганица.
Да се с тополе види –
и на њу слети птица.

Нека наранџу ставе
ту где реченица цркне.
Ја ове тачке повраћам,
од сваке ми се смркне.

Па то и нису тачке.
Зар мене неко да смува?
То је, да опростите,
опоганила мува.

Хоћу велику тачку!
Велику као врата!
Кад стигнем до ње, да се
одморим пола сата!

РАЗЛОГ

Алексије Марјановић

Не зна да мења глаголе
ни у једном лицу,
јер жели да учи
за незналицу.

ВРЕДНИ ТРУТ

Радомир Мићуновић

Трут се провреднио.
Ради без вике.

Пише ПРИРУЧНИК
ЗА НЕРАДНИКЕ.
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Точка должна быть как тачка
Или как целый вагон.

Нет, кроме шуток: хоть бы
В ней сантиметров шесть,
Чтобы, устав охотиться,
Птичка могла на ней сесть.

А тут – не заметишь сразу,
Пока не сощуришь глаз.
Хочу после каждой фразы
Лимон, апельсин, ананас!

Ведь это же просто мука –
Искать её на доске!
Ведь это же просто – муха
Оставила след на листке…

Хочу огромную точку,
Чтоб в двери не протолкнуть,
Чтобы на ней клубочком
Свернуться и отдохнуть!

А.Ш.

ПРИЧИНА

Алексие Марьянович

Лодырю в спряжениях –
никакого проку,
потому что учится
он на лежебоку.

С.П.

ТРУДОЛЮБИВЫЙ ТРУТЕНЬ

Радомир Мичунович

Трутень труд полюбил:
Рук не покладая,
Всё писал – и сочинил...
„Учебник для лентяев“.

А.Б.
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ЗЕВАК

Добрица Ерић

Нити прича
нити пева
нити плаче.
Само зева.

Да л’ је жедан,
гладан, болан?
Што не пусти
сузу сјајну?

Да л’ би хтео
(а не може)
да нам каже
неку тајну?

Ја га никад
нисам брао.
Тужно зева
па ми жао.

РАД СТВОРИ ЧОВЕКА

Љубиша Симић

Где су оне делије
Из земље Дембелије
Што неће да раде
И причом се ваде
Рад се не исплати
Боље је лежати

Лежати је боље
За оне без воље
Некоме то годи
Ал’ у пропаст води
Не сме да се чека
Рад створи човека
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ЛОДЫРЬ

Добрица Эрич

Не поёт
и не рыдает.
Он молчит
и лишь зевает.

Терпит жажду,
боль и голод?
Почему же
он не плачет?

Или, может,
за молчаньем
от меня он
тайну прячет?

И никто 
не понимает:
что ж, он, бедный,
так зевает? 

Е.В.Л.

ТРУД ВОЗВЫСИЛ ЧЕЛОВЕКА

Любиша Симич

Где эти безымянные герои
Что лишь в мечтах страну блаженства строят
Что не хотят как все вокруг работать
Которым только говорить охота
Им лень с утра за дело приниматься
Уж лучше день в постели проваляться

Лежать в подушках – нет прекрасней доли
Для тех в ком не осталось капли воли
Для них дно тихой пропасти приятно
И нет желанья выбраться обратно
Любой лентяй – пожизненный калека
Ведь только труд возвысил человека

В.Л.
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РАД

Јован Јовановић Змај

Рад је сваком дужност прека
А не служи на срам нич’ји;
Сиромах се њиме храни,
А богат се њиме дичи.

Једни раде умом, духом,
Други снагом својих шака.
– Више с’ штује вредан шегрт
Нег’ стотине лењих ђака.

ПЈЕСМА ДАНГУБЕ

Григор Витез

Питате ме шта сам радио?
Шумске јагоде у грло садио,
Исправљао дрвећу криве сјене
И тражио дане изгубљене.
Успут сам намотао клупко сунчаних зрака
И накупио пет крекета од сврака.
А онда сам мјерио, колико треба траве,
Кад се извалим од пете до главе.

ОСВЕТА

Драгутин Огњановић

На грану једне руже беле
Слетеле пчеле.

Слетео тромо на лист жут
И један трут.

Пчеле на ружи поред пута
Напале трута.

Убризгале му у срце јед:
Крао им мед.
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ТРУД
 
Йован Йованович-Змай

Помни, что работать надо
Всем: и бедным, и богатым.
Есть работа – будут, значит,
Хлеб, надежда и удача.
 
И гордиться станем сами
Тем, что сделано руками
И умом. Учись трудиться – 
Сотню превзойдешь ленивцев.

Е.П.

ПЕСЕНКА ЛОДЫРЯ

Григор Витез

— Что делал сегодня? — спросили меня.
— Искал я остатки вчерашнего дня,
Да тени кривые от старой дубравы
На мягкой траве я пытался поправить.
Потом на опушке считал я травинки,
И сколько их там, я скажу без запинки.
Ловил я лягушек, бранился с сорокой,
И эту работу закончил до срока.
Я честно трудился сегодня весь день.
Зачем говорить про какую-то лень!

И.Т.

МЕСТЬ

Драгутин Огнянович

На ветку розы – белой, весёлой –
Слетелись пчёлы.

Поодаль вяло на жухлый лист
Сел трутень – бездельник и эгоист.

Рабочие пчёлы как налетят
Всем роем на трутня – и вот

Они ему впрыснули в сердце яд:
Он крал у них мёд.

А.Б.
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САВЕЗНИЦИ

Миле Станковић

Наш разред је био мали,
ал’ је сјајног друга стеко –
да га воли, да га хвали,
а тај друг се звао – Неко.

Од страха се није крио
и на то је разред свико,
а исти је такав био
и наш добри другар Нико.

Стално једног од њих зову,
и не греши ко би реко
да је сваку штету нову
направио увек – Неко.

Одговор се не би чеко,
сећамо се сви толико:
разбио је прозор – Неко.
А ко тамо шапће?! – Нико.

Али ови срећни дани
за нама су већ далеко:
из школе су истерани
и друг Нико и друт Неко.

ЂАЧКА ПЕСМА

Алекса Шантић

Ево зоре! Ево дана!
 Хајд’ на ноге ко је здрав,
Који дуго лежи, спава,
 Живот му је тежак сав.

Ево школе, светог здања!
 Звоном ево зове нас,
Да нам даде св’јести, знања,
 – Знање нам је слабим спас! –

Па хајдемо, крећимо се,
 Сложно, друзи, сви на рад!
Књизи светој учимо се,
 Док је разум и дух млад.
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СОЮЗНИКИ

Миле Станкович

Был ли класс наш очень мал...
Да, но большего почёта,
и любви, и всех похвал
заслужил друг верный – Кто-то.

Смело брался он за дело,
класс привык к нему; притом
был таким же точно смелым
наш любимый друг – Никто.

Их зовут поочерёдно:
уж не в первый раз, а в сотый,
вновь поступок сумасбродный
совершил, наверно, Кто-то

Нет сомнений ни на йоту,
я уверен на все сто,
что разбил окошко – Кто-то,
весь урок болтал – Никто.

Но прошли те дни с футболом,
когда жили без заботы.
Изгнаны давно из школы
наш Никто и друг наш Кто-то. 

С.Г.

ПЕСНЯ УЧЕНИКОВ

Алекса Шантич

Осень! Солнце! День погожий!
Болен – спи. Здоров – вставай.
В детстве спишь – и взрослый тоже
Много не успеешь – знай.

Школа не простое зданье,
И звонок – почти что Звон.
Даже слабый, если знанье
Получил, уже силён.

Так положено от века:
Книгу в руки молодым,
Это радость человека –
Приникать к словам святым.
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Разуму нам млађаноме,
 Даје крила, свјежу моћ;
Љубимо је, па са њоме
 Разгнаћемо српску ноћ.

Срећа ће нам са свих страна
 Као бујна р’јека тећи;
Буд’мо браћа сад ваљана:
 Са учењем снагу стећи!

На нас ће се осмјехиват
 Анђ’о божји милостив,
И крилима гонит, скриват
 Тешки са нас облак сив.

Сунашце ће засијати,
 Да разведри српски крај –
Престати ће наша мати
 Да у груди носи вај.

Ено школе! Крећимо се
 Сложно, друзи, сви на рад!
Књизи светој учимо се –
 Она гони таму, јад.

СЕДАМ ГОТОВАНА

Љубивоје Ршумовић

Једнога дана
Пре седам дана
Срело се седам
Готована

Први готован
Наочит млад
Седе па рече
ПРЕЗИРЕМ РАД

Други готован
Немаше куд
Додаде на то
ПРЕЗИРЕМ ТРУД

Трећи готован
Леже под дуд
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В книге тайна нашей мощи:
Птицей стань, пари и пой,
Разгоняя сумрак ночи,
Что сгустилась над страной.

Верь, на нас нахлынет счастье,
Как широких рек вода.
Знание – почти причастье.
В сердце радость от труда.

Ангел нам подарит счастье,
Прилетит, растопит лёд,
И тяжелое ненастье
Отведёт и уведёт.

Солнце знания добудем,
Победим засилье тьмы.
Сербия моя, не будем
Скорбный стон твой слышать мы.

Здравствуй, школа! День великий
У сынов и дочерей.
Книга названа в честь Книги,
И от бед спасенье в ней!

А.Ш.

СЕМЬ ДАРМОЕДОВ

Любивое Ршумович

Совсем недавно
Дней семь назад
Семь дармоедов
Уселись в ряд

Первый дармоед
Самый молодой
Говорит „Работать?
Я что – больной?“

Второй дармоед
Ещё пуще надут
Добавляет „Я тоже
Презираю труд“

Третий дармоед
Рассуждает так
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НЕК РАДИ ОНАЈ
КО ЈЕ ЛУД

Четврти готован
Пронађе хлад
ИМА ВРЕМЕНА
ЈОШ САМ МЛАД

Пети готован
Већ је спавао
Шести ни гласа
Није давао

Седми је седео
Будан и јадан
И понављао
ЈА САМ ГЛАДАН

О СВЕТО НЕБО
О МОЋНЕ СИЛЕ
БАЦИТЕ ЈЕДНО
ПЕЧЕНО ПИЛЕ

Уто се јави
Гавран са гране
НЕ ДАЈЕМ НИШТА
ЗА ГОТОВАНЕ

ДОСТА ЈЕ БИЛО
МУФТЕ ДАВАЊА
ПРОШЛО ЈЕ ВРЕМЕ
ИЗМОТАВАЊА

ВАЖНА ПИТАЊА

Душан Радовић

Да ли пионир сме да се плаши?
 Сме, ако има од чега.

Да ли пионир сме да плаче?
 Сме, ако уме да престане.

Да ли пионир мора да буде храбар?
 Не мора, ако није.
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„Пусть корячится
Тот кто дурак“

Четвертый дармоед
Скрылся в холодок
„Есть ещё время
Я же молодой“

Пятый дармоед
Беспробудно спал
Шестой тоже гóлоса
Не подáл

А в седьмом играли
И злость и спесь
Но он всё повторял
„Как же хочется есть

О небеса
О могучие силы
Бросьте мне цыплёнка
Бросьте хоть крылышко“

Тут уж как гаркнул
Ворон с ветки
„Прочь дармоеды
(И дармоедки)

Всё было даром
Хватит! Пока!
Время прошло
Валять дурака“

А.Б.

ВАЖНЫЕ ВОПРОСЫ

Душан Радович

Можно ли пионеру бояться?
 Можно, если есть чего.

Можно ли пионеру плакать?
 Можно, если есть от чего.

Должен ли пионер быть храбрым?
 Не должен, если он не храбрый.
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Да ли пионир сме да се туче?
 Не сме, ако не мора.

Да ли пионир мора бити добар ђак?
 Не мора, ако је глуп.

Да ли пионир мора све да зна?
 Мора, али не може.

ПОСЛЕДЊЕ ПИТАЊЕ

Драган Лукић

И шта ћемо радити са торбама
на крају школске године?

Бацићемо их сви у вис.
Па онда?
Онда још једном.
Па онда?
Онда још једном.
И онда?

Онда ћемо их ухватити у руке
и заборавити све ђачке муке.

ШКОЉКА

Драган Лукић

Сва деца која на море долазе
нека пазе!
Нека иду на све плаже
да шкољке траже!
Ко нађе шкољку –
ни црну, ни белу,
ни црвену, ни сребрну,
ни тужну, ни веселу,
ни шарену,
ни округлу, ни пљоснату,
ни дугуљасту,
ни троугласту – 
тај ће све лекције увек да зна
и никад неће имати два.
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Можно ли пионеру драться?
 Нельзя, если он не должен.

Должен ли пионер хорошо учиться?
 Не должен, если он дурак.

Должен ли пионер знать всё?
 Должен... но не может.

А.Б.

ПОСЛЕДНИЙ ВОПРОС

Драган Лукич

Что же мы сделаем с портфелями
в конце учебного года?

Подбросим их ввысь!
А потом?
Ещё разок!
А потом?
Ещё выше!
Ну, а потом?

Потом мы возьмём их в руки
и позабудем все школьные муки.

А.Б.

РАКУШКА

Драган Лукич

Как приедете к морю, детишки,
ищите ракушки!
Излазьте в округе все пляжи,
песок весь просейте даже!
Ищите царевну-ракушку –
чёрных и белых не брать,
весёлых и грустных не замечать,
плоских и длинных не поднимать,
ни пёстрых,
ни золотых с серебром,
ни круглых,
ни с острым углом –
кто отыщет такое счастье,
отличником станет в классе.
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Сва деца која на море долазе
нека пазе!
Нека иду на све плаже 
да ту шкољку траже!

ПРОЛАЗНОСТ

Алексије Марјановић

После распуста
један дечак рече:
„Ех, што овај живот
брзо тече“.

КАКО КО

Алексије Марјановић

Неки се због поласка у школу јако веселе,
а неки ојађени говоре у хору:
„Шта нам вреди што смо поцрнели на мору,
кад ће сад од учења и очи да нам побеле!“

НАЈЛЕПШЕ ЈЕ У КОЛЕВЦИ

Љубиша Симић

„Од колевке па до гроба
најлепше је ђачко доба.“
Ко измисли ове лажи?
За нас ђаке то не важи!

Одрасли се с тиме дуре,
У ђачке нас клупе јуре,
То бар знаде шуша свака. 
Ђачка торба није лака.

Од колевке па до гроба
Баталите ђачко доба
И верујте људи, деци
НАЈЛЕПШЕ ЈЕ У КОЛЕВЦИ!
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Попав на море, детишки,
ищите, ищите ракушки!
На пляжи ходя ежедневно,
ищите ракушку-царевну!

И.С.

ВСЁ ПРОХОДИТ

Алексие Марьянович

Один парнишка после каникул
возьми да и скажи:
„Эх-ма, до чего же быстро
проходит жизнь“.

А.Б.

КТО КАК

Алексие Марьянович

Лето прошло. Здравствуй, школа! Одни глядят веселее,
а другие сливаются в общем унылом хоре:
„Что нам за прок от того, что мы почернели на море,
если теперь от ученья даже глаза побелеют!“

А.Б.

ЛУЧШЕ ВСЕГО В КОЛЫБЕЛИ

Любиша Симич

„С колыбели и до гроба
Всех светлей – за партой годы“.
Сочинившие такое
Не учились, видно, в школе –

Вот и гонят со злорадством
На уроки, заниматься,
Хоть постыли ребятишкам
Дневники, тетради, книжки.

С колыбели и до гроба
Ученические годы –
Просто мрак! На самом деле
СЧАСТЬЕ ТОЛЬКО В КОЛЫБЕЛИ

А.П.
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НЕЋУ – И ТАЧКА

ТИНА НЕ РАЗУМЕ

Винка Вујанић-Кафеџиски

Ја ни саму себе
Често не разумем.
А није да нећу
Већ просто – не умем.

И пошто не умем
Да разумем себе,
Како могу, мама,
Да разумем тебе?

МАЛИ КАСКАДЕР

Душан Илијин

Кад си пао с моста и једва остао жив
рекао си ми: тата нисам ја био крив

Кад си прошао кроз стакло
казао си да ти се омакло

Кад си сломио раме
рекао си: само без драме

Кад те је ујела змија
тврдио си да ти баш прија

Е сад ми је доста
и твојих змија
и твог моста –
изудараћу те
с много задовољства

А ако останеш жив
размисли мало
ко је за то био крив
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НЕ ХОЧУ – И БАСТА

ТИНА НЕ ПОНИМАЕТ

Винка Вуянич-Кафеджиская

Часто и сама себя
Я не понимаю.
И не то что не хочу,
Просто – как, не знаю.
Ну, а раз не могу
Я понять себя,
Как могу, я, мама,
Понять тебя?

О.А.

МАЛЕНЬКИЙ КАСКАДЁР

Душан Илиин

Ты упал с моста и выжил едва
но ты мне сказал: папа я не виноват

Когда ты всем корпусом прошёл сквозь стекло
ты сказал что поскользнулся – не повезло

Потом когда ты сломал плечо
ты сказал: только без паники – вот ещё

А когда тебя укусила змея
ты сказал что тебе это даже приятно

Но хватит с меня
твоих змей и падений –
я отлуплю тебя
просто с наслаждением

А если после этого останешься живой
раскинь мозгами
кто всему виной

А.Б.



688 ШАРЕНИ МОСТ  – НЕЋУ – И ТАЧКА

КАКО БИТИ ДОБАР

Божидар Мандић

Када сам био мали
говорили су ми
да сам немиран и
неваљао
и ја сам стварно био
немиран и неваљао

Да су ми говорили
– ти си
миран и добар
можда бих ја стварно
био миран и добар

БУБЊАРСКИ ДАР

Владимир Андрић

Имам дара за бубњара
моја рука чуда ствара
одјекује шерпа стара
олук и два сулундара

Лупам да ми нема пара
с много воље с пуно жара
ал’ мораћу код лекара
да се лечим од тог дара

Имам дара за бубњара
ал’ ме мрзи збор станара
још је више бесна
заједница месна

КАД НЕШТО ОБЕЋАМ

Мирослав Кокошар

Кад нешто обећам,
ја унапред смислим
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КАК БЫТЬ ХОРОШИМ

Божидар Мандич

Когда я был маленьким
мне говорили
что я сорванец
что я непослушный
и я действительно был сорванцом
и был непослушным

Если бы мне говорили
– ты
спокойный хороший
может я бы действительно был
спокойным и хорошим

А.Б.

ДАР БАРАБАНЩИКА

Владимир Андрич

Барабаню я недаром –
наделён чудесным даром
сковородок старых пара
отзывается ударам

Я играю с нервом с жаром
выпускаю много пара
колочу по трубам яро
но соседи – не подарок

Им искусство не по нраву
пишут жалобы в управу
вызвали ветеринара
чтоб лечить меня от дара

А.Б.

Я МОГУ ПООБЕЩАТЬ

Мирослав Кокошар

Что-нибудь обещая,
заранее придумываю
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неки важан разлог
да се предомислим.

И кад кажем – НЕЋУ,
не видим тешкоћу
да оно што нећу
заменим за – ХОЋУ.

Кад нешто обећам,
срећа је у томе
што ја друге слушам,
а радим по своме!

ШТА МИ НИСУ ДАЛИ

Никола Вујчић

Кад сам био мали
заправо,
ја и нисам био мали
јер ми моји нису дали
да будем мали.

Обриши нос,
ниси мали!

Не плачи,
ниси мали!

Не прљај руке,
ниси мали!

Где су ти чарапе,
ниси мали!

Пази куд газиш,
ниси мали!

Руке из уста,
ниси мали!

Кад сам био мали,
ја нисам био мали,
осећам
да ми то фали.
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важную причину,
чтобы передумать.

Говорю – НЕ БУДУ Я,
но разве дело трудное,
чтоб моё „не буду“ мне
заменить на – БУДУ Я?

Я могу пообещать,
но счастье в том, по-моему,
что других я слушаю,
а делаю по-своему!

А.Б.

ЧЕГО МНЕ НЕ ДАЛИ

Никола Вуйчич

Когда я был маленьким,
если честно,
я не был маленьким,
потому что мои не дали мне
побыть маленьким.

– Вытри нос,
ты не маленький!

– Не плачь,
ты не маленький!

– Не пачкай руки,
ты не маленький!

– Где твои носки,
ты не маленький!

– Смотри, куда идёшь,
ты не маленький!

– Руки изо рта,
ты не маленький!

Когда я был маленьким,
я совсем не был маленьким.
Я и теперь чувствую,
что этого не додали мне.

А.Б.
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ПА ШТА АКО САМ ДЕТЕ

Виолета Јовић

Па шта ако сам дете!?
Не могу само да спавам!
Ја хоћу одмах да сазнам
све што се овде дешава.

Зашто мене стално
терају у кревет
и када је девет
и кад није девет?

Знам ја да постоје
многа дечја права,
осим права да се
детињство преспава.

Само не знам коме
могу да се жалим,
кад сви редом вичу:
- Ћути, ти си мали!

ВЕЛИКИ СЛИКАР

Алексије Марјановић

Дечак Јоца
насликао је свога оца.
Слика је била тако фина
да је отац истукао сина.

КОЛИКО ЈЕ 3 Х 3

Душан Радовић

Мислио сам да је 7,
рекао сам да је 6
а знао сам да ће бити 9.
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НУ И ЧТО, ЧТО Я РЕБЁНОК

Виолета Йович

Что ж, что я ребёнок?!
Спать всё время скучно!
Что вокруг творится –
знать мне сразу нужно.

А меня – представьте –
только лишь стемнеет
(да и днём частенько),
гонят спать скорее!

У ребёнка тоже 
ведь права бывают.
Я проспать всё детство
вовсе не желаю!

Но вокруг кричат все:
„Раньше подрасти ты!“
Ну и где, скажите,
мне искать защиты?

Н.И.

ВЕЛИКИЙ ХУДОЖНИК

Алексие Марьянович

Нарисовав лицо отца,
художник Йоца спал с лица.
Была до того хороша картина,
что папаша выпорол сына.

А.Б.

СКОЛЬКО БУДЕТ ТРИЖДЫ ТРИ

Душан Радович

Я думал, что будет семь,
сказал, что будет шесть,
но знал, что будет девять.

А.Б.
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ВИДИ ТИ ЊЕГА

Мошо Одаловић

Чим сам се родио,
знао сам да сам један
од ПЕТ МИЛИЈАРДИ.
Ал шта се ту може,
шта да се ради?

Мени се не ради баш ништа,
а сви би око мене
нешто да раде.
Кад се други пут родим
и стигнем из породилишта,
свима ћу рећи:
склоните се одавде!

Склоните се бар за стопу,
бар за аршин,
коњску длаку.
Одбијам и вашу клопу;
носите је даждевњаку.

Толико сам бесан,
знате и због чега...
Ал опет ћете рећи:
ВИДИ ТИ ЊЕГА!

– Због чега, побогу, због чега?
– ЗБОГ СВЕГА,
ЗБОГ СВЕГА,
ЗБОГСВЕГА...

ЖИВКО БРБЉИВКО

Брана Цветковић

„Шта то ради татин син?“
 „Представљам маторка!“
„Платићу ти штапом чин!“
 „То је плата горка!“
„Е, па није као мед“.
 „Онда ми не вреди“.
„И ти ствараш тати јед“.
 „А он што се једи?“
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ИШЬ ТЫ КАКОЙ!

Мошо Одалович

Едва родился на свет,
Уж знал, что я не один,
Точнее один
Из пяти миллиардов.
Что делать?

А ничего не хочу делать!
А все кругом
Торопятся что-нибудь делать.
Если ещё раз рожусь,
Приду из роддома
И всем скажу: уходите,
Нечего вам тут делать!

Крикну во весь голос:
– Посторонитесь ещё
Хотя бы на конский волос!
Делитесь вашей едой
Сладкой, кислой, солёной
Хоть с ящерицей зелёной!

Не притворяйтесь! Вы знаете,
Почему я нервный и злой.
Но вы повторяете:
– Ишь, выискался какой!
– И почему же?
– Я злой, потому что злой!
Потому что злой!
Потому что!

А.Ш.

ЖИВКО-СВАРЛИВКО

Брана Цветкович

– Сын, зачем ты корчишь рожи?
– Чтоб на папу быть похожим!
– Ох, схлопочешь у меня!
– Это мне не скрасит дня!
– Ну тогда – без лишних слов!
– Что-то папочка суров!
– Ты, сынок, от рук отбился!
– Ты, отец, раскипятился!
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„Зато што си дечко лош!“
 „Ал’ сам ваше дете!“
„Гле ти њега; брбља још!“
 „Да ме разумете!“
„Скрати мало језик свој!“
 „Е, онда бих гако!...“
„Избићу те, сине мој!“
 „Само немој јако!“

БЕЗОБРАЗНИЦА

Јевтимије Буца Војиновић

Нервира ме лопта,
јер је прави ђаво.
Ја је лепо шутнем,
она неће право.

Стално негде скрене,
да л’ лево ил’ десно.
Убеђен сам то ми
она ради свесно.

КО ЈЕ МРГУД

Љубивоје Ршумовић

Онај што брани
Онај што не да
Лице од меда
Срце од леда

Онај што бије
Онај што виче
И никад не прича
Шале ни приче

Онај што кука
Кад радост веје
Онај што не зна
Да се смеје
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– Не ищи себе беды!
– Ты как чайник без воды!
– Начинаю свирепеть!
– Я твой сын – изволь терпеть!
– Тихо! Можешь помолчать?
– Как мне молча докучать?
– Вот задам тебе ремня!
– Ой, не колоти меня!

Н.Ф.

НАГЛЫЙ МЯЧ

Евтимие-Буца Воинович

Мяч такой нахальный,
словно чёрт, упрямый.
Пнёшь его с разбегу –
он не хочет прямо.

Влево или вправо?
Догадаться сложно.
Я уверен, он это
делает нарочно.

А.Б.

КТО ТАКОЙ ЗЛОБЯК

Любивое Ршумович

Кто запрещает
Кто не даёт
Морда как мёд
Сердце как лёд

Тот кто дерётся
Тот кто орёт
Кто наших дел
Никогда не поймёт

Тот кто рычит
Когда радостью веет
То кто смеяться
Совсем не умеет
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Онај са прутом
И са краватом
Деци на путу
Деци за вратом

Онај што сумња
Онај што њушка
Што против деце
Бушка и хушка

Онај што строге
Савете даје
Што не разуме
Детињство шта је

Кисела фаца
Досадна стара
Онај што деци
Проблеме ствара

Онај што руши
Дечије снове
И мрзи децу
МРГУД се зове

ШТО ЈЕСТ, ЈЕСТ

Горан Радошевић Радош

Ђура се правио важан
И био је важан

Ђура се правио снажан
И био је снажан

Ђура се правио чупав
И богами беше чупав

Ђура се правио паметан
А био је страшно глупав
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Вечно с кнутом
Начищены перья
Ломится в дом
Караулит за дверью

Только бы вынюхать
И обвинить
Только б кого
На детей натравить

Тот кто нас в строгости
Хочет держать
Кому детскую душу
Никак не понять

Скучная кислая
Хмурая рожа
Детям помог он?
Совсем не похоже

Тот кто помечтать нам
Не даёт никак –
Он детей не любит
Звать его – Злобяк!

Ми.Б. 

ЧТО ЕСТЬ, ТО ЕСТЬ

Горан Радошевич-Радош

Он притворялся важным
И был на редкость важным

Он притворялся сильным
И похоже он был двужильным

Он притворялся лохматым
И ей-богу он был лохматым

Он притворялся умным
Но был увы глуповатым

А.Б.
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ХВАЛИСАВИ МАЈМУН

Милорад Ј. Митровић

Хвалио се мајмун неки,
       Како много зна:
„Сваки од вас нек се скрије,
Јер ми нико раван није, –
       Знајте, ја па ја!

Ја сам хитар као мачка,
       А ко јелен лак;
Час ко човек идем право,
А час висим стрмоглаво,
       Као ђаво свак.

И у опште на што речи,
       Зар шта спори ко?
Запамтите, друзи моји,
Што год уме од вас који,
       И ја умем то“.

Ал’ запита нека тица:
       „А шта умеш сам?“
И тад мајмун главу спусти
И ни речи не изусти,
       Јер га беше срам.

ЉУТИТО МЕЧЕ

Бранислав Црнчевић

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 постоји мед и пчеле,
откад постоји сунце и вече,
нисмо видели такво мече.
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ХВАСТЛИВАЯ ОБЕЗЬЯНА

Милорад Й. Митрович

Хвалилась обезьяна,
 Взобравшись напоказ
На гибкую лиану:
„Скажу вам без обмана –
 Я лучше всех из вас!

Ну, кто со мной сравнится?!
 Легка я, как олень,
Сильна я, словно львица,
И по ветвям, как птица,
 Летаю целый день.

Как человек, умею 
 Ходить на двух ногах.
Какую бы затею
Ни взять – справляюсь с нею
 У вас же на глазах!“

И вдруг промолвил кто-то:
 „Спустись-ка с высоты,
У всех своя забота,
А ты – умеешь что-то
 Сама – как только ты?“

М.Т.

СЕРДИТЫЙ МИШКА

Бранислав Црнчевич

Месяц из лыка обул лапоточки,
а перед ним в синих пальтишках
тучи туда-сюда по небу ездят.
А на земле недовольный мишка
сидит в лесу и уже три ночи
глядит на созвездия.

Сердится мишка три ночи подряд,
что вогнать его в зимнюю спячку хотят.
Вот так сидит он угрюмый без слова,
а папа и мама смотрят сурово
и всё бормочут:
„С тех пор как пчёлы в цветах хлопочут,
с тех пор как солнце над нами светит,
мир не видал такого медведя!“
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„Шта ћеш да радиш“, мама га пита,
„кад лишће сасвим, сасвим пожути
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,
а мече ћути.

Одједиом мече љутито рекло
шта га је пекло:

„Нећу да спавам, нећу и тачка.
Зашто 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 мећ 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.

ДОСАДА

Душан Радовић

Досада! – рече Зоран.
Грозна досада! – рече Горан.
Треба учинити нешто! – рече Зоран.
Слажем се! – рече Горан.
Направимо неку глупост! – рече Зоран.
Што пре! – рече Горан.
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– Что станешь ты делать, – мама с вопросом, –
когда вся листва пожухнет, а после
земля оденется снежным покровом?
А он – ни слова.

– Что станешь ты делать, – бабушка злится, –
когда над полями метель закружится?..
Папа и мама смотрят сурово,
а он – ни слова.

И вдруг всем им мишка высказал смело,
что накипело!

– Я спать не желаю, даже немножко!
Ведь вот не спит же ни заяц, ни кошка,
а там вон в небе летают птицы –
им же не спится!

Сказал –  и добавил уже чуть слышно:
– Как жаль, что я родился мишкой...

И мама, и папа в тревоге –
не говорят ни слова.
А мишка снова:
– Всё, еду – где мой велосипед? –
туда, где дети, где вольный свет!
Я спать не желаю, даже немножко,
ведь вот не спит же ни заяц, ни кошка...

Месяц из лыка обул лапоточки,
а перед ним в синих пальтишках
тучки туда-сюда по небу ездят.
А на земле вот уже три ночи 
мишка не спит – всё глядит на созвездия.

Е.Т.

СКУКА

Душан Радович

Скукота! – говорит Зоран.
Скучища! – говорит Горан.
Надо что-то делать! – говорит Зоран.
Согласен! – говорит Горан.
Давай сделаем глупость! – говорит Зоран.
Только скорей! – говорит Горан.

А.Б.
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БУБЕ У ГЛАВИ

Мирослав Настасијевић

У левој половини
моје главе
станују бубе
црвене и жуте
зелене и плаве.
Црвене и жуте
увек се љуте
и само тумбају
и претурају
рондају
и бондају
вуку и гурају
и уопште
русвај праве
од моје главе.

УЗЈАХАО ПЕТАР ВЕТАР

Татјана Цвејин

Узјахао Петар ветар
Громким гласом, бичем муње
Шибао га, бичевао
Претучен је ветар стао

Ветар стао, Петар пао

Узјахао Петар сунце
У висине да се вине
Облак мудри зауздао
И на зраку сунца стао

Ветар стао, Петар пао

Узјахао Петар коња
Ђи-ха, ђи-ха коњче врани
Ђи-ха, ђи-ха, сунце сине
Ђиха Петар у даљине

Ветар стао, Петар пао
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БУКАШКИ В ГОЛОВЕ

Мирослав Настасиевич

У меня в голове,
в левой половине,
живут букашки,
красные и синие.
Зелёные и жёлтые
вечно спорят,
жужжат и гудят,
всегда они в ссоре,
всё переворачивают,
всем громыхают,
тащат и грохочут,
швыряют и толкают,
злятся и маются,
всё им не так,
из-за них в голове
сплошной кавардак.

А.Б.

ПЕТЯ СЕЛ ВЕРХОМ НА ВЕТЕР

Татьяна Цвеин

Петя сел верхом на ветер
Молнией его хлестал
Громом страшно грохотал
Ветер дуть перестал

Ветер стих, Пётр упал

Петя сел верхом на солнце
И взлетел за облака
Тучу мудрую взнуздал
И на луч солнца встал

Ветер стих, Пётр упал

Петя сел верхом на лошадь
Но! конёк мой вороной!
Но! конёк, сверкни как сталь!
Едет Петя, мчится вдаль

Ветер стих, Пётр упал
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Бичем муње, громким гласом
Ђиха Петар и таласом
Преко реке и планине
Ђиха Петар у висине

Ветар стао, Петар пао

На облак је Петар стао
Тамо месец затекао
Низ облаке као трака
Указа се сунца зрака

Ветар стао, Петар пао
Низ зраку се скотрљао

ПРОЛАЗНОСТ

Горан Радошевић Радош

Гледао сам своју слику
Дивио се своме лику

О како сам био сладак
О како сам био гладак

О како сам био једар
О какосам био ведар

О како сам био леп

Па се питам 
Тужан јадан
Што сам сада
Тако гадан

МРАК

Бранко Стевановић

Шта ме гледаш, 
гадна бубо,
мрачна бубо?
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Гром и молния, цунами
Скачет Петя над волнами
Через горы и леса
Едет Петя в небеса

Ветер стих, Пётр упал

А потом на тучку встал
Там он месяц повстречал
Яркой лентой из-за туч
Вдруг спустился солнца луч

Ветер стих, Пётр упал
Вниз по лучику сбежал

А.Б.

ВСЁ ПРОХОДИТ

Горан Радошевич-Радош

Я смотрел на свой портрет.
Кем я был – того уж нет.

До чего ж я был хорош.
До чего ж я был пригож.

До чего ж я крепок был.
До чего ж я весел был.

До чего ж я был... И что ж?

Раньше было
Всё в порядке –
Что ж теперь
Такой я гадкий?

А.Б.

МРАК

Бранко Стеванович

Что ты смотришь,
злая жаба,
мерзкий крокодил?
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Да сам такав,
сам бих себе
у ту ружну
њушку убо!

ЛЕВО СМЕТАЛО

Владимир Андрић

Неко је лево крило
неко је лево сметало
тако је увек било
у том се правцу кретало

Неком је живот боза
неком је опет рапав
неко је као видра
а ја лично сам трапав

Неко дохвата лопте
неко стативе руши
неко је голман на јави
а ја сам голман у души

МОЈЕ РЕШЕЊЕ

Градимир Стојковић

Маторци су увек у праву,
знам напамет њихове приче.
Зашто да због њих лупам главу
кад једна на другу личе.

Ја све проблеме решавам лако
с пуним моралним правом,
а моје решење изгледа овако:
кроз зид – пробијам главом!

П.С.

Ни мртав не бих хтео
да признам истину праву:
зид увек остане цео –
редовно разбијам главу...
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Будь таким я –
сам себя бы
в рыло
укусил!

А.Б.

ЛЕВЫЙ МЕШАЮЩИЙ

Владимир Андрич

Кто-то левый нападающий
Кто-то левый но мешающий
Было будет так всегда ещё
Так как жест судьбы – решающий

Эх кого-то жизнь не бьёт не жжёт
А кому-то всё вперекосяк
Кто-то всюду проползет ужом
Я ж раззява видно вышло так.

Кто-то очень ловко ловит мяч 
А кого-то с поля гнать взашей
Ладно – кто-то наяву вратарь
Ну а я зато вратарь в душе

М.О.

МОЁ РЕШЕНИЕ

Градимир Стойкович

На каждый житейский случай
у взрослых найдётся история...
Их россказни слышал раз сто я, 
зачем себя ими мучить?

Я решаю – себе зная цену –
проблемы без затруднения.
Вот какое моё решение:
я лбом пробиваю стену!

P.S.

Признаться бы лишь не хотел я,
что невелики подвижки –
стена всегда остаётся целой,
а на лбу набиваются шишки...

С.П.
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НЕЋУ – И ТАЧКА

Звонимир Костић Палански

Сам сам у соби,
срце ми куцка:
испод ормара
нешто гребуцка.

Не смем да зуцнем.
Начуљим уши:
то неко ормар
одоздо буши.

Ударих чвргу
поспаној маци,
а она презрив
поглед ми баци.

И опет склопи
дремљиве очи,
место да одмах
под ормар скочи.

Па нећу ни ја
кад нисам мачка
да ловим миша,
нећу и – тачка!

ТРАЖИМ ПОШТОВАЊЕ

Владимир Андрић

Тражим пуно поштовање
За грађане растом мање
Нек одрасли добро чују
Одсад да ме сви поштују

Више нико ни у шали
Да ме није звао мали

Одрасли су ваљда власт
Што имају већи раст
Нек озбиљно схвате мене
И нек почну да ме цене
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НЕ ХОЧУ – И БАСТА

Звонимир Костич-Паланский

Один я дома.
Сердце громко бьётся:
там, под шкафом,
кто-то скребётся!

Я пикнуть не смею,
страх на уши давит:
шкаф кто-то снизу
как будто буравит!

Дал шлепка я
заспанной кошке,
но та лишь с презреньем
сощурила плошки

глаз – и снова
в лапы уткнулась.
Нет чтобы пулей
под шкаф метнулась!

Ну и я не стану
за мышами шастать:
ведь я не кошка,
не хочу – и баста!

С.П.

ТРЕБУЮ УВАЖЕНИЯ

Владимир Андрич

Требую уважения – это же так просто –
К гражданам даже малого роста!
Взрослые! Вы меня услыхали?
Всё – чтоб отныне меня уважали!

И никто, пусть даже в шутку,
Не зовёт меня малюткой.

Власть захватили, задрали хвост
Взрослые за свой высокий рост.
Нынче я ставлю ребром вопрос –
Пусть принимают меня всерьёз.
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Више нико ни у шали
Да ме није звао мали.

Тражим пуно поштовање
За грађане растом мање
Мућнуо сам и ја главом
Равноправност тражим с правом

Више нико ни у шали
Да ме није звао мали.

КАД БИХ УЛОВИО ЗЛАТНУ РИБИЦУ

Милан Мрдаљ

Кад бих уловио
златну рибицу,
одмах бих бацио
штап и удицу

Рибицу бих дао
тати нек одлучи
која га то жеља
годинама мучи.

Јер он има жеља
ко ливада траве,
све су подједнаке,
велике и праве.

Знам, тата би рекао:
„Рибице не гњави,
враћам те у воду,
само нек смо здрави.

Не верујем причи
да си моћна тако,
да свом ловцу жељу
испуњаваш лако.

Јер, да би ми жеље
испунила, злато,
морало би да вас
дође цело јато.
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И никто, пусть даже в шутку,
Не зовёт меня малюткой.

Требую уважения – это же так просто –
К гражданам даже малого роста!
Нынче я горд, ибо мыслю здраво:
Я равноправья ищу по праву.

И никто, пусть даже в шутку,
Не зовёт меня малюткой. 

М.О.

ЕСЛИ БЫ ПОЙМАЛ Я РЫБКУ ЗОЛОТУЮ

Милан Мрдаль

Если бы поймал я
рыбку золотую,
я б крючок забросил
в траву густую.

Я отнес бы рыбку
папе – пусть решает:
что всего на свете
он сильней желает.

У него желаний
без конца и края,
все они большие –
пусть он выбирает.

Рыбке скажет папа
с доброю улыбкой:
„В воду отпускаю.
не печалься, рыбка.

Я не верю сказкам,
диво золотое,
что исполнить можешь
желание любое.

Мне детей здоровье –
лучшая награда,
и других подарков
от тебя не надо.
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Зато те враћам
у твој рај, у воду,
свако има право
на мир и слободу“.

Тада би рибица
пољубила тату
и срећно се вратила
своме златном јату.

СА МНОМ ИМА НЕКА ГРЕШКА

Влада Стојиљковић

Са мном има нека грешка
лице ми се стално смешка
хе-хе

Без разлога и без везе
уста ми се сама кезе
хо-хо

И кад нећем и кад хоћем
морам да се закикоћем
хи-хи

Нестрпљив сам, једва чекам
да се мало зацерекам
ху-ху

Постало је збиља страшно:
смејем се ко луд на брашно
ха-ха

ОВАКО СЕ ЂАВО ХВАЛИ

Јовица Тишма

Јој, што волим, кад направим смутњу,
мрзим радост, обожавам љутњу!
Тамо где се пријатељи нађу
много волим да унесем свађу.
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Чтобы их исполнить,
мало целой стаи,
так гуляй на воле
в вашем синем рае“.

Рыбка б попрощалась
и нырнула в воду.
Есть у рыбки тоже
Право на свободу. 

М.К.

ЧТО-ТО СО МНОЙ НЕ ТАК

Влада Стоилькович

Тут какая-то ошибка –
на лице моём улыбка
   хе-хе

Мне и горе не помеха –
просто лопаюсь от смеха
   ха-ха

И хочу и не хочу –
без причины хохочу
   хо-хо

Прямо не могу дождаться –
мне бы только посмеяться
   ху-ху

Правда что-то тут не так:
вечно скалюсь как дурак
   хи-хи

А.Б.

ТАК ПОХВАЛЯЕТСЯ ЧЁРТ

Йовица Тишма

Ах, до чего я люблю строить разные пакости, чтобы
мерзкая радость исчезла, осталась – лишь злоба!
Встретятся двое друзей – я иду в атаку:
хочется ссору устроить, а лучше – драку.



716 ШАРЕНИ МОСТ  – НЕЋУ – И ТАЧКА

Јој, што волим да направим гадост,
тад ми срце испуњава радост!
Тамо где се људи лепо слажу
ја удесим да почну да лажу!

Јој, што волим кад се мржња сеје,
Том се ватром моја душа греје!
Волим неред, хаос ми је драг,
све у свему, баш сам прави враг!

Јао, јао, јао, јао, јао, јао...
Људи моји, баш сам много зао!
Упамтите зато ово лице:
то је лице једне праве злице!

ИМА НЕКА СИЛА

Љубивоје Ршумовић

Има нека сила
 На коју сам љут
Увек ме одвуче
 На погрешан пут

И када сам добар
 И када сам лош
Та сила ме зове
 ХОДИ К МЕНИ ЈОШ

Тако увек морам
 Да направим квар
Као да сам ћакнут
 Занимљива ствар

ИМА НЕКИ ЂАВО

Јово Кнежевић

Има у мени неки ђаво,
Тера ме криво кад треба право

Нека ме чудна бубица вреба,
Да све урадим што не треба.
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Ай, до чего я люблю подстраивать гадости,
тогда моё сердце наполнено мрачной радостью!
Где люди живут душа в душу, и дружат, и ладят,
тут же я ложь подкину, чтоб всем нагадить!

Ай, до чего я люблю, когда ненависть сеется,
этим огнем душонка моя так и греется!
Люблю беспорядок, и хаос мне дорог как брат,
ведь я – настоящий чёрт, чему очень рад!

Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой…
Люди, я и в правду злой!
Так что запомните эту морду:
перед вами лицо настоящего чёрта! 

А.Ч.

ЕСТЬ ТАКАЯ СИЛА

Любивое Ршумович

Есть такая сила
 Норовит толкнуть –
Как я ни противлюсь –
 На неверный путь

Хорошо ль я сделал
 Маюсь ли виной
Шепчет эта сила
 РЯДОМ БУДЬ СО МНОЙ

Поневоле часто
 Порчу всё вокруг
Будто ненормальный
 Сам себе не друг

Ю.П.

СИДИТ ВО МНЕ ЧЁРТ

Йово Кнежевич

Сидит во мне чёрт упрямый,
Толкает в сторонку, когда нужно прямо.

Меня кусают зловредные мухи,
Чтоб я устраивал неразберихи и заварухи. 
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Има у мени неки враг,
Секирам оног ко ми је драг.

Тера ме неки нагон чудан,
Па дању спавам, а ноћу будан.

Дође ми тако неко стање:
Ни мртав нећу на спавање.

У мени нека напаст има,
Па се кревељим пред гостима.

И не знам како, али је тако,
Да све урадим наопако.

Теши ме деда из Баната,
Каже да сам пљунути тата.

ИНАЏИЈА

Владимир Андрић

Ја сам тип што зјала хвата
из ината
који лепу реч не схвата
из ината

Гацам посред црног блата
из ината
не затварам никад врата
из ината

Бацам ђубре с петог спрата
из ината
малтретирам млађег брата
из ината

Не слушам шта каже тата
из ината
све сам гори сваког сата
из ината

Досади ми инат затим
нећу да се баш инатим
нећу нећу утатата
ето тако – из ината
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Подбивает какой-то злодей
Обижать любимых людей.

Что-то меня заставляет
Ночью прыгать, а днём я – зеваю.

И хоть к ночи устану смертельно,
Ни за что не отправлюсь в постель я!

Гостям в нашем доме все рады,
Я – кривляюсь от глупой бравады.

Вечно порчу хороший денёк,
Поступая во всём поперёк.

– Почему так? – спросил я у деда.
– Ты весь в папу, мой непоседа!

И.С.

МАЛЬЧИК-НАОБОРОТ

Владимир Андрич

Зачем-то всё с недавних пор
я делаю не так:
родным, друзьям наперекор
и наперекосяк.

Грублю, с мальчишками дерусь...
Со мной никто не дружит.
И с каждым днем я становлюсь
упрямее и хуже.

Сегодня бабушке назло
я не пришел к обеду,
сломал часы, разбил стекло
и нагрубил соседу...

И сам не знаю почему
(спросите, не отвечу),
бывает даже сам себе
порой противоречу...

Меня уже прозвал народ
мальчишкою-наоборот!
И мне такое дело
изрядно надоело.
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СКРОМНОСТ ИЛИ...

Јевтимије Буца Војиновић

Искрено вам кажем,
немам шта да кријем,
био бих најјачи,
нећу да се бијем.

Кад је реч о школи,
могу да закључим:
био бих најбољи,
само што не учим.

Фудбал и кошарку
игро бих најбоље,
и одбојку исто,
али немам воље.

Код цура бих имао
утицај огроман,
само кад бих хтео,
али ја сам скроман.

ГОСПОЂИЦА CВАЂА ЉУТИЋ

Милан Мрдаљ

Госпођица Свађа Љутић
и господин Мир де Мирић,
особе су невидљиве,
али, ипак с нама живе.

Госпођица Свађа Љутић
поседује чудан прутић,
и кад са њим замлатара,
на све стране свађу ствара.
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Поверьте: с завтрашнего дня
вы не узнаете меня!
Я из упрямства изменюсь
и перед всеми извинюсь.

С.Г.П.

СКРОМНОСТЬ ИЛИ…

Евтимие-Буца Воинович

Честно-честно вам скажу –
от кого скрываться:
был бы я сильнее всех,
но не желаю драться.

Коль о школе говорить –
моё мненье прочно:
не учусь, а мог бы быть 
самым лучшим, точно.

И в футболе с баскетболом
не было б мне равных!
В волейболе тоже,
да не хочу подавно.

И у девочек имел
я б успех огромный
если б только захотел,
но я очень скромный. 

А.Ч.

БАРЫШНЯ СВАРА ЛЮТИЧ

Милан Мрдаль

Барышня Свара Лютич
и господин Мир де Мирич
с невидимыми телами
живут себе между нами.

У барышни Свары Лютич
есть чародейский прутик,
взмахнет им она – и скоро
затеется всюду ссора.
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А господин Мир де Мирић
има осмех ко шеширић,
па кад са њим захихири
цео свет се ушешири.

Ех, када би Свађа Љутић,
изгубила ружни прутић,
да га нађе Мир де Мирић
и претвори у шеширић.

Тад би Свађа, била Слађа,
и не Љутић, него Мирић,
свет би био бела лађа
са осмехом ко шеширић.

ЈЕДИНАЦ

Мирослав Кокошар

Ја јесам јединац,
само ми то смета
што ме док ја учим
нико не омета.

Лако је мом другу
он нема те бриге,
не стигне од браће
да дође до књиге.

Кад мама и тата
на посао оду,
ја код куће немам
никога у роду.

За све што не ваља
ни не траже кривца,
окоме се право
на свога јединца.
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А господин Мир де Мирич –
улыбка его – шляпы шире –
едва захохочет вслед –
ушляпится весь белый свет.

Эх, кабы Свара Лютич
потеряла свой гадкий прутик,
Мир де Мирич его б подхватил
и в шляпу бы обратил.

И стала бы Свара Сладей,
и совсем не Лютич, а Мирич,
мир стал бы – как белый катер
с улыбкою, шляпы шире. 

А.Ч.

ЕДИНСТВЕННЫЙ СЫН

Мирослав Кокошар

Единственный сын я,
что очень мешает:
учить мне уроки
никто не мешает.

Ну да! Вот у друга – 
отличные братья,
и некогда другу 
до книжек добраться.

Мои мама с папой
уйдут на работу –
ну, чем тут заняться?
Замучит забота.

Нет, что-то не так.
Это что же выходит?
Чуть кто виноват –
Они сразу находят.

Т.Ш.
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КОЈЕ СУ ДУЖНОСТИ ЈЕДНЕ БАКЕ

Драган Лукић

Баке су, пре свега, дужне
да плету чарапе дугачке и кратке.
Али – треба ли да се мешају и у домаће задатке?
Баке су дужне да кувају слатко од шљива.
Али – треба ли да иду за дечаком кад хоће да плива?
Баке су дужне да певају успаванке.
Али – треба ли са девојчицама да иду на игранке?
Баке су дужне да увек имају бомбоне.
Али – треба ли да грде кад се поцепају панталоне?
Баке су дужне да причају приче и да се шале.
Али – зар треба да вичу на девојчице кад погубе шнале?

КАД ЈА ХОЋУ

Милан Цаци Михаиловић

Тата ми не да да учим ноћу,
мада ја могу кад год хоћу!

Мама ми не да да шетам ноћу,
мада ја могу кад год хоћу!

Деда ми не да да се потучем,
ал’ ја на своју страну вучем!

Песнице много боље зазвече
кад зађе сунце и падне вече.

Ја све то могу кад год хоћу,
само ми смета што је мрак ноћу!
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КАКИЕ ОБЯЗАННОСТИ У БАБУШЕК

Драган Лукич

Конечно, бабушки должны
Вязать носки и рукавицы.
Но из-за порванных штанов
Должны ли бабушки сердиться?
Конечно, бабушки должны
Держать домашнюю аптечку.
Но за внучатами они
Должны ли следовать на речку?
Конечно, бабушки должны
Печь булки, плюшки и оладьи.
Но у внучат своих они
Должны ли проверять тетради?
Конечно, бабушки должны
Всегда иметь с собой конфеты.
Но нужно ль, чтоб тебе и мне
Давали бабушки советы?

Ю.В.

КОГДА Я ХОЧУ

Милан-Цаци Михаилович

Не разрешает по ночам учиться папа –
могу зажечь под одеялом лампу.

Мне по ночам гулять не позволяет мама,
но захочу – во двор я выйду прямо.

Мне дед уже не запрещает драться,
его почти уговорил я, братцы.

А песенки звучат после заката
прекраснее всего, ребята.

Всё я могу, одно лишь только „но“:
мешает мне, что ночью так темно!

С.Х.
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БУРНО МОРЕ

Андра Франичевић

Земља море пита:
„Зашто хујиш, море?
Што грмиш и бацаш
Дивље пене горе?“

„Зато“ – рекло, страсно
И мутно ко пара –
„Што сам живо море,
А не мртва бара!“

МРАК

Душан Радовић

У мраку проговоре гране,
и оживе сенке,
и панталоне узјашу столице,
и пењу се на полице
и праве теревенке.

Председник им је прекидач за сијалицу.
Кад он каже: кврц
– не чује се ни фррр
ни мррр
ни жврц.

Све се умири, и све се утиша
– сем миша, и сем кад пада киша.

ПСТ, ИДЕ СТРАХ

Мошо Одаловић

Ево иде, иде страх!
Котрља се, поскакује!
Све што види, све је прах,
све уситни и спакује.
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БУРНОЕ МОРЕ

Андра Франичевич

Морю говорит земля:
„Ты зачем бунтуешь вечно,
И гремишь, швыряя вверх
Дико хлопья пены млечной?“

Море, кипятясь, в ответ:
„А затем, что я живое.
Лишь стоячая вода, 
Лужа может быть в покое“.

Ю.П.

ТЕМНОТА

Душан Радович

Ночью так всегда бывает –
Ночью тени оживают
И беседы затевают.
Вещи прыгают по полкам
И верхом сидят на стуле,
Думая, что все уснули.
Только грозный председатель,
Круглый чёрный выключатель,
Вдруг промолвит: „Крак“, –
И рассеет мрак.
Вещи вмиг легли на полки,
Сразу шорохи умолкли,
Не слыхать ни „тррик“, ни „тррак“...

...Наступает тишь.
Только дождь стучит по крыше и скребётся мышь.

Т.М.

ТИШЕ, ПРИБЛИЖАЕТСЯ СТРАХ!

Мошо Одалович

Движется навстречу страх,
Прыгая и приседая.
Страх твердит: „Всё в мире прах“,
Величины подменяя.
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Зуби су му – не дај, Боже,
не дај да их види ико!
Страх ме грицка испод коже,
код мене је већ навико.

Кад га нема, ја га чекам
и чудим се што га нема.
Сад ћу нешто да исфлекам,
да проверим шта ми спрема.

Јој, ево га – лети, лети,
и каже ми – Где си, флеко?
Полудео, ван памети,
игра жмурке са човеком!

Страху нема ништа слађе:
ЈА СЕ КРИЈЕМ, ОН МЕ НАЂЕ!
Кад ме нађе, он се кези:
ПРОСТО РАСТЕ ДОК МЕ МЕЗИ!

МРАК

Јован Јовановић Змај

Мислио би човек
Кад погледа мрак
Да је страшно моћан,
Да је силно јак.

То би било наопако –
Ал’ на срећу није тако:
Свећицу зажежи,
А мрак таки бежи.

СТРАШЉИВАЦ

Јован Јовановић Змај

Ко се боји сам у соби –
То је рђав знак,
Кога плаши помрчина
Или празан мрак,
Ко верује у вештице,
Леп ми је то ђак!
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В зубы страху не смотри,
Видеть их не дай нам Боже!
Лучше пусть сидит внутри
И кусает нас под кожей.

Где же страх? Да нет ничуть!
Отчего он глаз не кажет?
Дай замажу что-нибудь,
Пусть придёт, меня накажет!

Ну, да точно! Вот, летит.
„Где пятно?“ – из туч выходит.
Почему он вечно мстит,
И хитрит, и за нос водит?

Лупит, за ворот схватив:
„НЕ ШУТИ, ПРИЯТЕЛЬ, С НАМИ!“ –
И жиреет, заглотив
Нас со всеми потрохами.

А.Ш.

МРАК

Йован Йованович-Змай

Вдруг подумаешь со страха:
Человек слабее мрака!
Мрак такой огромный,
Непроглядный, чёрный.

Только, к счастью, всё не так,
Испугается нас мрак:
Пламя свечки задрожит – 
Темнота и убежит!

Е.П.

ТРУС

Йован Йованович-Змай

Быть один боится дома,
В темноте уснуть не может,
Мрак ночной его пугает,
Ужас давит, страхи гложут,
Чудища под дверью воют.
Значит, нас отныне двое – 
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Тај ми неће никад бити
Србин, ни јунак.

ВЕЛИКЕ ОЧИ

Драган Радуловић

Ту ругобу знам
што самоћу глође,
кад останем сам
изненада дође.

Хоће да ме проба
па ми нога клецне,
страхом звечи соба
и нешто ме лецне.

Ледено ме кочи,
не зна да се шали,
велике ми очи
а кораци мали.

Успори ми ход,
заустави дах,
храбар сам док год
не осјетим страаах.

Страх који ме дави
не мрда из тмине,
ал’ чим се појави –
добиће батине!

СТРАХ МЕ

Добрица Ерић

Страх ме па пишем песму о страху,
страх ми понекад пресече дах,
страх се увек крије у мраку
па мислим да је и њега страх.

Страх је једно тренутно стање,
мада има и трајну склоност.
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Как и я, вовек не станет
Он ни сербом, ни героем.

Е.П.

ГЛАЗА ВЕЛИКИ

Драган Радулович

Мне эта хворь знакома –
когда одиночество гложет.
Когда я один дома,
страх вдруг приходит тоже.

Хочет меня сломить,
колени мои подгибаются,
комната страхом звенит,
он свалить меня с ног пытается.

Руки мои леденеют –
у страха глаза велики,
он шутить не умеет,
а шаги у меня коротки.

Вот уже он почти догнал,
и я задыхаюсь – ах!
Я ведь храбрый – пока
не почувствую стра-а-ах...

Страх меня душит.
из мрака глушит,
но пусть он только придёт –
уж ему попадёт!

А.Б.

МНЕ СТРАШНО

Добрица Эрич

Страшно. И в страхе пишу я о страхе:
тает дыханье в промозглой тиши.
Страх притаился в сгустившемся мраке,
и темнота от боязни дрожит.

Страх – он порою живёт лишь мгновенье,
но иногда он таится в душе,
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Страх је природио осећање,
као стид, мржња, љубав и понос.

Страх даје брзе ноге зецу,
страх учи лију мудролију,
страх даноноћно вреба децу
и одрасле, ал’ они крију.

Страх ме понекад сасвим скрозира,
па глава не зна шта тело чини,
страх је користан кад се дозира
у умереној количини.

Када ти страх уђе у кости
постајеш јунак, ил’ кукавица.
Страх је друга страна храбрости,
њен пратилац и претходница!

МАТЕМАТИЧКИ БОНТОН

Небојша Иваштанин

Ако хоћеш
на леп начин
рећи неком
да је глуп,
саопшти му
једноставно:
Глава ти је 
празан скуп!

ПОМИСЛИ У СЕБИ

Јован Јовановић Змај

Немој се поносит
       Кад те когод хвали,
Помисли у себи:
       Тај се можда шали!

Кад те когод куди,
       Не срди се јако, –
Помисли у себи:
       Хе, можда је тако!
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там же, где гордость, любовь, и смущенье,
и неприязнь поселились уже.

Страх подгоняет бегущего зайца,
учит лису нападать на зайчат.
Бедные дети всё время боятся.
Взрослые тоже. Хотя и молчат.

Страх – он под самую кожу пролезет,
всё подчинит, воцарится везде!
Но иногда страх бывает полезен,
если держать его в прочной узде. 
 
Страшно? Так знай: это самое время
всем доказать – ты герой или трус!
Храбрость идёт рука об руку с теми,
кто не пугается слова „боюсь!“.

Е.В.Л.

МАТЕМАТИЧЕСКИЙ БОНТОН

Небойша Иваштанин

Если ты хочешь
вежливо
сказать дураку: „Ничтожество!“,
просто заметь:
„Дружок,
голова у тебя –
как пустое множество!“

А.Б.

ПОДУМАЙ ПРО СЕБЯ

Йован Йованович-Змай

Говорят, ты молодец?
 Подожди минутку
И подумай про себя:
 Может, это шутка?

Говорят, что ты плохой?
 На рожон не лезь,
А подумай про себя:
 Может, так и есть?

А.Б.
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ЈА СЕ НЕ ИГРАМ РАТА

ЦЕСТО БИЈЕЛА

Станко Ракита

Цесто бијела,
цесто дуга,
доведи ми
доброг друга!

Позво сам га
да из града
дође к мени
до ливада,
до љепоте
мога села,
у таласе
жита зрела.

Хитаћемо
на дрвеће,
бираћемо
шумско цвијеће,
тражићемо
изворчиће,
мјерићемо
поточиће.

Цесто бијела,
цесто дуга,
доведи ми
доброг друга!

ЈА НЕ ВОЛИМ ДА САМ САМ

Драган Радуловић

Гледам једну саму ласту
а сами су тужни, знам,
у самоћи сузе расту
ја не волим да сам сам.

Сам дједица парком шета,
само сунце трне плам,
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Я НЕ ИГРАЮ В ВОЙНУ

ЭЙ, ДОРОГА

Станко Ракита

Эй, дорога!
Полем, лугом
приведи
ко мне ты друга!

Пусть из города
приходит
сил набраться
на природе,
чтобы колосом
созрел он
средь красот
моей деревни.

Мы полазим
по деревьям,
аромат
вдохнём цветочный,
побежим
вдоль ручеёчка –
и найдём
в лесу источник...

Эй, дорога!
Полем, лугом
приведи
ко мне ты друга!

Е.Т.

НЕ ЛЮБЛЮ Я БЫТЬ ОДИН

Драган Радулович

Ласточка одна летает...
На безлюдье мы грустим,
слёзы близко подступают.
Не люблю я быть один.

Дедушка один гуляет,
только солнце рядом с ним
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у самоћи сјета цвјета,
ја не волим да сам сам.

Као да је нешто боли,
сама ласта небом кружи,
нек самује ко год воли,
хоћу с вама да се дружим.

Гледам једну саму ласту,
а сами су тужни, знам,
у самоћи сузе расту,
ја не волим да сам сам.

КАД НЕ ЗНАМ ШТА ЋУ

Ласло Блашковић

Кад не знам шта ћу,
кад не знам где ћу,
ја онда почнем
чуда да стварам:

измислим столице
које се крећу.
кућу што лети
и два другара.

КРУГ

Ранко Митровић

Круг није друг.
Само је над самим собом бдио
И у себе се затворио.

Сада се на самог себе тужи
Досадила му самоћа
Хтео би с неким да се дружи.



РАЗНОЦВЕТНЫЙ МОСТ – Я НЕ ИГРАЮ В ВОЙНУ 737

одиноко расцветает.
Не люблю я быть один.

Одинокой птице очень
больно пó небу кружить,
пусть живёт один, кто хочет.
Я – хочу с тобой дружить!

А.Б.

КОГДА ВСЁ НЕ ТАК

Ласло Блашкович

Когда всё не так
и плохая погода,
творить чудеса
начинай поскорей:

изобрети
сапоги-скороходы,
ковёр-самолёт
и пару друзей.

А.Б.

КРУГ

Ранко Митрович

Круг – сам себе не друг.
Только с собой общался,
От всех замыкался.

Теперь на себя в обиде он,
Тошно ему одному.
Друга хотел бы увидеть.

О.А.
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УСРЕД ГРАДА

Ласло Блашковић

Усред града
тмурна зграда.
Испред зграде
једно дете.
Пустош влада
и досада,
птице сете
само лете.

Усред града
тмурна зграда.
Друго дете
мало даље.
Све му сиво,
све му криво,
па уздахе
у свет шаље.

Усред града
ведра зграда.
Два детета –
оде сета.
Изненада
радост влада.

ШТА ЈЕ СТРАШНО

Душан Радовић

Страшно је кад неко плаче
а нико га не пита
– зашто плаче.

ЖЕЉЕ

Миодраг Мића Јакшић  

Замислио сам 
седам жеља:
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МГЛА КРУГОМ

Ласло Блашкович

Мгла кругом –
Мрачный дом.
Возле дома
Сын один.
Мрачный дом,
Скучно в нем,
Сыч над домом
Бьёт крылом.

Мгла кругом,
Мрачный дом,
Больше дома
Нет вблизи,
Сын грустит:
Не бежит
К сыну друг –
Мгла вокруг.

Свет кругом –
Весел дом!
С другом сын –
Не один.
И унынья
Нет отныне.

А.Ш.

ЧТО СТРАШНО

Душан Радович

Страшно, когда кто-то плачет,
а его никто и не спросит
– почему он плачет.

А.Б.

ЖЕЛАНИЯ

Миодраг-Мича Якшич

Семь желаний простых загадал
я –
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За себе 
и шест пријатеља.

Нека се сваком 
испуни по жеља...
Да буде весеља!

У ШУМИ

Сергије Сластиков Калужанин

Било лето, било зима,
сунце или тама,
шума неког увек има,
никад није сама.

Гледајте је, ево, сада,
како поред пања,
где је бујад, козја брада,
весело одзвања.

Скупило се њих овамо,
скакаваца седам само,
три гуштера стара,
шест мува зујара,
два трчуљка
са брежуљка,
још и бубамара.

Птице стоје по гранама,
а зверчице по јамама.
Шума никад није сама:
било лето, било зима,
у њој неког увек има.

КАКО СЕ ВОЛИ У ШУМИ

Милоје Радовић

У шуми се воли шушкањем.
У шуми се воли клијањем.
У шуми се воли листањем.
У шуми се воли цветањем.
У шуми се воли гледањем.
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себе самому
и шести друзьям.

Пусть же исполнится всё у всех…
Вот будет веселье!
Вот будет смех!

А.Б.

В ЛЕСУ

Сергей Сластиков-Калужанин

Будь зима – будь лето,
солнце – лунный рог.
Есть тут кто-то, где-то:
лес не одинок.

Посмотри, кто хочет,
как в траве у пня
синий колокольчик
царствует, звеня.

Тварей же вокруг не счесть:
мух-жужжалок только шесть,
семь ящерок неловких,
кузнечики в подковках,
скворка
с пригорка
да божья коровка.

Птицы спят на ветках, в гнёздах,
звери – в норках, если поздно.
Лес не одинок при звёздах:
будь зима, будь лето:
есть тут кто-то, где-то! 

С.Г.

КАК ЛЮБЯТ В ЛЕСУ

Милое Радович

Любят в лесу шуршанием
Любят в лесу прорастанием
Любят листвой покрыванием
Любят в лесу цветением
Любят в лесу смотрением
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У шуми се воли и слушањем

У шуми се воли стајањем.
У шуми се воли скакањем.
У шуми се воли трчањем.
У шуми се воли летењем.
У шуми се воли лебдењем.

У шуми се воли и уздисањем.

У шуми се воли гугутом.
У шуми се воли цвркутом.
У шуми се воли ћурликом.
У шуми се воли звиждуком.
У шуми се воли шкргутом.

У шуми се воли и ћутањем.

КО СЕ СА КИМ ГРЛИ

Иван Цековић

Море се грли са обалом,
Руке пливача са валом.

Рибе се грле с таласима,
Али и са аласима.

Гнијезда се грле са гранама,
Источна страна са разним странама.

Кућа се грли са зидом,
А видик са видом.

Обале ријека грле мостови,
И невиђено грле снови.

Ја се са ђачком торбом грлим,
Ко човјек с циљем коме хрли.

Кровови се грле с врапцима,
А школе с ђацима.

Рука се грли са пасом,
А њива с класом,
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Любят в лесу вниманием.

Любят в лесу стоянием
Любят в лесу скаканием
Любят в лесу хождением
Любят в лесу летанием
Любят в лесу парением

Любят в лесу дыханием.

Любят в лесу свистя и воркуя
Любят в лесу щебеча
Любят в лесу игрой на свирели
Любят заливистой трелью
Любят в лесу рыча

Любят в лесу молчанием.

А.Б.

КТО КОГО ОБНИМАЕТ

Иван Цекович

Море земля обнимает,
Волна пловца поднимает.

Рыбы с водой обнимаются,
А рыбакам улыбаются.

Гнездо обнимается с веткой,
Обнимаются стороны света.

Обнимается дом с забором,
Горизонт – с широким простором.

Река обнимает мосты,
Людей обнимают мечты.

Я обнялся со школьным ранцем,
Знаний добрым посланцем.

Обнимается куст с воробьями,
А школа со школярами.

Рука моя – со щенком,
Нива – с тоненьким колоском.
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Шума се грли са птицама,
А друм са скитницама.

Звијезде се грле с ракетама,
А кола с пјешачким петама.

Многе се улице грле с тргом,
А враголани с понеком чвргом.

„Зебре“ се грле с тротоарима,
А дјевојчице са својим другарима.

Стубови се грле са свјетиљкама,
Као бубе с биљкама.

Зора се грли са пијетлом,
Као мрак са свијетлом.

Ваздух се грли са свим што дише,
А сушна њива са пљуском кише

Воде одоздо грли пијесак,
Одозго несташни сунчев блијесак.

ЉУБАВНА ПЕСМА

Милован Данојлић

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 поче 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 растао све више, више,
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Лес обнимается с птицами,
Дорога – со странников вереницами.

Обнимаются звёзды с ракетами,
Колёса машин со штиблетами.

Улицы – с площадями,
А шалуны – со щелчками.

Обнимаются с тротуарами
„Зебры“, люди гуляют парами.

Столбы обнимаются с фонарями,
Муравьи – с травой и цветами.

Петух – в обнимку с зарёй,
Как ночь с рассветной порой.

Обнимается воздух со всем, что дышит,
А нива в засуху дождя ищет.

Воду снизу обнял песок,
Сверху – яркого солнца поток.

Т.К.

ЛЮБОВНАЯ ПЕСНЯ

Милован Данойлич

Жила-была в полях одна ромашка,
а сверху – облачко в кудрях, как у барашка.

Однажды тени их соединились,
и враз они друг другу полюбились.

Шло лето, солнце жарко полыхало,
поэтому ромашка вянуть стала.

Тогда приспело облачко на помощь:
дождь лил с утра до темноты и в полночь!

Так всякий раз, когда ромашке надо,
ей облачко помочь бывало радо.

От тёплых струй из облачка на небе
шёл резво в рост ромашки тонкий стебель.
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ишао све даље од овог света,
надрастао је сва дрвета,

и једног је дана маслачак
нежно дотакао бели облачак.

ДЕЧАЦИ КАД САЊАРЕ

Велимир Милошевић

Дечаци се заљубе
Некако неспретно, смешно,
И стално нешто губе,
И траже, неутешно.

Губе оловке, свеске,
И часове у школи –
Почну да пишу песме
О брези, о тополи.

Почињу да сањаре
И да се праве важни,
Почињу да се хвале
Како су храбри, снажни.

А онда чудно заћуте
И доста им је свега,
Почињу да се љуте
Онако, ни због чега.

Дечаци се заљубе
И просто не верују;
Почну да перу зубе
И да се осмехују.

ПЕТНАЕСТ ГОДИНА

Раде Обреновић

Све сам више носат,
све ме нешто гњави,
све сам више косат,
тумба се по глави.
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Тянулся вверх и вверх он всё быстрее,
пока не вырос выше, чем деревья!

И наконец ромашка дотянулась –
и нежно друга-облачка коснулась...

Е.Т.

КОГДА МАЛЬЧИШКИ МЕЧТАЮТ

Велимир Милошевич

Когда мальчишки влюбляются,
То как-то неловко, потешно:
Что-то вечно у них теряется,
Они ищут – но безуспешно.

Ручки, тетрадки теряют
И кучу времени в школе;
Стихи писать начинают
О тополях, о берёзке в поле...

А ещё начинают мечтать
И, чтобы придать себе весу, –
Хвастаться и болтать,
Какие, мол, они геркулесы!

А то молчать принимаются:
Хватит с них, дескать, всего...
Или без конца раздражаются,
Просто так, ни с того ни с сего.

Но главное (как тут не удивляться!) –
Они ради девочек, что им любы,
Вдруг начинают чистить зубы
И во весь рот улыбаться.

С.П.

ПЯТНАДЦАТЬ ЛЕТ

Раде Обренович

Всё длинее нос мой,
всё о чём-то кисну,
волосы как космы,
путаница в мыслях.
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Руке се издужиле,
ноге ми се пружиле,
па улудо луњам,
па поваздан куњам.

Волим једну црну,
заврте ми главу,
а колико сутра,
волим једну плаву.

Све ме нешто копка,
све ме нешто мами,
а сасвим без везе,
ја и ја смо сами.

ПРЕ ПОДНЕ САМ ЈЕДАН ЛЕВИ

Божидар Васиљевић

Пре подне сам један леви
Поподне сам сасвим десни
Пре подне сам море тихо
Док се бура не разбесни

Час је стање неко страшно
А час врло идилично
Леви десни неко трећи
Све сам то ја главом лично

Сто личности су у мени
И све су то моја лица
А ти волиш само једно
И зато је љубав трица

Разумеш ли како ми је
Каква је то онда збрка
Кад у мени нас стотину
За твоју се љубав трка

И свако би да је главни
Да покаже да те воли
Па се туку међусобно
И зато та љубав боли
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Руки вырастают,
ноги больше стали,
день-деньской я маюсь,
без толку слоняюсь.

По одной тоскую –
смоляные косы.
день прошёл – другую
жду – светловолосую.

Нет нигде покоя,
всё зазря да мимо,
ни лада, ни строя,
я и я – одни мы. 

М.Л.

ДО ПОЛУДНЯ Я ЛЕВЫЙ

Божидар Васильевич

Я до полудня левым был
А после правым в свой черёд
Был штиль в моей душе с утра
А к вечеру наоборот

То безмятежно всё во мне
А то себя пугаюсь сам
Не правый и не левый я
А третий с горем пополам

Кого ты любишь из троих?
Я сам себе не господин
Сто личностей и сто личин
Во мне но это я один

Поймёшь ли как мне тяжело
Когда я сам с собой в бою
Все сто моих начал во мне
Воюют за любовь твою

Я сам собою побеждён
И побеждаю сам себя
В той нескончаемой борьбе
Мне больно жить тебя любя

М.Т.
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ПТИЦА

Ласло Блашковић

Из мог ока
птица полетела
и у твоју
косицу слетела,
у златној се
изгубила коси.

Сад у коси
моју птицу носиш.

И ништа ми
не остаје друго
него да те
гледам дуго –
дуго.

СРЦЕ НА ЗИДУ

Владимир Андрић

Једно срце једна стрела
у срце је стрела хтела
боцнула га као пчела
да ту плане љубав врела

Ја написах име своје
мало име беле боје
још да ми је само знати
како ће се она звати

У срцету треба двоје
да заједно лепо стоје
ал’ је моја креда стала
друго име није знала 

ПРЕПОРУЧЉИВА ПЕСМА

Драгомир Ђорђевић

Ал ми срце туче
Волим те од јуче
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ПТИЦА

Ласло Блашкович

Из моей души
птица улетела,
на твою косу
золотую села.

Ты теперь в косе носишь мою птицу.
И ко мне уже ей не воротиться.

Ничего другого
мне уже не спеть –
только долго-долго
на тебя глядеть.

А.Б.

СЕРДЦЕ НА СТЕНЕ

Владимир Андрич

Это сердце. Вот стрела.
В сердце стрелка метила,
укусила, как пчела,
чтоб в него любовь вошла.

Написал своё я имя
буковками прописными,
только мне б ещё узнать,
как её-то будут звать?

Ведь нужны для сердца двое.
Замер мой мелок в покое.
Он и дальше бы писал,
только имени не знал. 

М.О.

О ТОМ, КАК БЫТЬ

Драгомир Джорджевич

Бьётся сердце у меня –
Я люблю тебя два дня!
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Већ и врапци знају
Шетам по твом крају

Ја сам онај риђи
Слободно ми приђи

Охрабри ме мало
А ја ћу остало

КОБАЈАГИ

Миња Илијева

Протрчаћу, онако бос,
и кобајаги,
пашћу право на нос.

Кобајаги,
правићу се да сам једва жив
и да ми је нос крив.

Само да ОНА пита: – Да ли те боли?
Да видим да ли ме воли,
или је све то само –
кобајаги.

ОН МЕ НЕ ВОЛИ

Виолета Јовић

Земља је округла
и ниједног угла
да се сакријем.

Притиска ме туга
и љутња 
и хоћу све да разбијем!

Шта ми вреди што сам
најбоља у ШКОЛИ -
ОН
МЕ
НЕ ВОЛИ!
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Воробьи, и те всё знают.
По твоим краям гуляю.

Это я – тот самый рыжий.
Подойди же, подойди же.

Помоги мне... рот открыть.
И тогда – всё может быть.

А.Б.

ПРИТВОРЮСЬ

Миня Илиева

Я побегу, отважен и бос.
Я упаду,
разобью себе нос.

Притворюсь,
что едва живой
и что нос у меня кривой.

Только чтобы Она
спросила: – Болит? –
и я понял, любит Она меня
или просто шалит.

А.Б.

ОН НЕ ЛЮБИТ МЕНЯ

Виолета Йович

Земля кругла,
нет ни угла –
куда мне скрыться.

Не отпускает
печаль-тоска –
никак не забыться.

Ну и что же, что в школе
лучшая я –
ОН
НЕ ЛЮБИТ
МЕНЯ!

А.Б.
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КИШОБРАН

Мирослав Кокошар

Ја кишобран због ње носим
и онда кад нема кише,
али стварно не подносим
што не падне једном више.

По киши би тога дана
пре и после школског звона,
испод мога кишобрана 
били само ЈА и ОНА.

ЦВЕТНИ КИШОБРАН

Слободан Станишић

Донећу ти
цветни кишобран,
да нам буде као мали стан...
Наћи ћемо
испод њега:
мало сунца, мало снега,
пољупце и успомене,
бригу, срећу,
тебе, мене...

Донећу ти
цветни кишобран,
испод њега
наш је мали стан,
за нас двоје
врло комотан,
а још више и од свега веће,
место кише
падаће нам цвеће...
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ЗОНТ

Мирослав Кокошар

Я зонтик в школу приношу,
когда и нет дождя,
а солнца я не выношу,
но нет и нет дождя...

Нет, мы ещё под ним пройдём
(надежда так сильна!) –
укрывшись под одним зонтом,
вдвоём – я и Она.

А.Б.

ЦВЕТОЧНЫЙ ЗОНТ

Слободан Станишич

Я принесу тебе зонтик цветной.
Он будет для нас с тобой
словно маленький дом...
Мы под ним найдём
Немного солнца, дождя и снега,
стихи, поцелуи, радость и грусть,
тебя и меня,
и немного неба…
Пусть.

Я принесу тебе зонтик цветной.
Это будет для нас с тобой
наш маленький дом.
Нам вдвоём будет славно в нём,
и тогда
не дождевая вода,
а цветы
будут падать на нас
с высоты. 

Е.Л.
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БРЕЗА

Велимир Милошевић

Трепери бреза
У врту школе
И воли оне
Који се воле.

Под том смо брезом
Једном стали:
Погледали се
И – заћутали.

Под том смо брезом
Други пут стали:
Осмехнули се
И – заћутали.

Под том смо брезом
Трећи пут стали:
Пољубили се
И – заћутали.

ЗАПИСАНО У СРЕДУ

Мирослав Антић

У среду смо се први пут срели.
а до тада се нисмо ни знали.
У петак смо се заволели.
У понедељак посвађали.

Опет је среда. Сад свима кажем
док луњам улицама сам:
не, није она лепша ни дража
од других девојчица које знам.

Па кад је сретнем – очи кријем.
Звиждућем. Гледам у нешто друго.
И мислим: збиља свеједно ми је.

Ал осврћем се дуго... дуго...
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БЕРЁЗА

Велимир Милошевич

Трепещет берёза
В школьном саду...
Те, кто любит,
Друг друга найдут.

Под этой берёзой
Мы как-то стояли:
Друг друга увидели
И – замолчали.

Под этой берёзой
В другой раз стояли:
Улыбнулись
И – замолчали.

Под той же берёзой
Мы снова стояли:
Поцеловались
И – замолчали.

А.Б.

ЗАПИСАНО В СРЕДУ

Мирослав Антич

Мы познакомились в среду, но это –
только начало истории.
В четверг полюбили друг друга навеки,
а в понедельник поссорились.

Снова среда. Я брожу по аллеям,
как провинившийся стрелочник,
твержу: нет, не лучше она, не милее,
чем остальные все девочки.

Если бываю с ней рядом, то даже
взглядом стараюсь не встретиться.
И думаю: мне всё равно, мне не важно,
но не могу не смотреть ей вслед…

А.П.
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НЕЋУ

Влада Батинић

Нећу ни да те погледам више.
Нећу под твој кишобран
ни усред најжешће кише.
Нећу више да те пратим кући.
Ни торбу пуну књига
нећу ти више вући
јер, одлучио сам да те
више не волим!

ЉУБАВ МИ НЕ ЦВЈЕТА

Велимир Ралевић

Срце ми у тамном
Љубав ми не цвјета
Тања неће са мном
Макар да прошета

И у школи кише
Часови ми глупи
Мира са мном више
Не сједи у клупи

Летјех до мјесеца
Бијаше ми фино
Сад са мном ни Цеца
Да оде у кино

Све три ову луду
Можда ће да схвате
једном када буду
Несрећно удате

КО КОГА ВОЛИ

Мирослав Кокошар

Док летњи распуст
полако тече,



РАЗНОЦВЕТНЫЙ МОСТ – Я НЕ ИГРАЮ В ВОЙНУ 759

НЕ ХОЧУ

Влада Батинич

Не хочу на тебя смотреть.
Не пойду под твоим зонтом
даже в самый ужасный дождь.
Не хочу провожать домой
и сумку, полную книг,
не хочу носить за тобой.
Потому что я так решил:
больше я тебя не люблю!

А.Б.

ЛЮБОВЬ МОЯ НЕ ЦВЕТЁТ

Велимир Ралевич

Что-то грустно очень,
Не везёт опять.
Танечка не хочет
Идти со мной гулять

В школе кисло, сыро.
Зачем уроки с марта?
Не желает Мира
Сидеть со мной за партой.

Летел к луне погреться,
Мне было так смешно!
Но что ж не хочет Цеца
Идти со мной в кино.

Раскаются – смотри!
Но поздно и напрасно,
Когда поймут все три,
Что замужем несчастны. 

С.Г.

КТО КОГО ЛЮБИТ

Мирослав Кокошар

Течёт неспешно
летняя пора.
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фасаду школе
мајстори крече.

По зидовима
на нашој школи,
не пише више
ко кога воли.

И сада школа
са свих страна,
изгледа ко свеска
неисписана.

У тој свесци,
уз светлост свица,
неко је написао:
„Пеђа + Мица!“

ПРВА ЉУБАВ

Добрица Ерић

То је нешто плаво и нежно
То је неко посебно стање.
То је суза што неизбежно
Иде уз ово осећање.

Одједном ми се више не мили
Да играм жмурке и тутумиша.
Свака ситница ме узнемири,
Па сузе пљусну као киша.

Не марим више ни за учење,
Све дражи су ми понављачи,
Сваки час мењам расположење,
Час се разведрим, час наоблачим.

Одједном ми се не бере цвеће,
Одједном ми се пишу песме,
Глава ми се стално окреће,
На једну страну, а срце не сме.
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Вновь нашу школу
белят мастера.

На стенах школы
больше не прочесть,
кто и кого
любил когда-то здесь.

И школа наша
выглядит опять
со всех сторон,
как чистая тетрадь.

Но кто-то снова
под луной не спал
и „Петя + Ясмина!“
написал. 

В.Л.

ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ

Добрица Эрич

Что-то невыразимо нежное,
невесомое, небывалое.
Слёзы в горле и неизбежное
изумление запоздалое.

Игры, прятки, жмурки заброшены,
никакие разумные доводы
не годятся для слёз непрошенных 
по любому пустячному поводу.

Надоели тетрадки с книжками,
стали двоечники милей,
и с девчонками и с мальчишками
не дружу, теряю друзей.

Лезут в голову строчки странные:
впору ночью стихи писать – 
что случилось со мной – нежданное,
непонятное – как сказать!

О.Ч.
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ЋУТКЕ

Градимир Стојковић

Још ћутим. Ћутиш и ти.
Блед сам. Ти – још блеђа.
Бар ми се насмеј у лице,
бар ми окрени леђа!

И мислим: шта би све сада
у наше ћутање стало...
шта бих ти рекао, да могу,
а не могу, баш нимало...

Слутио нисам да тако боли
ћутање којим се љубав брише.
У петнаестој зар неко може
да научи од тога више?

И не знам да ли се сви овако
растају, ко да се свете.
Знам само – данас сам ћутке
престао да будем дете.

ШУМАР ПЕТАР

Љубивоје Ршумовић

Шумар Петар чува шуму
А друга му ствар на уму
 Што на уму то на друму

Шумар Петар жели жену
Младу лепу и поштену
 Што на уму то на друму

Жена одмах жели сина
У колевци да га нина
 Што на уму то на друму

Син из места жели куче
Да га мази да га туче
 Што на уму то на друму

Куче сместа жели зеца
Да га лови да га штреца
 Што на уму то на друму
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МОЛЧА

Градимир Стойкович

Бледен я, а ты ещё бледнее.
Я молчу – и ты молчишь со мной.
Ну, хотя бы мне в лицо рассмейся
или повернись ко мне спиной!

Думаю: сломать бы между нами
стену отчужденья ледяного,
что-то объяснить тебе... но только
не могу – не нахожу ни слова.

Я не знал, что может быть так больно
от молчанья, когда чувство тает.
Да и кто-нибудь другой в пятнадцать
вряд ли больше этого узнает...

Если в мире взрослых расстаются
все вот так, друг другу будто мстя,
то тогда, простясь с тобою молча,
я с минуты этой – не дитя!

Е.Т.

ЕГЕРЬ ПЕТАР

Любивое Ршумович

Размечтался егерь Петар –
В голове гуляет ветер
 Что в мечтах – то и в делах

Егерь думает женится
На порядочной девице
 Что в мечтах – то и в делах

Дочку хочется невесте
Чтобы радоваться вместе
 Что в мечтах – то и в делах

Есть желание у дочки
Гладить и дразнить щеночка
 Что в мечтах – то и в делах

А щенку бы зайца надо
Чтоб гонять его по саду
 Что в мечтах – то и в делах
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Зец наравно жели шуму
Јер не воли сву ту глуму
 Што на уму то на друму

Шума жели свог шумара
Да га нико не умара
 Што на уму то на друму

Шумар Петар гласом сненим
Рече НЕЋУ ДА СЕ ЖЕНИМ
 Што на уму то на друму

ОВО ЈЕ ПЕСМА О КРАЉУ

Љубивоје Ршумовић

Ово је песма о краљу
Који је волео праљу
У оно витешко доба
Када се волело до гроба

Било је код тог краља
Много добрих детаља
Те златна дворска хаља
Те круна од кораља

Ал’ праља није принцеза
Она срце завеза
Са седам челичних реза
У седам јаких кавеза

Краљ баци круну и престо
Што није чинио често
Прошета до једне воде
Гњурну се и тако оде

ВОЛИМ

Стеван В. Поповић

Волим цвеће,
Волим игру,
Волим коња,
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Зайцу игры не по нраву
Он стремглав бежит в дубраву
 Что в мечтах – то и в делах

А дубраве сторож нужен
От охотников досужих
 Что в мечтах – то и в делах

Вслух мечтает егерь Петар
БУДУ Я ОДИН КАК ВЕТЕР
 Что в мечтах – то и в делах

А.П.

БАЛЛАДА О КОРОЛЕ

Любивое Ршумович

Об одном короле повествую.
Влюбился он в прачку простую.
А тогда любили особо –
Любовью навек, до гроба.

Король – большая персона.
На нем золотая корона.
Он не слезает с трона.
А слово – выше закона.

Но прачка вам не принцесса.
Король для неё – повеса.
На сердце её завеса
И крепкий замок из железа.

Зачем королю корона?
Без прачки не нужно трона!
Он кинулся в реку, и навсегда
Его поглотила вода.

Л.Я.

ЛЮБЛЮ

Стеван В. Попович

Розы люблю –
Тешат меня.
Пляску люблю
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Волим чигру,
Волим птицу –
Лепо поје,
Волим поље –
Зелено је.

Волим шуму,
Њене висе,
Листала је,
Зелени се.
Волим поток
Кад у гори
Кроз павите
Зажубори.

Волим реку,
Језеранце,
Беле овце
И јагањце.
Волим дрво
Кад зелени,
Волим небо,
Кад румени.

Волим сунце
Када гране,
Волим данак
Када сване.
Волим људе
Када зборе,
Мудре, лепе,
Разговоре!

ЗДРАВИЦА

Драгомир Ђорђевић

Наздрављамо сваком вуку
Који није крив
Наздрављамо сваком зецу
Који је још жив

Наздрављамо сваком мраву
За огроман труд
Наздрављамо сваком лаву
Који мења ћуд
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И брата-коня.
Птицу люблю,
Если поёт.
Поле люблю,
Если цветёт.

Леса люблю
Шум-лепоту,
Листьев его 
Свет-доброту.
Воду люблю,
Что с гор журчит,
Сердце моё 
Счастьем поит.

Реку люблю,
Сельский посад,
Белых овец,
Белых ягнят.
Радуюсь я –
Сад зеленеет.
Свод надо мной
Вновь розовеет.

Лишь над горой
Встало светило –
Сразу весь мир
Озолотило.
Я не терплю
Незначимых слов.
Очень люблю
Речь мудрецов.

А.А.П.

ЗДРАВИЦА

Драгомир Джорджевич

Будь здоров мы скажем волку
Ты не виноват
Будь здоров мы скажем зайцу
Потому что хват

Будь здоров мурашке скажем
От забот устал
Будь здоров и льву мы скажем
Только добрым стань
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Наздрављамо свакој роди
Што лети кроз свет
Наздрављамо сваком ђаку
На оцени пет

Наздрављамо сваком зрну
Што постаје клас
Наздрављамо свакој мајци
Што брине за нас

Наздрављамо свакој киши
Док нас штити цреп
Наздрављамо сваком дану
Докле год је леп

ЖИВЕЛИ!

САМО ЉУБАВ

Зорица Бајин-Ђукановић

Ми смо само зрнца мака,
ми смо само капи кише,
само љубав од нас може
да направи нешто више.

Ми смо трагови у песку,
малих звезда нежан дах,
само љубав од нас може
да остави златан прах.

Ми смо поруке у боци,
океани смо самоће,
само љубав од нас може
да направи све што хоће.

ВОЛИМ ДА ВОЛИМ

Власта Н. Ценић

Волим речељ од гројзе   
и од печенке,
пуцкане булке,
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Будь здоров прекрасный аист
В путь тебе опять
Будь здоров прилежный школьник
Получивший пять

Будь и зёрнышко здорово
Только колосись
Будь и матушка здорова
Охраняя жизнь

Будь здоров весёлый ливень
Коль за стенкой льёшь
Будь здоров и день грядущий
Коли ты хорош

Будем все здоровы! 

М.О.

ТОЛЬКО ЛЮБОВЬ

Зорица Баин-Джюканович

Мы с тобой лишь зёрна мака,
мы лишь капельки дождя,
но любовь нас может сделать
чем-то большим – не шутя.

Мы летучие песчинки,
звёзд дыхание и свет,
но любовь на свете может
золотой оставить след.

Мы – послания в бутылке,
океаны одиночеств,
но любовь не зря нас может
превратить во всё, что хочет.

М.А.Б.

ЛЮБЛЮ ЛЮБИТЬ

Власта Н. Ценич

Люблю повидло из дыни,
 из винограда,
 хрустящие булки с маком,
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печене семке...
Волим да шапкам с месец,
звезде да бројим,
да реку љуљам,
на снег да стојим..
Волим да петљам, чачкам,
да мајсторишем,
по небо зидам,
по воду пишем...
Волим да нађем гнездо
сас птичја јајца,
да мамим вука,
да плашим зајца...
Волим да срећни грлим,
тужни соколим...
Мрзим да мрзим,
волим да волим!

МРЖЊА

Драган Радуловић

Плаховити, оштри, охоли и груби,
мрзовољни, лоши, неспретни и брзи,
па, ја само знадем – како се то љуби,
једноставно не знам то – како се мрзи.

Свуда ме водили да научим лоше,
љекару ме слали, гурали пред риса,
махали батином, слали ме у ћоше,
лекцију из мржње – научио нисам!

Кренули ка мени, сирови, охоли,
а из мене сунце доброте их грије.
Како се то мрзи, како се не воли,
баш ми није јасно, баш ми јасно није.

ИСПИТ ЗА ЦАРА

Момчило Тешић

У времена нека стара
овако су кандидати
полагали испит за цара.
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 семечкам рад я...
Люблю шептаться с луною,
 Считать все звёзды, 
 люблю укачивать реку, 
 когда морозно...
Люблю придумывать, клеить,
 строгать и строить,
 на небе замок воздвигнуть,
 цветник устроить...
Люблю разыскивать гнёзда,
 где птичьи яйца,
 люблю приманивать волка
 и труса-зайца...
Люблю обнимать счастливых,
 всех не забыть...
 Я не люблю ненавидеть.
Люблю любить! 

Е.Г.

НЕНАВИСТЬ

Драган Радулович

Злобные, резкие, наглые, грубые,
жёсткие, мрачные, суетятся, завидуют...
Да, я знал только одно – как любят,
я просто не знал – как ненавидят.

Водили к врачу, чтобы стал я дубом,
толкали меня под нос крокодилам,
палкой махали, ставили в угол,
но эти уроки – я не учил!

Они угрожают, ощерили зубы,
а доброе солнце моё светит всем.
Как же так – ненавидят, как так – не любят?
Мне это не ясно, не ясно совсем.

А.Б.

ЭКЗАМЕН НА ЦАРЯ

Момчило Тешич

Когда-то давным-давно, говорят,
так держали
экзамены на царя.
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„Волите ли кавијар?“
„Не.“
„То мора да једе сваки цар!“

„Играте ли билијар?“
„Не.“
„Не можете бити владар!“

„Јесте ли радили послове ратара?“
„Да.“
„То је минус за сваког цара!“

„Умете ли бити зидар?“
„Да.“
„Ви бисте били лош владар!“

„Зна ли кандидат да меси тесто?“
„Да.“
„Жалимо, није за царски престо!“

„Можда волите тврд одар?“
„Да.“
„На мекој постељи спава цар!“

„Уме ли кандидат да вара?“
„Да.“
„Добро, но мало за цара!“

„Знате ли правити дар мар?“
„Да.“
„Положили сте. Живео цар!“

А ЈА ХОЋУ ДА ЖИВИМ

Ранко Павловић

Укључим ТВ да гледам цртић,
а на екрану ништа сем рата:
тутње тенкови, падају бомбе,
уши ми пара фијук граната.

Слушам радио, хоћу музику,
весела пјесма да зажубори,
а они опет само о рату,
стално се неко са неким бори.
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– Кандидат, вы любите ли икру?
– Нет.
– А царь должен есть её и вечером, и поутру!

– Вы играете в бильярд?
– Нет.
– Так какой же из вас государь?

– Вам знакома профессия па-ха-ря?
– Да.
– Это минус для любого царя.

– Вы умеете стены из камня класть?
– Да.
– Не по чину вам царская власть.

– Может, вы знаете, как месить тесто?
– Да.
– Жаль. Не для вас королевское место.

– Вам нравится спать на перине?
– Нет.
– Но на жёстком не спят цари-то!

– Кандидат, а вы умеете врать?
– Да.
– Хорошо, но мало, чтоб в цари вас принять.

– Вы умеете устраивать кавардак и разгром?
– Да.
– Вы сдали экзамен. Садитесь на трон!

А.Б.

А Я ХОЧУ ЖИТЬ

Ранко Павлович

Включаю ТВ – поймать хочу мультик,
а там только войны да гибель солдат,
танки грохочут, бомбы рвутся,
уши мне режут разрывы гранат.

Радио кручу, найти хочу музыку,
пусть весёлая песня льётся,
нет – там война, только война,
кто-то с кем-то опять дерётся.
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А ја хоћу да живим
у миру и слободи,
желим да ме кроз живот
рука љубави води.

Па кад је тако, дајте и мени
бомбу велику као планета,
а ја ћу да је напуним цвијећем
нек се над нама бујно расцвјета.

И нека онда прсне ко балон
та бомба пуна среће и наде,
па нека свуда радосно крену
умјесто војних цвјетне параде.

Јер ја хоћу да живим
у миру и слободи,
желим да ме кроз живот
рука љубави води.

ЗАР МОЖЕ

Небојша Иваштанин

Зар може неко да се осећа боље
кад коље људе?
Људе кад коље?!

Зар може неком и то да прија
да убија децу?
Децу да убија?!

Нема на свету веће светиње
од осмеха дечјег –
радости детиње!

Нема на свету већега греха
од злочина против
дечјег смеха!
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А я хочу в мир,
где жизнь светла,
чтоб меня через жизнь
только любви рука вела.

Ну, если вы так – дайте и мне
бомбу большущую, как планета,
я цветами её заряжу,
пусть расцветает над белым светом.

Пусть радостно лопнет, как шарик воздушный,
моя бомба, полная надежды, отрады,
и пусть по всей планете идут
не военные – ну их! – цветов лишь парады.

Я хочу в мир,
где жизнь светла,
чтоб меня через жизнь
только любви рука вела.

А.О.

НЕУЖЕЛИ

Небойша Иваштанин

Неужели тот, кто лишает жизни, не понимает,
что убивает людей?
Что людей убивает!
 
Неужели тот себя человеком считает,
кто убивает детей?
Кто детей убивает!
 
Нет на свете священней святости,
чем улыбка ребёнка –
от детской радости!
 
Нет не свете греховней ошибки,
чем преступленье
против детской улыбки!
  
С.Щ.
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БЕЖАНИЈА

Радомир Суботић

Кад је бомбардовање,
онда сви беже.
И вуку неке ствари.
Мама и ја
кад се ухватимо за руке,
све смо понели.

ОГЛЕДАЛО

Радомир Суботић

Ми у кући
немамо
огледало.
А и шта
да гледаш,
кад је рат!

МЕТЕ

Ђорђе Радишић

У грудима свакога детета
сад је мало срце света мета.

Радост нам је снажнија од плача,
Од зла вашег наша љубав јача.

Не волите децу, цвеће, птице.
Ми смо за вас видео-игрице.

Наших малих срца вреле мете
растопиће све ваше ракете.

За све браве ми имамо кључе.
Нек вас деца љубави науче.
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БЕГСТВО

Радомир Суботич

Когда нас бомбят,
все бегут.
И тащат всякие вещи.
Мы с мамой
схватили друг друга за руки –
всё унесли.

А.Б.

ЗЕРКАЛО

Радомир Суботич

У нас в доме
нет зеркала.
Да и на что
смотреть,
когда кругом война!

А.Б.

МИШЕНИ

Джордже Радишич

В груди у ребёнка каждого теперь, будь ночь или день,
маленькое сердце – святая мишень.

Но радость наша сильнее плача.
Любовь наша крепче, чем всё ваше зло – тем паче,

Что детей вы не любите, вам милы только пушки.
Мы же для вас всего лишь – видео-игрушки.

Наших сердец маленьких горячие мишени
расплавят ваши ракеты и превратят их в тени.

От всех замков на свете у нас есть ключи.
Даже вас могут дети любви научить.

А.Б.
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РАТ

Ранко Симовић

Нико није тако висок
Сунце чакљом да закачи,
па да оно негде падне
и на земљи да се смрачи.

Нико није тако широк
да заклони зору телом,
да остане земља увек
умотана тамним велом.

Зло настане, али оде.
Живот свему има лека.
Шта би човек без слободе ?
Шта би земља без човека?

ДЕЦА ЋЕ ПОБЕДИТИ

Перо Зубац

Нема тога на свету
који ће све ово средити.
Птица је стала у лету –
ал’ деца ће победити.

Нема у свету чуда.
Чудо спава у људима.
Ал’ деца нису луда:
Деца су вична чудима.

Сунце може изгорити
свет се може заледити.
Ал’ деца знају волети
и деца ће победити.
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ВОЙНА

Ранко Симович

Нет высокого такого,
кто бы зацепил светило –
и оно б упало с неба,
а всю землю тьма покрыла.

Нет широкого такого,
чьё бы тело заслонило
утра свет, чтобы навеки
мир стал мрачным, как чернила.

Жизнь даст от любой невзгоды
человеку эликсир.
Но кем он был бы без свободы,
а без него – чем был бы мир?

С.П.

ДЕТИ ПОБЕДЯТ

Перо Зубац

Перепутанные числа
никому не счесть на свете.
Налету скворцы повисли –
но исправят это дети.

Чудо дремлет во вселенной.
Люди хмурятся повсюду.
Только дети, несомненно, –
мастаки по части чуда.

Если солнце вдруг погаснет,
если мир заледенеет,
дети победят несчастье:
дети ведь любить умеют.

А.П.
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МИРОЉУБИВА ПЕСМА

Радомир Мићуновић

Оружје тешко, лако и разно,
никад не пуца само ни празно.

Свакој пушци је потребно тане
и очи које ће да нишане.

И чело које ће да промисли
о мети, намери и каписли.

И два срца – једно да омрзне,
а друго метак да окрзне.

И прсти који ће мало јаче
повући љуте обараче.

До данас, још од памтивека,
кидише човек на човека.

А кад би људи питали дете,
муницију би смениле конфете.

НЕЋУ ДА ПОРАСТЕМ

Драган Радуловић

Ако ће велики људи и даље као у шали,
Да убијају и да охоло воде рат,
Ја ћу и даље да останем овако мали
И нећу да порастем за инат!

Ако ће велики људи цвијеће да косе,
И да осорно руше будућности спрат,
Ако ће у ватру да тјерају босе,
Ја нећу да порастем за инат!

Ако ће велики људи да обијају банке,
Да само тенкове и топове возе знат
Ја ћу радије да возим санке,
И нећу да порастем за инат!

Ако ће велики људи рањени да вриште,
Мјесто за лимунаду да за метке праве аутомат,
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МИРОЛЮБИВАЯ ПЕСНЯ

Радомир Мичунович

Никакое оружие само по себе
ещё не способно к пальбе.

Любому ружью нужен боеприпас
и наводящий мушку глаз.

И лоб, чтобы думать о цели, мишени
и об огне на поражение.

И два сердца, одно из которых застыло,
чтоб в другое пуля как раз угодила.

И пальцы, которые точно в срок
безжалостно спустят курок.

Так водится в мире из века в век:
на человека восстаёт человек.

А когда б у детей спросили совета,
пули бы превратились в конфеты!

С.П.

НЕ ХОЧУ РАСТИ

Драган Радулович

Если и дальше большие люди будут, безумно-удаленькие,
Убивать и надменно войны вести,
Я останусь навеки маленьким
И не буду больше расти.

Если большие люди рушат будущего этажи,
Если они будут нежные цветы косить
И в огонь бросать бóсых и живых,
Я не буду назло им расти.

Если большие люди лишь обивают пороги банков,
Чтоб только танки да тягачи по дорогам ползли,
Я лучше буду кататься на санках
И не буду назло им расти.

Если большие люди раненые закричат,
Станут плакать и клясться – мол, время войны прошло,
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Ја ћу и даље да идем у забавиште,
И нећу да порастем за инат!

НЕЋУ ДА СЕ ИГРАМ РАТА

Драган Радуловић

Натмурени cвијет пали тамни плам,
неком запали кућу, неком убије брата,
ја нећу више да вичем: „там, там“,
ја нећу више ни да се играм рата.

Убију охоли топлину и храброст мушку,
цвијеће треба сијати, а не метке из аутомата,
ја ћу бацити своју зелену пластичну пушку,
ја нећу више ни да се играм рата.

Тај натмурени свијет ко да је злобом храњен,
својом дрском руком срдашца наша хвата,
кад ме другови позову рећи ћу да сам рањен,
ја нећу више ни да се играм рата.

ЗАШТО СЕ НЕ ИГРАМ РАТА

Будимир Нешић

Нећу да се играм рата,
Морам да заробим брата.

Нећу да ме мој друг Ива
Издајицом, чак, назива,
Што из сваког нашег рата,
Кришом ослободим брата.

Непријатељ, ни у шали,
Не дам да је мој брат мали.
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Я всё равно буду ходить в детский сад
И не буду расти им назло.

А.О.

НЕ ХОЧУ ИГРАТЬ В ВОЙНУ

Драган Радулович

Мрачный пылающий мир...  а внутри у него – пустота:
брата убьёт мимоходом и дом подожжёт, как свечу…
Я выхожу из игры, не желаю вопить „та-та-та!“.
Больше в войну не играю, стрелять ни в кого не хочу.

Наглость пирует, а в мужество пули летят.
Надо бы сеять цветы, а не пули…
    А я всё кричу и строчу.
Выброшу в мусор пластмассовый свой автомат.
Больше в войну не играю, стрелять ни в кого не хочу.
 
Этот пугающий мир, в чьих угрюмых я лапах скольжу,
сердце моё забирает в объятия зла своего.
Если друзья позовут, не откликнусь… мол, ранен, скажу.
Больше в войну не играю, стрелять не хочу ни в кого…

М.Г.

ПОЧЕМУ Я НЕ ИГРАЮ В ВОЙНУ

Будимир  Нешич

Я в войну играть не буду!
Лучше вымою посуду,
Лучше маме помогу,
Чем смотреть в лицо врагу!

Ведь врагом в такой войне
Мой братишка будет мне,
Или друг мой самый лучший,
Иль сосед, на крайний случай...

И не предлагайте,
Без меня играйте!

Ну а если вдруг случится
Враг опасный у крыльца,
С ним без страха выйду биться
До победного конца!

С.Г.П.
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ДЕТЕ

Радмила Томић

Само дете може наћи
мир, и тамо где га нема,
њему душа сунца иште
и олуја кад се спрема.

Само деца куле граде
и када их други руше,
док ти сузе очекујеш
смех звони из дечје душе.

Деца могу покренути
све светове, све планете.
Кад не можеш, кад не умеш,
види, можда може дете!

ДЈЕЦА НЕЋЕ ДА БЈЕЖЕ

Драган Радуловић

Кад јагње заклано буде
отежа суза сјете,
кад убијају људе,
гдје да бјежи дијете?

Кад куршум опасно плане
и зрна смрти полете,
птица бјежи са гране,
ал гдје да бјежи дијете?

Кад ТВ ужас кресне
и занијемиш свијете,
људи бјеже у несне,
ал гдје да бјежи дијете?

Дијете бјежати неће
јер звјездано свјетлуца,
дијете заставом среће
и осмијехом – пуца!
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ДИТЯ

Радмила Томич

Только дети мир находят
даже там, где мира нет.
Эти души ищут солнце
там, где ночь затмила свет.

Только дети башни строят,
когда их другие рушат.
Вместо безутешной боли
смехом полнятся их души.

Дети приведут в движенье
все миры, планеты тоже.
Ты не можешь, не умеешь?
А дитя, быть может, сможет.

А.Б.

ДЕТИ НЕ УБЕГУТ

Драган Радулович

Если заколот ягнёночек будет,
слёзы печали прольются по лицам.
Если вокруг – убитые люди – 
некуда будет ребёнку укрыться.

В миг, когда выстрелом воздух разорван,
с дерева стаей поднимутся птицы.
Смерть разбросает чёрные зёрна,
некуда будет ребёнку укрыться.

Вновь телеужас с экранов грохочет,
мир ни словечка в ответ не проронит.
Спрячется взрослый в бессонные ночи – 
некуда детям бежать от погони.

Нет, никуда не сбегут наши дети –
яркими звёздами ночью сияют, 
радостным смехом стреляют по смерти,
знаменем счастья нас укрывают.

П.Ф.
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ТАТА, НЕМОЈ ДА БУДЕШ ЛОВАЦ

Недељко Попадић

Тата, немој да будеш ловац:
погледај моје тужно лице...
Тата, продај некоме пушку.
Тата, шта су ти криве птице?

Тата, можеш да будеш лекар.
Можеш да копаш руднике црне.
Тата, можеш да будеш пекар.
Тата, шта су ти криве срне?

Тата, не купуј више метке.
Тата, молим те, дозови себе.
Тата, схвати, пуцаш у неког
– ко не може у тебе!

ЛОВ НА ПТИЦУ

Милоје Радовић

Стопама ловци шуму притисли,
узак им видик, уже им мисли.

Очима птицу по небу гоне,
решили лет да јој поломе,

По шуми псето страх отреса,
режањем реже мирна небеса.

Стиша се дах. Загрме пушка!
Сломљени лет паде издушка.

У псећу чељуст перје зарони,
Сунце се постиде, па се заклони.
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ПАПА, НЕ БУДЬ ОХОТНИКОМ

Неделько Попадич

Папа, не будь охотником:
я не могу смириться...
Продай ты ружьё кому-нибудь.
Что тебе сделали птицы?

Папа, ты можешь быть лекарем.
И шахты копать, наверно.
Ты можешь быть токарем, пекарем.
Что тебе сделали серны?

Папа, не покупай ты
пули, приди в себя.
Папа, пойми, ты стреляешь
в того, кто не может в тебя!

А.Б.

ОХОТА НА ПТИЦУ

Милое Радович

Ступнями охотники лес поприжали,
исчез горизонт, и мысли пропали.

Глазами-стволами птиц по небу гонят:
решили – полёт навек похоронят.

Щенок бежит пó лесу, страх отрясает –
рыком рычат на него небеса.

Дыханье притихнет – ружьё прогремит!
Полёт на земле бездыханный лежит.

В челюсть псиную – перья остылые.
Солнце заходит. Солнцу стыдно.

А.О.
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КАД ПРОМАШИШ ПТИЦУ

Драган Радуловић

Не волим свршетак
кад смрт срцу приђе,
нека сваки метак
птицу мимоиђе!

С љубављу у срцу
упали фитиљ,
кад промашиш птицу
– погођен је ЦИЉ!

НЕК ПРОМАШИ

Недељко Попадић

Лети метак преко поља
опасан у лету...
Ја се надам, ја се молим
да промаши мету.

Није важно кога гађа,
птицу ил’ хијену...
Нек промаши! Нек погоди
брдо... или стену...

Лети метак. Ја се бојим.
Негде мора стати...
Не дај Боже да заплаче
било чија мати.

Да ли гађа вука, лане,
црнца или белца,
ја се молим да задрхти
рука тога стрелца...
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ПРОМАХНИСЬ

Драган Радулович

Очень не люблю я –
птицам смерть нести.
Мимо сердца пуля
пусть пролетит!

Посылай с любовью
дробь или шрапнель...
Только промахнувшись,
попадёшь ты в ЦЕЛЬ!

А.Б.

ПУСТЬ ПРОМАХНЁТСЯ

Неделько Попадич

Летит пуля – голоднá,
опасный полёт...
Я надеюсь, что она
в цель не попадёт.

И куда её несёт? –
в птицу ли, в гиену...
Пусть промажет! Попадёт
в скалу... или в стену...

Летит пуля через луг.
Где ей цель назначена?..
Не дай Бог, снова вдруг
чья-то мать заплачет.

В чёрного иль белого,
в волка ль, в оленькá...
Я прошу, чтоб дрогнула
у стрелка рука...

А.Б.



790 ШАРЕНИ МОСТ  – ЈА СЕ НЕ ИГРАМ РАТА

ТУЖИЦА ЈЕДНОГ ЛОВЦА

Љубивоје Ршумовић

Када год се пушке машим
Ја промашим
Нити дрхтим нит се плашим
Ал промашим
Нит се буним док је пуним
Ал промашим
Нит се браним док нишаним
Ал промашим
Нит се свађам када гађам
Ал промашим
Нити штуцам када пуцам
Ал промашим
Међу туђим међу нашим
Ја промашим

Јављају из Осла
Да ту нису чиста посла
Јављају из Брисла
Да то нема смисла

Осрамотим карабина
Као стрина
Упропастим сваког метка
Као тетка
Зечеви и друге звери
У завери
Проносе ми своје њушке
Испред пушке
И говоре све што мисле
У каписле
Извлаче ми душицу
На мушицу

Јављају из Осла
Да ту нису чиста посла
Јављају из Брисла
Да то нема смисла

НЕЋЕМО ПУШКЕ, ХОЋЕМО КРУШКЕ

Горан Радошевић Радош

Јавила се једна пушка:
Не желим да будем пушка
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ПЕЧАЛЬ ОДНОГО ОХОТНИКА

Любивое Ршумович

Когда я за ружье хватаюсь,
Я промахиваюсь.
Я не трясусь и не пугаюсь,
Но промахиваюсь.
Я аккуратно заряжаю,
Но промахиваюсь.
И целясь, я не защищаюсь,
А промахиваюсь.
Когда палю, я не ругаюсь,
Но промахиваюсь.
Среди любых – своих, чужих –
Я промахиваюсь.

Пишут из Осло:
Дело не чисто.
Пишут из Бостона:
В этом нет смысла.

Я позорю карабин,
Как кретин.
Зря теряю свой заряд
Год подряд.
Зайцы, лисы – там и тут,
Не бегут.
А сидят вокруг меня,
Как родня.
Прямо в дуло, что хотят
Говорят,
Целясь в душу каждый раз
Или в глаз.

Пишут из Осло:
Дело не чисто.
Пишут из Бостона:
В этом нет смысла.

Е.В.

ДОЛОЙ РУЖЬЯ – ДАЁШЬ ГРУШИ

Горан Радошевич-Радош

Одно ружьё заявило:
„Надоела ружейная сила,
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Морам хитно да вам јавим
Нећу ратом да се бавим
Јавио се један метак:
Не желим да будем метак
Нећу више да пробијам
Макар моро да робијам

Јавило се једно ђуле:
Не желим да будем ђуле
Доста ми је овог топа
Одлазим из ових стопа

Јавила се и ракета:
Доста ми је овог света
Нећу никог ја да дирам
Нећу да се ракетирам

Војничина хлади главу
Гледа пушке и топове
Изем ти ја такву славу
Одох и ја – у попове

ПАМТИ

Петар Деспотовић

Ко пази, опази,
Ко тражи, налази,
Ко ходи, находи,
Ко годи, угоди.

Ко се добро влада,
Добру нек се нада.
Ко се са злим дружи,
Све се на зло тужи.

КАД БИ

Јован Јовановић Змај

Кад би свако ко с’ спотакне
    Уклонио с пута кам,
Путови би наши брзо
    Били глатки као длан.
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Я должно заявить вам, братцы –
Не желаю войной заниматься!“
И тут заявила пуля:
„Летать не желаю – дуля,
Не хочу никого пробивать,
Каторгу пошла отбывать“.

Снаряд заявил: „Всё, не надо,
Не желаю я быть снарядом,
Хватит с меня моей пушки,
Ухожу, прощевай, подружка“.

И заявила ракета:
„Хватит, прости, планета,
Не хочу убивать и третировать,
Надоело мне ракетировать“.

Вояка башку охлаждает,
Смотрит на ружья, орудья:
„Толку в славе... пускай пропадает,
А я – в попы я уйду, люди“.

А.О.

ПОМНИ

Петар Деспотович

Кто верит – встречает,
Кто зрит – примечает,
Кто ходит – находит,
Кто ладит, тот сладит.

Кто добром дорожит,
К тому добро спешит.
Кто со злостью дружен –
От злости недужен.

О.А.

КАБЫ

Йован Йованович-Змай

Кабы каждый, кто споткнулся,
 Да убрал с дороги камень,
Каждый шрам бы затянулся
 Перед нами и за нами.

А.Б.



794 ШАРЕНИ МОСТ  – ЈА СЕ НЕ ИГРАМ РАТА

ТАКО РЕЧЕ ГОСПОД ИСУС

Николај Велимировић

Пустите ми децу малу
Нека приђу мени близу,
Та деца су с анђелима
У истоме бисер низу.

Па загрли Исус ђаке
Девојчице и дечаке,
Још их редом благослови,
Малишане и све ђаке.

Тај благослов и ја носим
И осећам руку благу
Што ме држи, што ме води
И на путу даје снагу.

Па кад Исус мене воли
И ја Њега много волим,
За сву децу ја се Њему
И дан и ноћ лепо молим.

СМРТ КОЊА

Лаза Лазић

Коњ војнички тркну касом
путем преко црног блата.
Прскала је тупим гласом
бела пена од граната.

Као вал, ко раздирућа
секира, бол тад га зали.
Расцепљених врелих плућа
низ каљав се шанац свали.

И, као да негде, тамо,
чује трубу, коњ тад главу
диже... Спусти је у траву.
А затим се сав притаји.
Беоњача још му само
ко крваво небо сјаји.
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ТАК ГОВОРИТ ГОСПОДЬ ИИСУС

Николай Велимирович

„Пусть ко мне приходят чада,
Маленьких ко мне пустите;
Дети с ангелами рядом – 
Жемчуга на той же нити“.

Обнимая ребятишек – 
И девчонок, и мальчишек – 
Иисус благословил их – 
Школьников и всех детишек.

Чувствую благую руку
Я в Его благословенье,
Что поддержит, сил прибавит
И укажет путь к спасенью.

Ведь Христос меня так любит
И Его ведь так люблю я,
И за всех детей на свете
День и ночь Его молю я. 

А.К.

ГИБЕЛЬ КОНЯ

Лаза Лазич

Конь шёл рысью – поводья на холке –
по дороге, в чёрной грязи.
Глухо воздух вспороли осколки
от гранаты, упавшей вблизи.

Волны боли коня окатили,
как от сотни в боках топоров,
и с разорванным лёгким без силы
рухнул он в придорожный ров.

Ещё голову поднял, словно
где-то там заслышал трубу,
поднял – и опустил в траву.
А потом его холод сковал,
и лишь отсвет неба багровый
в белках его глаз дрожал...

Е.Т.
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КАКО СЕ ГЛЕДА НЕБО

ДА ЛИ ТО У ГРАД ДОЛАЗИ ЈЕСЕН

Драган Лукић

Да ли то у град долази јесен
кад на углу чича кестен пече
и неки дечак, жеравком занесен,
пред кестењаром чучи цело вече.

Да ли то у град јесен стиже
кад чистач почиње с лишћем игру
и кад му вихор капу диже
и заврти лудо ко дечак чигру.

Да ли то градом јесен свира
и моје маме прати песму
или је звиждуком весељко дира
што крпом старом завија чесму.

Да ли то градом јесен жута
задрма школска звона редом
и сриче буквар из школских клупа
и прва слова пише кредом.

ТРИ ПРОЗОРА

Драган Лукић

Три прозора на кући су три слике у соби,
три слике у боји,
три слике живе –
сликама се
укућани моји
свакога дана диве.

Прва је слика:
Високи јаблан који се често клања.

Друга је слика:
Црвени кров
на кући која је од наше мања.
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КАК СМОТРЯТ НА НЕБО

И ОПЯТЬ В НАШ ГОРОД ВХОДИТ ОСЕНЬ

Драган Лукич

И опять в наш город входит осень,
и опять пекут каштаны на углу,
и какой-то мальчик глазом косит
на жаровню, угли и золу.

И опять на город осень наступает,
дворник начал с листьями игру,
ветер шапку с дворника срывает,
как юлу, гоняет по двору.

И опять играет осень песни,
подпевает моей маме сквозь туман,
и в саду, насвистывая весело,
кто-то тряпкой оборачивает кран.

И опять настала осень яркая,
разбудила школьные звонки,
буквари листает нам за партами,
что-то пишет мелом у доски.

А.Б.

ТРИ ОКНА

Драган Лукич

Три окна – как три картины
На стенах моей квартиры.
Три больших,
Три цветных,
Три живых
Картины.
Каждый день
Моя семья
Смотрит их,
Смотрю и я.

На картине первой
Высоченный клён,
Если дует ветер,
Кланяется он.
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Слика је трећа:
Балкон нов
на згради која је од наше већа.

Три прозора на кући су три слике на зиду стана,
шарене преко дана,
а тамне преко ноћи.

ПРОЗОР

Звонимир Костић Палански

У прозор стане јато звезда,
у мало већи – целе галаксије
да и не помињем разно цвеће
и разне саксије.

Али постоји један Прозор,
и н  ч

а
о ј  у
н в

и  д
м ш
е е  и

у њему живе читаве куће,
т

у р
л г  љ
и о  у
ц в  д
е и  и

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
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На второй картине
Голубятни, крыши.
Мы их видим потому,
Что наш дом всех выше.
На картине третьей
Новый дом большой.
Он один полнеба
Заслонил собой.

Три окна как три картины
На стенах моей квартиры:
Пёстрые – дневные,
Тёмные – ночные.

Ю.В.

ОКНО

Звонимир Костич-Паланский

В окне помещается стая звёзд,
а в большом – галактики целые,
не говоря уже о цветах –
жёлтых, красных и белых...

Но есть в квартире одно Окно,
   т           в     ч
   а                у
   м,                   д
                н
   с                о
   л                м
   о                
   в                ч
   н      у
   о      д
      е,  
живут деревья, большие дома,
   у           п     
   л           л     л
   и           о     ю
   ц           щ     д
   ы           а     и
           д  
           и  
   ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

А.Б.
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ОБЛАК УМЕТНИК

Десанка Максимовић

Занесе ме једанпут
облачак инокосни,
као цвет лагани, росни.
Сам сред пучине сиве, 
без друга каквог, облака,
без блиске душе живе,
стао је да се пашти
да дворац сазида бели
како га види у машти.
Зида га, зида, час цели,
па незадовољан сруши,
остане без иметка,
и поново све диже
из почетка, из почетка.
Сад му се не свиде куле,
без срца их обара;
а сад од степеништа
камен на камену не оста;
па опет изнова ствара,
никад му није доста.

ПУТЕВИ

Милован Витезовић

Пут се може срести свуда,
то је право што кривуда.

Путевима раскрснице
ко дрвету што су гране.

Путеви су као птице
које прхну на све стране.
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ОБЛАКО-ХУДОЖНИК

Десанка Максимович

Привело меня в восторг
облачко сребристое
светом нежным, словно цвет
дымянки росистой.
Одинёшенько-одно
средь седой пучины
бьётся с хаосом оно,
без друга кручинясь.
Без родной души грустя,
в тех краях небесных,
созидает не спеша
дворец белый, как мечта,
с башнями отвесными.
Строит-строит целый час, укрепляет
и, внезапно разлюбив, вдруг ломает,
Но опять воздушный замок воздвигает,
воплощая грёзы и виденья.
Все свои недолговечные строенья
отвергает.
Не оставляя камня на камне,
рушит
и строит заново. 

И.Б.

ПУТИ-ДОРОГИ

Милован Витезович

Путь-дорога всюду есть,
вьётся там, вьётся здесь.

Для путей перепутья –
как для дерева прутья.

Дороги – как птицы, которые
упархивают во все стороны.

А.Б.



802 ШАРЕНИ МОСТ  – КАКО СЕ ГЛЕДА НЕБО

ДЕЧАК И ПЛАНИНА

Недељко Попадић

– Планино, изгубио сам се у ноћи.
Не знам изаћи.
Планино, не знам куда сад поћи...
– Већ ћеш се снаћи.

– Планино, ја сам дете из града...
Плаши ме мрак.
Планино, кажи, шта морам сада?
– Да будеш јак.

– Планино, нека бар звезде горе.
Нек месец сја.
Сапутник ми треба до зоре...
– Чувам те ја.

– Планино, плаше ме сенке у низу
и овај мук.
Може ли медвед да буде близу?
– Може и вук.

– Како да будем од тебе већи?
Тајну ми одај.
Кажи, како те без страха прећи?
– Певај и ходај.

– У реду... песма нек буде лек...
Зар тако довек?
Шта хоћеш од мене, дечака тек?
– Да будеш човек.

ПОНОЋ

Велимир Ралевић

У ноћном часу тамном
Мама – осјећам страх
– Не бој се – маштај са мном
– Мисли на звјездани прах

Мама – у овом тешком
Сату – шта тата ради
– Мисли на тебе са смјешком
Док руду из земље вади
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МАЛЬЧИК И ГОРА

Неделько Попадич

– Гора, я ночью сбился с пути.
Тропинок кругом так много.
Гора, я не знаю, куда идти...
– Ты скоро найдёшь дорогу.

– Гора, я из города... Еле жив...
Меня так пугает мрак.
Гора, как быть мне теперь – скажи.
– Будь сильным. И твёрже шаг.

– Гора, пускай хоть звезда горит.
Пускай хоть месяц сияет.
Спутник нужен мне до зари...
– Не бойся. Храню тебя я.

– Гора, вокруг теней круговерть,
то тишина, то вой.
Может, где-то близко медведь?
– А может, и волк.

– Как мне выше тебя подрасти?
Тайну открой.
Скажи, как без страха сквозь ночь пройти?
– Просто иди – и пой.

– Как, мне в помощь – лишь песня одна...
И только она – навеки?
Что хочешь ты от меня, пацана?
– Чтоб ты стал человеком.

А.Б.

ПОЛНОЧЬ

Велимир Ралевич

Посреди этой ночи тёмной,
Мама, берёт меня страх...
– Не бойся, забудься дрёмой
И думай о звёздных мирах!

Мама, во тьме этой липкой
Что у отца за труды?
– Тебя вспоминая с улыбкой,
Он занят добычей руды!
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Мама – у овој тмуши
Куд задњи зрачак оде
– Послушај свице у души
Они нека те воде

Мама – извини – праштај
Твој дјечак баш није јак
– Затвори очи – маштај
И побиједићеш мрак

ОБЕЛЕЖЈА

Јован Јовановић Змај

По свом перју птица,
По чистоћи домаћица,
По укусу со,
По рогов’ма во,
По топлоти лето,
По лајању псето,
По говору луда
– Познају се свуда.

МОЗАК

Душко Трифуновић

Мозак је најпаметнији
он тако свашта зна
а лако му је
кад му у томе
помажем ја

Да мене нема да причам
да није мисли мојих
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Мама, во мраке так быстро
Тают все огоньки!
– Найдёшь в душе своей искры –
Возьми их в проводники.

Мама, прости, я не воин,
Быть сильным невмоготу...
– Глаза закрой и мечтам дай волю –
Так победишь темноту!

С.П.

ВЕРНАЯ ПРИМЕТА

Йован Йованович-Змай

Очень просто и легко
По листку узнать растенье,
Птиц – по цвету оперенья,
А по вкусу – молоко.
По дрожащему хвосту
Видно зайца за версту.
По теплу узнаешь лето,
Ночь – по тьме,
А день – по свету.
По седым вершинам – горы,
По слезам – беду и горе.
По теченью – реку,
Море – по волнам.

Узнаешь человека
По его делам.

Л.Я.

МОЗГ

Душко Трифунович

Мозг умнее всех на свете,
он всё знает – да!
и ему легко –
раз в этом
помогаю я.

Я говорю всерьёз,
себе задаю вопрос:
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ко би се уопште сетио
да мозак и постоји

КАД РАЗМИСЛИМ МАЛО

Небојша Иваштанин

Што се размишљања тиче,
само бих ово рећи мого:
кад размислим мало,
схватим да треба
размишљати
много.

ПАУН

Гвидо Тартаља

Реп му велик, мозак мали,
       па се можда с правом
паун својим репом хвали
       а не својом главом.

КОПРИВИНА ХВАЛА

Јован Јовановић Змај

Хвалила се коприва:
    „Ја сам страшно цвеће,
Гром у свашта удари,
    Ал’ у мене неће.

Ја сам јунак једини
    Међ свекол’ким цвећем:
Гром се боји од мене,
    Да га не опечем“.

Шта да велим на ову
    Копривину хвалу?
Њојзи нек је на дику,
    А нама — на шалу.
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не будь меня – кто б заметил,
что существует мозг? 

А.А.Б.

НЕМНОГО ПОДУМАВ

Небойша Иваштанин

Что касается мыслей –
одно лишь сказать я мог бы:
я понял,
немного подумав,
что думать следует –
много.

А.Б.

ПАВЛИН

Гвидо Тарталья

Мало мозга, хвост торчком,
 так павлин зато и
хвалится своим хвостом,
 а не головою.

А.Б.

КРАПИВИНА ПОХВАЛЬБА

Йован Йованович-Змай

Хвасталась крапива:
 „Я цветок ужасный,
Гром во всё ударить может,
 А в меня – опасно.

Я единственный герой
 Средь цветочной братии
Гром боится, что я
 Могу покусать его“.

Что сказать на эту
 Похвальбу крапивы?
Пусть дурак бахвалится –
 Разве это диво!

А.Б.
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СМАК СВЕТА

Душан Илијин

Врачара једна
прошлог лета
прорекла је
смак света

Нека друга
овог јутра
прети потопом –
и то већ сутра

А од недеље –
нека трећа –
каже да стиже
катастрофа највећа

Али мене није
због тога брига
и идем напоље
да се играм

Јер сам чуо
да врачаре знају
лошу прогнозу
често да дају

БЕСПОСЛЕН ПАСТИР

Јован Грчић Миленко

Ноћно је небо сјало
У јасно-плавој боји.
Пастиру на ум пало
Да сјајне звезде броји.
„Где памет оста твоја?“
Љут Месец доле виче;
„Ни ја им не знам броја,
Тек знам да небо диче!”
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КОНЕЦ СВЕТА

Душан Илиин

Одна гадалка
в прошлое лето
всем предсказала
конец бела света

Другая гадалка
утром за завтраком
грозит нам потопом
причём уже завтра

А с воскресенья
какая-то третья
сулит катастрофы
и лихолетья

Но что мне за дело
до горестных басен
на улице смело
играю день ясен

Слыхал я всё это
гадалки не раз
прогнозом неверным
пугали нас

С.Г.

НИКЧЁМНЫЙ ПАСТУХ

Йован Грчич-Миленко

А ночью небо светлым
Стало, как опал,
Пастух же неприметно
Звёзды всё считал.
Но месяц крикнул грозно:
„Безумец! Я и сам
Числа не знаю звёздам,
Что славят небеса“.

С.Г.



810 ШАРЕНИ МОСТ  – КАКО СЕ ГЛЕДА НЕБО

КАД СЕ ВРАТИСМО СА ПУТА

Раде Обреновић

Ишли смо
на далек пут,
иза сто планина
и толико река.

Видели смо
двадесет градова
и двапут више села,
језера, мора
и понеки океан.

Кад смо се вратили
тата нам шапутао:
– Богатији смо...

Ја не разумем
како богатији
кад смо потрошили
све паре.

ЦЕНОВНИК

Душан Радовић

– Колико се плаћа претплата
за цвркут птица ?
– Колика је цена ваздуха
у новим динарима?
– Да ли се хлад дрвећа плаћа на сат
или на метар?
– Да ли је цена сунца иста
и лети и зими ?
– Да ли цвеће посебно наплаћује гледање,
а посебно мирисање?
– Колико времена треба да се сагради планина
средње величине ?
– Да ли је река јефтинија на извору
или на ушћу?
– Извините, колико сте платили
што сте се родили?

ШТА ЈЕ БЕСПЛАТНО?

САМО ОНО ШТО ЈЕ
НАЈВЕЋЕ,
НАЈЛЕПШЕ
И НАЈВАЖНИЈЕ!
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КОГДА МЫ ВЕРНУЛИСЬ ИЗ ПУТЕШЕСТВИЯ

Раде Обренович

Мы отправились
в дальний путь,
за сто гор
и столько же рек.

Видели
двадцать городов
и вдвое больше сёл,
озёра, моря
даже океан.

Когда мы вернулись,
папа шепнул:
– Мы стали богаче...

Не пойму,
как так – богаче?
Мы же истратили
все деньги.

А.Б.

ПРЕЙСКУРАНТ

Душан Радович

– Сколько стоит щебет птиц?
– Почём воздух в новых динарах?
– Как платят за тень деревьев –
в часах или в метрах?
– В какую цену солнце летом? А зимой?
– Цветы отдельно взимают плату за красоту
и отдельно за аромат?
– Сколько времени нужно, чтобы воздвигнуть
гору средней величины?
– Где река дешевле – у истока или в устье?
– Простите, сколько вы заплатили за то, что родились?

ЧТО В ЖИЗНИ БЕСПЛАТНО?

ТОЛЬКО ТО,
ЧТО БОЛЬШЕ,
ЛУЧШЕ
И ВАЖНЕЕ ВСЕГО!

А.Б.
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РУЖНО ПАЧЕ
(Ханс Кристијан Андерсен)

Драган Лукић

Андерсен, Андерсен...
Писо бајке, занесен.

Рођен као ружно паче,
схватио шта деца значе.

Нашао је међу нама
цурицу са жижицама.

Андерсен, Андерсен
није трен, није сен – 

Нема куће ни детета
овог света, целог света

да га не зна и не чује,
јер Андерсен још путује.

Андерсен Ханс Кристијан
у свакој кући има стан.

Андерсен, Кристијан Ханс,
у свакој школи има час.

Кристијан Ханс Андерсен
није трен, није сен...

ПИТАЛИЦА ЗА Д.

Перо Зубац

Шта ти вали ноћу зборе,
кад ти дођу под прозоре?

Пучина се тиха плава,
сву ноћ с тобом дошаптава.
Мале тајне, ником знане,
казују се док не сване.
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ГАДКИЙ УТЁНОК
(Ганс Христиан Андерсен)

Драган Лукич

Андерсен, Андерсен…
писал сказки, радовался.

Рождённый как гадкий утёнок,
он знал, кто такой ребёнок.

Видел необычное
и в девочке со спичками.

Андерсен, Андерсен –
по любому адресу

узнают его все дети
в целом свете, белом свете.

Лучше сказок не найти!
Андерсен всегда в пути –

Андерсен Ганс Христиан
в каждом доме в гости зван.

Андерсен Христиан Ганс
нам даёт светлый шанс.

Андерсен, Андерсен –
осветил нас радостью!..

М.А.Б.

ВОПРОСЫ

Перо Зубац

Что волны говорят, когда темно
и море подступает под окно?

Там синева бескрайняя видна,
всю ночь с тобою шепчется она.
Никто не знает этих малых тайн,
тебе – они открылись невзначай.

А.Б.
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ДРУГИ

Душан Радовић

Најлепше ствари дешавају се другима.
Међутим, они то не знају.
Они мисле као и ми:
да се најлепше ствари дешавају другима.

КО ХОЋЕ ДА ДОЖИВИ ЧУДО

Десанка Максимовић

Ко хоће да доживи чудо
мора се радовати као ласте,
мора му бити дато
да може и заплакати обилато
кад до дечака већ одрасте.

Ко хоће да доживи чуда
мора веровати да она постоје
у свету свуда,
а покрај звезда што их видимо
и невидљиве звезде се роје.

Мора веровати међ’ гласовима
који допиру до нашег уха
у тихо вече
да их још исто толико има,
да и песма за коју немамо слуха
сваки час украј нас протече.

ПОЖАРНИЧКА ПЕСМА

Војислав Ј. Илић

Тиха поноћ земљу скрива,
Све спокојно снева сан
И милине рајске снива,
Док не сване бели дан. –
Ал’ спокојство све док љуби,
Док царује ноћи крас,
Јасним гласом труба труби
И страшни се хори глас:
   Тра-та-тра-та!
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ДРУГИЕ

Душан Радович

Другие всё делают лучше, чем мы.
Но они об этом не знают.
Они, как и мы, думают:
что другие всё делают лучше, чем они.

А.Б.

КТО ДУШУ ОТКРЫВАЕТ ЧУДУ

Десанка Максимович

Кто душу открывает чуду,
тот должен чувства не скрывать –
от счастья ласточкой летать
и плакать в горькую минуту,
когда он будет вырастать.

Кто душу открывает чуду,
тот должен искренне считать,
что чудеса таятся всюду,
а возле звёзд, что видят люди,
нам мелких звёзд не увидать.

И слыша голоса земные,
что может ухо воспринять,
он должен верить и в иные
слова, сигналы, позывные,
что не дано пока понять.

В.Л.

ПЕСНЯ ПОЖАРНИКОВ

Воислав Й. Илич

Тихой полночью укрыта
Вся земля, все смотрят сны,
Суматоха дня забыта,
Чист и ясен свет луны,
Всё спокойствием объято,
Ночи царствует краса...
Только вдруг – трубы раскаты,
Страшный грохот, голоса:
 Тра-та-та, тра-та-та!
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И у мирном часу тада
Засија се румен жар,
Дом се руши, стреха пада
Стресајући дим и гap.
Отимље се сила беса
И развија грозну моћ –
Јаук лети под небеса
Кроз суморну, бурну ноћ:
   Ватра, ватра!

Држ'те лестве, воду амо,
У пламену варош ври,
Ал' док врисак лети само,
Ту је помоћ, ту смо ми!
И понова све се губи,
Малаксава адска моћ –
И још само труба труби
У дубоку, мирну ноћ:
   Тра-та-тра-та!

ШТА СВЕ САЊА МАЛА ЈАЊА

Стеван П. Бешевић

Чудан сан сам ноћас снила
(деца могу свашта снити),
само не знам да л’ то може
и на јави тако бити...

Сневала сам сан чудесан,
баш ко да је чиста јава:
изнад мене златно грање
а на грании тица плава.

Па ми титца трешње бере
и у моје баца крило;
једно ми је само жао:
што је све то у сну било.
И коштице нису биле
ко обичне (баш ни близу!),
већ све бисер, и ја мами
тад нанизах сјајну низу ...

Ал’ што беху трешње дивне...
Жељо моја, жељо пуста!
Још сам јутрос осећала
како су ми слатка уста.
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Кончен отдых – и тогда же
Полыхнул багровый жар.
Рухнул дом, взлетает сажа,
Валит дым, ползет угар.
Рвётся бешеная сила –
Заревела во всю мочь,
Загудела и завыла,
Опалив пожаром ночь:
 Красно-та, страшно-та!

Быстро! Лестницы и воду!
Всех пожарные спасут,
Только крикни: „На подмогу!“ –
Вот и мы, мы тут как тут!
Дело сделано, ребята,
Силам ада уж невмочь –
А вдали трубы раскаты
Всё ещё тревожат ночь:
 Тра-та-та, тра-та-та!

М.А.Б.

ЧТО ВИДИТ ВО СНЕ МАЛЕНЬКАЯ ЯНЯ

Стеван П. Бешевич

Мне снился дивный сон всю ночь
(что детям только не приснится!)
не знаю одного: точь-в-точь
могло ли в жизни всё случиться.

Так вот, чудесный сон и редкий
стекал мне явью на ресницы:
вот надо мной златые ветки,
и синяя на ветке птица.

Черешни птица собирает,
бросает мне в охапку. Груда
тех ягод, словно сон, растает.
Как жаль, не станет явью чудо.
А косточки вдруг стали сами
(такого ведь не может быть!)
жемчужинами – и я маме
нанизывала их на нить.

Ах, как же хороши черешни!
но все желания лишь прах:
ведь утром только вкус нездешний
от них остался на губах. 

С.Г.
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СТРАХ ОД ДУБИНЕ

Мирјана Булатовић

Конобарица са небеса,
која се зове стјуардеса,
о путницима се лепо стара
на десет хиљада метара.
 
Занимљиво је како се она
навикла на ћуд авиона.
Грдосија се страшно затресе,
и ево слатке стјуардесе:
– Не брини – каже – ништа то није,
мале ваздушне провалије.
 
Има ли она уопште маште?
Доле су куће, потоци, баште,
прашуме, ледници, глечери, звери – 
како јој срце не затрепери?
 
Кад изнад океана лети,
да ли се гладне ајкуле сети?
Зна ли како немани гризу?!
Штета што сам добио визу!
 
Бујна машта ми само смета.
Тако високо изнад света
када се нађе копнено биће,
пожели неко опојно пиће.
 
Мама и тата пију вино,
и њима фино!
– Ви сте мало ниски за виски –
смеши се љупка стјуардеса.
Признајем, јесам.
 Препуштен сили своје маште,
слећем на куће, падам у баште,
плутам по равни океана,
нестала вода, нестала храна,
поздрављам се са небом плавим,
мобилни мокар, коме да јавим,
готово све је, сунчани свете,
скончава једно недужно дете! 
 
Пилот јавља: ближи се писта,
везује се путника триста,
вештачка птица стварно слеће,
а мислио сам – никада неће!
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СТРАХ ГЛУБИНЫ

Мирьяна Булатович

Официанток, долетевших до небес,
удостаивают званья стюардесс.
Их обязанность – вниманье и забота
всем и каждому в течение полета.

И какой бы ни случился перетряс,
стюардесса успокаивает нас,
улыбается и спину держит прямо:
– Не волнуйтесь! Это маленькая яма...

Свой поднос она бестрепетно несёт,
Столь привычная к воздействию высот.
А под нами ведь цветочные поляны,
горы, айсберги, моря и океаны…

Но она, легко откидывая стул,
вряд ли думает о челюстях акул.
Я же словно вижу то, что снизу.
Ну, зачем же нам в посольстве дали визу?

От такого напряженного житья
очень хочется пьянящего питья.
Мама с папой осушили по бокалу.
Им теперь, по лицам судя, горя мало.

И, скрывая всё, бегут издалека,
словно вата, кучевые облака.
Стюардесса усмехается: „Для виски
вы пока ещё, мой мальчик, ростом низки!“

Я, конечно, понимаю это сам.
Просто боязно скользить по небесам.
Ведь бессонное моё воображенье
вряд ли знает, что такое торможенье.
Прохожу я сквозь поля и сквозь сады,
оставляя на земле свои следы,
а затем плыву по морю-океану,
и мобильник выпадает из кармана.
Разрывается связующая нить.
Как узнать, куда брести, кому звонить?

…Возвращаемся к привычному порядку.
Самолет уже выходит на посадку.
Дружно щёлкают замочки поясов.
Раздается хор весёлых голосов...
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Слава Господу и свецима,
приземљује се, а не цима...
Шкљоцају бравице појасева
и хор путника у себи пева,
напољу хладно, ноћ је пала,
домогосмо се Монтреала!  

ЧЕКАЊЕ

Душан Радовић

Седели смо за столом,
по један тањир сваком
– поље је певало под маком.

Седели смо за столом,
по једна виљушка сваком
– поље се гушило под маком.

Седели смо за столом,
по један салвет сваком
– поље је јечало под маком.

Чекали смо за столом,
по једно чекање сваком
– а нигде штрудле са маком!
А нигде штрудле са маком!

ПЕКАР

Иво Мунћан

Тако бео – мени личи
Да станује баш у причи.

Кад се доброћудно смешка,
Налик је на мога Снешка.

Око пећи када ради
Ко да сунца нека гради.

Он је ћутљив, каткад сетан,
Ал' хлеб му је изузетан!
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Наконец, она действительно садится,
наша крупная искусственная птица,
и на выход устремляются туристы –
их не много и не мало – ровно триста!
Холод ночи. Неизведанная даль.
Рейс окончен. Перед нами Монреаль.

Е.Г.П.

ОЖИДАНИЕ

Душан Радович

Сидели мы за столом,
каждому чашку – на-ка
– а поле пело под маком.

Сидели мы за столом,
каждому ложку – на-ка
– а поле гнулось под маком.

Сидели мы за столом,
каждый до сласти лаком
– а поле стонало под маком.

Ждали мы за столом,
каждый от голода плакал
– ну, где же булочки с маком?!..
где же булочки с маком...

А.Б.

ПЕКАРЬ

Иво Мунчан

До того он белый – мне кажется,
Что сюда явился из сказки он.

Широко улыбаться привык –
Добрый, как мой снеговик.

Он в своей печи караваи,
Будто солнышки, выпекает.

Молчалив, а порой печален он,
Но хлеб у него – замечательный!

А.Б.
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СУДБИНЕ

Душан Радовић

Био једном један кнез
– носио је брковез.

Био једном један цар
– носио је самовар.

Био једном један гроф
– носио је грао штоф.

Био једном један сер
– имао је пропелер.

Нестао је онај кнез
– ал’ још служи брковез.

Нестао је онај цар
– још се пуши самовар.

Нестао је онај гроф
– ал’ још служи грао штоф.

Нестао је онај сер
– још се врти пропелер!

СТАРИ САТ

Воја Царић

На зиду стоји као да снева
старога сата бројчаник златни –
када нас буди сат песму пева,
а кад спавамо снове нам прати.

Памтим га дуго ко собу ову
и не волим га ништа мање;
као играчку волим нову
његово старо, мирно куцање.

Једног је дана куцање стало
– били смо с баком ја и брат –
бака се само замисли мало
и рече тихо: „Умро је_сат“.
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СУДЬБЫ

Душан Радович

Князь один когда-то жил
– всё наусники носил.

Жил да был на свете царь
– у него был самовар.

Граф когда-то жил давно
– любил серое сукно.

А ещё был некий сэр
– так он имел геликоптéр.

Князя нет ни там ни тут –
а наусники живут.

Все забыли, где тот царь –
но дымится самовар.

Графа след простыл давно –
служит серое сукно.

Пропадом пропал тот сэр –
ан фырчит геликоптер.

А.Б.

СТАРЫЕ ЧАСЫ

Войя Царич

Старых часов золотой циферблат
задумчиво смотрит вниз со стены.
Утром часы побудку гремят,
а ночью на нас насылают сны...

Я чётко их помню – как нашу столовую,
они и теперь мне всё так же дороги:
любил я, как любят игрушку новую,
их старых стрелок мерные шорохи.

Но как-то раз они взяли и встали!
Мы с братом задрали кверху носы,
а бабушка только взглянула печально:
„Умерли, – тихо сказала, – часы...“
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Нико га није хтео да скида –
као ствар што се дирати не сме.
Још он за мене куца са зида
и још ме буди уз лепе песме.

ЉУДИ САТОВИ

Душан Илијин

Када би људи
сатови били
којим би језиком
они говорили

И да ли би
тај језик страни
имао само две речи –
крени и стани

БУЦМАСТИ САТ

Драган Лукић

Улични буцмасти сат
ко рода стоји на једној нози,
а његов рингишпил стално иде,
нечујно време вози.

Велику лампу на глави држи
– она се пали вечери сваке –
жонглира њоме на једној нози,
па му се диве сусетке баке.

А његов точак са бројевима
свакога тачно обавештава:
колико треба до биоскопа,
колико има неко да спава.

Ко жели да зна колико је сати
велики буцмасти сат нек пита.
Ако сат понекад замишљен ћути –
нека слободно сам прочита.
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Никто не хотел их снимать со стены
как вещь неприкосновенную.
По сей день для меня выводят они
чудесные свои песнопения!

С.П.

ЛЮДИ-ЧАСЫ

Душан Илиин

Если бы люди
часами были,
на каком языке бы
они говорили?

Неужто этот странный язык иностранный
такой простой?
Ведь в нём всего-то два слова –
„иди“ и „стой“.

А.Б.

ЧАСЫ НА БАШНЕ

Драган Лукич

Куда-то делся день вчерашний,
И нынешний уходит прочь.
Глядят им вслед часы на башне
И день и ночь, и день и ночь...

По вечерам часы на башне
Горят во тьме второй луной.
Молчит небесная, а наша
Роняет мелодичный бой.

Определяем мы по бою:
А не пора ли нам поесть?
И не пора ли нам с тобою
У телевизора засесть?

Кого интересует время,
Пускай скорей идёт к часам,
А если те молчат в раздумье,
Пускай на стрелки смотрит сам.

Ю.В.
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ПРОБЛЕМ СТАРОГ САТА

Дејан Алексић

Једном старом сату на памет је пало
Да од силног посла предахне бар мало.

И одлучио је да од свог заната
Одмори се мушки, барем пола сата.

О, стао би радо тај часовник стари,
Ал му један проблем задовољство квари:

Ко ће оних пола сата да му јави
Ако он казаљке своје заустави?
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СТАРЫЕ ЧАСЫ

Деян Алексич

Старым часам ходить больше невмоготу –
Малость передохнуть лелеют они мечту.

И вот однажды часы решились на дерзкий шаг:
Как следует отдохнуть хотя бы четверть часа.

Тут бы и остановился старый хронометр смело,
Да только один вопрос портит ему всё дело:

Кто через четверть часа подаст сигнал „полный ход!“,
Чтобы ему стрелки снова толкнуть вперёд?

А.Б.
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С ОНЕ СТРАНЕ ДУГЕ
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ПО ТУ СТОРОНУ РАДУГИ 
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НЕМОЈ ОВО НИКОМ РЕЋИ

ЕЦИ ПЕЦИ ПЕЦ

Народна

Еци, пеци, пец,
Ја сам мали зец,
Ти си мала препелица,
Еци, пеци, пец!

КАД ПОРАСТЕМ

Ласло Блашковић

Кад порастем,
кад будем снажан,
као кондор ћу летети дуго,
постаћу пилот,
смео и важан,
ако не постанем нешто друго.

Кад порастем,
кад будем спретан,
са много воље
и нешто среће,
на броду ја ћу бити капетан,
ако не постанем нешто треће.

Кад порастем,
хитар и ногат,
ја ћу фудбал да играм вешто,
постаћу славан,
можда и богат,
или ћу бити четврто нешто.

Кад будем велик
и перу вичан,
моје ће речи лутати светом,
постаћу писац,
сам себи сличан,
ако не постанем нешто пето.
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НИКОМУ НЕ ГОВОРИ

ЭЦИ-ПЕЦИ-ПЕЦ

Народная

Эци-пеци-пец,
я-то ведь скворец,
а ты-то перепёлочка,
эци-пеци-пец!

А.Б.

КОГДА Я ВЫРАСТУ

Ласло Блашкович

Когда я вырасту,
буду отважным,
с кондором вместе мы полетим,
стану пилотом,
сильным и важным,
если не стану кем-то другим.

Когда я вырасту,
умным стану,
выпадет счастье
и мне на свете,
на корабле буду я капитаном,
если не стану кем-то третьим.

Когда я вырасту,
ловкий и крепкий,
стать футболистом решил я твёрдо,
стать знаменитым,
мастером редким,
а может, стану кем-то четвёртым.

Вот стану большим,
сочинять буду тоже,
слова мои будут любому понятны,
стану поэтом –
лишь на себя похожим,
если не стану кем-нибудь пятым.

А.Б.
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СУНЦОКРЕТ

Гордана Брајовић

Био један сунцокрет
Један мали сунцокрет.
Имао је косу жуту,
Жути шешир, жуто лице,
Волело га сунце једно,
Волеле га и све птице.

Био једном сунцокрет.
Жута глава, жути цвет.
Једном један сунцокрет.
Волео је сунце, кише,
Волео је траве, жито.

Волео је небо, ето,
Ал’ највише, ал’ највише
Волео је један живот
А живео једно лето.
Само једно дивно лето.

Био једном сунцокрет,
Жута глава, жути цвет.

Једном један сунцокрет.

СУНЦОКРЕТ

Добрица Ерић

Драг ми је ко брат
Дражи
него све друго цвеће

Он, као и ја, тражи
нешто што наћи неће.

Изјутра гледа на исток
чека сунце и трепће
а лице му се чисто
сија од тихе среће.

Удан се врти у кругу
хтео би да прошета
по кукурузном лугу
али му корен смета.
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ПОДСОЛНУХ

Гордана Брайович

Жил-был один подсолнух,
Маленький, в жёлтой шляпе,
Желтоволосый и желтолицый.
Солнце его любило,
Любили его птицы.

Жил-был однажды подсолнух.
Желтоглазый и желтоцветый.
Любил он траву и пшеницу,
Любил он дожди и ветер.

Любил он небо это,
Но больше, больше всего
Любил он жизнь, а вот жил,
А жил одно только лето.
Одно только дивное лето.

Жил-был однажды подсолнух,
Желтоглазый и желтоцветый.
Однажды, один подсолнух...

А.Б.

ПОДСОЛНУХ

Добрица Эрич

Он мне как брат; я знаю –
он всех цветов дороже.
Он, как и я, желает
того, что найти не может. 

Утром восход лучистый
с трепетом он встречает,
лик его золотистый
тихой мечтой сияет.

Днём головой вращает:
встать бы, да пробежаться.
Корень ему мешает,
держит, велит остаться.
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Увече дуго гледа
на запад
сам, без сенке
и рони с лица бледа
црне сузе – семенке.

Тако проводи дане
жедан и жељан свега
а булке расцветане
пролазе поред њега.

СУНЦОКРЕТОВ ПОЈ

Игор Коларов

Ај, ај, дошао је
мој дан.
Измећу топле земље и
Сунца живим ја.
Ај, ај, дошао је
мој дан.
Залутали путници
дивили су се
мојој лепоти,
ластавице су ме хвалиле.
Ај, ај, дошао је мој дан.
Кише су биле нежне,
олује су ме заобилазиле.
Ај, ај, дошао је
мој дан.
Измећу топле земље и
Сунца живим ја.
И пре него што се
Месец наднесе,
отићи ћу.
Ај, ај, бели свете,
коме те остављам?

ЗАГОНЕТКА

Мирослав Антић

Погоди како се расте.
Погоди како се лако
стигне до крова,
до ласте,
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Вечером провожает
солнце в туманной дымке,
смотрит – с лица роняет
семечки, как слезинки.

В долгих мечтаньях этих
дни свои он проводит.
Маки в беспечном цвете
мимо него проходят.

Е.В.Л.

ПЕСНЯ ПОДСОЛНУХА

Игорь Коларов

Ай-ай, пришёл
мой день.
Между тёплой землёй
и Солнцем живу я.
Заплутавшие путники
дивились
моей красоте,
ласточки хвалили меня.
Ай-ай, пришёл мой день.
Были нежны дожди,
гроза обходила меня стороной.
Ай-ай, пришёл
мой день.
Между тёплой землёй
и Солнцем живу я.
Но прежде чем
Месяц взойдёт,
я уйду.
Ай-ай, белый свет,
на кого я тебя оставлю?

А.Б.

ЗАГАДКА

Мирослав Антич

Угадай, как растут.
Как легко достают
до крыши,
до ласточек,
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облака пуног кише,
до неке звезде далеке,
и више
и још више,
у чудне висине плаве.

Погоди да ли кроз крагну,
кроз ногавице,
рукаве,
док нека снага у теби
и нека лепота у теби
право до сунца води?

Зажмури – па погоди.

А можда и није важно
да се унапред сетиш.
Можда се најлепше расте
кад ништа не приметиш.
Можда се најлепше бива
још већи, 
највећи,
– ћутећи, сасвим ћутећи
кроз неки тихи немир
што се у теби створи,
па гори, 
бескрајно гори
и никад не изгори.

И нико не зна шта је.
А то траје и траје.

ЗНА ЛИ ИКО ОД ТАМОШЊИХ

Љубомир Ћорилић

Има нешто
важно тамо
што не знамо
што не знамо

Сви зуримо
ал’ не вреди
тамо су нам
недогледи
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до облаков дождевых,
до далёкой звезды,
а потом ещё выше,
выше и выше,
до синей чудеснейшей высоты.

Угадай,
что это за сила
и что это за красота
выталкивают тебя
сквозь ворот и рукава
прямо в солнечный край?

Зажмурься – и угадай.

А может, и незачем
знать наперёд.
Может, тот, кто не знает,
лучше растёт.
Может, главное –
просто чувствовать,
как всё больше, больше и больше,
сквозь тихое беспокойство,
что-то в тебе нарастает,
и горит,
горит,
не сгорая.

Что это такое – никто не знает.
Но этому нет ни конца, ни края.

А.Б.

ЧТО ТАМ?

Любомир Чорилич

Есть что-то
важное там
чего мы не знаем
что странно нам

Глаза проглядели
да вот печаль –
там только
необозримая даль
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Узалуд се
сви мучимо
никако да
докучимо

Осећамо
само снажно
да је нешто
много важно

Зна ли ико
од Тамошњих
шта је тамо
иза брега
иза свега

ЈА

Душан Илијин

Док седим поред реке
у топло летње вече
осећам да и сам течем
према нечему много већем

А шта је то веће?
И ко то да зна?

Можда је неко моје море
можда сам поново само ја.

ТАЈНЕ

Томислав Курбањев

Тајне имају
чудно лепа скровишта.

Претражиш снове
и не откријеш тајну,

претражиш јаву
и не откријеш ништа.
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Всем приходится
зря страдать
что там –
никак не можем понять

Но непременно
узнаем однажды
что там –
для нас это очень важно

Знает ли только
из тамошних кто-то:
что там за холмом
и за всем
что потом...

А.Б.

Я

Душан Илиин

Я сижу у речки
В тёплый летний вечер
И теку, как речка,
Загадкам навстречу.

А чему навстречу?
Кто же может знать?

Может быть, там море,
А может – я опять.

О.А.

ТАЙНЫ

Томислав Курбанев

Прекрасные убежища у тайн –
необычайные.

Все сны обыщешь –
не откроешь тайну.

Но ведь и в яви тайны тоже нету:
обыщешь явь – и не найдёшь секрета.
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Тајне имају
чудно лепа скровишта.

О ТАЈНАМА

Зоран М. Јовановић

Свака је тајна велика,
са вратима од челика
када се данима мучиш
да је докучиш,
када се бригама мориш
како да је отвориш.

И чини ти се само
да тамо,
иза тих чаробних врата
постоје друга од злата,
а иза њих нова
од олова.

И да би било проблема,
кључева нигде нема,
а руке су слабе и мале
да врата развале.

Али када неко тајну изговори
све се наједном само отвори,
као да и није била
потребна сила.

И нема више чаробних врата
ни од олова ни од злата.
Све што је около било
у ваздух се распршило.

А усред тог расула
тајна је постала –
обична нула.
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Прекрасные убежища у тайн.
Необычайные.

О.А.

О ТАЙНАХ

Зоран М. Йованович

Таятся все тайны
за дверью из стали:
голову сломишь –
а не раскроешь;
можно замучиться,
пока получится.

И ты почти веришь:
это первая дверь лишь,
за которой – вторая,
золотая,
а за ней ещё новая,
свинцовая...

Чтоб тайны было таить ловчей,
к ним нет, конечно, ключей,
а руки слабы, и пальцы тонки:
как ими сломать замки?

Но только кто-либо проговорится,
как будто и не бывало секрета –
сама собой распахнётся дверь эта!
Так стоило ли ломиться?

И нет уже больше дверей литых,
ни свинцовых, ни золотых,
а всё, что секрет окружало,
развеялось и пропало.

И среди голого пустыря
сдулась тайна
до мыльного пузыря!

С.П.
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ШТА БИ БИЛО КАД БИ БИЛО

Љубиша Симић

Шта би било кад би било
свет да није тако велик,
море кад би пресушило,
кад би мекан био челик?

Шта би било кад би било
Сунце да је Земљи ближе,
све се криво исправило,
Кад би Месец био ниже?

Шта би било кад би било
да летети може свако,
небо руком дохватило,
да све тешко буде лако?

Шта би било кад би било
узводно да река тече,
свако брдо изгладило
и кад не би пало вече?

Шта би било кад би било
да се може све и свашта
и све ово догодило...
Нека сада ради машта.

ЗАШТО ЗВЕЗДЕ ЖМИРКАЈУ

Павле Јанковић Шоле

Увече кад сунце зађе,
Прогледају очи неба.
Само не знам што жмиркају,
Морају, ил’ тако треба.

Можда се то звезде плаше,
Јер високо тамо стоје.
Ил’ ће небом полетети.
Па се мале − тога боје.
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ЕСЛИ БЫ ДА КАБЫ

Любиша Симич

Что было бы, если бы да кабы
в море закончилась вся вода,
если бы мир был тоньше слюды,
если бы сталь не была тверда?

Что было бы, если бы да кабы
солнце сблизилось бы с землёй,
если бы выровнялись углы,
если бы месяц упал в быльё?

Что было бы, если бы да кабы
в небо мог полететь любой,
стали воздухом дыма клубы,
если бы в смех обращалась боль?

Что было бы, если бы да кабы
против теченья текла река,
и желудями стали дубы,
если бы день не кончался, пока

сказкой не стала быль,
чтобы поверила ты
в если бы да кабы…
в розовые мечты.

А.П.

ОТЧЕГО ЗВЁЗДЫ МИГАЮТ

Павле Янкович-Шоле

Вечер, солнце заходит,
Открываются очи неба.
Звёзды мигают, как люди,  –
Отчего? – разобраться мне бы.

Может, звёзды боятся
Упасть с высоты своей?
Страшно им там стоять-то.
А лететь им – ещё страшней.

А.Б.
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СВАШТА

Бранко Стевановић

Ништа старо,
 ништа ново,
ништа – оно,
 ништа – ово.

Ништа тамо,
 ништа амо,
ништа – али,
 ништа – само.

Ништа машта,
 ништа јава,
ништа реп
 и ништа глава.

Ништа збиља,
 ништа шала,
ништа – молим,
 ништа – хвала.

Ништа светло,
 ништа мрак,
ништа – тек
 и ништа – чак.

Ништа добро,
 ништа лоше,
ништа капе,
 ништа ноше.

Кад размислим,
 све у свему,
попричасмо
 ни о чему!
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ВСЁ, ЧТО УГОДНО

Бранко Стеванович

Ничто не старо,
 не ново ничто,
не только сё –
 ничто – даже то.

Ничто – там,
 и ничто – сям,
ничто – вам,
 и ничто – нам.

Ничто – хвост,
 ничто – голова,
ничто – молчанье,
 ничто – слова.

Ничто – сон,
 и ничто – явь,
ничто – вброд
 и ничто – вплавь.

Ничто тут – шутка,
 ничто – всерьёз,
ничто – ответ,
 и ничто – вопрос.

Ничто – свет,
 и ничто – мрак,
ничто – так,
 и ничто – сяк.

Ничто – хорошо,
 но и хуже – ничто,
ничто – шапка,
 ничто – пальто.

Как подумаю,
 что тут, зачем и причём –
в общем и целом
 речь ни о чём!

А.Б.
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ИЗМЕЂУ ОБЛАКА И ВОДЕ

Зорица Бајин-Ђукановић

Облак има кишу,
вода има водени свет,
човек има снове,
снови имају лет.

Облак се огледа у води,
човек се огледа у сну,
а снови лете, па слете,
да би дотакли поспано дете.

Између облака и воде
наши животи броде.

Облак неће киселу кишу,
вода неће загађен свет,
човек неће угасле снове,
снови неће приземљен лет.

Јер ми смо само чежњива вода,
жедна смеха и знања,
јер ми смо само пловећи снови
наде и радовања.

Између облака и воде
наши животи броде.

ГЛАВА

Дејан Алексић

Не каже се забадава
Да је глава битна справа.

Од сванућа до увече
Алаткице нема прече.

Чак када се и задрема
Глава опет мира нема:

Јер помоћу ове справе
По сву ноћ се снови праве.
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МЕЖДУ ТУЧАМИ И ВОДОЙ

Зорица Баин-Джюканович

В туче дремлет дождик,
в воде – подводный мир,
а в людях – сновиденья,
летучие, как эфир.

Туча глядится в воду,
человек себя видит во сне,
а сны порхают меж веток –
и слетают на маленьких деток.

Между тучами и водой
наши жизни текут чередой.

Тучи не любят, чтоб дождь не шёл из них,
вода – когда её толщи грязны.
Люди не любят снов тяжёлых,
стлаться низко не любят сны.

Вот и мы, как вода, вечно жаждем без дна
смеха и знаний.
Мы и сами – подобие лёгкого сна
радости и ожиданий.

Между тучами и водой
наши жизни текут чередой...

Е.Т.

ГОЛОВА

Деян Алексич

Голова, как говорится, –
Очень нужная вещица.

Нет полезней аппарата 
От рассвета до заката.

Да и спать когда охота,
Голове опять работа:

Не на этом ли станочке
Сны людские ткутся ночью?

Е.Т.
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САН

Душко Трифуновић

Сан долази
па се смјешка
па нам каже:
То је грешка
што сте будни

све што свијет љепоте има
налази се у сновима...
Баш сте чудни

Баш сте чудни што сте будни
све што има у сновима
нигдје нема

Сан воли да претјерује
нико њему не вјерује
док смо будни

Спавај па све увеличај
пробуди се па нам причај
Баш сте чудни

Баш сте чудни
што сте будни
све што има
у сновима
нигдје нема...

ЈЕДАН

Душко Трифуновић

У броју Један
јединство спава
он је у свему први
првак вођа и глава.

Од њега се 
прави слоган
Сви ко Један!

Осим тога
он је мали
али га 
у свему има.
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СОН

Душко Трифунович

Сон приходит
усмехается
говорит
мы ошибаемся –
что не спим мы

Красота и новизна 
целый мир в чудесных снах –
ну и чудаки мы

Чудаки что всё не спим мы
всё что есть в чудесных снах
в жизни не найти нам

Сон конечно просто насмехается
верить мы ему не собираемся
нет – пока не спим мы

Спи и верь чудесной лжи
а проснёшься – расскажи
Ну и чудаки мы

Л.В.

ЕДИНИЦА

Душко Трифунович

Единство спит
в числе один
оно – всему начало
всему – и вождь и господин
и в нём всегда звучало

одно – согласие всего:
Все как один!
Кроме того

оно мало конечно но
во всём
его есть лики.
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Тако су га 
васпитали
да помаже
великима.

ПУТ И ХОД

Момчило Тешић

Пут и ход су, није шала,
од постанка два ривала –
кроз дан светли и ноћ мрку
непрестано трче трку.

Пут се пење на планину
ко на талас чамац, брод,
па силази у долину,
а свуда га прати ход.

Време тече. Пут већ стари,
ходу никле власи седе,
а још јуре такмичари –
без изгледа да победе.

ЖУТО-ЦРНО-ЦРВЕНА ПЕСМА

Бранко Стевановић

Жута, Црна
и Црвена река
жуборе у хору:
Еурека!

Жуто, Црно
и Црвено море
заједно се
кикоћу до зоре.

А у зору,
зраци сунца лове
жуте, црне
и црвене снове.
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Призвание его в одном –
чтоб помогать
великим.

Е.В.П.

ТРОПА И ХОДЬБА

Момчило Тешич

С поступью-ходьбой тропа
В состязание вступает.
День и ночь идёт борьба,
Ни одна не уступает.

Словно лодка на волну,
На гору тропа взбегает
И со склона вниз бежит,
А ходьба не уступает!..

Слабнут ноги у ходьбы,
У тропы травинки седы,
Но нельзя им без борьбы,
Хоть не может быть победы.

А.Ш.

ЖЁЛТО-ЧЁРНО-КРАСНАЯ ПЕСНЯ

Бранко Стеванович

Жёлтая, Чёрная
и Красная река
хором журчат:
Эв-ри-ка!

Жёлтое, Чёрное
и Красное море
вместе хохочут,
встречая зори.

А на заре
солнцу видны
жёлто-чёрно-
красные сны...

А.Б.
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ЗАСТОЈ НА МОСТУ

Мирјана Булатовић

– Шта се то чека?
– Да прође река.

МОРНАР

Воја Царић

Лађа је била теретна и тонула је под товаром,
али је одмах подигла сидро и све заставе.
Чула се оштра команда: „Напред пуном паром“
и њој у сусрет пошле су даљине плаве.
Она је пловила брзо и ситни вали
дуго су се за њом пенушали.

Дани су били ведри и видело се далеко,
слободни морнари гледали су у воду сатима –
понекад би мало хране бацио неко
ајкулама што их прате у великим јатима.
А лађа је за миљом гутала миљу
и сваког часа била све ближе своме циљу.

Угледали су копно десетог дана
и сви су сањали о луци великог града,
и сва су лица била насмејана,
а онда је бура дошла изненада.
Дуго је ударала лађу и стезала је у своје окове,
поломила јој једра, разбила палубу и бокове.

Све су сирене пиштале, помоћ су тражили морнари,
мотор у лађи још није био стао,
а онда је изишао капетан стари
и последњи говор одржао.
Од буке глас му нико није чуо
и брод је полако потонуо.

Мора, морнара и лађа нема у панонском селу
и зато кад је киша престала да лије
мутна вода избацила је лађу белу,
лађицу од хартије,
а у близини остале су у блату стопе дечака
из села без реке
што сања бродове, морнаре и океане далеке.



ПО ТУ СТОРОНУ РАДУГИ  – НИКОМУ НЕ ГОВОРИ 853

ОСТАНОВКА НА МОСТУ

Мирьяна Булатович

– Чего они ждут? – Пока
мимо пройдёт река.

А.Б.

МОРЯК

Войя Царич

Гружёный корабль от товара просел ниже ватерлинии,
но недолго стоял он на якорях,
и поднял их по команде „Вперёд, на всех парах!“ –
и навстречу ему двинулись дали синие.
Он ходко плыл, оставляя за собой буруны
мелко-пенистой резвой морской волны.

Дни были ясные, ничто не предвещало шторма,
матросы от скуки в воду глядели часами, 
кто-то хотел даже бросить немного корма
акулам, что тянулись за ними вслед косяками...
А корабль наматывал милю за милей – и с каждой минутой
был всё ближе и ближе к цели своего маршрута.

На десятый день матросы заметили сушу
и уже стали высматривать берег, глаза сощуря,
на лицах заиграли улыбки, радость наполнила души,
но тут нежданно-негаданно налетела буря!
Она долго швыряла корабль и в тисках сжимала,
пробила корму, оба борта, на палубе мачты сломала...

Матросы забегали, бедствия подавая сигналы,
замер заглохший двигатель, трюм дал течь –
и вот спустился с мостика капитан бывалый
и произнёс прощальную речь.
Но никто её не услышал сквозь моря гул,
и корабль медленно затонул.

В паннонском селе нет матросов и моря – но есть корабел.
Так что, когда гроза прошла и дождь перестал лить,
мутные воды ручья на берег вынесли белый
бумажный кораблик.
А на грязи, близ деревни, где не течёт даже река,
остались следы мальчугана
который мечтает о моряках,
кораблях и далёких океанах...

С.П.
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НЕСРЕЋНИ ЗНАК ПИТАЊА

Бранислав Црнчевић

Град је спавао: ни ветрић није пиркао,
Мост, који је обалу с другом обалом везао,
У сну се протезао.
Дежурни семафор је жмиркао.
А сну је досадило да се са собом бори
Па је, први пут, самог себе успавао.
(И, морамо рећи, врло је слатко спавао!)

Ноћ је била дубока.
Од звезде до твог ока.
Воз је поспано дисао поред спуштене рампе,
Панталоне су спавале на столици,
Радио на полици,
У радију су спавале уморне мале лампе.

На небу спавао месец жути,
На чивилуку капути.

Последњи тролејбус који је последње путнике чекао
Стигао је врло уморан у гаражу и рекао:
„Молим вас један велики рум и један огроман чај,
данас сам имао тежак дан!“

Све је оборио сан:
Све је заспало, све је са ногу спало,
Само се по кревету претурао дечак пун брига.
(Требало је да научи шест слова из својих књига,
и то пет великих и само једно мало!)
На крају: и он је заспао. Испустио је књиге.
А шта је било с бригама?
Ех, заспале су и бриге.

Из књиге окренуте наопачке
Испали су знак чуђења и знак питања,
Запета, тачка и две тачке.

Запета се изврнула полеђушке,
Знак чуђења потрбушке,
Тачка је заспала за два минута
А прекопута
(За два пута по два минута)
Чврсто су заспале и две тачке.
Сви су спавали.
Једино знак питања не може да заспи,
Једино знак питања не спава.
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НЕСЧАСТНЫЙ ЗНАК ВОПРОСА 

Бранислав Црнчевич

Город спал – даже ветер затих в вышине,
Лишь берег с берегом связующий мост
Слегка потянулся во сне
Да моргнул светофор, не покидающий пост.
Тут сну надоело бороться с самим собой,
Он в первый раз себя на себя нагнал –
И надо признаться, сон превосходно спал...

От самых звёзд до глаз твоих дна –
Такая ночи была глубина!
Перед закрытым шлагбаумом поезд сонно дышал,
На плечиках брюки повисли в дрёме,
На столике отдыхал радиоприёмник –
До утра отключились в нём лампы усталые.

В небе спал диск луны золотой,
А на крючках – пальто.

Последний троллейбус, что ночных пассажиров ждал,
Вконец измотанный, прибыл в парк и сказал:
– Ради бога, один большой ром и чаю побольше чашку,
День у меня сегодня выдался тяжкий!

Всё погрузилось в сон.
Всё заснуло – все, кто был на ногах, заснули,
Только в тревоге ворочался в кровати мальчишка,
Что должен был выучить шесть букв по своей книжке –
Пять строчных и одну прописную!
Но, как ни крутился, сна не превозмог он.
А что с тревогой?
Уснула даже тревога!

Из книжки же, что он выронил, засыпая,
Выпали знак восклицательный и вопросительный,
Многоточие, точка и запятая.

Восклицательный знак сразу упал пластом,
Запятая – кверху хвостом.
Точка заснула в три счёта, за три минуты;
То есть в один счёт, если быть совсем точным,
А в три счёта, каждый по три минуты,
Заснуло многоточие...
В общем, все спали –
Только никак
Не засыпал вопросительный знак.
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Мислите, лута?
Не, знак питања не скита.
Он се вечито нешто пита,
Боли га глава,
Од питања не може да спава.

Цео свет спава. Сви сем знака питања,
Он се преврће од сумрака до свитања.
За њега не постоје дан ни мрак,
Несрећни знак питања,
Несрећни знак.

БЕСКРАЈ

Бранко Милићевић Коцкица

Када је једном једна огромна рука
узела један огроман шестар,
и један крај забола у сред мора,
и извила један огроман круг 
танак као паучина,
и учинила да се по тој линији танкој 
плаво и плаво раздвоје,
па горе оста само небо, 
а доле само море, 
онда је настала – пучина. 

А кад је та једна огромна рука 
направила једног малог морнара, 
и направила један мали брод 
и спустила их нежно 
у центар тог круга, 
онда се тај мали морнар 
осврнуо на све стране, 
и задивио се, одушевио, згрануо, 
и пучина је добила – друга. 

И ја сам једном био тамо 
где је она огромна рука 
забола шестар у морску плавет, 
и чудом се чудио пучини.
И ја сам био задивљен, 
одушевљен, згранут, 
јер пловио сам читав дан 
окружен само небом и само морем, 
а увече сам још увек био у средини. 
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Вы подумали, он один из ночных гуляк?
Нет, его нигде по ночам не носит,
Просто он вечно задаёт вопросы.
От них голова у него болит,
Вот почему он не спит!

Кроме него, крепко спала вся планета –
Только знак вопроса вертелся от темноты до рассвета.
Ему всё равно: белый день или ночи мрак...
Несчастный знак вопроса!
Несчастный знак.

С.П.

БЕСКОНЕЧНОСТЬ

Бранко Миличевич-Коцкица

Когда однажды гигантская рука
взяла гигантский циркуль,
вонзила его конец в середину моря
и очертила гигантскую окружность,
тонкую, как паутина,
и сделала так, чтобы тонкая линия 
отделила синее от синего –
чтоб наверху только небо,
а снизу только море –
тогда появилась пучина.

А когда та гигантская рука
создала маленького моряка
и маленький корабль
и бережно их поместила 
в центр того самого круга,
тогда этот маленький моряк
огляделся по сторонам
удивился, поразился, восхитился –
и пучина обрела друга.

И я побывал однажды там,
где гигантская рука
вонзила циркуль в бескрайнюю синь,
и поразился морской пучине.
И меня она удивила,
изумила и восхитила:
ведь я плыл целый день
в окружении лишь неба и моря –
а вечером всё ещё был где-то посередине.
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Бескрај, вели нам пучина, 
то је кад вечно, заједно плове 
и крајеви и – средина.

НИЈЕ НЕГО

Мирослав Цера Михаиловић

Просторија звана шупа
При дну зида зјапи рупа
У рупи се сав мрак слего
Није него

У дубини мрака очи
Неко отуд да искочи
Мислиш да бих срце стего
Није него

Дао бих му пола лета
За парченце тога света
Сместа бих у рупу лего 
Није него

ЦРНО И БЕЛО

Дејан Алексић

Имати треба увек у виду:
Црно и бело заједно иду.

Мада не личе на неку слогу,
Једно без другог тешко да могу.

Кад нешто бело црним се кочи,
То се без сумње одмах уочи.

А исто тако често се, велим,
Некакво црно замени белим.

Па сад, окрени или обрни –
Некад се бели, некад се црни.

О том проблему размислих зрело,
Па све записах – црно на бело!
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Бесконечность, говорит нам пучина, – 
это когда вечно вместе
с краями плывёт середина.

Е.Т.

КАК БЫ НЕ ТАК

Мирослав-Цера Михаилович

В углу сарайчика дыра
Уходит в подпол там нора
Там верно весь окрестный мрак
Как бы не так

Там в глубине мерцанье глаз
И кто-то выскочит сейчас
Ты думаешь что я смельчак
Как бы не так

Пол-лета отдал бы ему
За ту светящуюся тьму
В нору залёг бы сам в тот мрак
Как бы не так

Ю.П.

ЧЁРНОЕ И БЕЛОЕ

Деян Алексич

По белому свету, имейте в виду:
чёрное с белым рядом идут.

Согласьем не пахнет, но будет им туго,
если разнять их: никак друг без друга.

Сразу размолвка в союзе тесном
белого с чёрным станет известна.

Очень уж часто, скажу я вам смело,
чёрное нам представляется белым.

Впрочем, хоть выверни, хоть поверни:
белое часто – чернее чернил.

Эту проблему обдумал я зрело
и записал всё – чёрным по белому.

С.Х.
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ОБЛАЦИ

Борислав Богдановић

Облаци су паперјаста ткива,
за која се Месец ноћу скрива.

Облаци су магличаста ткања,
за која се Сунце дању склања.

Облаци су дим угасле ватре,
за њима нам будне очи снатре.

Облаци су лабудови бели,
за њима нам снови одлетели.

МИРИС

Радомир Андрић

Кад не могу да опевам
чиме ћу да га окујем

РЕЧИ И СМИСАО

Јован Јовановић Змај

Реч је живо дрво
       Грања права, крива;
А речи су дрвета,
       Од њих шума бива.

По тој шуми смисо шета
       У слободи пуној –
Шета, па се каткад
       И изгуби у њој.
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ОБЛАКА

Борислав Богданович

Облака – пуховые перины,
месяц ночью в них опрокинут.

Облака – мглистые ткани,
солнце днём за ними, в тумане.

Облака – дым погасших костров
в удивлённых глазах ветров.

Облака – лебеди белые,
наши сны вослед улетели им.

А.Б.

АРОМАТ

Радомир Андрич

Хочешь с собой унести,
Смаковать?
Придётся в слова заковать.

Л.Я.

СЛОВА И СМЫСЛ

Йован Йованович-Змай

Язык – живая чаща
 С буреломом и пнями,
А слова – деревья,
 С ветвями и корнями.

Смысл гуляет пó лесу
 В полной свободе –
И порою выхода
 Из чащи не находит.

А.Б.
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РЕЧИ

Драгутин Огњановић

1

Речи шарам,
Речи кујем.
Речи читам,
Речи чујем.

Једну тражим,
Другу нудим.
Трећу из сна
Ноћу будим.

Нека реч је
Чврста стена,
Друга као
Морска пена.

Нека бруји,
Нека звони.
Једна плови,
Друга рони.

Речи брусим
Ко бисере
Да у песми
Затрепере.

2

Има речи које буде.
Има речи које стрепе.
Има речи које чуде.
Има речи које крепе.

Ја знам речи које теку.
Ја знам речи које звече.
Ја знам речи које пеку.
Ја знам речи које лече.

Ја знам речи које хује.
Ја знам речи које боле.
Ја знам речи које зује.
Ја знам речи које воле.
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СЛОВА

Драгутин Огнянович

I

Я слова рисую,
Слова чеканю.
Слышу и читаю –
Как в тумане.

Одно ищу,
Другое нахожу.
Третье ночью
Среди сна бужу.

Одни слова –
Как крепкие стены,
Другие – словно
Морская пена.

Пускай рокочут,
Звенят, играют,
Одно плывёт,
Другое ныряет.

Я, будто жемчуг,
Шлифую слова,
А потом они в песне
Переливаются.

II

Есть слова, которые будят.
Слова, которые удивляют.
Есть слова, которыми судят.
Слова, которыми укрепляют.

Я знаю слова, что рекой текут.
Слова, что сливаются в звонкие речи.
Я знаю слова, которые жгут.
Слова, которые лечат.

Я знаю слова, что воют от боли.
Я знаю слова, которые губят.
Я знаю слова, что порхают на воле.
Слова, которые любят.
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Има речи које хране.
Има речи које прете.
Има речи које бране.
Има речи које лете.

НА ВРХУ

Миодраг Станисављевић

Најруменија је јабука
на врху дрвета.

Најслађе је грожђе
на врху чокота.

Најлепши цвет расте
на врху литице.

Најдаљи је поглед
са врха куле.

Најбељи је снег
на врху планине.

Праве су речи
на врху језика.

БИБЛИОТЕКА

Весна Каћански

Библиотека је кућа
у којој станују књиге.
Библиотека је кућа
у којој нестају бриге.
Библиотека је кућа
која смирује ћуди.
Библиотека је кућа
будна и ноћу,
јер су будни јунаци
нз књига,
који на нас личе.
Спавају библиотекари,
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Есть слова, что смертью грозят.
И те, что душу питают.
Слова, которые защищают
И которые ввысь летят.

А.Б.

НАВЕРХУ

Миодраг Станисавлевич

Самое румяное яблоко –
на верхушке дерева.

Самый сладкий виноград –
на верху лозы.

Самый красивый цветок –
на гребне скалы.

Дальше всего видно
с самой высокой башни.

Самый белый снег –
на вершине горы.

Настоящие слова –
на верху языка.

А.Б.

БИБЛИОТЕКА

Весна Качанская

Библиотека – обитель,
где книги живут, как боги.
Библиотека – обитель,
где исчезают тревоги.
Библиотека – обитель,
что усмиряет страсти,
и дом, где живут герои,
мечтающие о счастье,
как мы: очень схожие с нами,
те тоже не спят ночами!

Библиотекари спят,
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спавају мама и тата.
Не шкрипе врата
у нашој кући крај сата.
Чекам девојчицу
из балона
што небом лети.
Чујем лепет крила
великих птица
што не постоје.
Отварам прозор
да изађе мрак
из моје собе,
да дође вила.
Чујем откуцај сата
и шапат.
Ко ме то буди?

О КЊИЗИ

Сретен Динић

Давно је казано
За неког, ко пита,
Такав не залута
И никад не скита.

Али ја не морам
За свашта да питам;
Већ нешто из књиге
Могу да прочитам.

Књига је човеку
Као неки вођа,
Неписмен је човек
Читав слепчовођа.

Појмит књигу сваку
Истина не умем;
Али читам ону
Коју ја разумем...

Књиго моја лепа,
Друже нераздвојни;
Књиго разбибриго,
Циљу непробојни!...
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уснули мама и папа.
Дверь не скрипит, молчат
часы у большого шкапа.
Я жду – прилетит девчонка,
цепляясь за шарик воздушный,
парящий в бескрайнем небе.
Слышу – трепещут крылья
огромных птиц
небывалых…

Открою окно, чтоб мрак
ушёл, чтоб слетелись феи.
Слышу, как бьют часы.
И шёпот...
Кто меня будит?

Е.Л.

О КНИГЕ

Сретен Динич

Известно давно:
Кто спросить не боится,
Тому не пропасть
И с дороги не сбиться.

Я тоже мастак
Расспросить, разузнать,
Но что-то и в книге
Могу прочитать.

Нас книга по жизни
Ведёт за собой.
Без книг человек –
Настоящий слепой.

Не всякую книгу 
Осилил бы я,
Но та, что читаю, –
Подруга моя.

Прекрасная книга,
Мой друг неразлучный,
Весёлый товарищ,
Надёжный попутчик!..

Е.Л.



868 С ОНЕ СТРАНЕ ДУГЕ – НЕМОЈ ОВО НИКОМ РЕЋИ

КЊИГА  

Момчило Тешић

Ја нисам ризница
У којој сребро и злато звечи,
Већ откључана скривница
Дубоких мисли и речи.

Ко такво благо воли –
Нека изволи!

КЊИГА

Душко Трифуновић

У свакој књизи 
исто пише – 
да ништа није 
црње од мрака...

У свакој књизи 
неко дише – 
отвори мало 
да узме зрака.

ПУТОВАЊЕ

Бранко Стевановић

Кружи књига око света,
сви чекају да процвета.

Процветаће мало сутра,
књиге цветају – унутра.
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КНИГА

Момчило Тешич

Я не такая сокровищница,
Где золото и серебро,
Навстречу любому откроюсь я:
И мыслей, и слов добро

Берите, друзья, берите!
Делите на всех, делите!

А.Б.

КНИГА

Душко Трифунович

Во всякой книге
об этом пишут –
нет ничего
темноты черней...

Во всякой книге
кто-то дышит –
открой, пусть он света
глотнёт скорей!

А.Б.

СТРАНСТВИЕ

Бранко Стеванович

Книга кружит вокруг света –
расцветёт ли книга где-то?

Цветёт она – и там, и тут:
ведь книги изнутри цветут.

А.Б.
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КЊИГА 

Бешир Љушковић

Књига је право благо,
огледало сваке нације,
књига је веома важна
за све цивилизације.

Компјутер не ради без струје
и лако може да зариба,
у књизи отвориш страну
и све је као на длану.

Књиге су деци неопходне
као сељаку њиве родне,
у књигама све лепо пише:
како се воли, расте, дише...

КАД КЊИГЕ БУДУ У МОДИ

Предраг Трајковић

Ако се једном, на пример, догоди,
када све по чудима крене,
да књиге буду у моди,
библиотеке ће, уместо чланове,
уписивати фанове
и литерарне манекене.

Замислите само, редове дуге
како опседају те зграде старе,
па вијугају као пруге
чак низ улице и тротоаре.

Замислите, оне тете тамо,
којима самоћа лица у строгост намршти,
како ће се обрадовати само
када експлозија читача почне да пршти.
Колико ће здравља да приштеде
без досадних кафа и без цигарета,
док снабдевају колоне недогледне
брдима романа, прича и сонета.

Замислите, људи, та чудеса,
све девојчице седе са лектиром
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КНИГА

Бешир Люшкович

Лишь в книге – благо и свобода,
в ней всё богатство наций,
она – зерцало всех народов
и всех цивилизаций.

Компьютер не включить без тока,
завис – и текст хоронит,
а тут открыл страницу только –
и всё как на ладони.

Как пахарю – поля родные,
нужны нам книги ныне,
в хороших книгах правду пишут:
как любят и как дышат.

Е.В.П.

КОГДА КНИГИ БУДУТ В МОДЕ

Предраг Трайкович

Представьте, вдруг случится чудо
(ведь чудеса бывали прежде).
Представьте: книги в моде будут.
В библиотеки там и тут
не умники – фанаты прут
и прочие невежды.

Очереди длинные
ленточками вьются,
здания старинные
приступом берутся.

Как будут рады тёти эти,
чьи лица неизменно хмуры,
когда все взрослые и дети
взорвутся искрами культуры.
Сберегут здоровья кучу
без кофе и без сигарет,
но каждый жаждущий получит
роман, рассказ или сонет.

Вы себе представьте чудеса:
девочки читают – ну, всем миром,
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и уместо тричаријама ес-ем-еса,
напајају се Сервантесом и Шекспиром.

Замислите, рецимо, дечаке оне,
којима нису једино штиво
кладионичких тикета колоне
и блентаве рекламе за пиво,
већ Андрића читају и све живо.

Замислите, како ће се читалачкој младежи
обрадовати номинатив, уморан до неба,
када се и остали падежи
буду употребљавали како треба.

Замислите, наше лепотице цуре,
како сада имају нову бригу,
уз хаљину нису битни више ружеви и фризуре,
већ коју ће за излазак прочитати књигу.

Замислите, министар са портфељом,
који се досад о свему питао,
све знао, чуо и видео,
одлучи да се опрости са фотељом
јер као дете није прочитао
Душка и Ршума, па се постидео.

КЊИГА

Милоје Радовић

Књига је огледало света
Које се читањем повећава.
Из ње нас посматра небо
И оно око што никад не спава.
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смолкнут эсэмэсок голоса,
уступив Сервантесу с Шекспиром.

Вы представьте мальчиков таких,
что читают не рекламу пива,
не газету „Спорт“... Но – просто диво – 
есть иное чтение для них:
классика и всё, что вечно живо.

Исполнен радостных надежд
наш именительный падеж:
ведь у разумной молодёжи
все падежи иные тоже,
скажу без всякой лести,
стоят на нужном месте.

Представьте, что всех наших дочек-красавиц
заботит не тонкая талия,
не платья-причёски... Они – чтобы нравиться –
новые книжки читают.

Министр, что так важен был,
всезнайкою казался,
утратил свой чиновный пыл – 
от кресла отказался,
и вдруг задумываться стал,
о том, что, очевидно,
прекрасных книг не прочитал – 
а это очень стыдно.

Е.В.П.

КНИГА

Милое Радович

Книга – зеркало мира –
От чтения вырастает.
Из неё на нас смотрит небо,
Смотрит, не засыпая.

А.Б.
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РЕЧИ

Драгутин Огњановић

Неко прича и кад ћути.
Неко причом говор мути.
Али тамо где се бољка
Другачије већ не лечи,
Ту су мелем само речи.
Речи.
          Речи.
      Само речи.

ЛЕПА РЕЧ

Јован Јовановић Змај

Једна лепа, блага речца
пре ће ганут срца тврда,
учиниће више него
цео речник, пун погрда.

ШТА У ПЕСМИ МОЖЕ ДА СЕ ДЕСИ

Алексије Марјановић

У песми коњушар може да грди цара,
а цар не сме да грди коњушара,
могу читаоци и оваква чуда да виде:
коњушар јаше коња а цар пешке иде.

Песник може да направи и овакво дело:
доведе оџачара, који је од чађи гарав,
до њега смести једног који има бело одело,
а поврх тога има и незгодну нарав.
Може од беса да пуца та прзница стара,
а мора да седи тик уз оџачара.

У песми могу да се појаве рибице златне,
може један патуљак два џина да млатне,
да виче: „Клипани, обојицу памети научићу!“
А они моле: „Не туци нас, драги патуљчићу“.
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СЛОВА

Драгутин Огнянович

Кто говорит, когда молчит,
Кто словесами речь мутит...
Но если больно,
Лекарство поможет едва ли.
Утешить можно только словами.
 Словами. 
  Только словами.

О.А.

ХОРОШЕЕ СЛОВО

Йован Йованович-Змай

От мудрого сердца
Хорошее слово
Важнее огромного 
Тома иного.

Е.П.

ЧТО МОЖЕТ СЛУЧИТЬСЯ В СТИХАХ

Алексие Марьянович

В стихах конюх может царя бранить,
а вот царь конюха не смеет громить,
ещё и не такие случаются чудеса:
конюх верхом, царь – пешком трясёт телеса.

Может поэт учудить и такое дело:
притащит трубочиста, что от сажи чёрен,
прислонит к нему того, кто в одежде белой,
да нравом вздорен, разумом болен.
Пусть от ярости лопнет брюзгливый олух,
а придётся ему сидеть с трубочистом бок о бок.

В стихах золотые рыбки могут куда-то плыть,
а карлик – сразу двух великанов побить:
„Болваны! Уму-разуму научу вас силой!“
Те молят: „Не бей нас, карличек милый!“
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Могу дечак и девојчица симпатично да се гледају испод ока,
а може између њих да избије и препирка жестока,
може девојчица љутито да се пући:
„Нећу да будем с тобом, хоћу кући!“

Сви који се нађу заједно, могу од беса да се тресу,
могу једни другима да вичу: „Ти си бена!“
Они ће у песми остати заједно, такви какви јесу,
и то не кратко време, него за сва времена.

КЛАВИР

Душан Радовић

На клавиру се може спавати,
ручати,
пеглати,
играти.

Ко уме
може на клавиру
и свирати.

МУЗИЧАР ТРАЖИ СЛУЖБУ

Лаза Лазић

Молим, могу ли добити службу?
А на чему свирате?
Тја, не бих могао да набројим,
можете да бирате.

Односно, како? Хоћете да кажете
да сте пијанист, тромбонист,
мајстор за тасове и чинеле,
или, чак виолинист?

Не, извините, то ви кажете,
ја то нисам рекао.
Уосталом, нећете погодити.
А ту сам вас и чекао.
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Могут дети смотреть друг на друга нежно и скромно,
и вдруг, ни с того ни с сего – закипает ссора огромная,
девочка может сердито пальнуть:
„Уходи, я хочу домой – отдохнуть!“

От злобы трясясь, позабыв своё имя,
друг другу могут кричать: „Ты дурак, ты дурна!“
В стихах останутся вместе – как есть, такими,
и не на время – а на все времена.

А.О.

РОЯЛЬ

Душан Радович

Может любой
На рояле
Поспать,
Поесть,
Посидеть, 
Постучать,
Поскучать.

А тот, кто умеет,
Сумеет сыграть.

Л.Я.

МУЗЫКАНТ ИЩЕТ РАБОТУ

Лаза Лазич

Нет ли у вас для меня работы?
А на чём вы умеете играть?
Да мне и не перечислить всего-то,
можете выбирать.

То есть как? Вы хотите сказать,
что вы – пианист, тромбонист, трубач,
мастер на тарелках и литаврах играть
или даже скрипач?

Нет, извините, это вы говорите,
я этого не утверждаю.
Впрочем, не угадаете, даже не беритесь.
Тут-то я вас и поймаю.



878 С ОНЕ СТРАНЕ ДУГЕ – НЕМОЈ ОВО НИКОМ РЕЋИ

Па добро, човече, ја немам времена,
немојте да се прегањамо,
реците лепо о чему је реч,
ми то не можемо да сањамо!

Хајде-де. Видим, нисте расположени.
Па, и ја журим, и то је тачно.
Ево на чему ја, могло би се рећи,
свирам.
Ах, реците, коначно!

Свирам на тикви, затим на шофершајбни,
па на гајбици за шљиве,
онда на мамцу за рибе, на зихернадли
и на запушачу од пиве.

Затим, свирам на шкргама сушених шарана
ако су добро димљени,
па на пегли...

Ах, доста, доста,
примљени сте, човече, примљени!...

БУБАЊ

Лаза Лазић

Кад војници изађу на друм,
тад музика лимена их прати.
Тој музици смисао ће дати
онај тешки, стари бубањ –
бум!

Кад, с јесени, мој рођени кум
полагано сиђе у подрум
да у боце капљицу растаче,
од радости њему срце скаче!
Из даљине он чује свираче,
туку жице, али од свих јаче
бије стари, тешки бубањ –
бум!

Када морнар испије свој рум
и у крчми почне да се бије,
сваки његов ударац да скрије
стари, тешки бубањ јекне –
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Вот что, любезный, времени нет
в кошки-мышки играть.
Скажите ясно, о чём идёт речь!
Зачем впустую гадать?

Ну, вижу, вы не в духе – легко понять.
Да и я тороплюсь, простите.
Вот на чём я играю, можно сказать...

Ах, наконец скажите!

Я играю на тыкве, на стекле ветровом,
и на ящичке для слив (без опилок),
на блёснах для рыб, на булавке, потом –
на пробках от пивных бутылок.

Я играю на жабрах копчёных сомов,
перед эти как следует вымытых,
на утюге...

 Ах, довольно, слов,
вы приняты, почтеннейший, приняты!..

А.Б.

БАРАБАН

Лаза Лазич

Под аккорды меди
     от трибун
топают солдаты по дороге.
Придает их шагу смысл строгий
барабан своим весомым –
бум!

И когда по осени мой кум
лезет в погреб, тихо, наобум,
нацедить винца, в нем сердце скачет!
Музыку он слышит, не иначе.
Там сквозь трубы и звучанье струн
барабан всех явственнее –
бум!

И когда моряк, покинув трюм,
пьет в корчме и затевает свару,
барабан,
 беря его удары
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бум!

Када слушам силног мора шум,
једна песма пада ми на ум.
Али, авај! тамо неког петка,
заборавих песму – од почетка
све до краја! Не знам јој ни ретка,
само јој се још сећам свршетка,
а свршетак песме гласи –
бум!

БУБАЊ

Бранко Стевановић

С бубњем опрезно
треба поступати:
једно је свирати,
а друго лупати!

ТРУБА

Лаза Лазић

Имао сам једну трубу, беше стара, подерана,
оправљах је сваког дана, ја је крпих, ја је лепих.
миловах је и исправљах, ја је куцках са свих страна,
ја је мазах, подмазивах и сидолом ја је крепих,
али моја чудна труба беше много тврдоглава
и никако не могадох излечити трубу ту:
трубилаје увек ТРА, уместо ТРУ,
ТРА уместо ТРУ.

Завртах је, узртах је, растављах је и састављах,
развлачих је и спљескавах, због ње ноћи не преспавах.
ја је појих бозом фином, у буре је с виком стављах,
у лед, у мед и у пекмез и хладног јој млека давах,
али није било лека за ту трубу самовољну
и никако поправити ја не могох никад њу,
трубила је увек ТРА. уместо ТРУ,
ТРА уместо ТРУ.
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на себя,
 со стоном вторит –
бум!

И когда я слышу моря шум,
песенка приходит мне на ум.
…Правда, в эту пятницу до точки
я дошел и позабыл все строчки,
лишь концовку песни молоточком
оглашает радостное –
бум! 

М.Г.

БАРАБАН

Бранко Стеванович

С барабаном внимательно
следует поступать:
одно дело – играть на нём
и совсем другое – стучать.

А.Б.

ТРУБА

Лаза Лазич

С давней поры я был дружен со старой трубою –
старой, потрёпанной, медной…
            Латал я её и чинил…
Правил, обстукивал… чистил сидолом порою…
С давешних пор я трубе своей преданным был.

Только вот чудо-труба обладала упрямою силой.
Так до конца я её не исправил судьбу.
Сколько ни дул, но труба постоянно трубила
„Тра“ вместо „Тру“. 
„Тра“ вместо „Тру“. 

Я собирал, разбирал, я ласкал её, гладил и шлепал,
я из-за этой трубы – не поверите! – ночи не спал,
я её смазывал медом, бузою, сиропом,
в лёд погружал, молоком и вином протирал.
Но никакое лекарство беднягу-трубу не лечило.
Так до конца я не вылечил эту трубу.
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Пресовах је и турпијах, и шмирглах је, дуго сгругах,
ја је бацах са тавана и у ватри ја је калих,
ја је мољах, ја јој претих и ја јој се грозно ругах,
ја је мазих и преклињах, и чврге јој често палих,
али она не слушаше моју молбу, моје речи,
нит цењаше моје сузе и ту моју муку сву,
трубила је увек ТРА, уместо ТРУ,
ТРА уместо ТРУ.

Једног дана разбеснех се, и у густу помрчину
кренух тајно и очајно носећ трубу, чедо грешно,
на обалу реке стигох, нађох неку каменчину,
па је труби око врата везах чврсто, неутешно,
и у болу срца свога ја са моста незахвалну
бацих трубу, ал’ и тада глас јој беше немогућ –
кад је пала, пљусну БОЋ, уместо БУЋ,
БОЋ уместо БУЋ!
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Сколько ни дул, но она постоянно трубила
„Тра“ вместо „Тру“. 
„Тра“ вместо „Тру“.  
 
Я прессовал, я пилил, я трубу эту шкуркой наждачил,
грел на огне, закалял и бросал с чердака,
я умолял, я ругал, посылал ей угрозы в придачу,
льстил ей порой, а порою давал тумака.
Только труба слов не слушала, слёз не ценила,
не обращала вниманья на муку мою и мольбу.
Сколько ни дул, но она постоянно трубила
„Тра“ вместо „Тру“, 
„Тра“ вместо „Тру“.  

Я взбеленился и в сумерки, тихо, без звука,
двинулся тайно, трубу свою грешную взял,
к берегу вышел реки, углядел по пути каменюку,
поднял его и на шею трубе привязал.
Прямо с моста, безутешные стиснувши скулы,
бросил её, своенравную, в темную гущь.
Падала молча труба, а, когда безголосо плеснула,
произнесла на прощание:
„Боч“ вместо „Буч“.
„Боч“ вместо „Буч“. 

М.Г.
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СА МНОМ ИМА НЕКА ГРЕШКА

ПОГЛЕДАЈ ЧУДА

Драгутин Огњановић

Погледај чуда! Као да сам са неба пао,
Данас сам, некако, пред себе истрчао.

Нико ме не гања и зато осећам тугу,
Па зато себе жестоко јурим по кругу.

Себи умакнем – погледај и та чуда! –
Час на врх трешње, а час на врх дуда.

Тако, захуктан, не могу да се вратим
Док самог себе напросто не измлатим.

НЕКО

Бранко Стевановић

Живео
некад
негде
неко,
нечему
близу,
од нечег
далеко.

Од неког
гори,
од неког
бољи,
мало је
коме
био
по вољи.

Нечему
несклон,
нечему
вичан,
некоме
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ЧТО-ТО СО МНОЙ НЕ ТАК

ВОТ ЧУДЕСА

Драгутин Огнянович

Вот чудеса! Как будто я с неба упал –
Сегодня я словно сам себя обогнал.

Никто не гонит, и всё-таки я от испуга
Себя самого жестоко гоню по кругу.

Сам от себя удираю – ай да чудо! –
То на вершину яблони – то оттуда!

Только вперёд! Возвращаться я не желаю –
Пока себя окончательно не измотаю.

А.Б.

КТО-ТО

Бранко Стеванович

Жил
когда-то
где-то
и кто-то,
к чему-то
близко,
вдали
от чего-то.

Кого-то
был лучше,
кого-то
хуже,
мало
кому
он такой
был нужен.

Почти
ни к чему
не имея
охоты,
он стал
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помало
постаде
сличан.

СВЕМИР У ЧОВЕКУ

Лаза Лазић

Осећате ли неки немир?
То и у вама трепти свемир.

То сви осећамо. И ти, и ја:
свако је у себи галаксија.

У нама, запазио си и ти,
круже планете и сателити.

Мозак је Сунце – извор, мера,
снага. Срце је земља. Тера.

Чело је Месец. У оку гори
траг којег пале метеори.

Љубав и туга, мање ил јаче,
из нас у велики космос зраче.

Наш бол и радост, мржњу и сан,
упија небески океан.

Понекад, у вртоглавом лету,
отиснемо се ка белом свету.

Ка звезди, далекој милион миља,
ил’ стени која лута без циља.

МАРТ

Лаза Лазић

Узнемирен, променљив сав,
свакога својом стрепњом такне.
Долази разјарен као лав,
одлази питом као јагње.
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понемногу
похож
на кого-то.

А.Б.

ВСЕЛЕННАЯ В ЧЕЛОВЕКЕ

Лаза Лазич

Тревожно вам? Дело обыкновенное
Это в вас трепещет вселенная.

Мы все ощущаем это на практике:
ты и я, каждый в себе – галактика.

В нас – тут уж хоть замечай, хоть нет ты –
кружат спутники и планеты.

Мозг – это Солнце – источник, мера,
энергия. Сердце – земля. Терра.

Лоб – это Месяц. В глазу горит
след – прожёг его метеорит.

Любовь и надежда, мечты и печали
в космос из нас уходят лучами.

Боль и радость, веру и песни –
вбирает всё океан небесный.

Головокружительный наш полёт
по свету всех куда-то несёт.

К звезде, что мерцает вдали еле-еле,
к комете, летящей рядом без цели.

А.Б.

МАРТ

Лаза Лазич

Чередуя ласку и гнев,
Кувыркаясь, меняя грани,
Март приходит грозный, как лев,
А уходит смирнее лани.
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Зиме и лета март је сав,
пун кише, сунца, ветра, магле...
Долази разјарен као лав,
одлази питом као јагње.

Облачан, леден, стрмоглав,
смрачи се зачас и снег падне.
Долази разјарен као лав,
одлази питом као јагње.

Благ, топао, ведар, лепршав
реч наде нам на уво шапне.
Долази разјарен као лав,
одлази питом као јагње.

Свуд цветак никне свеж и здрав
где год се земљи лицем сагне.
Долази разјарен као лав,
одлази питом као јагње.

С ОНЕ СТРАНЕ ДУГЕ

Гвидо Тартаља

Да ли је дуга
с друге стране
полукруга
њена
једнако шарена
као и спреда.

Кад порастем,
ја ћу пилот бити:
прелетећу копна,
пространства океана
и небеске пределе
плаве и беле
све одреда.

А једнога ћу дана
у трупу авиона
проћи испод дуге
и видети како она
с друге стране изгледа:
да л’ има исто такве
разнобојне пруге
као и спреда.
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Взявший ровно от зим и лет,
С ветром, солнцем, дождями, мглами,
Март приходит грозный, как лев,
А уходит смирнее лани.

Снег лежит на ветвях дерев,
И ещё темно вечерами. 
Март приходит грозный, как лев,
А уходит смирнее лани.

Всё трепещет в утренней мгле,
Нежат слух любви пожеланья.
Март приходит грозный, как лев,
А уходит смирнее лани.

Всюду, где ни склонись к земле,
Примул, крокусов прорастанье.
Март приходит грозный, как лев,
А уходит смирнее лани.

А.Ш.

ПО ТУ СТОРОНУ РАДУГИ

Гвидо Тарталья

А с изнанки,
радуга,
скажи,
твоя
пестра
дуга?

Вот я в лётчики пойду,
самолёт поведу:
выше гор,
высоко,
в облачное молоко,
выше туч, во весь опор –
в синий солнечный простор!

А потом над радугой
покружу,
с двух сторон я радугу
разгляжу:
все ли полосы
видны
с той и с этой
стороны?

М.Б.
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ВИШЕ СЕ НЕ ВРТИМ ОКО ВАС

Мирјана Булатовић

Не замерајте ми, забога, што се
окрећем око сопствене осе.

Као једно космичко дете,
радим што и друге планете!

РАЗУМЕМ ВАШ СУКОБ ГЕНЕРАЦИЈА

Мирјана Булатовић

Ви се борите за моје сутра,
а ја се борим за своје сада,
зато код нас од самог јутра
милион грубих речи пада.

Ево, штрпните од мог сада,
али ми немојте узети све,
па да поново слога влада,
да се пазимо као пре.

ЖМУРКЕ

Драгутин Огњановић

Тражите ме у долини,
Тражите ме у даљини,
Тражите ме у дубини,
Тражите ме на пучини.
Тражите ме!

Тражите ме изнад себе,
Тражите ме усред кола,
Тражите ме иза гласа,
Тражите ме испод стола.
Тражите ме!

Тражите ме где се рони,
Тражите ме кад се сања,
Тражите ме испод чела,



ПО ТУ СТОРОНУ РАДУГИ  – ЧТО-ТО СО МНОЙ НЕ ТАК 891

БОЛЬШЕ Я ВОКРУГ ВАС НЕ ВРАЩАЮСЬ

Мирьяна Булатович

Не упрекайте меня, хочу попросить,
что я вращаюсь вокруг собственной оси.

Ведь и я дитя космоса, как-то и где-то,–
я делаю то же, что и другие планеты.

А.Б.

ВСЕ ПОНЯТНО: КОНФЛИКТ ПОКОЛЕНИЙ

Мирьяна Булатович

Вы – борцы за моё завтра,
я – борец за своё сейчас,
потому у нас споры жаркие
с утра до ночи звучат.

Сколько надо, вы отщипните,
только всё мое – не берите,
чтоб в согласии и надежде
вновь поладили мы, как прежде.

А.Б.

ПРЯТКИ

Драгутин Огнянович

Ищите меня в долинах,
Ищите за далью синей,
Ищите меня в глубинах,
Ищите меня в пучине.
Ищите меня!

Ищите меня на свободе,
Ищите меня в хороводе,
Ищите там, где высокий дом,
Ищите меня под столом.
Ищите меня!

Ищите меня там, где ныряют,
Ищите меня там, где мечтают,
Ищите меня в моей голове,
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Тражите ме усред грања.
Тражите ме!

Тражите ме где год светли,
Тражите ме где год бруји,
Тражите ме у тишини,
Тражите ме у олуји.
Тражите ме!

Тражите ме и без речи,
Тражите ме и без плача,
Тражите ме и без мреже,
Тражите ме и без мача.
Тражите ме!

Тражите ме у шљивику,
Тражите ме на ћувику,
Тражите ме у свом лику,
Тражите ме на бранику.
Тражите ме!

Тражите ме после жеге,
Тражите ме усред циче,
Тражите ме на дну песме,
Тражите ме усред приче.
Тражите ме!

ИСТИНА
(Мајина песма)

Душан Илијин

Ако ти нешто треба
кажи: треба ми.
Када ти неко не да
кажи: не да ми.

Ако не знаш где си
питај: где сам?
Када нешто јеси
признај: јесам.

Када мислиш ово
кажи овако.
Ако мислиш оно
кажи онако.
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Ищите меня среди ломаных веток.
Ищите меня!

Ищите меня, где свет в окне,
Ищите меня, где речка журчит,
Ищите, ищите меня в тишине,
Ищите там, где гроза гремит.
Ищите меня!

Ищите меня в себе и во мне,
В жару и в ненастье сразу,
Ищите меня у песни на дне,
Ищите меня в рассказах.
Ищите меня!

Ищите меня без слов,
Ищите меня без плача,
Ищите меня без сетей и силков,
Ищите меня – удачи!
Ищите меня!

Ищите меня на вершине горы,
Ищите меня в цветущем саду,
Ищите там, где собака зарыта.
Ищите – а вдруг я найдусь?
Ищите меня!

А.Б.

ПРАВДА
(песня Майи)

Душан Илиин

Если тебе что-то нужно,
так и скажи: мне нужно.
А если чего-то не дали,
так и скажи: не дали.

Если не знаешь, где ты,
то спроси прямо: где я?
А если ты что-то сделал,
признайся: это я.

Если считаешь вот так  –
не говори иначе,
а если считаешь этак,
то этак и скажи, без плача.
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Некада тешко,
некада лако,
али увек тако
да те чује свако.

Има много начина
истину да кажеш,
зато немој никада,
никада да лажеш.

ЖЕЉЕ

Анђелко Ердељанин

Одавно си пожелео
да постанеш јак и смео.

Познато је већ да желиш
да се играш и веселиш.

Знамо твоју стару жељу
да помогнеш пријатељу.

Нек остане међу нама:
најлепше је у жељама.

ДЕЦА

Зорица Бајин-Ђукановић

За све су криве
љубавне справе
које служе томе
да се деца праве,
деца се праве
да живот славе.

Деца не воле
да их лажу,
деца не воле
да их гњаве,
деца имају
поверења
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Можно веско и важно,
а можно и легкомысленно,
но всякий раз так, чтоб каждому
было тебя слышно.

Чтобы быть честным, любой хорош
способ: как хочешь, так говори
правду, но не иди на ложь,
а попросту – не ври!

Е.Т.

ЖЕЛАНИЯ

Анджелко Эрделянин

Тебе с давних пор хотелось
стать и сильным, и смелым.

Ты желал бы, как птица,
петь, играть, веселиться.

Знаем, ты был бы не прочь
другу в беде помочь.

Пусть между нами останется:
лучшее в нас – желания.

А.Б.

ДЕТИ

Зорица Баин-Джюканович

Всему виной амуры
и всякие шуры-муры:
они за то в ответе,
что в мир приходят дети.
Все дети родились –
чтобы славить жизнь.

Дети не выносят,
когда их достают,
дети не выносят,
когда большие врут,
бесстыдно лицемерят,
юлят, кривят душой.
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само у своје
бистре главе.

Деца не воле
да им ико
готове истине
на поклон нуди,
деца су добра
док су свежа,
кад се покваре –
постану људи.

НЕ ЉУТИМ СЕ

Љубомир Ћорилић

У свему сам цакум-пакум
ал’ само у једном скрећем
не умем да чувам тајну
волим све да изблебећем

Ништа не знам да прећутим
чак ни што се мени деси
зато многи често кажу –
не причајте ништа блеси

ДОСТА

Мирослав Цера Михаиловић

Доста ми је учитеља
Доста ми је школе
Доста ми је оних ствари
Које се не воле

Доста ми је бесмислица
Са Те-Ве екрана
Нећу ништа што ме гњави
Све што има мана

Ничији не тражим савет
Стално исте песме
Ова док ме учи памет
Хоћу што се не сме
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Не взрослым дети верят,
а в быстрый разум свой!

Дети не любят,
когда им готовые истины
подносят на блюде.
Дети хорошие,
пока они свежие,
а как подпортятся –
выходят в люди.

С.П.

Я НЕ СЕРЖУСЬ

Любомир Чорилич

Во всём человек я кристальный –
одно меня портит, я знаю:
хранить не умею тайны,
слишком язык распускаю.

Все-все – свои тоже – истории
я выболтаю, не смолчу!
Вот и шепчутся люди: не стоит
ничего говорить трепачу...

Е.Т.

ХВАТИТ

Мирослав-Цера Михаилович

Хватит всё мне надоели
Школа и учителя
Сыт по горло всем что долго
Не любил – терпел лишь я

Сыт бессмыслицей которой
Полон наш телеэкран
Надоело всё что давит
Что несёт в себе изъян

Не ищу ничьих советов
И хоть нового не спел
Я хочу того что в мире
До меня никто не смел
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Доста ми је лакрдија
Доста празне приче
Радим оно што ми прија
И шта ме се тиче

СВАЂА

Божидар Мандић

Две сестре су училе у истој соби,
једна је учила песмицу напамет
друга се спремала за „матиш“
Једна другој су сметале,
почела је свађа, остављене су књиге
соба се смањила
– Од тебе не могу да памтим!
– Ја од тебе не могу да рачунам!
– Ја сам прва почела!
– Ја сам прва почела!
– Али соба је заједничка!
– Престани да вичеш!
– Мени ће од тебе пући бубна ока! (читај опна)
– Прекини већ једном! Зваћу тату!
– Ја ћу данас одговарати!
Одшкринуо сам врата и уживао у дечјој
симфонији
Ластиш је
немарно висио у углу собе,
књиге су лежерно уживале на радним
столовима
Помислио сам:
фино, па оне то уче да се свађају

БУЂЕЊЕ

Божидар Васиљевић

Свакога јутра
Око пола шест
Мој будилник
Доживи стрес

Свакога јутра
Око пола седам
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Хватит шутовства позёрства
Надоела болтовня
Тем займусь что интересно
Что касается меня

Ю.П.

ССОРА

Божидар Мандич

Две сестры делали уроки
в одной комнате
Одна учила стишок наизусть
другая вслух решала примеры
Обе мешали друг дружке
Началась ссора, книги брошены
комната стала меньше
 – Из-за тебя я ничего не могу запомнить!
 – Из-за тебя я не могу сосчитать!
 – Я первая начала!
 – Я первая начала!
 – Но комната общая!
 – Прекрати орать
 – Из-за тебя у меня лопнут барабанные перепёлки!
     (читай: перепонки)
 – Перестань сейчас же! Я позову папу!
 – Мне сегодня отвечать!
Я приоткрыл дверь и наслаждался детской симфонией
резиночка небрежно висела в углу
книги непринуждённо развалились на рабочих столах
я подумал:
отлично, пусть учатся ссориться

А.Б.

ПРОБУЖДЕНИЕ

Божидар Васильевич

Каждое утро
Примерно в шесть
У моего будильника
Стресс

Каждое утро
Хоть в полседьмого
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Ништа не видим
Иако гледам

Свакога јутра
После пола осам
Ја се пробудим
И не знам ко сам

Понеког дана 
Око пола девет
Ја се поново
Вратим у кревет

Настављам да сањам
Како се будим
Али не могу
Иако се трудим

НА КОГА ЛИЧИМ

Драган Грбовић

На шта сам мислио прво су питали,
зашто се нисам забога пазио,
грдили су ме ко помахнитали
штo нисам гледао куда сам газио.

Још су ми као бајаги честитали
ко да се својом чворугом дичим
и најозбиљније су ме упитали
на кога то овакав личим.

А ја сам ћутао и нисам плакао,
само сам снажно стиснуо зубе,
ни малим прстом нисам се макао,
тражиће они мене да љубе.

Од силне грдње нису приметили 
како ствари заиста стоје,
за дивно чудо нису се сетили:
не личим ни на ког сем на њих двоје.
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Толку нет от него
Никакого

Не знаю кто я
И в полвосьмого
Я продираю глаза
Но снова

Смотрю и не вижу
А в результате
Я даже в девять
Ещё в кровати

И вижу во сне
Как я просыпаюсь
Но не могу
Хотя и пытаюсь

А.Б.

НА КОГО Я ПОХОЖ

Драган Грбович

Спросили сначала, о чём я думал
почему себя не берёг, Бога ради,
ругали меня, как двое безумных,
за то, что куда-то полез, не глядя.

Ещё зачем-то меня поздравляли,
как будто горжусь я своею шишкой,
и очень серьёзно вопрос задавали:
на кого он похож, этот мальчишка?

А я молчал, не плакал, крепился,
зубы покрепче стиснул упрямо,
застыл как камень и не шевелился –
а я-то любви ждал от папы и мамы.

Когда кричишь, заметить непросто, 
и очевидное, и простое...
Разве не чудо – не видно взрослым,
что я похож лишь на них обоих!

И.Ч.
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ФЛЕКЕ

Миљенко Жуборски

По свету круже
гласине неке
како на Сунцу
постоје флеке

Шта ме се тиче
звезда далека
кад и на Земљи
имамо флека

Правило важи
за небо плаво
да сви на флеке
имају право

СЛАБЕ ТАЧКЕ

Мирослав Цера Михаиловић

Кад ти нађу слабе тачке
Све ти крене наопачке

Задеси те све што не би
Пожелео никад себи

Свако зеза свако пецка
С ужитком би да те сецка

Оружје се ту не бира
Важно да те шиканира

Како само душа боли 
Када човек то дозволи
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ПЯТНА

Миленко Жуборский

Слухами полнится
мир необъятный,
что и на солнце
имеются пятна.

Что мне за дело –
солнце далече,
пятен полно
и у нас, на земле.

Общее правило
чётко и внятно:
все имеют право
на пятна.

А.Б.

СЛАБИНА

Мирослав-Цера Михаилович

Когда отыщут слабину
Вся жизнь твоя идёт ко дну

Чего и в страшном сне не ждал
Тебя сражает наповал

Издёвки прозвища как град
Больней ударить каждый рад

Всё в ход идёт в такой борьбе
Им лишь придраться бы к тебе

Но как же с грузом жить таким
Когда позволишь это им

Ю.П.
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БАЛОНИ

Душко Трифуновић

Балони имају душу
то је изнутра
и не види се
Зато балони онако лете
и могу брда 
да надвисе

Балони личе на људе
све је изнутра
около слика
и они имају своје поразе
имају свога
победника

Ко хоће више и више
у непознато
да се вине
тај мора имати петљу
и опну јаку
за висине

Њима повратка нема
а никад неће 
да устукну
Прави балони однекуд знају
кад су највећи

Тада пукну

ДОБРИ И ЗЛИ

Јован Јовановић Змај

Не мора се прати
    Злато и бисерје.
Врана, што се већма пере,
    Све јој црње перје.
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ВОЗДУШНЫЕ ШАРЫ

Душко Трифунович

У воздушных шаров есть души
которых не видно
 оком
Потому-то они и летают
над холмами парят
 высóко

Суть – внутри а снаружи – образ
шары на людей
 похожи
у них есть свои пораженья
и победы свои
есть тоже

Если высь неизвестность
стали кому-то
 мечтою
он должен стать храбр и крепок
чтоб дышать
 высотою

Не отступят они
не вернутся
но надуваясь туже
истинный шарик знает:
раздуешься – 

 лопнешь тут же

Е.В.П.

ДОБРО И ЗЛО

Йован Йованович-Змай

Грязь не смыть
 С драгоценных камней.
Чем чище ворона –
 Тем перья черней.

А.Б.
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ПОШТЕЊЕ

Јован Јовановић Змај

Поштење се не мож’ купит,
јер га поштен не продаје
ни за блага сва голема.
А непоштен продо би га,
ал’ га нема.

НАЛАЗАЧИ

Ђорђе Оцић

„Поштен се налазач лепо моли
Да нађено вратити изволи.“
Такву молбу ми често читамо,
За знано се тада не питамо:
Поштеног се не мора молити,
Непоштеном не вреди зборити!

ИГРА

Душко Трифуновић

Играмо се – ко ће кога
ко ће коме стат у траг
играмо се осим тога
ко је коме више драг.

Играмо се – ко ће више
ко ће коме на реп со
коме ли се црно пише
играмо се то је то.

Играмо се шале ради
подижемо урнебес
играмо се јер смо млади
боље трка, него бијес!



ПО ТУ СТОРОНУ РАДУГИ  – ЧТО-ТО СО МНОЙ НЕ ТАК 907

ЧЕСТЬ

Йован Йованович-Змай

Чести золото не купит,
Честный чести не уступит,
Честь нужна ему, как свет.

Рад продать её бесчестный...
Но, как всякому известно,
У бесчестных чести нет.

С.М.

НАХОДЧИКИ

Джордже Оцич

„Нашедшего просим честью
вернуть пропажу хозяину“.
Читаем мы повсеместно
такие крики отчаянья.
В чём смысл? Просить незачем честного,
а к нечестным взывать – бесполезно ведь...

Е.Т.

ИГРА

Душко Трифунович

Мы играем – кто кого
Кто обгонит кто не сможет
Всё считаем – отчего
Кто из нас кому дороже

Мы играем – кто взлетит
Кто кого вести захочет
Кто не выдержит пути
Игры игры днём и ночью

Мы играем – дай огня!
Фейерверк в крови искрится
Лучше крик и беготня
Чем стоять молчать и злиться

Л.В.
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ЖИВОТ ЈЕ ШКОЛА

Јован Јовановић Змај

И живот је школа,
    И то врло јака,
Па ипак је у њој
    Много лоших ђака.

Волео бих знати
    Би ли профитиро
Кад би когод ову
    Школу репетиро.

ИМА БОГА

Мирослав Цера Михаиловић

Доста само да помислим
На тога и тога 
Тог тренутка тај се створи
Има брате Бога

Немој ништа да ми причаш 
Нећу то да слушам 
Кад осетим ја осетим 
Стално себе кушам

Очепи ме из матиша 
Она фаца строга 
Сабрао се па се каје
Има брате Бога

Ето јуче на фудбалу 
Очас пуче нога 
Кост зарасте гол се памти
Има брате Бога
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ЖИЗНЬ ЭТО ШКОЛА

Йован Йованович-Змай

Жизнь это тоже школа –
 Школа для дураков:
Сколько же в ней бестолковых,
 Скверных учеников...

Хотел бы я знать: а много ли
 Было бы в ней отличников,
Кабы в той школе побыли
 Мы всем миром вторично?

А.Б.

ЕСТЬ БОГ НА СВЕТЕ

Мирослав-Цера Михаилович

Мне  достаточно подумать
Как там те как эти
С ними тотчас же столкнусь я
Брат есть Бог на свете

Ты не говори не надо
Я и без рассказа
Сам себе задав вопросы
Всё узнаю сразу

Нам подвох математичка
Припасла в билете
Но раскаялась назавтра
Брат есть Бог на свете

Вот сломал я на футболе
Ногу в пируэте
Кость срослась а гол я помню
Брат есть Бог на свете

Ю.П.



910 С ОНЕ СТРАНЕ ДУГЕ – СА МНОМ ИМА НЕКА ГРЕШКА

КАКО ЖИВИ ПОЉСКИ МИШ

Милован Данојлић

На рубу шуме, у брвнари, преко целе године,
Пољски миш неуморно грицка старе новине.

Около, на сат хода, ниједне нема мачке:
На миру, он гута упитнике, ускличнике и тачке.

Заривши главу у папир (баш ко у песак ној)
Већ седам дана тамани дебели празнични број.

Вести не чита, нити га занима шта има ново;
Он једе, ред по ред, и гута, слово по слово.

Слике великих људи мрви малом вилицом,
Мучи се с латиницом, бори се с ћирилицом.

Ту спава, у хрпи новина, док ноћу, испод стреје,
Мећава луда дува, и снег у кланцу веје.

То ти је прави живот: у каквој старој појати
Спавати и грицкати; грицкати и постојати.

СЕБИЧНА ПЕСМА

Мирослав Кокошар

Кад могу да бирам,
ја у свако доба
од два добра, увек,
изаберем оба.

Другарима мојим
није баш свеједно
што им од два добра
не дајем ниједно.

Човек од њих просто
не може да дише,
не схватају да ми
треба много више!
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КАК ЖИВЁТ ПОЛЕВАЯ МЫШЬ

Милован Данойлич

У края леса, в избушке, годами, зимой и летом
Мышь полевая грызёт журналы, книги, газеты.

Вокруг ни одной кошки, хоть час иди – это точно.
Мышь поедает вопросы, восклицания, точки.

С головой зарывшись в бумагу (как страус в песок),
Семь дней она прогрызает толстой подшивки бок.

Известий мышь не читает, ей всё равно – что нового;
Жуёт строку за строкой, глотает слово за словом.

Портреты великих людей уничтожить малютка силится,
Мучается с латиницей, борется с кириллицей.

Тут и спит она в куче газет, пока вьюга метёт
Ночью с безумным воем и снег в ущелье идёт.

Вот это я понимаю – жизнь: в какой-нибудь древней хате
Отсыпаться и грызть, грызть – и существовать!

А.Б.

СТИХИ ЭГОИСТА

Мирослав Кокошар

Уж такой я – не беда,
это ведь не злоба:
я из двух добр всегда
выбираю оба.

А друзьям-то моим,
им не всё равно,
что из двух добр им
не светит ни одно.

Но ведь я не вполне,
не совсем такой же:
пусть поймут они, что мне
нужно много больше!

А.Б.
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СУНЧАНИ ДОЛ

КАД САМ БИО САСВИМ МАЛИ

Благоје Баковић

Кад сам био сасвим мали
И у мами и у тати
Је ли тада ико знао
Да ћу некад постојати

Кад сам био сасвим мали
И још мањи но амеба
Ко је тада мого знати
Да ћу некад бити беба

Кад сам био сасвим мали
Кад сам отуд амо куцо
У погледу родитеља
Први пут сам засветлуцо

Кад сам био сасвим мали
Једна фотка баш ухвати
Први тренут кад је мама
Девојка постала тати

МОЈЕ ДЕТИЊСТВО

Милорад Геров

Мој отац је
орао њиве
и гледао у звезде.

А моја мати је
гајила децу
и гледала у оца.

Далеко негде
испод небеског крова,
између седам ветрова
и седам гора,
саградили су
кућу од снова –
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СОЛНЕЧНАЯ ДОЛИНА

КОГДА Я БЫЛ СОВСЕМ ЕЩЁ МАЛ

Благое Бакович

Когда я был совсем ещё мал
И в маме и в папе (чудо!)
Разве тогда хоть кто-нибудь знал
Что и я когда-нибудь буду

Когда я был совсем ещё мал
Меньше любой амёбы
Кто мог подумать и кто же знал
Что я появлюсь (ещё бы!)

Когда я был совсем ещё мал
И сюда постучался оттуда
Во взглядах родителей я просиял
Лучиком малым покуда

Тогда я был совсем ещё мал...
На фотке той поцарапанной
Вот он – первый миг когда мама
Стала девушкой папиной

А.Б.

МОЁ ДЕТСТВО

Милорад Геров

Мой отец
пахал ниву
и смотрел на звёзды.

Моя мама
растила детей
и смотрела на отца.

Где-то далеко
под небесным кровом,
меж семи ветров
за седьмой горой,
они построили
дом из снов –
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у којој станује
детињство моје.

Најлепша бајка
на свету то је!

МАМА ЈЕ КУЋА КОЈА ХОДА

Милан Мрдаљ

Мама је кућа која хода,
а тата њен темељ стамени,
кућу нико не може да прода
ни темељ чврсти да промени.

Ја, браћа и сестре смо прозори,
улазна и излазна врата,
и нико не може да се отвори
док се не насмеје мама ил’ тата.

Звездана кућо од сна и јаве
срећан сам што никох испод твог свода
што ме и овог часа испод траве
успоменом браниш од непогода.

МАЈЧИН ПОГЛЕД

Ђуро Маричић

Кад тихо шапнем
реч – мама,
у својој тузи
ја нисам сама!

Уз мене знам
да неко стоји,
коме су знани
дрхтаји моји.

Поглед ме прати
пажње пун,
док море носи
мој мали чун.
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там живёт
моё детство.

И это – лучшая
сказка на свете!

А.Б.

МАМА – ДОМ, КОТОРЫЙ ВСЕГДА С ТОБОЙ

Милан Мрдаль

Мама – это тёплый дом наш,
папа – каменный фундамент.
Не продашь, не перестроишь,
не ветшает он с годами.

Окна – братья в нём и сёстры,
я тропинка у колодца.
Отворяется он просто –
если мама улыбнётся.

Звёздный дом из сна и яви!
Счастлив был под этим сводом
я взойти травой шершавой
и спастись от непогоды.

А.П.

МАМИН ВЗГЛЯД

Джюро Маричич

Когда я грущу
И „мама“ шепчу, –
То я не одна,
Хотя и грущу.

Он рядом со мной,
Защитник и страж,
Весь трепет и страх
Он чувствует наш.

А сверху глядел
Взор, светел и строг:
Ты цел ещё, цел,
Мой утлый челнок…
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То мајка брижна
жели знати:
да ли ме срећна
звезда прати.

ФОТО ТРЕМА

Милан Мрдаљ

Фото апарат
шкљоцну без речи,

наше осмехе
овековечи.

Ваљда се на слици
видети неће,

како нам дрхте
руке од среће.

МАЈКА СИНА У РУЖИ РОДИЛА

Народна 

Мајка сина у ружи родила,
Ружица га на лист дочекала,
Ластавица крилом покривала,
Бела вила у свилу повила,
А челица медом задојила.
Нек је румен ко ружа румена!
Нек је бијел ко бијела вила!
Нек је радин ко пчела малена!
Нек је хитар као ластавица!

Вила му је до три добра дала:
Једно биље да се не урече,
Друго биље, да ми напредује,
Треће биље, да ми добро спава.
Спавај, чедо, сине мили!
Уроци ти под ногама били,
Као коњу плоче све четири!
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А мама должна
Дознаться, должна:
Звезда надо мной –
Мне друг ли она?

А.Ш.

ФОТОТРЕПЕТ

Милан Мрдаль

Фотоаппарат 
щёлкнул неслышно.
увековечил
наши улыбки.

Жалко, из снимка
не будет ясно,
как у нас руки
дрожали от счастья.

О.А.

РОДИЛА МАТЬ СЫНА В РОЗАХ

Народная

Родила в саду сыночка мама.
Лепесточком его роза принимала,
Ласточка крылами покрывала,
Вила белая шелками обвивала.
Пчёлка напитала его мёдом,
Чтоб сыночек был румяней розы,
Белым был – белее белой вилы,
Работящ не хуже пчёлки малой
И не хуже ласточки проворен.

Три травинки вила подарила:
Первую траву дала от порчи,
А другую – чтобы рос и был могучим,
Третью – чтобы сон его был крепким.
Спи-поспи, сыночек драгоценный,
И ногами попирай любую порчу,
Словно конь – подковы, все четыре!

М.П.
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СЕСТРЕ БЕЗ БРАТА

Народна

Двије сеје брата не имале,
па га вију од бијеле свиле,
од бијеле и још од црвене:
струк му мећу дрво шимширово,
црне очи два драга камена,
обрвице морске пијавице,
ситне зубе два низа бисера;
залажу га медом и шећером:
„То нам једи, па нам пробесједи!“

СЕСТРА ДАДИЉА

Лаза Лазић

Једину сестру имам, а она
живи од мене далеко.
Она на мене сваки дан мисли
и чезне... тако бих реко.
Ја светом, ко зна зашто, лутам,
летећи, посрћући,
а моја сестра се нада и чека
да опет дођем кући.
Кад нам је мајка одсутна била,
сестра нам дадиља беше.
Сетим се тога, и плачем, а очи
кроз сузе ми се смеше.

НЕ ЗНА ПОШТАР

Милош Николић

Не зна поштар што сам тако кисно
док сам чеко да донесе писмо.

Не зна поштар што сам писмо стисно
баш уз срце, да ми буде присно.

А и мислим, баш није корисно
да зна поштар – да ми прво писмо!
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СЁСТРЫ БЕЗ БРАТА

Народная

Жили-были две сестры без брата,
свили брата да из бела шёлка,
ой, из бела шёлка да из красна:
стан его – что дерево самшитно,
чёрны очи – дороги каменья,
брови – будто вихри морские,
зубки его – жемчуг, да и только;
мажут брата сахаром и мёдом:
„На вот, братец, ешь держи –
хоть словечко нам скажи!“

А.Б.

СЕСТРЁНКА

Лаза Лазич

Одна сестра у меня, она
живёт от меня далеко.
Обо мне она думает каждый день
и тоскует... ей нелегко.
Я где-то скитаюсь, кто знает зачем,
спотыкаясь, по миру бреду,
а сестра моя надеется, ждёт,
что я снова домой приду.
Когда нашей мамы не было с нами,
сестра нам нянькой была.
Вспомню – и плачу, смеясь глазами,
а в сердце – волна тепла.

А.Б.

ЧЕГО НЕ ЗНАЕТ ПОЧТАЛЬОН 

Милош Николич

Почтальон не знает, как дрожало
моё сердце, пока почты ждал я,

а дождавшись, как прижал сначала
я письмо к груди, чтоб не пропало...

Лучше так, чем если б вдруг узнал он:
никогда ещё письма не получал я!

Е.Т.



920 С ОНЕ СТРАНЕ ДУГЕ – СУНЧАНИ ДОЛ

ДОБА ЉУБАВИ

Мирослав Настасијевић

Одједном, смири се река
Утихне попац у трави
И као да ничега нема.
Месеца тек рука мека
Такне ме благо по глави
Ко мајка кад ноћ заплави
Па ме за спавање спрема.

Ал’ нема ни друга ни мајке
Дуж ове путање сиве
Кроз прашуму осећања,
Где исте жеље се живе
Где исти снови се живе
И иста јава се сања.

Ником не припадам више
У овој смиреној тами
Где речи радују, боле
Где све је одједном тише
И где су сви људи сами
И добро је што су сами
Јер воле, бескрајно воле...

ЖИВЕЛИ СВИ КОЈИ НАС ВОЛЕ

Зорица Бајин-Ђукановић

Живели сви који нас воле,
који нам очи чине благим
и који од неког обичног трена
учине тренутак дуго драгим.

Живели сви због којих нам срце
плаве венце нежности плете,
па кад их нема у сумраке
брижне нам мисли њима полете.
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ВРЕМЯ ЛЮБВИ

Мирослав Настасиевич

Однажды река затихнет,
Сверчок в траве затаится,
Замрёт всё, покоя ради,
И вот проблем никаких нет,
Лишь месяц во сне склонится,
Как мама, меня погладит.

Но нет ни друга, ни мамы
На тропочке молчаливой
Сквозь дебри воспоминаний,
Где те же желанья живы,
Где сны минувшие живы,
Где явь снится ранней ранью.

Я стану ничей отныне,
В смиреннейшей тьме укроюсь,
Где всё, что корёжит, сгинет,
Где радует слово и ранит,
Где люди сами с собою, 
Так славно: сами с собою...
Ведь любят, любят бескрайне.

М.О.

ДА ЗДРАВСТВУЮТ ВСЕ, КТО НАС ЛЮБИТ

Зорица Баин-Джюканович

Да здравствуют все, кто нас любит,
и все, кто нами любим,
с кем любое мгновенье
становится дорогим.

Да здравствуют все, кому наше сердце
дарит нежности светлый букет,
к кому тревожно летит наше сердце,
когда их с нами в сумерках нет.

А.Б.
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БРШЉАН

Крстивоје Илић

Једна је рука вршљала, 
по плавој коси бршљана!

Рука нитима везана, 
за сјајна јата звездана.

Која су нагло слетела, 
на поља густо сплетена.

То ткање древне одеће, 
пролећна киша однеће.

На жалост душе дечије: 
о, драга птицо, спречи је!

ЗГОДНО МЕСТО

Јован Јовановић Змај

Поток струји, ветрић пирка,
       Шушти грање;
Ала је то згодно место
       За читање.

Кад прочиташ коју страну
       Из књижице,
Дигнеш главу, а над тобом
       Поју птице.

И у твојој души нешто
       Запојало;
Не знаш шта се тако силно
       Раздрагало.
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ПЛЮЩ

Крстивое Илич

Рука блуждала, трепеща,
по нежным волосам плюща

и связана была при том
с блестящей стайкою цветов,

которая слетела вдруг
на поле и уселась в круг.

Ну а наряд цветочный тот
весенний дождик унесёт.

Но детский голосок души
просил: останься, не спеши! 

В.Л.

ВОЛШЕБНОЕ МЕСТО

Йован Йованович-Змай

Ветерок – и блики солнца 
Тут сочатся
Сквозь листву. Нет лучше места
Зачитаться…

Взгляд от книги оторвешь
На полстранице,
А над самой головой
Щебечут птицы.

Эти птицы, эти блики,
Это солнце…
И не знаешь – отчего
Душе поется?..

Е.П.
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ТУГА И СРЕЋА

Виолета Јовић

Постоји срећа мања и већа
„на дохват руке“ и она друга,
али је ипак највећа срећа
кад дете не зна шта је то туга

и шта је оно што тишти тату,
и шта је оно што маму мучи
и шта је оно што не да брату
да се осмехне или да учи.

Можда то нико и не зна рећи
шта нам се тако, понекад руга
и стално леђа окреће срећи,
па многи мисле да је то туга.

Ипак, одрасли измисле тугу
да буду деца када престану,
када немају забаву другу
оду на своју тамнију страну,

па тамо многе разлоге траже
да се не љубе, да се не смеју,
а некад само осмех помаже
да им се срца срећом огреју.

И не постоји тамнија страна!
Сви смо ми овде на истој страни!
Не разликује се ноћ од дана.
Желиш ли светлост, под сунце стани!

Као што срећа, кад не тражимо,
долети тако, ниоткуд, сама,
тако се туга, кад не пазимо
угнезди сама негде у нама

и притиска нас, стеже нас, мучи,
свакога дана постаје већа...
Срећан је онај који научи
да против туге помаже СРЕЋА!
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ТОСКА И СЧАСТЬЕ

Виолета Йович

Есть счастье больше – счастье меньше,
Ввек рядом, ждёт твоей руки.
А для детей всего утешней –
Не знать ни горя, ни тоски:

Не знаеть, что угнетает папу,
Не знать о том, что маму мучит,
И почему брат, глядя нá пол,
Угрюм и ничего не учит.

Но кто ж насмешник этот злой?
Кто держит нас в своих тисках
Кто к счастью повернул спиной?
– Наверное, сама тоска.

Тоску придумали мы сами,
Ведь повзрослев, мы заскучали,
И сладко нам между делами
Побыть на дне души – в печали.

Причин кручиниться ведь море,
И тьма причин тужить в ненастье.
Порой улыбка лечит горе
И согревает сердце счастьем.

Но у души нет дна печалей,
В сердцах любовь друг к другу бьётся:
И день, и ночь прекрасны стали:
Желаешь света – встань под Солнце!

Как счастье – мы его не маним –
Бог весть откуда к нам приходит,
Так и печаль, твоё вниманье
Отвлекши, в сердце верховодит.

Она нас мучит, с каждым днём
Всё больше обретая власти.
Мы будем рады, коль поймём:
Тоску излечивает СЧАСТЬЕ!

С.Г.
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ДЕЦА

Војислав Ј. Илић млађи

Мрачно. Ни звезде. Ноћ жалосних снова.
Седим уз прозор, у празној дворани,
И сањам. Намах, пет дечјих гласова
Тргну ме живо: „Хајд’ с нама! Устани!“

Дижем се, малим ручицама вођен...
Окренув леђа бригама и коби,
Заједно с децом, као препорођен,
Играм се, скачем и јурим по соби.

Радост се рајска по одаји распе,
Сва деца, редом, напослетку заспе,
И мир завлада сред домаћег гнезда;

Прозорска опет кад отворих крила,
Погледах: ноћ је тако дивна била!
На хоризонту пуно златних звезда!

ШТА ЈЕ ОСМЕХ

Недељко Попадић

Из осмеха љубав ниче.
Он напаја уста сува.
Осмехом се другар стиче.
Осмехом се другар чува.

Осмехом се туга лечи.
Осмех греје сива јутра.
Осмехом се неко спречи
да још буде грубљи, сутра.

И најлепше лице, меко,
без осмеха свог посиви.
По осмеху знаш да л’ неко
животари или живи.

Некад осмех битку бије
и пресудно буде важан.
Ал’ боље је да га није
ако је без душе, лажан.
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ДЕТИ

Воислав Й. Илич-младший

Нет ни звезды. Темно. Печальны думы,
Мне одиноко у окна, зевая,
Мечтать. Вот пятеро мальчишек с шумом
Вбежали, тормошат, кричат: „Вставай!“

Меня обняли крохотные ручки,
Поднялся: прочь судьбина, сладость ропота.
Воскрес с детьми, впервые мне не скучно,
Скачу, играю и ношусь по комнатам.

Как будто радость рая я изведал,
Но дремлют уж мальчишки-непоседы,
Спит мир на дне семейного гнезда.

Раскрыл вновь окна, растворил я ставни,
О, как прекрасна ночь, и нет ей равной!
И среди звёзд горит моя звезда. 

С.Г.

ЧТО ТАКОЕ УЛЫБКА

Неделько Попадич

Из улыбки любовь проклёвывается.
Пересохшие губы поит она.
Улыбкой друзей завоёвывают.
Друзей сохраняют улыбками.

Улыбкой лечат печаль.
Согревают серое утро.
Кто-то тает в её лучах –
не будет ни груб, ни крут он.

Без улыбки любое лицо
темнеет вдруг от забот.
По улыбке ты видишь, кто
существует, а кто живёт.

Бывает улыбка требовательной,
боевой и решительной.
Но лучше б её не было,
когда лжёт она и без души она.

А.Б.
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ЋУТАЊЕ

Зоран М. Јовановић

Када се наљутиш,
па за инат ћутиш,
ти и не слутиш
шта се у теби дешава,
шта све доживљава
она справа
која речи оживљава.

Прво се један бунтовни глас
као морски талас
подигне,
па када до грла стигне,
он у помоћ позове
речи којима си ставио окове.

И од тада је твој инат
са речима ступио у рат.

Ти ћутиш
а речи те секу
и пеку.

Ти стежеш зубе
а оне те боду,
хоће на слободу.

Не знам ко колико може да издржи
када га реч у грлу пржи.

Али знам да увек инат
изгуби рат.

И онда, хтео ти то или не,
испричаш некоме ама баш све.

САД СМО НАШИ

Недељко Терзић

Како је лепо имати пријатеља, 
тужно је кад он нестане, 
али је лепо што сам га имао. 
Како је лепо имати пријатеља, 
сачувати његове речи и осмех, 



ПО ТУ СТОРОНУ РАДУГИ  – СОЛНЕЧНАЯ ДОЛИНА 929

МОЛЧАНИЕ

Зоран М. Йованович

Когда ты злишься
и упрямо молчишь,
ты и знать не знаешь,
что переживает
то, что в тебе
слова оживляет.

Голос мятежный,
как морская волна,
поднимается, растёт
а как до горла дойдёт,
на помощь зовёт
все слова, что ты спрятал. И вот

твоё упрямство с этой минуты
со словами вступает в войну. Ты
вроде молчишь, а слова тут как тут,
они тебя мучают,
они тебя жгут.

Ты стискиваешь зубы,
а они тебя колют,
они вырываются, хотят на волю.

Кто сколько может выдержать, не знаю,
когда слово ему горло прожигает.

Зато я знаю, что упрямство всегда
проигрывает войны. И вот тогда,
хочешь не хочешь, упрямый осёл,
а кому-то ты расскажешь всё-всё-всё.

А.Б.

МЫ ТЕПЕРЬ СВОИ

Неделько Терзич

Как хорошо, когда есть друг.
Тоскливо, когда друг исчезает,
но хорошо, что он был у тебя.
Как хорошо, когда есть друг,
когда с тобой его слова и улыбка,
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мада ништа велико није рекао. 
Како је лепо имати пријатеља, 
који мало каже, а пуно покаже, 
па онда оде неким својим путем. 
Како је лепо са задовољством
чувати осмехе свог пријатеља
и неколико његових обичних речи. 
Јер велике су неке планине и реке, 
али је још већа реч пријатеља
коју је изговорио баш онда кад треба.

ДЕСЕТ ДЕЧЈИХ ЗАПОВЕСТИ

Јово Чулић

Кад је смешно ти се смеј
Кад дозиваш реци – хеј

Кад је вруће ти се скини
Кад си гладан јако зини

Кад си срећан ти звиждући
Кад те зову иди кући

Када не знаш ти научи
Кад те боли ти јаучи

Кад задремаш иди лежи
Кад је фрка а ти бежи

СВАКО СВОМЕ

Николај Велимировић

Свака тица своме јату,
Сваки човек своме брату
Својим братом тугу блажи,
У свом јату срећу тражи.
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хотя ничего такого он не сказал.
Как хорошо, когда есть друг.
Он мало скажет, но много покажет
и двинется дальше своим путём.
Как хорошо, когда хранишь улыбку друга
и несколько его обычных слов.
Есть большие горы и реки,
но ещё больше – слово друга,
произнесённое именно тогда,
когда оно было так необходимо.

А.Б.

ДЕСЯТЬ ЗАПОВЕДЕЙ СЫНУ

Йово Чулич

Если смешно – смейся
Раз уж зовёшь – надейся

Жарко тебе – остынь
Голоден – рот разинь

Когда ты счастлив – свисти
Зовут – что ж, надо идти

Если не знаешь – учись
Больно тебе – крепись

Задремлешь – поспи, сынок
Обманут – беги со всех ног

А.Б.

ВСЕ ТЯНУТСЯ К СВОИМ

Николай Велимирович

Всякой птице – своя стая,
Нам – нужна душа родная:
Брату брат смягчит напасти,
В своей стае – там и счастье. 

А.К.
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ДРВО

Станоје Макрагић

Поглед на дрво
На високо лиснато дрво
Под којим стојим док киша пада
И крупне тамне капи клизе низ моје лице
Весели моје срце

Велико моћно дрво
Стоји над мојом главом
Ко мајка отац и Бог
Не да ми уснути не да ми заспати
Док лежим смешећи се
С главом у трави

Хиљаду година цео свој живот
Остаћу испод њега
И моје немирно срце из којег тама бије
Куцаће равномерно у светлости
И љубави звезда и трава
А затим
А затим ће уснути
И спавати спавати спавати

СКРИВЕНА КАМЕРА

Мирјана Булатовић

– Није ми јасно ко је Бог?
– Рецимо ГЛАВНА СКРИВЕНА КАМЕРА.
– И стално снима човека свог?
– Не баш. Дубља је његова намера.

– Не сналазим се у дубини...
То ћеш ми причати у петом.
– Ти само расти, и не брини.
Љубав трепти над овим светом.
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ДЕРЕВО

Станое Макрагич

Я смотрю на дерево
Высокое дерево с густой кроной
Я стою под ним идёт дождь
Крупные тёмные капли катятся по лицу
Взгляд веселит моё сердце

Большое сильное дерево
Над моей головой
Как мать как отец и бог
Оно не даёт мне уснуть и не даст мне проспать
Я лежу улыбаясь
В траве утонув с головой

Тысячу лет всю свою жизнь
Я останусь под ним
И моё беспокойное сердце из которого льётся тьма
Будет мерно биться в потоке света
И в любви звёзд и трав
А потом
А потом уснёт
И будет спать спать спать

А.Б.

СКРЫТАЯ КАМЕРА

Мирьяна Булатович

– Кто это – Бог? Я не понимаю.
– Ну, скажем – ГЛАВНАЯ СКРЫТАЯ КАМЕРА.
– И он человека всё время снимает?
– Нет, замысел глубже: не видно нам его.

– Я этих глубин не могу постичь...
Ты мне потом расскажешь об этом.
– Да ты не тревожься – просто расти.
Любовь сияет над белым светом.

А.Б.
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ПРОЗОР И ОТКРИЋА

Душко Трифуновић

Са ону страну свет се скита
а с ове стране знатижеља
отвара прозор само да пита
има ли игде пријатеља

Отвори прозор против таме
отвори нека уђу открића
све што су други створили за ме
и за остала весела бића

Отвори прозор као очи
отвори крила жељна лета
све што се види да посведочи
како смо и ми део света

ТО ЈЕ ЗАТО

Драган Радуловић

Небо је да буду ласте,
цвијет да љепота буде.
Дрво је да расте, расте,
и начини хлад за људе.

Море је да буде брод,
трава да трчимо боси,
земља је да буде народ
и да своју заставу носи.

Сунце је да буде вруће,
отворимо прозор у шир.
А град је да расту куће
и над кућама – мир.
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ОКНО И ОТКРЫТИЯ

Душко Трифунович

С той стороны – весь белый свет,
а с этой наше любопытство.
Открыть окно, спросить иль нет:
где друг неведомый таится?

Открой окошко против тьмы,
открой, и пусть войдут открытья –
все те, что сделали не мы,
чтоб веселее было жить нам.

Открой окошко, как глаза,
как крылья, жаждущие лета –
чтоб всё увидеть, всё сказать.
Ты тоже ведь – частица света!

А.А.Б.

ВОТ ДЛЯ ЧЕГО

Драган Радулович

Небо – чтоб ласточек ввысь влекло.
Цветок – с ним красиво будет.
Дерево – чтобы оно росло
и давало прохладу людям.

Море – чтоб нёсся корабль вперёд,
трава – чтоб мы мчались босые,
страна – для того, чтобы был народ
и гордо свой флаг носил.

Солнце – чтоб летом сменялась зима:
откроем окно во всю ширь!
Город – чтобы росли в нём дома,
а над домами – мир.

А.Б.
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ГРАД

Воја Царић

Изградићемо, дечице, град светао
– нек буде светла, у њему, што више –
и кад се когод од нас кроз њега буде шетао
нека му стално пролеће мирише.

Палате биће огромне, високе
– да врхом својим облак зауставе –
а низ улице ведре и широке
засадићемо липе и агаве.

И све ће бити светло и мирисати све ће
на још невиђен дан и непознато цвеће.

Изградићемо тај град, нек изгледа
– са планине да је у небо полетети хтео,
а светло, с вечери кад се упали, нек сине
људима кроз крај цео.

Ни од ког наше дело да се не крије
– истурићемо сваки блок, сваку кућу –
а блиска свима да буде наша песма, кад се развије,
као да је сами шапућу.

И сви ће у наш град светли гледати само,
и сви ће певати песму коју певамо.

Свака ће кућа имати звона и велике голубарнике
да изнад сваког црвеног крова,
на наше радосне, велике празнике,
полети звоњење јасно и јато голубова.

Никада сличан облак ни по једном небу није прошао,
а ми ћемо стати у његов танки хлад
све док на кровове наше не буде опет пао.
Ех, какав ћемо изградити град!

Све ће му бити светло и мирисати све ће
на још невиђен дан и непознато цвеће.
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ГОРОД

Войя Царич

Построим город света, ребята:
пусть будет светло в нём – как можно светлее –
а когда мы пойдём по его аллеям,
пускай он дышит весны ароматом!

В нём будут башни стоять величавые –
шпили до самого неба возвысив;
внизу же, на улицах просторных и чистых,
мы высадим липы и агавы.

И в нём будет светло, и будет пахнуть
цветами такими, что только ахнуть!

Построим город, чтобы казалось,
как будто в небо взлететь захотел он,
чтоб море огней в нём зажигалось
и всю ночь освещало округу целую.

От нашего дела никто в стороне не встанет –
дом за домом поднимем каждый квартал!
Каждому будет близка наша песня, когда она грянет, 
как если бы он её сам про себя шептал!

И все залюбуются нашим городом света,
и все нашей песни дружно подхватят куплеты.

Будут при каждом доме голубятня и колокольня,
чтобы по нашим великим праздникам, в небе тая,
летали над каждой красной крышей привольно
прозрачные перезвоны и голубиные стаи.

Никогда облака такие не плавали в вышине,
а мы в их прохладной тени укроемся,
пока дождь на наши красные крыши не
прольётся. Эх, какой мы город построим!

И в нём будет светло, и будет пахнуть
цветами такими, что только ахнуть...

С.П.
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ГРАЂЕЊЕ КУЋЕ

Бранислав Петровић

Потребно је много цигаља, дрвенарије, гвожђа, креча,
Да се сагради кућа (од свега преча).

Да буде како доличи (издалека виђена, лепа),
Ваља набавити стакла и крепког црвеног црепа.

Да кућа буде јака (јача од сваког земљотреска),
Ваља нам прибавити цемента, гвоздених кламфи, песка

Када се кућа гради ништа нема да нема (има да има) –
И вруће погаче са сиром, па и ракије, мајсторима.

Нарочито за главног мајстора: тај само прозбори реч
И већ се зна ко меша малтер, ко гаси креч.

Грађење куће је одувек и заувек посао нов –
Колико само узбуђења када се подиже кров!

Па кад је кућа готова! Па још окречена бело!
То прославља читаво село!

Кућаник срећан без мере (чему мера!) –
Сви кажу: „Домаћине свака ти част, алал ти вера!“

Свакоме треба пожелети, и варошанину и сељаку,
Да стекне кров над главом, засебан улаз, кључ и кваку.

Једноставна је ово жеља, једноставна као свануће,
Да нико на свету не буде без укућана и куће.

ГРАДИТЕЉИ ДЕЧАНА

Бранислав Петровић

Помислим, често, на мајсторе свечане,
који саградише намастира Дечане.

У златним кочијама они сада језде
из века у век, од звезде до звезде.

У бескрајном крају, у небеским лукама,
шта ли сада граде својим мудрим рукама?
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СТРОИТЕЛЬСТВО ДОМА

Бранислав Петрович

Надобно много дерева, кирпича, извёстки, гвоздей,
чтобы выстроить дом (он ведь всего нужней!)

Ещё (чтобы издали дом красотою мог отличиться),
понадобятся стекло и красная черепица.

Чтобы крепок был дом (крепче всякого землетрясенья),
железные скобы нужны, песок и цемент (без сомненья!)

Когда строится дом, угощают без лишних слов – 
есть лепёшки горячие с сыром и ракия для мастеров.

Особенно главному мастеру: он подаст только знак,
и каждый строитель уж знает, что делать и как.

Строительство дома – это всегда словно в первый раз;
сколько волнений: крыша закончена будет сейчас!

И вот дом готов! Штукатурка на стенах белым-бела!
И тут наступает праздничный день для всего села!

Хозяин счастлив без меры (разве тут мера есть!)
Все его поздравляют: „Хозяину слава и честь!“

Пожелаем всем жителям сёл, городков и больших городов,
чтобы каждый имел свой ключ, и дверь, и собственный кров.

Желание это – просто и, как рассвет, нам знакомо:
да никто не останется без домочадцев и дома!

А.К.

СТРОИТЕЛИ ДЕЧАН

Бранислав Петрович

Давайте себе представим мастеров светлых лики,
чьим трудом был построен монастырь великий.

Из столетья в столетье, от созвездья к созвездью
в золотых каретах теперь они ездят.

В том бескрайнем краю, на небесных лугах
вновь кипит ли работа в их мудрых руках?
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Ванземаљски људи да ли им се чуде?
Да ли још памте земаљске људе?

Да ли их мори космичка самоћа?
Имају ли цвећа, имају ли воћа?

Оскудевају ли у води, у хлебу?
Граде ли Нове Дечане, на небу?

ДРВО ЈЕ КАО ЧОВЕК

Драган Радуловић

Сјеме га роди, крене,
уз стабло, тихо, без муке,
гране му озелене,
рашири их ко руке...

Румене плодове гледи,
с птицама увече ћути,
па зими осиједи,
а с јесени пожути.

Тако се дешава дов’јек,
док грли куће наше,
дрво је као човјек,
што нам гранама маше.

ОЛУЈА

Мирјана Булатовић

– Видиш ли како се дрвеће њише?
Муња ватрено писмо пише...
Гром циља земљу... Небо режи...
Покупи своје ствари, и бежи!

– Лепо је кад смо мокри до коже!
Шта нам летња олуја може!
Не догађа се тако често
да муња сунцу отме престо.

Страшна се битка горе бије,
а доле топла киша лије.
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А на других планетах видят ли чудо это? 
А родную помнят зодчие планету?

Не гнетут тоской их космоса просторы?
Есть ли у них фрукты и цветов узоры?

Не нуждаются ль они там в воде и хлебе?
Возведут ли Новые Дечаны на небе? 

А.К.

ДЕРЕВО КАК ЧЕЛОВЕК

Драган Радулович

Из семечка стебелёк вырастает,
тихо, свободно, без муки, 
и вот уже дерево нас обнимает, 
открыв зелёные руки, 

В августе дерево яблоком спелым
нас с тобой угощает, 
осенью – жёлтым, зимою – белым
оно себя наряжает. 

Так день за днём и год за годом, 
будто родные наши,
деревья стоят вокруг хороводом
и людям ветками машут.

П.Ф.

БУРЯ

Мирьяна Булатович

– Видишь: у ветра с лесом – война.
Молния пишет огнём письмена...
Гром целит в землю... Небо ревёт...
Вещи в охапку – и дуй вперёд!

– Нам хорошо – мы промокли до нитки!
Какие от летней грозы убытки?
Ведь правда, такое не часто бывает –
когда у солнца престол отнимает
молния! Тучи бросает в дрожь,
а внизу льётся тёплый дождь.

А.Б.
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КОЈЕ ЈЕ БОЉЕ

Јован Јовановић Змај

Један мален дечко
Није ништ’ уживо,
Све је схвато тужно,
Све је схвато криво.

Мучила га често
И та мисо црна:
Зашт’ ниједна ружа
Да није без трна?

Тај је дечко имо
Веселога друга
Кога није лако
Обарала туга.

А зашто га није?
Верујте ми, зато
Јер је свашта лепше,
Веселије схвато.

Па и он сад рече:
„Радујмо се, друже,
Што се и на трну
Могу наћи руже!“

ШАШАВА ПЕСМА

Мирослав Антић

Мама ми каже: шашаво моје,
шта се то збива у твојој глави?

У њој дечаци, кажем, постоје,
дечаци смеђи, црни и плави.

Мама ми каже: шашаво моје,
зар могу тамо сви да се сложе?

Ја мами кажем: кад већ постоје,
нек ту и стоје – шта се може.

Мама ми каже: пусти приче,
– збијени тако на шта личе?
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ЧТО ЛУЧШЕ?

Йован Йованович-Змай

Знаю я мальчишку,
Что всегда в заботах,
Вечно ему скучно,
Не по нраву что-то.

Мучают беднягу
Тяжкие вопросы:
Для чего колючки
У прекрасной розы?

Но совсем другая
Жизнь у его друга,
С ним не совладает
Ни тоска, ни скука.

Почему так? – спросишь.
Я тебе отвечу:
Просто он весёлый,
Жить весёлым легче.

Говорит он другу:
„Нечего лить слёзы,
И среди колючек
Вырастают розы!!“

Е.П.

ДУРАЦКИЕ СТИХИ

Мирослав Антич

Мама говорит: дурачок ты мой,
что творится у тебя в голове? Ой-ой!

У меня в голове, – говорю я, – ребята,
белые, смуглые и негритята.

Мама говорит: дурачок ты мой,
как могут они там поместиться? Ой-ой!

Я маме говорю: раз уж они там,
пусть так и будет – ну что за беда?

А мама говорит: какая ерунда,
– на что они похожи, стиснутые так?
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Ја руком махнем.
И – уздахнем.

Сви они личе, сви много личе
на нешто лепо као из приче.

На све што чекам. На све што хоћу.
Личе на немир. И на самоћу.

КАД ПОРАСТЕМ БИЋУ МРАВ

Благоје Баковић

Куд год да идеш
Мораш да пазиш
Немој случајно
Мрава да згазиш

Тежак си ко слон
Висока је трава
Па немој у њој
Да згазиш мрава...

Полажем заклетву
На правди прав
Када порастем
Бићу мрав

И дижем здравицу
Живео и здрав си
Ако си брат мој
И ти мрав си

И дужност нам је
Да пазимо
Да једни друге
Не газимо...
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Мне остаётся рукой махнуть
И – вздохнуть.

Все они похожи, очень похожи
на что-то хорошее, на сказку, быть может.

На всё, чего хочу я. На всё, чего я жду.
А ещё на одиночество, тревогу и беду.

А.Б.

ВЫРАСТУ – БУДУ МУРАВЬЁМ

Благое Бакович

Куда бы ни шёл ты,
внимателен будь –
ведь там, внизу
муравей держит путь.

Тяжёл ты как слон,
высока трава.
Смотри же –
не раздави муравья...

Я бы очень хотел –
клянусь тебе в том, –
когда я вырасту,
стать муравьём.

Желаю тебе я:
будь жив и здрав.
И ты муравей –
если ты мне брат!

Надо нам всем
осторожней шагать,
чтобы друг друга
не растоптать...

А.Б.



946 С ОНЕ СТРАНЕ ДУГЕ – СУНЧАНИ ДОЛ

ДОБАР ДРУГ

Јован Јовановић Змај

Који има добра друга,
не боји се очајања:
подељена туга
упола је мања,
подељена срећа
два пута је већа.

ДРУГАРСКА

Перо Зубац

Добар друг ти вреди више
и од сунца и од кише,
и од шуме и од хлеба –
добар друг ти увек треба.

Кад наиђу бриге многе,
нема лека осим слоге,
и у добру и у беди
другарство ти злата вреди.

Ако имаш доброг друга,
невоље ће брзо проћи,
кад наиђе болест, туга,
без позива друг ће доћи.

Друг ће увек наћи речи
твоју тугу да залечи.

ПРИЈАТЕЉСТВО

Радомир Мићуновић

Колико пријатеља имаш
богат си толико.
Тешко човеку оном
кога не воли нико.
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ЛУЧШИЙ ДРУГ

Йован Йованович-Змай

С лучшим другом никогда
Не страшна тебе беда:
Поделился с ним печалью –
Вполовину меньше стала,
Ну, а новостью хорошей –
Радость сразу вдвое больше.

Е.П.

ДРУЖЕСКАЯ

Перо Зубац

Добрый друг тебе дороже,
чем лесная тишь, чем дождик
и чем хлеб, чем солнце в луже –
добрый друг повсюду нужен.

И когда забота гложет,
лишь согласие поможет –
сладкий фрукт ли, горький овощ –
дружба лучше всех сокровищ.

Если выпадет несчастье,
друг приходит в одночасье,
без особых приглашений
в дни болезней и лишений:

дружеской спокойной речью
он печаль твою залечит.

А.П.

ДРУЖБА

Радомир Мичунович

Сколько у тебя друзей,
настолько ты и богат.
Ведь несладко жить тому,
кому никто не рад.
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Колико топлине носиш
за ствари и за људе,
толико живот може
драгоцен да ти буде.

Колико уложиш труда,
дара и надахнућа,
толико су ти лепи
сутони и сванућа.

У пријатељству ћеш наћи
кључ за капију среће.
Ко пријатеља нема
далеко стићи неће.

СВАКО СВОЈУ ЗВЕЗДУ ИМА

Велимир Милошевић

Свако своју звезду има
У очима, у недрима.

Свако своју звезду носи
У осмеху, и у коси.

Небо, сиђи мало доле,
Кад те деца тако воле.

Нек звезде на земљу слете,
Да их бере свако дете.

Кад у плаве снове оде,
Да их бере ко јагоде.

Свако своју звезду чека,
Да слети ко тајна нека,

На дланове – у прегршти,
Да светле, да блеште прсти,

Међу песме, међу приче –
Звезде што на децу личе.

Небо, сиђи мало доле,
Кад те деца тако воле!
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Сколько есть в тебе тепла
к людям и вселенной,
настолько жизнь твоя светла,
радостна и ценна.

Приложи побольше сил,
дара и труда ты,
краше будут для тебя
рассветы и закаты.

Дружба же тебе откроет
к счастью все пути,
а без друга далеко
тебе не уйти...

Е.Т.

У КАЖДОГО СВОЯ ЗВЕЗДА

Велимир Милошевич

Своя звезда есть у всех у нас:
У кого-то в душе или в лучиках глаз,

У кого-то ещё она – на губах,
А кто-то носит её в волосах...

Так, небо, любит тебя детвора –
Приблизь же к нам край своего шатра!

Пускай твои звёзды на землю слетят,
Чтобы хватило на всех ребят:

Пускай ребятишки, когда засыпают,
Как ягоды, их в туесок насыпают!

Всякий из нас своей звёздочки ждёт:
Вдруг она, будто тайна, к нему упадёт,

Так что сжать её можно будет в горсти
И каждый пальчик огнём заблестит...

Средь сказок и песен гроздьев
Сияют – как дети – звёзды.

Так, небо, любит тебя детвора –
Приблизь же к нам край своего шатра,
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Нек се све на свету плави
Од љубави, од љубави...

ИЗУМ

Бранко Стевановић

Волео бих
да постоји
нека справа
 којом може
 да се слуша
  шта шапуће
  људска душа.

Да се види
је ли здрава,
 да се чује
 како дише,
  да се души
  лековита
  реч препише.

Разне справе
разни људи
измислише,
а ја лично
 волео бих
 да изумим
 нешто слично:
  – Куц-куц, душо.
  Како си ми?
  – Ја? Одлично!

О ЗНАЧАЈУ УЧЕЊА СТРАНИХ ЈЕЗИКА У ПРИРОДИ

Драгослав Андрић

Кажу, песма славуја
Од свих је песама слађа...
А откуд ми то знамо?
Можда се славуј свађа!
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И пусть на земле нашей вновь и вновь
сверкает любовь... любовь!

С.П.

ВЫДУМКА

Бранко Стеванович

Я бы хотел
придумать
прибор,
 которым можно
 слушать,
  что шепчут
  людские души.

Увидеть,
здорова ль душа,
 услышать,
 как она дышит, –
  тогда ей моя душа
  целебное слово
  пропишет.

Разные люди
разные штуки
придумали,
а я лично
 хотел бы
 выдумать
 что-то вроде:
  – Тук-тук, душа.
  Как ты?
  – Я? Отлично!

А.Б.

О ЗНАЧЕНИИ ИЗУЧЕНИЯ
ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ В ПРИРОДЕ

Драгослав Андрич

Говорят, что песнь соловья
Красивей, чем крики аиста...
Но нам-то откуда знать –
Может, он с кем-то ругается?
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А кад се свађају људи –
Можда се њему чини
Да нам то песма из груди
Кипти на месечини!

Људски је језик њима,
Ко њихов нама – страни.
Научи језик славуја – 
Па цвркући на грани!

ПОНЕКАД

Драгорад Драгичевић

Понекад у шетњи, у граду, на путу
Неко ти добаци поглед благ,
И он ти у души, у скривеном куту,
Ко зна због чега – постане драг.

Понесеш у сећању његову слику
И надаш се нечему устрептало,
Иако можда том пролазнику,
До тебе нимало није стало.

И, ко да живите под истим кровом,
Не убрајаш га у непознате људе.
А кад те не погледа при сусрету новом,
Ко зна због чега – тешко ти буде.

ЧОВЕЧАНСТВО

Велимир Милошевић

Човек човеку буде – човек.
И тако вечно, и тако довек.

Човек с човеком – човекује.
Од тога небо одјекује!

Човек човеку буде – брат.
И сруше царства, поруше рат!

И нема више царевања!
И нема више ратовања!
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А когда ссорятся люди,
Соловей, может быть, думает,
Что радостной песней груди
Кипят под сиянием лунным!

Язык человека для них,
Как их для нас – очень редкий.
Изучи соловьиный язык –
Да знай щебечи на ветке.

А.Б.

ВЗГЛЯД

Драгорад Драгичевич

Если кто-то порой на прогулке
Вдруг пошлёт тебе ласковый взгляд,
В сокровенном души закоулке
Ты, как другу, ему будешь рад.

Его облик – мгновенное фото –
Сохранишь ты в надежде несмелой.
Хоть и нет, по большому счёту,
До тебя тому встречному дела,

Вы теперь – как под общей кровлей,
Не чужие друг другу люди...
И когда он при встрече новой
Отвернётся, тебе грустно будет.

С.П.

ЧЕЛОВЕЧЕСТВО

Велимир Милошевич

Человек человеку – человек,
И это – от века и навек.

Человек с человеком по-людски уживается,
И небо от этого улыбается.

Когда человек с человеком станут братья,
Рухнут все троны, перестанут сражаться рати,

И не будет больше властителей,
И не будет больше воителей!
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Човек и човек буду – људи.
Као два срца једних груди.

Из груди трешти, из груди звони,
Као да су тамо милиони!

Човек с човеком, као век са веком,
И као — човек са човеком.

Човек и човек – брат и братство!
Два су човека – Човечанство!

ПАС

Воја Царић

Пас има два ока замишљена, сјајна,
и нешто о чему мисли целог дана
док лежи испред свог дрвеног стана.
А шта је пас? Ко је? – велика је тајна.

Док клизе мрачни и влажни минути
и будан као ноћни стражар служи,
ко зна шта види и с киме се дружи –
па о том мудро цео живот ћути.

Све му то даје углед много већи
него по дану вука да ухвати –
он је пас јунак, он је владар псећи.

Како је лепо са псом прошетати
у она јутра у касно пролеће,
питома јутра као очи псеће.

НАЈБОЉИ ДРУГ

Миодраг Мића Јакшић

Од књиге или пса,
Прича је стара,
Да човек нема
Бољег другара.
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Два человека – уже род людской,
Как два сердца в груди одной,

Откуда набата слышатся звоны,
Словно там сердец миллионы!

Человек с человеком – как будто век с веком,
Так человек с человеком.

Человек с человеком – братство и отечество,
А два человека – человечество!

С.П.

ПЁС

Войя Царич

Задумчивость в его взгляде читаем мы...
О чём размышляет он целые сутки
возле своей деревянной будки –
и кто он, наш пёс? Вот великая тайна!

В дневные часы, что ползут вереницей,
и ночью, когда он нам сторожем служит,
кто знает, что видит он, с кем в мыслях дружит?
Нам он об этом не проговорится.

В своём молчанье он выглядит самым
могучим зверем – волка опасней!
Он – великий герой, он пёс над псами!

И есть ли что на свете прекрасней
прогулки с ним ранним осенним утром,
как собачьи глаза, загадочно-мудрым?

С.П.

ЛУЧШИЙ ДРУГ

Миодраг-Мича Якшич

Так ведётся исстари,
Дома и в пути
Человеку друга
Лучше не найти,
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Ја нисам томе
Мишљењу близак,
Књига је мала,
А пас је низак.

Мој изабраник,
У срцу драг,
Оставља
Дугогодишњи траг.

Уз траг и корен,
Дубок и чврст,
Попни се на њега,
И видиш Трст!

Тај друг је веран,
Увек, и ћути,
Од њега ни реч
Нећеш чути.

Са њим, под њим
И на њему,
Уживаћеш
Просто у свему.

Да не би више
Ту тајну чуво,
За најбољег друга
Проглашавам дрво!

ДРВО

Милоје Радовић

Дрво зна тајне ваздуха и воде,
зна кад ће зрно земљу да отвори.

Дрво зна због чега се облаци љуте
и куда оде звезда која прегори.

Дрво зна које су стране света,
зна зашто се наша земља окреће.

Дрво зна шта су годишња доба
и колико времена попије столеће.
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Чем книга и пёс.
Только мне невдомёк –
В книге есть конец,
А пёс невысок.

Мой же избранник
На много лет
В сердце оставил
Глубокий след.

Обошел немало я
Здешних мест.
На него залезешь –
Виден Триест!

Крепкий и верный,
Друг всегда молчит,
От него словечка.
К вам не долетит.

С ним, под ним, на нём,
Верь, душа поёт.
Другу он лишь радость
Верную несёт.

Больше тайну ту
Я не охраняю:
Дерево я лучшим
Другом называю! 

М.К.

ДЕРЕВО

Милое Радович

Дерево знает тайны воздуха и воды,
знает, когда его семечку землю пора отворить.

Дерево знает, на что сердятся облака,
куда уходит звезда, если она сгорит.

Дерево знает, где какие стороны света,
знает, почему наша земля вращается.

Дерево знает, сколько лет выпивает столетье,
все времена года дерево различает.
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Дрво зна да га Небо гледа и ослушкује,
зна шта је живот, у пањ га уписује.

АУТО И ЛИСТ

Станислав Стефановић

На ауту спласнуле гуме.
А зашто?
Нико да објасни не уме!

Биће да је ауто прешао
преко последњег 
јесењег листа,
па му савест није чиста.

ПОРУКА ЉУДИМА

Ђорђе Радишић

Чујте, људи, широм целог света,
имајте на уму тај податак:
и ми пси смо, знајте, жива бића,
а не за крај повоца додатак.

На улици ви се шепурите
како псето послушно вас прати;
како уме, кад му наредите,
на две задње шапице стајати.

А при том вам не пада на памет
да пас сваки своју душу има
и да није баш нимало лако
удовољит свим вашим ћудима.

И у том је, зар не погађате,
између пса и човека сличност,
јер ко други, богами, и први
траже да им поштујете личност.
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Дерево знает: небо видит его и слышит.
Дерево знает жизнь – своим стволом её пишет.

А.Б.

МАШИНА И ЛИСТ

Станислав Стефанович

У машины лопнули шины.
Отчего?
Всё объяснимо!

Видно, машина проехала,
не заметив на трассе листа
последнего, осеннего –
совесть была не чиста.

А.Б.

ОБРАЩЕНИЕ К ЛЮДЯМ

Джордже Радишич

Люди мира! Выходя из дома,
поводком играючи в руке,
вы не забывайте всё же, кто мы:
мы – не поплавок на поводке.

Быть людьми вам лестно рядом с нами:
ходим сбоку, отличаем запах;
можем по команде, данной вами,
взять да и пройтись на задних лапах.

Люди мира! Слишком не гордитесь,
нам команды строгие давая;
может, вы однажды убедитесь:
в существе любом – душа живая.

Люди, с вами схожи мы, однако,
многое наш нюх точнее чует:
будь ты человек или собака –
личность уважения взыскует.

О.К.
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ЛАВЕЖ

Лаза Лазић

Тај ноћни лавеж кућних паса
из мојих нежних давних дана
чујем, док иње с мрзлих грана
на месечини се беласа.

Тај ноћни лавеж добрих паса
изнад улица и пољана
ко сама душа родних страна
умирујуће ме таласа...

Тај ноћни лавеж мудрих паса
дуж перивоја и циглана,
дубок, ван доба и ван брана,
чини ме срећним овог часа!

МИСЛИШ ДА НЕ ЗНАМ?

Мирослав Антић

У ствари, није истина
да родитеље себи
не можеш сам изабрати.
Може ти тата бити
и јаблан испод прозора,
ако има стрпљења
да с тобом шапуће тајне.
Може ти мама бити
и неки облак на небу,
ако слети на јастук
да буде мекше у сну.

И род ти могу бити 
океани и путеви, 
птице, реке и траве.
И можеш се презивати
по оној страни света
коју највише волиш,
или по годишњим добима
и звуку ветра и светлости.

Мислиш да ја то не знам?
Мислиш да ми је лако?
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ЛАЙ

Лаза Лазич

Псов домашних лай ночной
пробуждается из сини
прежних дней…
            На ветках иней
серебрится под луной…

Лай заветный при луне
над притихшими дворами…
То душа родного края
жадно тянется ко мне.

Этот добрый лай ночной
вдоль кирпичных стен и сада…
Нежной памяти отрада
из глубин любви самой…

М.Г.

ДУМАЕШЬ, Я НЕ ЗНАЮ?

Мирослав Антич

На самом-то деле, неправда,
что родителей
не выбирают.
Твоим отцом может быть
и тополь под окном,
раз у него хватает терпения
шептаться с тобой по секрету.
Матерью твоей может быть
и тучка на небе,
раз она слетает к тебе на подушку,
чтоб мягче спалось.

Роднёй твоей могут быть
океаны, дороги,
птицы, реки и травы.
Ты можешь назваться именем
той стороны света,
которую больше любишь,
или временем года,
звуком ветра, лучом солнца.

Думаешь, я этого не знаю?
Думаешь, мне легко?

А.Б.
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ТЕБИ ПОСВЕЋЕНО

ГРАДОВИ У МЕНИ

Драгомир Брајковић

Градови су,
Ту, у мени,
Сами
И ненасељени.

А ти можеш,
Ако желиш,
Те градове
Да населиш.

СРЦЕ КУЦА...

Лаза Костић

Срце куца; – љубав то је,
па је чедна, па је млада,
на душина куца врата
док не чује: „Слободно је!“

ПЕСМА

Мирослав Антић

Када би птице овако умеле да воле, као ја,
већ би се претвориле у ветар.

Кад би потоци овако умели да воле, као ја,
већ би постали океани.

Кад би простори овако умели да воле, као ја,
већ би постали бесконачност.

Кад би време овако умело да воли, као ја,
већ би се претворило у вечност.

Кад би Земља овако умела да воли, као ја,
већ одавно би била звезда.
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ТЕБЕ ПОСВЯЩАЕТСЯ

ГОРОДА ВО МНЕ

Драгомир Брайкович

Здесь, во мне
Есть города,
В которых не жил
Никто никогда.
Но стоит только
Тебе захотеть –
В них поселиться
Ты можешь успеть.

О.А.

СЕРДЦЕ СТУЧИТ...

Лаза Костич

Сердце стучит – любовь у тебя в груди;
так юна, так скромна,
в дверь души стучится она,
пока не услышит: „Открыто, войди!“.

А.Б.

СТИХОТВОРЕНИЕ

Мирослав Антич

Если бы птицы умели любить, как я,
они бы давно превратились в ветер.

Если б ручьи умели любить, как я,
они стали бы океаном.

Если б пространство умело любить, как я,
оно стало бы бесконечным.

Если бы время умело любить, как я,
оно бы уже превратилось в вечность.

Если б Земля умела любить, как я,
она бы вспыхнула, как звезда.

А.Б.
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ЉУБАВ

Мирослав Антић

Важно је, можда, и то да знамо:
човек је жељeн – тек ако жели,

и ако целог себе дамо
– тек тада можемо и бити цели.

Сазнаћемо – тек ако кажемо
речи искрене, истоветне.

И само онда кад и ми тражимо,
моћи ће неко и нас да сретне.

БУДИ ПРИЈАТЕЉ ВЕТРУ

Перо Зубац

Буди пријатељ ветру. Научи да причаш са водом.
Тај ће ти језик бити најпотребнији у животу.
Све што научиш у школи брзо ћеш заборавити.
Али мораш сам научити како препознати лепоту.

Јер доћи ће љубав. Прва. Као ударац изненада.
Мислићеш никада више. Она је једина.
Бежаћеш од куће, у поље иза града,
лећи ћеш у високу траву, бити маховина.

И видећеш њу у прозирној хаљини,
корак јој је лак, мирише на лето.
И затрепериће у високој даљини
нешто недодирљиво, топло, свето,
ухвати сунце рукама,
нећеш се опећи.

КАКО СЕ ТО ДОГАЂА

Добрица Ерић

Прво треба да се сретну
ловећи лептира или свица
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ЛЮБОВЬ

Мирослав Антич

Может быть, важно и это знать:
желанен – только тот, кто желает,

лишь тот, кто умеет себя отдать,
цельность свою обретает.

Друг друга мы узнаём по словам –
самым простым на свете.

И только если ты ищешь сам,
тебя тоже кто-то встретит.

А.Б.

СТАНЬ ДРУГОМ ВЕТРУ

Перо Зубац

Стань другом ветру. С водой говорить научись.
Это самое главное в жизни – лови налету.
Всё, чему ты учился в школе, отменит жизнь.
Ты должен сам научиться узнавать красоту.

Ибо придёт любовь. Первая. Как внезапный удар.
Только она. Ты будешь уверен: больше уже никогда.
Ты убежишь из дома и в поле сделаешь вдох –
ляжешь в высокие травы и превратишься в мох.

И ты увидишь её, в платье прозрачном,
и будет лёгок шаг её, пахнущий летом.
И что-то святое в высокой дали замаячит –
недосягаемо светлое, солнцем прогретое.
Схвати же солнце руками –
не обожжёшься!

А.Б.

КАК ЭТО ПРОИСХОДИТ

Добрица Эрич

Сперва им нужно повстречаться.
И вот, гонясь за мотыльками,
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да пролепршају кроз дољу цветну
и да им се зажаре лица.

Ко?
Један дечак жарких очица
и једна чарна девојчица.

Потом треба, о, потом треба
да се изблиза погледају
и да виде по два неба
у којима се огледају.

Зашто?
Зато што срце најлакше скочи
из једних у друге груди, кроз очи.

О ЧЕМУ ПРИЧАМО ДОК ШЕТАМО

Мирослав Антић

О чему причамо док лутамо
у предвечерје градом?

У ствари: ми само ћутимо... ћутимо...
и гледамо се крадом.

У ствари: ми се у себи питамо
нешто што ником није јасно.

Сањаримо. И скитамо... скитамо.
И каткад шмркнемо гласно.

А кад се небо скоро већ смрачи
и од светиљки град пожути –

одједном знамо све шта значи
то што се овако ћути.

У ствари: ми то у себи слутимо
речи нарасле у безмерје,

па нам је доста и да ћутимо
и лутамо кроз предвечерје.
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они в лугах цветущих мчатся
с порозовевшими щеками.

Кто они?
Мальчишка – жаркие глаза
и девчонка-стрекоза.

Чтоб рядом, будто от испуга,
они как вкопанные встали,
и, поглядев в глаза друг другу,
два новых неба увидали!

Зачем?
Глаза влюблённых – словно дверцы,
короткий путь от сердца к сердцу. 

Е.В.Л.

О ЧЁМ МЫ ГОВОРИМ, ПОКА МЫ БРОДИМ

Мирослав Антич

О чём мы говорим, пока мы бродим
вечернею округой.

Мы что-то чувствуем... а слов мы не находим...
и смотрим друг на друга.

И друг у друга спрашиваем что-то,
а что – не ясно...

Понять пытаемся и ходим... ходим,
носами шмыгаем – но всё напрасно.

Темнеет, жёлтые огни маячат
над городом в ночи,

и вдруг мы понимаем – что же значит
всё то, что так молчит.

Да-да: в самих себе мы ощутили
слова, готовые расти и жить.

Довольно нам того, что мы открыли.
Мы долго будем в темноте бродить...

А.А.Б.
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УСПОМЕНА

Мирослав Антић

Растали смо се,
али наше детињство остаје
у првом пољупцу којим сам образ опекла.

Е, моја љубави,
за цео живот доста је
то мало ничега кад сам ти највише рекла.

Наше су очи тада помешале боје,
па исто видимо свет овај луди и тршави.

И још ће дуго на усни да ти постоје
трагови неки далеки,
меки,
лепршави.

И ја, кад грицкам бомбоне или жваку,
кад лижем корнет,
ил нешто луцкасто усним,
ил се без везе исплазим неком дечаку
– осећам укус осмеха твог на усни.

Разишли смо се.
Ал наше детињство остаје
свеједно каквим стазама сутра лутали.

Мало је било.

Ал ипак,
кад погледаш: доста је
све оно што смо и рекли
и прећутали.

ПРОЛЕЋНА ПЕСМА

Весна Алексић

Пролеће се прави важно,
све је смешно без разлога,
мислим да сам заљубљена,
само не знам још у кога.
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ВОСПОМИНАНИЕ

Мирослав Антич

Мы расстались,
но детство наше осталось
в том поцелуе первом, который нам щёки обжёг.

Милый ты мой,
я так мало тебе сказала,
но это – самое важное на весь отпущенный срок.

Наши глаза тогда смешали свои цвета,
вот мы и видим этот мир взъерошенным и безумным.

Но долго ещё останутся у тебя на устах
слова о дальних дорогах
в мареве
мягкого сумрака.

И когда я грызу леденец,
или кусаю мак
или ловлю губами дурацкого крика эхо
или язык покажу кому-нибудь просто так,
– губы мои вспоминают вкус твоего смеха.

Мы давно разбрелись.
Но детство с нами осталось,
не важно, какими путями мы назавтра блуждали.

Было немного.

Но всё же
было не так уж и мало
того, что друг другу сказали мы
и о чём промолчали.

А.Б.

ВЕСЕННЕЕ СТИХОТВОРЕНИЕ

Весна Алексич

Мир наполнился весною!
В облаках весь день витаю:
я как будто бы влюбилась,
но в кого – ещё не знаю.
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У нереду свеске, књиге,
јакне, шишке, пеге моје,
али, опет, све од јуче
одједном ми лепше стоје.

Због нечега у ваздуху,
бројим овце сненог трага,
ал’ не вреди, баш ме хвата
несаница нека драга.

Пролеће се прави важно,
има за то и разлога:
сигурно сам заљубљена,
само не знам још у кога.

КО ДА ТО БУДЕ

Стеван Раичковић

Кад локомотива засвира
и воз стане –
да ли би волели да из даљине
тачно пред вас
неко бане?

У пристаништу кад брод затруби
и ленгер спусти –
да ли би волели са палубе да вам
неко махне
кроз дим густи?

Кад крене авион ка земљи доле
са неба плава –
да ли би волели да кроз вратанца
провири на вас
позната глава?

И ноћу кад вас сирене доласка
из сна пробуде –
кога би волели да угледате?
Ко да то буде?
Ко да то буде?
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В беспорядке ручки, книжки
куртка, волосы, веснушки,
целый день хожу счастливой
я от пяток до макушки.

Когда ночью в тёмном небе
бродят овцы вереницей,
их считаю я напрасно:
всё равно совсем не спится...

Мир наполнился весною!
От души смеюсь, мечтаю:
я действительно влюбилась,
но в кого – ещё не знаю.

Е.Т.

КТО ЭТО БУДЕТ

Стеван Раичкович

Когда паровоз засвистит
И поезд встанет –
Вы бы хотели, чтоб кто-нибудь вас навестил,
Вдруг предстал
Перед вами?

Когда в гавани пароход затрубит
И спустит якорь –
Вы бы хотели, чтоб с палубы вам сквозь дым
Кто-то махнул
Платком ярким?

Когда самолёт прилетел и вот-вот
Спустится с неба, поближе к дому –
Вы бы хотели,
Чтоб выглянул из него
Кто-то знакомый?

А этой ночью, когда вас
Неведомый голос будит –
Кого б вы хотели увидеть сейчас?
Кто это будет?
Кто это будет?

А.Б.
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БРЕЗА

Драгомир Ћулафић

На мекој, белој
брезовој кори
урезане речи:
ЈА ТЕ ВОЛИМ.

Трепери лишће,
тихо ромори,
шапуће ветар:
ЈА ТЕ ВОЛИМ.

Односи некуд
ту вест даље,
ал’ нема адресе,
ни ко је шаље.

СВЕ СЛУЧАЈНО

Васка Јукић-Марјановић

Случајно иду на исте рођендане,
случајно помисле једно чим сване,
случајно он на њу, и случајно на њега она,
случајно слушају музику са истог грамофона.

И када одговарају на часу,
једно за друго случајно стрепе,
случајно им неко сребро трепери у гласу
када једно другом поклањају речи лепе.

Случајно се нађу на истој стази, на истој страни,
случајно их занимају баш исти романи.
Случајно се у истој посластичарници нађу,
случајно иду у биоскоп у исте дане,
случајно би сели у исту лађу
и да путују на различите стране.
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БЕРЁЗА

Драгомир Чулафич

На коре берёзы,
красоту губя,
нацарапал кто-то:
Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ.

Задрожали ветки;
листья теребя,
повторяет ветер:
Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ.

Весть уносит ветер
без адреса вдаль –
да и отправитель
неизвестен. Жаль...

Е.Т.

ВСЁ СЛУЧАЙНО

Васка Юкич-Марьянович

Случайно встречаются на днях рожденья,
случайно являются, как наважденье,
он – ей, а она – ему; случайно даже
им слышится музыка одна и та же.

Случайно возникает в горле ком,
когда на уроке вызывают другого;
случайно голоса их звенят серебром,
если дарится другу нежное слово.

Случайно пути их сходны точь-в-точь;
случайно оба не спят всю ночь
над одним романом. Случайно к началу
одного сеанса спешат – ждать невмочь!
Случайно идут к одному причалу,
чтобы уплыть друг от друга прочь.

О.К.
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ЕХ АХ ИХ УХ ОХ

Тоде Николетић

Она је мени рекла – ех,
ја њој узбуђено – ах,
затим се зачуо чаробни смех,
од ког ми је застао дах.

Онда је она рекла – их,
или ме варао слух,
ни ја нисам остао тих,
па сам рекао – ух.

Све остало је било за причу
од које се зенице шире,
због које петлови кукуричу,
а звезде стидљиво вире.

На крају охрабрен скроз,
волим те, смело рекох,
она ме цмокну у нос,
и пресрећна шапну – ох.

У ПАРКУ САМ СЕДЕО НА ТРАВИ

Слободан Станишић

У парку сам седео иа трави,
свуд около ваљало се лето,
док сам песму шетао по глави
у крило ми скочи црно псето.

Хтедох да га склоним, оно режи,
спустим руку у очи ме гледа,
шта сад чека, што даље не бежи,
није бесно, ал’ можда уједа.

Власница је дошетала ведра,
док ми куче њушком рукав гребе,
чух где каже заносна и једра:
– Тај све мрзи, воли само тебе!

Наставак је текао банално,
до касно смо шетали све троје,
хтедох тако да остане стално,
чак и куче примам као своје.
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ЭХ, АХ, ИХ, УХ, ОХ

Тоде Николетич

Она мне сказала „эх“,
я ей, волнуясь, – „ах“,
потом раздался чарующий смех
(я едва устоял на ногах).

Тогда она мне сказала „их“,
не обманул меня слух,
я тоже не то чтоб остался тих,
я так и сказал ей – „ух“.

И тут началась такая история,
от которой зрачки расширяются,
петухи кукарекают и от которой
звёзды смущённо мигают.

В конце я сказал, осмелев совсем,
„люблю тебя“. Вырвался вздох,
она меня чмокнула в нос, а затем
шепнула, счастливая – „ох“...

А.Б.

СИДЕЛ Я В ПАРКЕ НА ТРАВЕ

Слободан Станишич 

Сидел я в парке на траве. 
Я грезил. Зной дрожал от лени, 
роились рифмы в голове... 
Вдруг пёс лизнул мои колени. 

Я отогнать его спешу...
Рычит, в глаза мне смотрит прямо,
как будто требует упрямо:
погладь, мол, или укушу!

Хозяйка пса, что теребил 
рукав мне – статная девица – 
смеясь, сказала: „Он боится 
чужих... тебя же – полюбил.“ 

А дальше – всё по трафарету:
втроём гуляли допоздна. 
Казалось, вечно будет это: 
её щенок, я и – она... 
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Црни пас ми сутра дође кући
кад га вратих, частише ме пићем
и рекоше мирно, не трепћући:
– Отишла је она са младићем!

У парку их нађосмо на клупи,
већ помислих – беше што је било!
Пас појури, кажем – џукац глупи
и оном ће да седне у крило.

Већ сам био мало разочаран
у кучиће и у лета жарка,
кад уз лавеж, луд, скоро нестваран,
онај момак побеже из парка.

Догађај ми нову снагу доли,
приђох мирно, рекох: – Жалим, ето,
баш је лепо кад те неко воли,
макар било сасвим мало псето!

МАРШ ИЗ МОГА ОГЛЕДАЛА

Благоје Баковић

Кад у глави коцке слажем
Тако си ме погледала
Да марш лепо кад ти кажем
Марш из мога огледала

Што ти моје мисли хрле
Да ми те је крадом маћи
Испред речи што те грле
Из састава за домаћи

Марш из супе марш из чорбе
Марш у оног плавог зеца
Марш из моје ђачке торбе
Нисмо више она деца

И код куће и у школи
И цвркути у врапцима
Знају да те тако волим
Да ми живиш под капцима

Због тебе ме виче тетка
И жуљаш ме ко камичак
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Наутро верный пёс примчался,
ко мне, тревогою гоним,
и тянет в парк... Я догадался:
она гулять ушла с другим.

И правда: ей другой приятель
на той же лавке руку жал.
Мой пёс – глупыш или предатель? –
к влюблённой паре подбежал.

О, как же лживы эти знаки:
любовь и лето – всё не впрок...
И вдруг юнец, под лай собаки,
стремглав пустился наутёк.

С достоинством (хватило силы)
я подошёл и произнёс:
„Как важно, чтобы нас любили
вот так, как этот милый пёс“.

А.Р.

МАРШ ИЗ МОЕГО ЗЕРКАЛА

Благое Бакович

Если покумекать здраво
У тебя такой был взгляд
Что добром прошу я право:
Марш из зеркала назад

Ведь и так все мысли рвутся
Лишь к тебе чтоб обогнать
Все слова что так и вьются
Вкруг тебя закрыв тетрадь

Марш из супа из тефтелей
Зайца синего не трожь
Марш из школьного портфеля
Мы уже не дети всё ж

Знают дома все и в школе
Даже птицы в облаках
Что люблю тебя до боли
Ты живёшь в моих зрачках

Ты пристала как репейник
Тётка сердится кричит
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По глави ми твој смех шетка
Ти си онај мали чичак

Куд год кренем тебе видим
Бар да си ме погледала
Прасе мало – магла и дим
Марш из мога огледала

Марш из снова марш из варки
Марш у оно мало ждребе
Из патика и из фарки
Марш у мене и у себе

ПОГЛЕДАЈ МЕ ЈЕЛЕНА

Саша Божовић

Морам прећи и тај мост,
у твом срцу бити гост.
Прескочићу и тај праг,
да ти будем много драг.

Исковаћу неки план
да те виђам сваки дан.
Знам, куцнуће и тај час
да ти стално слушам глас.

Погледај ме Јелена,
са два ока зелена,
твој ме поглед пресеца,
скочићу до Месеца.

Свака птица тражи луг,
зашто сам ти само друг?
Пролеће је, месец мај,
ти ми барем шансу дај.

НЕ МОЖЕ ЉУБАВ ДА СЕ САКРИЈЕ

Виолета Јовић

Љубав се сама јави у теби,
када још не знаш да је то она. 
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Ты мне жмёшь как псу ошейник
А в ушах твой смех звучит

Я тебя повсюду вижу
Хоть бы посмотрела раз
Подошла б сквозь мглу поближе...
Марш из зеркала сейчас

Из мечты из снов чудесных
В жерёбенка что в окне
Из кроссовок джинсов тесных
Марш в себя иди ко мне

Ю.П.

ПОСМОТРИ НА МЕНЯ, АЛЁНА

Саша Божович

Я перейду через этот мост
и в сердце твоём окажусь – гость.
Я перепрыгну и этот порожек,
стану тебе я ещё дороже.

Я разработаю план простой,
чтоб каждый день встречаться с тобой.
Знаю, время настанет – да! –
я буду слышать твой голос всегда.

Ты посмотри на меня, Алёна,
своими глазами зелёными,
твой взгляд в невесомость меня швырнул –
я вот-вот улечу на Луну.

Всякая птица ищет свой луг –
ну, почему я тебе только друг?
Ведь весна на дворе, месяц май.
так дай же мне шанс, дай!

А.Б.

СКРЫТЬ ЛЮБОВЬ НЕВОЗМОЖНО

Виолета Йович

С первой любовью встреча нежданна.
Вряд ли узнаешь чувство большое
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Сањариш о њој, а зашто не би,
и ослушкујеш звук њених звона.

А онда, једног обичног дана,
с очима неким очи се сретну,
погледом сненим међу звездама
само за себе издвојиш једну.

Куда год кренеш, само њу видиш,
затвориш очи, а она сија,
у књигу гледаш, а о њој мислиш, 
не дâ да учиш, сан ти разбија...

Сви се питају: Шта је са тобом?
Ти више ниси као раније.
Залуд се трудиш да владаш собом,
не може љубав да се сакрије.

ПОЉУБАЦ

Добрица Ерић

Од свега што се у глави крије
од свих чуда што се ту множе

Пољубац је најдивније
чудо што ти се десити може.

Кад се, кружећи овим свемиром
безбројних срца, путањом дугом

Два срца озаре истим немиром
и огледну се једно у другом

Тада и главе мало застану
с круницама од росног класја

А уснице се сретну и плану
пламичком пољупца што свет обасја.

И тако кроз два тела потече
светлост што ствара нову планету

Јер пољубац је, као што рече
песник – најлепши сусрет на свету!
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с первого взгляда, хоть непрестанно
ты его песню ловишь душою.

Но загрохочет сердце набатом,
станет обычный день откровеньем,
звёздочка ярко вспыхнет, когда ты
встретишься взглядом с ней на мгновенье. 

Где бы ты ни был – звёздочка светит,
закроешь глаза – всё равно сияет,
в книгу глядишь – а любовь на примете,
спать не даёт, учёбе мешает.

„Что с тобой? – удивляются люди, –
Ты изменился, узнать тебя сложно...“
Если влюбился, прежним не будешь,
скрыть это чувство – нет, невозможно!

Н.И.

ПОЦЕЛУЙ

Добрица Эрич

Из всего, что радостно и красиво,
из всех чудес, что на свете множатся,

поцелуй – самое дивное диво
которое случиться может.

Когда два сердца в одной вселенной
бессчётных сердец по орбите кружáтся,

и вдруг озарятся два сердца волненьем
и одно в другом отразятся,

тогда в венцах колосьев росистых
две головы встречаются,

а губы вспыхивают, и искра
поцелуя мир освещает.

И сквозь два тела течёт поток света,
давая начало новым планетам.

Поцелуй это всё, – говорит поэт. –
Лучше встречи на свете нет!

А.Б.
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БУБАМАРА

Спасоје Лабудовић

Једна бубамара
мили по мом длану.
На коју ће сада
одлетети страну?

Са мог кажипрста
спремна је да крене.
Ко то, бубамаро,
сад мисли на мене?

НИКОМ НИШТА

Бранко Стевановић

Била једном једна песма,
просто, напросто, луда за мном!

Али се никад нисмо срели.
И то би било све. Углавном.

ДВА ПРИЈАТЕЉА

Бранислав Црнчевић

Шта бива кад се на обали мора сретну
цар без царице,
и морнар без морнарице?
Учтиво кажу један другом:
„Добро вече“,
седну на два камена.
Цар уздише за царицом,
морнар за морнарицом. 

Уздахне цар, уздахне морнар.
Рибе се на месечини бућкају.
Онда морнар запали лулу.
Пућне. Да цару. Цар пућне.
Цар због царице,
морнар због морнарице.
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БОЖЬЯ КОРОВКА

Спасое Лабудович

Божья коровка 
на ладонь садится.
В сторону какую
вновь она умчится?

С кончика пальца
сорваться готова.
Кто там про меня
задумался снова?

О.А.

НИКОМУ НИЧЕГО

Бранко Стеванович

Жила-была песня одна,
была в меня влюблена.

Но так и не встретились мы вдвоём.
Вот и всё. В основном.

О.А.

ДВА ПРИЯТЕЛЯ

Бранислав Црнчевич

Может случиться, 
что к берегу моря придут
царь без царицы,
моряк без морячки…
  Друг другу
скажут они „добрый вечер“
и оба на камни присядут.
Оба вздохнут. 
Царь вздохнёт без царицы,
моряк без морячки…

Вздохнут они оба.
Рыбы у берега
в лунном заплещутся свете…
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Онда цар затвори једно око
и замисли се, дубоко,
затим морнар затвори једно око
и замисли се, дубоко.

Па седе тако на два камена,
замишљена, једнооки, дубоки,
цар због царице,
морнар због морнарице.

Морнар извади флашу рума
и натегне, поштено,
дода флашу цару и каже му: извини.
Онда цар узме флашу рума
и натегне, поштено.
Па седе тако и пију, на два камена,
на месечини.

Цар због царице,
морнар због морнарице.

ДВОБОJ 

Бешир Љушковић

Два се петла потукла
све због коке једне,
заводничке намере
беху очигледне.

Тукли су се дуго,
док је било снаге,
бучно су их бодриле
многе коке драге.
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Трубку закурит моряк
и пыхнёт. Даст царю.
Царь пыхнёт без царицы,
моряк без морячки.

Закроет
царь один глаз
и крепко задумчивым станет.
И моряк глаз закроет.
И тоже задумчивым станет.

Так и будут сидеть на камнях
одноглазые оба, и думать…
Думать…
Царь без царицы,
моряк без морячки…

Достанет
фляжку с ромом моряк,
а потом, отхлебнувши прилично,
фляжку с ромом царю передаст,
тихо скажет ему: извини.

Царь ту фляжку возьмет
и потянет изрядно, 
и будут
так вот пить 
и сидеть на камнях
в лунном зареве 

царь без царицы
и моряк без морячки…

М.Г.

ПОЕДИНОК

Бешир Люшкович

Подрались два петуха
из-за славной курочки,
соблазнить желали,
очевидно, дурочку.

Бились-бились долго,
пока сил хватало;
курочки кудахтали –
было их немало.
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Падоше од умора,
па онај без ока
другог петла пита:
Која је то кока?

Ни ја не знам тачно,
громова му триста,
после ове туче
свака ми је иста.

МНОГО ВОЛИМ НЕБО У СВАНУЋЕ

Добрица Ерић

Много волим небо у свануће
плаво небо изнад моје куће
ја и небо и на небу шева
поздрављамо сунце што изгрева!

Шта ми више у животу треба
мало земље, много плавог неба
и два ока слична небесима
да се стално огледам у њима!

Много волим небо око подне
плаво небо изнад крушке родне
плаво небо ко ливада плава
и облаци као крдо крава.

Небо нема међе ни границе
створено је за децу и птице
и по њему не треба да лете
бомбардери и ратне ракете.

Много волим, усамљен у воћу
плаво небо с вечери и ноћу
кад по њему процветају младе
звезде, лепе као беле раде.

Шта ми више у животу треба
мало земље, много плавог неба
и два ока слична небесима
да се стално огледам у њима!
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Пали оба петушка,
а один – без глаза –
прохрипел: – Которая
наша-то, зараза?

– Сам не знаю точно,
хоть и гром бы грянул –
после этой драки мне
всё по барабану.

А.Б.

ЛЮБЛЮ Я НЕБО РАННИМ УТРОМ

Добрица Эрич

Люблю я небо ранним утром –
в мой дом плеснуло перламутром.
Мы с жаворонком солнце встретим,
спасибо скажем, что нам светит!

Ну что ещё мне в жизни нужно?
Земля и небо с синью южной,
и, словно небо, чьи-то очи,
чтоб я глядел в них днём и ночью...

Люблю я небо в час полудня,
когда плывёт над грушей чудной
оно – как луг сине-лиловый,
и облака в нём – как коровы.

Оно одно. В нём нет границ.
Оно – для всех детей и птиц.
В нём места чёрным тучам нет,
дымам пожарищ и ракет.

А как люблю я смотреть в саду
на небо ночное у звёзд на виду –
они расцветают в прохладе ночной
подобно ромашкам в полуденный зной.

Ну что ещё мне в жизни нужно?
Земля и небо с синью южной,
и, словно небо, чьи-то очи,
чтоб я глядел в них днём и ночью...

В.К.
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ФОНТАНЕ

Крстивоје Илић

У њима су већ спојени, 
водоскоци и кладенци: 
ти млазеви небројени, 
од којих се плету венци.

У ваздуху, пуном сјаја, 
од капљица и од пене: 
кад их прва љубав спаја, 
фонтане су – успомене!

ИЗ ПРВОГ СПОМЕНАРА

Мирослав Антић

Желим да те некуд водим дуго, дуго...
Мало веруј. Мало сањај. Ништа друго.

Иза шума тихо вече
плавим кљуном свија гнезда.
Никад не знам да л си река,
или птица, или звезда,
или ветра слап.

Никад не знам где те носим:
да л на длану ил у коси.

Иза шума плаво вече 
тихо капље кап по кап.

ЂАЧКА СТАЗА

Крстивоје Илић

О распусту – расту траве, 
где је била ђачка стаза, 
на којој смо дали завет: 
да је љубав непролазна!
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ФОНТАНЫ

Крстивое Илич

В них накрепко повенчаны
колодцы с водоводами:
те струи быстротечные,
что пляшут хороводами.

Воздушное сияние
от струй, что солнцем полнятся.
Пришедшим на свидание,
фонтаны долго помнятся. 

В.Л.

ИЗ ПЕРВЫХ ВОСПОМИНАНИЙ

Мирослав Антич

Я хочу тебя увести. И идти долго-долго...
А ты просто верь. И мечтай. И только.

Тихий вечер за лесом
синим клювом свивает гнёзда.
Ты река или птица,
звезда или ветер.
Мне с тобой никуда не поздно.

Я не знаю, ты – где:
в волосах у меня или на руках.

Синий вечер за лесом
тихо капает: кап-кап...

А.Б.

УЧЕНИЧЕСКАЯ ТРОПИНКА

Крстивое Илич

За лето травкой луговой
покроется тропинка вновь,
где дали мы обет с тобой,
что будет вечною любовь!
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И да никад из сећања –
ишчезнути не би смела: 
ја ћу вечно да те сањам, 
а ти како будеш хтела!

КАД САМ С ТОБОМ

Слободан Станишић

Кад сам с тобом
ничег да се
сетим.
Кад сам с тобом
погледом
снег вејеш.

Кад сам с тобом
самој себи
претим.
Кад си са мном
ти се само
смејеш.

КАКО СЕ КАЖЕ ЈА ТЕ ВОЛИМ

Слободан Станишић

Како се каже – ја те волим,
мирнога лица ил’ уз гримасу,
у грчу, брзо,
окретно, споро,
дуго, полако, у једном часу?

Како се чује – ја те волим,
тихо, шапатом, сасвим гласно,
изблиза или
из даљине,
неразумљиво или јасно?

Како се види – ја те волим,
при светлу, сенци, потпуној тами,
тамо где има
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Но не исчезнут никуда
все эти детские мечты:
ты будешь сниться мне всегда,
а я – когда захочешь ты! 

В.Л.

КОГДА Я С ТОБОЙ

Слободан Станишич

Когда я с тобой,
обо всём
забываю.
Под взглядом твоим
позёмка
веет...

Когда я с тобой,
сам себя
пугаю.
А ты
смеёшься,
тебе
всё смешнее...

Е.Л.

КАК ГОВОРЯТ

Слободан Станишич

Как говорят – „тебя люблю я“ –
твой светлый лик, твои гримасы...
с опаской, в спешке, в суматохе,
на день, на час,
на четверть часа?

Как слышится – „тебя люблю я“ –
тихонько или громогласно,
тревожным шёпотом,
спокойно,
невнятно или слишком ясно?

Как видится – „тебя люблю я“ –
на солнце, в сумерках, в тени,
в кромешной тьме,



992 С ОНЕ СТРАНЕ ДУГЕ – ТЕБИ ПОСВЕЋЕНО

много света,
а можда кад смо сасвим сами?

Како се римује – ја те волим,
у неком стиху врло старом,
уз мелодију
састава бучног
или насамо, са гитаром?

Како се ћути – ја те волим,
кад уста остану скупљена, бледа,
очи погледом
проговоре
јер знају како се тајно гледа?

Како се каже – ја те волим,
мирнога лица ил уз гримасу,
у грчу, брзо,
окретно, споро,
дуго, полако, у једном часу?

ЕХ, КАДА СЕ ПРВИ ПУТ ЗАЉУБИХ

Слободан Станишић

Ех,
када се први пут заљубих,
причали су да сам сасвим шенуо,
кревељих се и на глави дубих
док на себе нисам пажњу скренуо.

Ех,
када се први пут заљубих,
плових чуном без иједног весла,
мирне снове потпуно изгубих –
грозница ме нека тајна тресла.

Ех,
када се први пут заљубих,
све ситнице и дан-данас памтим,
зима беше, сред ветрова грубих
свима хладно а ја просто пламтим!

Ех,
када се први пут заљубих,
многих ствари нисам био свестан,
у мисли се озбиљно удубих,
људи моји, да нисам болестан?
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при свете полдня
или когда совсем одни?

Как срифмовать – „тебя люблю я“ –
созвучьями канцоны старой,
пиликаньем цыганских скрипок
иль россыпью 
одной гитары?

А как молчат – „тебя люблю я?“ –
когда и губы побледнеют?
Глаза проговорятся взглядом,
что тайной сжатых уст
владеют.

Е.Л.

ЭХ, КОГДА Я ВПЕРВЫЕ ВЛЮБИЛСЯ

Слободан Станишич

Эх,
когда я впервые влюбился,
все говорили, что я не в себе.
Я ходил колесом и на голове,
пока вниманья её не добился.

Эх,
когда я впервые влюбился,
я бросился плыть по реке без весла,
я сон потерял, в лице изменился,
меня лихорадка трясла.

Эх,
когда я впервые влюбился,
я то смеялся, то пел, то стонал,
зима лютовала, и снег кружился,
а я как в огне пылал.

Эх,
когда я впервые влюбился,
я так оробел, что ушёл в себя,
я был печален, людей дичился,
все испугались – не болен ли я?
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Ех,
када се други,
тре..
че...
пе...
шести пут заљубих,
схватих да се ова бољка лечи,
ал’ зачудо, свуда гласно трубих
оне добро познате ми речи:

Ех,
када се први пут заљубих...

ПЛУС МИНУС БЕСКОНАЧНО

Слободан Станишић

Прича је наша
потрајала дуго,
век ми је у руци била твоја рука,
на рамену коса,
испод косе немир,
уз држање вечно око струка.

Хиљаду се ера
гледасмо у очи,
време своје крхке распрсну балоне,
хиљаду векова
слушам твоје речи
како непрекидно у свести ми звоне.

Од кад си ме мирно
узела под руку,
до растанка, кад ме стеже око врата,
прође вечност,
мада време тврди
да трајало све је целих пола сата.
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Эх,
когда я во второй,
тре…
че…
пятый...
шестой раз влюбился,
то спохватился:
нет, больше не буду,
но только твердил и твердил повсюду:

Эх,
когда я впервые влюбился...

Е.Л.

ПЛЮС-МИНУС БЕСКОНЕЧНОСТЬ

Слободан Станишич

История наша
длилась и длилась века.
Под рассыпавшейся волной
на моём плече лежала твоя рука,
и вечная дрожь
овладевала мной.

Мы смотрели в глаза друг другу,
пока время не взорвало
свой последний аэростат.
Я до сих пор отчётливо слышу
твои слова, прозвучавшие
тысячу лет назад.

То мгновение
длилось и длилось,
взгляд, рука, распущенная коса...
От встречи и до разлуки
словно вечность прошла – и остановилась,
а на поверку вышло –
всего полчаса.

Е.Л.
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ЧУПЕРАК ПЛАВИ

Гавра Ђаковић

            Некој далекој Лени

Био једном један чуперак ми плави,
измишљен и стваран, немиран и тих...
Остао заувек у срцу и глави
чуперак ми плави – најдражи од свих.

Никада му нисам друго име дао,
тек му само оком прамен одмрсио...
И само у себи мојим сам га звао –
откако ме сасвим лепо замрсио...

Био је ко песма која нема речи,
био предалеко, а био при руци...
Био је малецан, био ми највећи,
био срца срцу наслућени звуци...

Био од мириса првих, раних жеља,
био од одсјаја звезде и месеца...
Био драга туга, и дража весеља,
одрастао био – а ми били деца...

Био ми ко нада за све што сам снио
да ме и због њега, срећа нека чека...
Чуперак ми плави – испред мене био,
сад ми – иза мене, маше из далека...

Чуперак ми плави, најдражи од свих,
остао заувек у срцу и глави...
Измишљен и стваран, немиран и тих –
био једном један чуперак ми плави...

ЉУБАВ

Драган Радуловић

И у оку плавом
и у осмијеху,
под локном чупавом
љубав има стреху.
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СВЕТЛЫЙ ЛОКОН

Гавра Джякович

 Одной далёкой Лене

Жил-был однажды локон мой светлый:
мираж и реальность, мятежен и тих,
навечно оставил в душе моей след он –
мне светлый тот локон дороже других.

Иного ему не придумал я имени,
лишь взглядом распутывал пару колец...
И только в мыслях его звал моим я,
пока он меня не запутал вконец!

Он был – как песня немногословная,
подобный родных сердец перестуку;
он был такой крохотный – и огромный,
далёкий – и близкий, лишь вытяни руку.

В нём был аромат первых желаний,
сиянье звёзд и отблеск луны...
Предвестник томлений и ликований,
он вырастал – но детьми были мы...

К нему я всегда устремлялся мечтою
и верил: с ним рядом удачи жди!
Светлый тот локон был предо мною,
а сейчас машет мне далеко позади...

Светлый мой локон, дороже других:
навечно оставил в душе моей след он!
Мираж и реальность, мятежен и тих –
жил-был однажды локон мой светлый...

С.П.

ЛЮБОВЬ

Драган Радулович

Она из глаз посмотрит, 
улыбкой позовёт,
под чёлкой непослушной
гнездо себе совьёт,
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На усни је има
и суза је зали.
Љубав у прстима
и тајнама малим.

Љубав не пролази,
има је у давном.
У срце нам слази
уличицом главном.

Љубав нема вијек,
попут вјечног плама,
љубав одувијек
– станује у нама.

ЈЕСТЕ И ТО

Небојша Иваштанин

Љубав је – кад неког пољубиш,
 а он те од драгости лупи!
Љубав је кад те спопадну
 чудне пламене језе,
љубав је име
 урезано на некој клупи,
и срце прободено стрелом
 на кори беле брезе.

Љубав је румени
 пожар усана,
који се истом таквом
 ватром гаси.
Љубав је кад нећеш
 да шеташ сам или сама – 
кад умиреш од лепоте,
 а не даш ником да те спаси.

Љубав је и онај кикот
 што однекуд долази у сан ти,
оно забрањено срце
што је све инате предводило,
љубав је и оно
 што се цео живот памти,
а да се, уопште,
 није ни догодило.
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согреется губами,
умоется слезой,
и в сердце зашагает 
по улочке прямой.

Идёт и не проходит,
из прошлого спешит,
она сияет в тайнах,
в ладонях говорит.

Как вечное горенье,
как испокон веков,
без возраста и срока
ты в нас живёшь, любовь.

П.Ф.

И ЭТО ТОЖЕ

Небойша Иваштанин

Любовь... Поцелуй...
 оплеуха в награду!..
Любовь – когда весь ты дрожишь,
 как в огне,
любовь – это хохот
 во сне до упаду
и имя, что вырезал ты на коре.

Любовь – это губы,
 горящие жарко:
погасит их только
 такой же пожар.
Гулять одному невозможно
 по парку,
и вся красота для тебя –
 как удар.

Да, всех, кто влюблён,
 ты теперь не осудишь,
ругаешь лишь сердце своё
 за строптивость.
Любовь свою ты
 никогда не забудешь, –
хоть, в сущности ведь
 ничего не случилось.
 
И.П.
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ВОЛИМ – НЕ ВОЛИМ,
НЕ ВОЛИМ – ВОЛИМ

Гавра Ђаковић

Не питај ако не знаш –
крај почиње објашњењима.
Не причај ако све знаш –
крај почиње сазнањима...

Не питај док год се играм,
и играј се...

Јер има питање
које не разумем,
и на које умем –
само питањем да одговорим:

Не волим те –
то знам.

само, зашто тако често
мислим о томе –
како те не волим?

ОКЕАН СРЦА

Зорица Бајин-Ђукановић

Срце није копно,
оно је део
неистраженог океана,
па зато они
што нису пловили,
мисле да је љубав
тек срчана мана.

А они који
имају храбрости,
који се не плаше
непознате воде,
отискују се
на дуге пловидбе,
да их кроз живот
топле струје воде.
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ЛЮБЛЮ – НЕ ЛЮБЛЮ,
НЕ ЛЮБЛЮ – ЛЮБЛЮ

Гавра Джякович

Не выспрашивай, если не знаешь:
пойдут объяснения – и тайны нет.
Не выбалтывай, если знаешь:
конец тайне, когда дашь ответ...

Не спрашивай, пока я играю,
и тоже играй.

Есть кое-что, чего я не понимаю
и на что отвечаю
только другим вопросом...
Нету иного способа.

Я тебя не люблю –
это ясно.

Но почему так часто
думаю: как же так – почему
я тебя не люблю?!

Е.Т.

ОКЕАН СЕРДЦА

Зорица Баин-Джюканович

Сердце – это не суша,
оно – часть
неведомого океана,
и поэтому те,
кто не ходил в море,
думают, что любовь – 
лишь сердечная рана.

А те, у кого
хватает храбрости,
кто не боится
неведомых вод,
просто уходят
в дальнее плавание,
и пусть их по жизни
тёплый поток несёт.
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Гледала сам старце
што на крају пута
немају у кофере
баш ништа да ставе,

и чула како
сами себе питају
где ли су им биле
и жудње и главе.

Срце није копно,
оно је део
неистраженог океана
највећег од свих
до сад откривених,
и после Колумба
и пре Магелана.

ГДЕ СУ ОНЕ ЛЕПЕ РЕЧИ

Небојша Иваштанин

Где су оне лепе речи,
којима се љутња лечи?

Она пуста радост, где је,
што нас уме да насмеје?

Познаје ли ко додире,
што нас знају да помире?

Знају л’ очи за погледе,
што праштају све увреде?

Где су руке које хрле,
кад је тешко да загрле?

Где су она дечја срца
из којих се смеше Сунца?

Одговор је један прави:
све нам је то у – љубави!
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Я видела старцев,
которым в конце дороги
нечего
положить в суму,
и слышала, как
они себя спрашивают,
где ж было место 
их страстям и уму.

Сердце – это не суша,
оно – часть
неведомого океана,
самого большого
из открытых доныне,
и после Колумба,
и до Магеллана.

И.Ч.

ГДЕ ЖЕ ЛАСКОВЫЕ РЕЧИ?

Небойша Иваштанин

Где же ласковые речи,
те, что злость и гнев излечат?

Где та маленькая радость –
слаще, чем любая сладость?

Скрыта где такая сила,
чтобы всех нас помирила?

Где тот взгляд – чтоб всё увидеть,
и простить, и не обидеть?

Где те руки, что стремятся
вмиг немедленно обняться –

чтобы сердце встрепенулось,
чтобы солнце улыбнулось?

Сто вопросов назови,
а ответ один – в любви!

С.Щ.
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ВЕРНОСТ

Власта Н. Ценић

На оџаку старе куће
живи рода усамљена.
У даљине гледа жудно.
       Њега нема.
       Њега нема.

О, шта ли га њој отело?
Да ли зрно, умор, вода?
Још клепеће тужно кљуном
       верна рода,
       верна рода.

Облећу је просци стално.
Љутито их све напада.
Не да срце ни огњиште.
       Још се нада.
       Још се нада.

Једном кад се ја заљубим,
кад ми срце срце дода,
волећу и бићу веран
       као рода,
       као рода.

РОДЕ

Мирослав Настасијевић

Некада су људи
поштовали моду
да за сваку бебу
сачекају роду.

А онда је дошла
једна зима дуга
и роде се нису
вратиле са југа.

Тако једна зима
па друга, па трећа
а људска је брига
бивала све већа.
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ВЕРНОСТЬ

Власта Ценич

Старый дом. На дымоходе
одинокая подруга
из гнезда глядит печально.
 Нету друга.
 Нету друга.

Что родного обмануло?
Пуля, омут иль усталость?
И стучит печально клювом
 верный аист,
 верный аист.

А вокруг гнезда летают
Женихи, ей в сердце целясь.
Прочь она их отгоняет.
 Всё надеясь.
 Всё надеясь.

Полюблю и я однажды,
сердцем к сердцу приникая,
полюблю и буду верен,
 словно аист,
 словно аист.

А.Б.

АИСТЫ

Мирослав Настасиевич

Было время, люди
моде подчинялись:
ждали, что ребёнка
принесёт им аист.

Но зима однажды
очень затянулась,
и аисты с юга
просто не вернулись.

Так зима проходит,
а за ней другая,
в людях беспокойство
только прибывает.
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Схватили су ново
безизлазно стање:
деце није било
а људи све мање.

Онда неко рече:
„Нестасмо у тами!
Рода више нема,
мораћемо сами“.

Па прегнуше сложно
све двоје по двоје
да направе децу
свако себи своје.

Вратиле се роде
у мају месецу
и затекле људе
како праве децу.

Чак и данас оне
још имају воље,
али људи знају
како им је боље.

Све је у животу
овој причи слично:
ако нешто хоћеш,
то уради лично.

* * *

Јован Јовановић Змај

Та желела си сина,
    Ето га имаш сада.
Ево нам сна на јави,
    Ево нам жива нада.

Ево нам јарка сунца, —
    Сад нигде нема таме;
Ево се смеши на те,
    Ево се смеши на ме.
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Выхода не видно
для мужчин и женщин:
дети не родятся,
а людей всё меньше.

И сказал тут кто-то:
„Хватит ждать в потёмках!
Аистов не будет,
сами обойдёмся“.

И взялись за дело
парами, толково
делая ребёнка
своего, родного.

Аисты вернулись
как обычно, в мае –
видят, люди сами
детей зачинают!

И сегодня птицы
нам помочь желают,
только как им лучше,
люди сами знают.

Жизнь напоминает
очень эту притчу:
если что-то хочешь,
сделай это лично.

И.Ч.

* * *

Йован Йованович-Змай

Ты ведь хотела сына,
 И вот он есть – уповай.
Сон наяву нахлынул,
 Опять надежда жива.

Тьмы нет нигде теперь –
 Вышло яркое солнце;
Вот он тебе смеётся,
 И мне он тоже смеётся.

А.Б.
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НА ПУЧИНИ

Зоран М. Јовановић

Када се два велика брода на пучини мимоиђу,
капетани на палубе изиђу,
скину капе с главе
и поздраве.
А морнари вичу од весеља
као да су срели пријатеља.

На отвореном мору сви су бродовн другари
и то добро знају и капетани и морнари.

Јер када је само један брод на пучини,
то је као сам човек у пустињи.
Данима се с палубе брода
види само плава морска вода.

И ко зна колико може да се чека
док поново наиђе лађа нека.

НЕПРОДАТИ ХЛЕБ

Милован Данојлић

Чекао је целог дана, свеж и румен,
А увече срце му се стеже у тврд грумен.

ПЕСМА МОЈЕ ГРЛИЦЕ

Гордана Брајовић

Тај дечак је имао срце
велико као башта,
волео три девојчице одједном.
Свашта, свашта, свашта.

Та девојчица је имала срце
и умела да прашта.
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В ОТКРЫТОМ МОРЕ

Зоран М.Йованович

Если вдали
от большой земли
повстречаются корабли,
капитанам обычай велит морской
с непокрытой стоять головой.

А матросы радуются, как дети,
и надолго запомнят минуты эти,
это братство живущих в открытом море,
и разлуку за встречей нежданной вскоре.

Но когда проводит корабль собрата
в даль неведомую куда-то,
будет он не так одинок отныне
в бесконечной синей пустыне,
где как будто бы навсегда
перед взором одна вода.

Пусть никто не скажет, да нет и речи
о возможности новой встречи.

М.Т.

НЕПРОДАННЫЙ ХЛЕБ

Милован Данойлич

Румяный и свежий, он ждал целый день, а потом
Сжалось сердце его – в чёрствый ком.

А.Б.

ПЕСНЯ МОЕЙ ГОРЛИЦЫ

Гордана Брайович

У мальчика было сердце
большое, как будто сад,
любил он трёх девочек сразу.
И всё. Вот такой расклад.

У девочки было сердце,
она умела прощать.
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Волела – само тог дечака.
Свашта, свашта, свашта.

БАЛАДА О ПТИЦИ

Раде Јовановић

Умивено, ведро, још од ране зоре,
небо се огледа о кућне прозоре.
Све што се на небу плавело и сјало
у стаклу је нашло своје огледало.
 
Једна млада ласта, тек пристигла с мора,
винула се с гране у стакло прозора...
 
Мислила је да баш туда проћи треба,
мислила је да је стакло део неба,
да се по том небу лети искреније,
да је тамо чека јутро шареније...
 
Е, када би с птицом био и крај приче...
Некад људске очи на прозоре личе.

КИШОБРАН

Бранислав Црнчевић

Кад би мени дали један дан,
ја га не бих потрошио сам.
Пола дана ја бих дао неком
ко је добар, а случајно сам.

Играли би, причали би нешто,
трчали би, скакали би вешто,
ја и добар, а случајно сам.

Кад би мени дали кишобран,
ја га не бих потрошио сам.
Пола места ја бих дао неком
ко је добар, а случајно сам.

Кишило би док ми корачамо
пола тамо, а пола овамо.
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И только его любила.
И всё. Ну, что тут сказать.

А.Б.

БАЛЛАДА О ПТИЦЕ

Раде Йованович  

Омытое светом ранней зари,
небо в окнах домов горит.
Всё, что на небе сияло и плыло,
в стёклах, как в зеркале, отразилось.

Юную ласточку с моря принесло
и швырнуло с ветки прямо в стекло...

А она-то думала: туда ей и надо,
думала, стекло – это кусочек неба,
а по небу этому лететь – отрада,
там наверно сбудется всё, чего не было...

Эх, если б только с птицами случалось такое...
Людские глаза – те же окна порою.

А.Б.

ЗОНТ

Бранислав Црнчевич

Дали бы мне ещё один день –
я бы его не истратил один.
Полдня я отдал бы кому-нибудь,
тому, кто добр, но случайно – один.

Мы бы плясали, болтали взахлёб,
мы бы бегали, прыгали, чтоб
тот не был один, кто случайно один.

Если бы мне подарили зонт,
я бы один не шагал под ним.
Полместа отдал бы кому-нибудь,
тому, кто добр, но случайно – один.

И шёл бы дождь, пока мы идём,
туда и сюда идём вместе с ним.
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Ставили би дан под кишобран
ја и добар, а случајно сам.

Кад би мени дали један дан
ја га не бих потрошио сам.

ВОДИ МЕ НЕКУД

Велимир Ралевић

Шума је на моме длану
Вук сам што облак гребе
Не знам на коју ћу страну
Без тебе

Без ваздуха срце ми скитаво
Ћути на морском дну
А дишем за море читаво
Кад си ту

Мразеви лове ми стопе
Јуре ме ледене гране
Онда се сњегови топе
Кад банеш

Слушам у себи ријеку
Злом добу хучи – Збогом
Кад дођеш води ме некуд
Са собом

РАСТАНАК

Спасоје Лабудовић

На дрвећу листопадном,
мокром и хладном,
љубав цвили:

– Збогом, мила.
– Збогом, мили.
– Нежна си била.
– Срећни смо били.
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Мы взяли бы весь тот день под зонт –
я и тот, кто добр, но случайно – один.

Дали бы мне ещё один день –
уж я бы его не спровадил в тень.

А.Б.

УВЕДИ МЕНЯ КУДА-НИБУДЬ

Велимир Ралевич

Дремучий лес у меня на пути.
Стою в нём, когтями землю скребя,
Как волк, и не знаю, куда мне идти
Без тебя.

Душно. Без воздуха сердцу беда –
Как на морском оно чахнет дне.
Но в полную силу дышу я, когда
Ты при мне.

Щёки словно ветка из льда
Хлещет, от стужи бросает в дрожь...
Но сразу растают снега, когда
Ты придёшь.

Бурный поток заливает мне грудь,
Я слышу его зловещий вой.
Как придёшь – уведи меня куда-нибудь
С собой...

С.П.

РАССТАВАНИЕ

Спасое Лабудович

Осенью листопадной
холодно, мокро, 
а им расставаться надо.

– С богом, милая.
– С богом, милый.
– Нежной была ты.
– Мы счастливы были.
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То се, у сиве јесење дане,
растају тужно
лишће и гране.

НЕ МОЖЕ НАМ НИШТА ЗИМА

Рајко Петров Ного

Не може нам ништа зима
Ни мећава што фијуче
Кућа пуна правог дима
Чекаће нас ко и јуче

А мећава кад задрема
Крај огњишта шћућурене
Ко да ничег више нема
Белина ће да нас прене

Сјакти бисер леденица
И иње на старом бору
Сребром чипку од иглица
Мраз извезо на прозору

ТЕБИ ПОСВЕЋЕНО

Милорад Геров

Ако ти поклоним стих
то је као да сам ти дао јабуку, цвет,
или сам ти се осмехнуо.

Ако ти поклоним песму –
као да сам те пољубио.

Ако ти поклоним збирку –
као да сам ти дао цело срце!

Не тугуј, ако у животу нешто изгубиш.
Љубав моју не можеш изгубити.
А твоја туга
већ пише моју најбољу песму.
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Грустно и серо на свете:
прощаются
листья и ветви.

А.Б.

НИЧЕГО НЕ МОГУТ ЗИМЫ

Райко Петров Ного

Ничего не могут зимы
Против нас Теперь – пора
В крепком доме запах дыма
Будет ждать нас как вчера

А когда задремлет вьюга
Мы свернёмся у огня
Ты да я – ведь друг без друга
Нет тебя и нет меня

Льда жемчужные осколки
Лёгкий иней на сосне
Серебристые иголки –
Кружевами на окне…

А.Б.

ТЕБЕ ПОСВЯЩАЕТСЯ

Милорад Геров

Когда я дарю тебе строчку –
это будто цветок, или яблоко, 
или улыбка.

Когда я дарю тебе песню –
это как поцелуй.

Когда я дарю тебе книжку стихов –
как будто отдал я тебе своё сердце.

Не грусти, если ты кое-что потеряла в жизни.
Любовь мою ты потерять не можешь.
А тоска твоя
уже пишет мою лучшую песню.

А.Б.
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СИЛАЗАК У СВЕТ

МОЈ БРАТ ЗИДНИ САТ

Мирјана Булатовић

Толико времена има у себи
да можда никад стао не би,

ал’ ја пожелим више пута
да мало одахнем од минута

и он ми шапне: – Брале, да станем?
– Стани, сате, да душом данем!

ЧУВАЈТЕ СЕ САТОВА ШТО КАСНЕ

Влада Стојиљковић

Чувајте се сатова што касне,
намере им никад нису часне.
Све тихо, по ’ладу, да их не познаду,
од сваког минута по секунд украду.

Чувајте се сатова што касне,
јер то су вам лажовчине расне.
Све на исти калуп, све на исте теме:
час „имаш још форе“, час „још није време“.

Чувајте се сатова што касне,
њима ствари никад нису јасне.
Увек ће им бити тешко да докуче
да ли је већ данас или је још јуче.



ПО ТУ СТОРОНУ РАДУГИ  – ПОГРУЖЕНИЕ В МИР  1017

ПОГРУЖЕНИЕ В МИР 

МАЯТНИК – МОЙ БРАТ, ОН ПОМОЧЬ МНЕ РАД

Мирьяна Булатович

В нём столько времени накоплено –
остановиться нелегко ему,

а я мечтаю хоть чуть-чуть
от вечной гонки отдохнуть.

Он шепчет мне: – Ну что, браток,
мне подождать тебя чуток?

– Спасибо, брат, уж ты прости...
Мне б только дух перевести!

А.Б.

БЕРЕГИСЬ ЧАСОВ, КОТОРЫЕ ОТСТАЮТ

Влада Стоилькович

Берегись часов, которые отстают: известно,
что их намерения никогда не бывают честными.
Всё у них шито-крыто – у всех минут
хоть по секунде, да украдут.

Берегись часов, которые отстают, хотя не должны.
Берегись, ибо они отъявленные вруны.
Всё на тот же лад, всё о той же теме:
„не спеши“, „помедли“, „ещё не время“.

Берегись часов, которые отстают, – не напрасно
этим часам никогда ничего не ясно.
Им всегда будет трудно понять, хоть давно пора:
то ли уже настало сегодня, то ли ещё не прошло вчера.

А.Б.
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КАКО ДА СЕ ОБЈАСНИ

Љубомир Ћорилић

Не знам
како да се објасни
али све на свету
помало касни

Довољно је каснити
само стопу или трен
и срећа одмах утврди
да ниси њен

Касни време
пре свега и после свега
а ми ни напред ни назад
без њега

Касни леп живот
стазама ноћним и дањим
и свака лепота
са њим

Касне искрене речи
и благе и љуте
касне и који говоре
и који ћуте

КАСНЕ РАДИО И ТЕЛЕВИЗИЈА

Љубомир Ћорилић

Није нам нека ни
телекомуникациона визија
на лице места касне
и радио и телевизија

Зато што касно објављују
вести о миру и о рату
радио и телевизија
не заслужују претплату

Касно преносе у свет
призоре који се руше
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КАК ОБЪЯСНИТЬ?

Любомир Чорилич

Не знаю как объяснить
но оказывается
что всё на свете
понемногу опаздывает

Стоит на миг опоздать
или на шаг не дойти
и счастье тотчас решит
что тебе с ним не по пути

Время всегда опаздывает
до всего и после всего
а мы ни вперёд ни назад
не трогаемся без него

Хорошая жизнь опаздывает
по тропам ночей и дней
и вся красота опаздывает
вместе с ней

Искренние слова опаздывают
и добрые и злые подряд
люди всегда опаздывают –
когда молчат
и когда говорят

А.Б.

ОПАЗДЫВАЮТ

Любомир Чорилич

То ли нам ничего не показывали
то ли мы ничего не увидели
на место событий опаздывают
радио и телевидение

Поздно приносят вести
о мире и о войне
радио-теле-известия
нынче упали в цене

Картинки мелькают – правду
никто передать не спешит
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а највише касне
с преносом из моје душе

У СПОМЕНИЦУ

Јован Јовановић Змај

Срећа бежи од оног
       Ко је радо вија,
У бежању кадшто
       С тобом шалу збија.

Изгубиш је из вида –
       Гди је, гди је, гди је?
Ено ти је за леђи,
       – Прескочио си је.

ЖИВОТ

Лаза Лазић

Живот је загонетка, рече мој стриц.
А како гласи одговор на њу? запитах стрица ја.
Живот је кратак, рече мој стриц.
А кад си рођен? упитах. – 1898, одговори он.
Живот је велика школа, рече опет мој стриц.
А кад је распуст? упитао сам га ја.
Живот је као сан, рече мој стриц.
Због тога, рекох, зацело, ти хрчеш сваки час.
Живот је Борба, мој стриц рече и то.
Ти, видим, читаш Политику, приметио сам гласно.
Живот је као галија, мој стриц прошапта занесено.
Зашто? упитах. – Откуда ја то знам!
одговорио је он.
Живот је леп, рече такође мој стриц.
На то нисам ништа имао да додам ни да питам.
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но больше всего опаздывает
трансляция из моей души

А.Б.

ЗАПИСЬ НА ПАМЯТЬ

Йован Йованович-Змай

Счастье от того бежит,
 Кто за ним – бегом,
Будто на бегу оно
 Шутит над тобой.

Потерял из вида –
 Где же, где оно?
Перепрыгнул – вон оно,
 За твоей спиной.

А.Б.

ЖИЗНЬ

Лаза Лазич

Жизнь – загадка, говорит мой дядя.
– А как звучит ответ? – спрашиваю я.
Жизнь коротка, говорит мой дядя.
– А когда ты родился? – спрашиваю я.
Лет шестьдесят назад, отвечает он.
Жизнь – большая школа, опять он говорит.
– Когда же каникулы? – спрашиваю я.
Жизнь – как сон, говорит мой дядя.
– Так вот почему ты всё время храпишь.
Жизнь – борьба, говорит он ещё.
– А ты, я вижу, читаешь „Политику“, замечаю я.
Жизнь – это каторга, вздыхает дядя.
– Почему? – спрашиваю я.
Откуда я знаю! – отвечает он.
А ещё: жизнь прекрасна, любит твердить мой дядя.
На это мне нечего ни добавить, ни возразить.

А.Б.
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ДЕЧАК И ВИЛА

Недељко Попадић

– Из које си горе долетела,
Вило сјајна?
И зашто си баш овде слетела?
– То је већ тајна.

– Изгубио сам тату и маму.
Где ми је дом?
Где ми је, Вило, не волим таму?
– У крилу мом.

– Нема ни воза, нема станице.
Као у сну.
Нема ми, Вило, звезде Данице.
– Ал’ ја сам ту.

– Тако је хладно. Треба ми пећ.
И осмех твој.
Куд ли ћу Вило? Куд ли ћу већ?
– На чардак мој.

– Шта ће ти деран, уплашен, сам?
И киша долази...
Хеј, Вило, Вило, волиш ме, знам!
– Ћути. И полази.

ШТА ЈЕ ДОМ

Недељко Попадић

Дом нису тапете,
ни теписи лепи.
Дом је кад за тебе
неко брине, стрепи.

Дом нису ролетне,
ни зидови голи.
Дом је кад ти неко
шапне да те воли.

Дом нису фотеље,
ни библиотека.
Дом је кад те неко
пун љубави чека.
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МАЛЬЧИК И ВИЛА

Неделько Попадич

– Ты с какой горы прилетела,
Вила сияющая?
И почему со мной рядом села?
– Эта тайна – моя ещё.

– Я потерял и отца, и мать.
Где мой дом?
Я не люблю темноту. Где мне спать?
– Спи под моим крылом.

– Ни станции нет, ни поезда.
Всё как во сне.
Нет звезды ни ранней, ни поздней.
– Я здесь, иди ко мне.

– Как холодно. Печь нужна мне.
И твоя улыбка, поверь.
Куда мне, Вила? Куда мне?
– Ко мне, наверх!

– Зачем я тебе, одинокий, напуганный,
жалкий? И дождь идёт...
Вила, ведь правда – ты меня любишь!
– Молчи. И иди вперёд.

А.Б.

ЧТО ТАКОЕ ДОМ

Неделько Попадич

Дом – это не ковры,
не стены и не обои.
Дом – когда о тебе
кто-нибудь беспокоится.

Дом – не стены, не ставни,
не крыши и не трубы.
Дом – когда кто-то
шепнёт, что тебя он любит.

Дом – не шкафы, не полки,
не книги и не стулья.
Дом – когда кто-то,
ждёт тебя, тоскуя.
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Ако никог немаш
да за тебе мари,
иди, срећу тражи,
остави све ствари.

СУНЧАНИ ДОЛ

Слободан Марковић

Ако те нешто растужи,
ако ти ко нанесе бол,
само кораке пружи,
иди у сунчани дол.

Тамо у шуму млина
усамљеног, знај,
чека те милина,
чека те реке сјај.

Наћи ћеш и меки
лежај уз благи пут,
а сви ће дани далеки
стајати опет ту.

Од радости и сете,
баш у исти мах,
по теби, драго дете,
падаће сећања прах.

И једном кад те свлада
као одраслог бол,
пођи из бучног града
у стари сунчани дол.

САЊАЛИЦА

Гордана Тимотијевић

Кад туга пређе преко твог лица, 
буди мало сањалица.

Замисли поток како вијуга, 
видећеш како нестаје туга.
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Если рядом нет никого,
кто о тебе печётся,
в поле счастья ищи своего –
а может, оно найдётся.

А.Б.

СОЛНЕЧНАЯ ДОЛИНА

Слободан Маркович

Если печали нахлынут,
чувствуешь – больно в груди,
в солнечную долину,
не размышляя, иди.

В медленном мельничном шуме
отдых найдёшь от тоски,
мудрую радость раздумий
там, над сияньем реки.

Мягкой постели и крова
ждёт тебя нежный уют.
Воспоминания снова
перед глазами встают.

С радости, горечи, что ли,
вымыслы все, да и быль, –
все эти взрослые боли
сдует с души, словно пыль.

Если большую кручину,
снова почувствуешь ты, 
двигайся в эту долину.
от городской суеты.

М.П.

МЕЧТАТЕЛЬ

Гордана Тимотиевич

Если тоска на душу накатится,
хоть немного побудь мечтателем.

Представь – вот вьётся поток среди скал,
и увидишь, как отступает тоска.



1026 С ОНЕ СТРАНЕ ДУГЕ – СИЛАЗАК У СВЕТ

Замисли лептира изнад цвета, 
видећеш како нестаје сета.

Замисли ливаду пуну цвећа, 
видећеш како настаје срећа.

Зато су увек блистава лица 
свих сањалица.

ЖИВОТ НИЈЕ ШЕЋЕРЛЕМА 
(дедино искуство)

Бешир Љушковић

Живот није слатка шећерлема,
не пролази никад без проблема.

То је низ успона и падова
и као у филму ружних кадрова.

Пазите шта се са вама збива,
није вам судбина за све крива.

Често морате стиснути зубе,
битке се добијају и губе.

Ништа вам неће пасти с неба,
потрудите се за све што вам треба.

И док вам живот измиче и бежи,
зло и добро су – у равнотежи.

А ОВО ЈЕ ВАЖНО

Ђорђе Фишер

   Ништа није тако страшно
Да не би могло бити страшније,
   Ништа није тако важно
Да не би могло бити важније.

   Ништа није толико ретко
Да не би могло бити ређе,
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Представь себе бабочку над цветком –
и поймёшь, что с печалью ты уже не знаком.

Представь себе луг, где море цветов, –
и будешь счастлив и весел вновь.

У тех, кто мечтает, всегда на лицах
радость искрится.

А.Б.

ЖИЗНЬ ВАМ – НЕ САХАРНАЯ ВАТА
(дедушка делится опытом)

Бешир Люшкович

Жизнь прожить – не конфетку съесть.
Сплошные проблемы и там, и здесь.

Взлёты, падения, снова подъёмы –
мелькают кадры в кино незнакомом.

Смотрите, что происходит с вами:
нет, не судьба во всём виновата.

Бывает, приходится зубы стиснуть.
Признать пораженье – не значит скиснуть.

Ничто само не свалится с неба –
трудом обретёшь ты всё, что потребно.

Равновесие мира – открытый счёт:
то зло, то добро в жизни верх берёт.

А.Б.

ВОТ ЧТО ВАЖНО

Джордже Фишер

Никогда не бывает так страшно,
Чтоб не могло быть страшней.
Ничто не бывает так важно,
Чтоб не могло быть важней.

Ничто не бывает так бедно
Чтоб не могло быть бедней.
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   Нема ништа што је бледо
Да не би могло бити блеђе.

   Не могу да замислим ништа битно
А да одмах не смислим битније,
   Просто не умем да мислим ситно
Што не би одмах било ситније.

   Тако, познајем једног лава
Који би могао бити лављи,
   Знам и једног плавог Драгана
Који би могао да буде плављи.

   Ружни дани не значе ништа
Јер увек могу да буду ружнији,
   Туга је туга и ништа више
Јер негде је неко тужнији!

ДВА ПУТНИКА

Душко Трифуновић

Весео човек и човек љут
пошли су једном на дуги пут

Весели ишао на неки пир
а љути да души пронађе мир

Ишли су пешке неко време
јахали коње и друге звери
онда бициклом и камионом
онда су возом неко време
онда су бродом и авионом...

Весео човек и човек љут
а врло дуг је био пут...

И све би било како ваља
стигли на пир нашли би мир
да земља није округла била
и киша лила и  киша лила...
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Ничто не бывает так бледно,
Чтоб не могло быть бледней.

Ничего не могу придумать,
Чтоб тут же не передумать,
А стоит решить – „пустяк“,
Всё сразу станет не так.

Когда-то я знал одного льва,
Он мог бы быть чуточку львей.
Знал я русого Драгана, чья голова
Могла бы быть малость светлей.

Плохие дни ничего не значат,
Всегда может быть хуже.
Тоска это просто тоска, не иначе –
Где-то кто-то сильнее тужит!

А.Б.

ДВА ПУТНИКА

Душко Трифунович

Человек-весельчак и ещё один – злой
отправились в путь – каждый в свой

Весёлый шёл на шумный пир
а злой искал покой и мир

Вышли они из дома пешком
ехали плыли скакали верхом
мчались летели по всей земле
на поезде на самолёте потом
на вездеходе на корабле

Весельчак-человек и ещё один – злой
вернулись из дальней дороги домой

И всё бы было как по нотам
пришли б на пир нашли бы мир
если б землю круглой не сделал кто-то
и дождь не лил
и дождь не лил...

А.А.Б.
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КАД ПОЧНЕ КИША ДА ПАДА

Стеван Раичковић

Кад почне киша да пада:
Шта раде деца? Шта раде стари?
Где то са поља нестану стада
А с крова – димничари?

Шта раде шетачи у парку
Кад киша се слива низ пруће?
Рибари: да ли тад барку
Окрену у правцу куће?

Кад почне киша да пада
И по асфалту да звони:
Шта ради мачка која баш тада
Увелико миша гони?

Чека ли пиле под стрехом копца
Кад киша се на двориште сруши?
Да л’ плаче: жена крај конопца
где прострла је веш да суши?

Кад почне киша да пада
Сви трче: кров или стреха.
Само се рибе баш тада
Загрцну под водом од смеха.

ГДЕ ЈЕ САДА ОНА БАРА?

Владимир Личина

Где је сада она бара
Давна бара усред шуме?
Да л’ ме можда, око вара,
Да сад баре локве глуме?!

Дођи, жабо, дивна жабо,
Крекни ко што некад јеси!
Нек ме таба ко ме табо,
Само нек се бара деси!

Где је она дивна рода,
Она рода изнад баре?
Где шум оних давних вода?
Оне песме? Оне јаре?
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КОГДА НАЧИНАЕТСЯ ДОЖДЬ

Стеван Раичкович

Когда начинается дождь, куда
Деваются дети и взрослые?
Куда исчезают с полей стада?
С крыш – трубочисты, с палуб – матросы?

Когда дождь начинает лить,
Что делают те, кто по парку бегал?
А рыбачьи лодки и корабли –
Неужели сразу несутся к берегу?

Когда принимается дождь
По асфальту хлестать и бить,
Как поступает кошка,
Что за мышью гналась во всю прыть?

А цыплёнок боится ястреба,
Когда ливень на двор обрушится?
Плачет ли прачка несчастная,
Развесив бельё для просушки?

Когда начинается дождь,
Все бегут – под крышу, под стреху.
Только рыбы тогда под водой
Захлёбываются от смеха.

А.Б.

ГДЕ ТО ПРЕЖНЕЕ БОЛОТЦЕ?

Владимир Личина

Где то прежнее болотце?
То болотце в чаще леса?
Может, лужею зовется?
Глаз не видит за завесой?

Дивная лягушка, чудо,
Квакни сладко, как когда-то.
Я печали позабуду –
На болотах ты глашатай.

Где тот аист, белый, дивный?
Над болотцем он кружился...
Вод старинных говор мирный?
Песен жар? Куда он скрылся?
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Дођи, родо, дивна родо,
Клепни кљуном бар два пута!
Бар још једном блесни, водо,
да ме прође сета љута!

ВЕСЕЛА БАЛАДА О ПЛАЧУ

Драгомир Ђорђевић

Природа је дала
Да поток жубори
Удесила згодно
Да се крава музе
Рекла муњи СЕВАЈ
Рекла ватри ГОРИ
А само човеку
Подарила сузе

Кад добијеш кеца
Па те тата среди
Кад изјавиш љубав
Па прођеш неславно
Када немаш деду
Да се жалиш деди
И кад ти је друштво
Поспало одавно

Кад те нешто оштро
У грудима пече
Када ти на очи
Падне нека скрама
Када ти је тешко
Зато што је вече
Што је он са другом
И што ти си сама

Ти слободно плачи
Видећеш да прија
Да сређује тугу
Ко принц алу мачем
Плакали су многи
Плакао сам и ја
И ако ми дође
Опет ћу да плачем
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Ты вернись, мой аист дивный,
Стукни клювом, хоть разочек.
Блеск воды, всем нам родимой,
Боль уймёт, что сердце точит. 

М.К.

ВЕСЁЛАЯ БАЛЛАДА О ПЛАЧЕ

Драгомир Джорджевич

Природа решила:
Потоку – струиться,
Устроила славно:
Пусть доятся козы,
Огонь пусть ГОРИТ,
Пусть СВЕРКАЮТ зарницы,
А людям природой
Дарованы слезы.

Когда кол получишь
И сердится папа,
Когда объяснишься
В любви без ответа,
Когда нету деда
В жилетку поплакать,
Когда все уснули
Спокойные где-то,

Когда жжёт на сердце
И тошно до колик,
Когда на глаза 
Пелена опустилась,
И вечер отравлен
Неправедной долей:
Твой парень с другой,
А ты с ним распростилась,

Поплачь – и увидишь,
Что это полезно.
Тоску, словно принц,
Ты мечом разрубаешь,
Дракон уничтожен, 
Есть мостик над бездной.
Поплачь, жить немыслимо,
Слёз избегая.
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После кише небо
Опет буде плаво
(Што си много пута
Могао да видиш)
После суза и ти
Осећаш се здраво
Па зашто да трпиш
Зашто да се стидиш

Природа је дала
Да поток жубори
Удесила згодно
Да се крава музе
Рекла муњи СЕВАЈ
Рекла ватри ГОРИ
А само човеку
Подарила сузе

БОЛ ЈЕ, ЧОВЕЧЕ

Љубивоје Ршумовић

Пад с крушке, тавана, било који,
Каже нам одмах да бол постоји.

Да није бола – не бисмо знали
Како смо, и зашто, уопште пали!

Чува нас од падања бол свакодневни,
а онда нас спопадне бол душевни.

Учини ти се да свет се руши
И осетиш то негде у души.

Ту око срца, испод коже,
Ситни се болови неки намноже.

Па те обузму, па те тресу,
Знаш одакле су, ал’ не знаш где су.

Ако се болова не отресеш
У себи ћеш да их понесеш.

Они ти никад не сиђу с ума,
Па их доктори зову траума!
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Опять после дождика
Небо синеет,
(Ты много раз видел,
Не правда ли, это?)
Поплачь, это будет 
Намного сильнее,
Стыдится не надо,
Не надо запретов.

Природа решила:
Потоку – струиться,
Устроила славно:
Пусть доятся козы,
Огонь пусть ГОРИТ,
Пусть СВЕРКАЮТ зарницы,
А людям природой
Дарованы слёзы. 

М.О.

БОЛЬНО, БРАТЦЫ

Любивое Ршумович

С крыши ли, с груши паденье любое
Тут же кончается приступом боли.

Мы без неё никогда б не узнали,
Как, почему и откуда упали!

Боль повседневная – оберегает,
Только душевная боль – другая.

Кажется, мир скоро будет разрушен –
Всё это кроется в наших душах.

Здесь, возле самого сердца, под кожей
Мелкие боли роятся, тревожат,

Обуревают, и где – непонятно – 
Прячутся, снова приходят обратно.

И, если вовремя ты не стряхнёшь их,
Так и останешься с тяжкою ношей.

Боли твой ум станут мучить упрямо,
А доктора называют их „травма“.
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Па ти направе муке гадне,
Горе од оних када се падне.

Паднеш, отплачеш, и бол нестане,
А душевни – никад не престане.

Ово се не учи чак ни у школи:
И кад се воли може да боли!

бол је, човече, прави опасник,
Мада, понекад, и добри гласник,

Кад нашем мозгу хитно јавља:
Болест се шуња око здравља!

АКО ЖЕЛИШ ДА ТЕ ПРАТИ СРЕЋА

Добрица Ерић

Ако желиш да те прати срећа
буди чешће у друштву дрвећа.

Кад изгубиш упорност и вољу
састани се са сунцем у пољу.

Ако желиш лепу боју лица
умивај се росом са латица.

Ако су ти слабе гласне жице
позајми их од цврчка, од птице.

Ако желиш бити дуга века
слушај добро шта жубори река.

Кад сустанеш под бременом туге
провуци се испод две-три дуге.

И видећеш, ведрији и млађи
кол’ко ће ти живот бити слађи!
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Эти страдания будут похуже,
Чем резкая боль при падении с груши.

Встанешь, поплачешь – авось полегчает,
А боль душевная мучит ночами.

Нет указаний в учебнике школьном,
Что и влюблённому может быть больно.

Боль – это, братцы, опасный вредитель,
Но и советчик. Если хотите

Знать, не грозят ли здоровью болезни, –
Просто прислушайтесь к боли телесной.

А.П.

ЕСЛИ ХОЧЕШЬ, ЧТОБ СЧАСТЬЕ ЖДАЛО ВПЕРЕДИ

Добрица Эрич

Хочешь, чтоб счастье ждало впереди,
чаще с деревьями дружбу води.

Если утратишь упорство и волю,
встреть восходящее солнышко в поле.

Свежий румянец получишь легко:
стоит умыться росой с лепестков.

Если не можешь ты петь научиться,
голос возьми у сверчка или птицы.

Хочешь здоровья себе на века – 
слушай, как славно рокочет река.

Чем обессилеть под гнётом тоски,
лучше под радугой ты пробеги!

Сам же поймёшь, став светлей и моложе,
как твоя жизнь приукраситься может!

Е.В.Л.
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ПОГЛЕДАЈ У ОЧИ

Драган Радуловић

Срце спутат нећу
нека само крочи,
зато увјек срећу
– погледај у очи.

Ледену ноћ дугу
сузама наточи,
зато увјек тугу
– погледај у очи.

Заустави дах,
кад те језа кочи,
зато увјек страх
– погледај у очи.

Фину пјесму њежну
трептајима срочи,
зато увјек чежњу
– погледај у очи.

Шта да кажем више
– СВЕ У ОКУ ПИШЕ!

КО СЕ ЉУТИ

Драган Радуловић

До неба је мокра киша
кровови су многи криви,
мишу очи ко у миша,
ко се љути – мање живи.

Један ован – прави ован,
а глупост се глупом диви,
погрешно је и ков скован,
ко се љути – мање живи.

Око гледа многе очи,
сиви облак баш се сиви,
кочница се нека кочи,
ко се љути – мање живи.



ПО ТУ СТОРОНУ РАДУГИ  – ПОГРУЖЕНИЕ В МИР  1039

СМОТРИ В ГЛАЗА

Драган Радулович

Счастье в душу не тяни.
Пусть само шагает.
Ты в глаза ему взгляни,
это помогает.

Ледяная ночь.
          Слеза
горько сердце точит.
Погляди тоске в глаза,
помогает очень. 

Если страх в твоей груди
отзовётся дрожью,
ты ему в глаза гляди,
помогает тоже.

В общем, что ещё сказать?
Даже и у песни
всё написано в глазах,
присмотреться если…

М.Г.

КТО СЕРДИТСЯ

Драган Радулович

И крыши как крыши, и мыши как мыши,
и дождик как дождик – идёт.
И всё повторяется, длится и длится…
Но, как говорится, не надо сердиться:
кто сердится – меньше живет.

Баран как баран – лишь собою гордится.
Бараны выходят вперёд.
Подкову сковали – и та не годится.
Но, как говорится, не надо сердиться:
кто сердится – меньше живет.

Глаза как глаза.
  Размываются лица,
и серого времени ход
на фоне дождливого дня тормозится.
Но, как говорится, не надо сердиться:
кто сердится – меньше живёт. 

М.Г.
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* * *

Мирослав Антић

Шта чекаш?
Шта гњавиш?
Шта метиљавиш?

Продај шта имаш и купи врећу.
Натрпај у њу сву своју срећу.
Испразни џепове.
Све живо продај.
Па томе откуцај срца додај.
И мало крилатих жеља додај.
И мало промукле песме додај.

Баци на раме у цик зоре
и пут под ноге:
– право на море.

Распродај ствари нове и старе.
Шта чекаш? 
Иди у морнаре.

КАПЕТАН И ЛУЛА

Бранислав Црнчевић

Остарио капетан
јако, јако, јако,
и није му лако.

Узели му бродске књиге
и командни мост на броду,
узели му све морнаре
и сву воду.

Казали му, капетане,
ти си био морски вук
док си био!
Ти си пио само рум
док си пио!



ПО ТУ СТОРОНУ РАДУГИ  – ПОГРУЖЕНИЕ В МИР  1041

* * *

Мирослав Антич

Чего ты ждёшь?
Чего ты ноешь?
Чего людей беспокоишь?

Купи поскорее дорожный мешок
И – на плечо –
и всё будет хорошо.
Выверни карманы.
Всё продай.
И будет тебе –
счастья через край.
Сердца стук,
да крылья мечты,
да хриплая песня
– вот и весь ты.

Сам не заметишь, как на рассвете
вынесет к морю
попутный ветер.

Торчать на суше тебе не с руки.
Чего ты ждёшь?
Иди в моряки.

А.Б.

КАПИТАН И ТРУБКА

Бранислав Црнчевич

Состарился капитан –
сильно сдал, бедняжка,
и жить ему тяжко!

Ни журнала судового,
ни штурвала мореходу,
отобрали всех матросов
и всю воду...

Объявили капитану:
был ты прежде волк морской,
пока был,
и пил ром ты день-деньской,
пока пил,
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А сада си остарио,
адио,
адио!

Шта да ради капетан
кад је стар, кад је сам?
Како да проведе ноћ,
како да проведе дан?
И зар сваког капетана
чека старост једног дана?

Остарио капетан
јако, јако, јако,
лула исто тако,
и није им лако!

Запалио капетан, врло стар
и врло сам,
своју стару, добру лулу,
врло стару врло саму.

Шта да раде он и лула?
Он је стари капетан
није нула,
а ни лула није нула
него лула
и то лула не обична
него лула необична!
Димила се
док је било срећних дана
у устима капетана
над водама океана.

Остарио капетан
јако, јако, јако.
Лула исто тако!
И није им лако.

ЗИМА

Душан Васиљев

Сва је природа обукла бело:
питоме долине и горди брег;
и једна грлица мала
у свом гнезду задрхтала.
Пао је први снег.
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а сейчас, как нам ни жаль, –
отчаль,
отчаль!

Лезут думы к капитану:
– Чем займусь я в одиночку?
Целый день что делать стану,
чем без сна заполню ночку?
Всех ли так нас, капитаны,
вдруг запишут в стариканы?

Состарился капитан,
а с ним его милашка –
прокуренная трубка,
и жить им стало тяжко!

Вот опять ко рту поднёс он,
стар и одинок,
свою старенькую трубку –
и зажёг.

Как же быть ему и трубке?
Он старик, но капитан
как-никак!
Да и трубка – не пустяк,
в ней есть смак!
Ведь эта трубка не обычная,
а очень даже необычная:
как, бывали дни, дымила
она во рту у капитана
на просторах океана
беспрестанно!..

Состарился капитан –
сильно сдал, бедняжка.
Трубка тоже постарела,
жить им стало тяжко...

С.П.

ЗИМА

Душан Васильев

Вся природа бела:
родные долины, горы и берега;
и только горлица-птица
с дрожью в гнезде копошится.
Первые пали снега.
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И дивље звери погнуле главу,
полазе у свој спремљени збег,
а земља уморно дрема.
Нигде сада живота нема,
јер пада први снег.

Шумица што се дизала гордо
и небо хтела достићи пре –
спуштених стоји сада глава,
а снег ко застор заборава
пао је преко ње.

Гласови звона далеко брује
и одјек тихо одбија брег.
И као небеске птице,
крупне, свилене пахуљице
падају. Веје снег...

ПРОЛЕЋЕ

Драгомир Ђорђевић

Зима дуга столеће
за нас није марила,
мислила – одолеће
али се – преварила.

Опет гране голе ће
свуд да зазелене,
знам, то зиму болеће,
ал мора да крене.

Тежак ми је капут.
Тесна ми је соба.
Иди зимо на пут.
Дошло ново доба.

Кога боли – престаће.
Ко не воли – волеће.
Сваком туга нестаће.
Однеће је пролеће.
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Дикие звери понуро
уходят на зимний ночлег,
земля усталая спит.
Жизнь больше нигде не кипит. 
Выпал первый снег.

Роща шумела гордо 
и с небом хотела дружить –
стоит, потупясь покорно,
а снег забвения шторой
успел её накрыть.

Отголоски далёкого звона
подхватывают берега.
Как птицы с небес, втихомолку
снежинки белого шёлка
падают. Веют снега.

И.С.

ВЕСНА

Драгомир Джорджевич

Зима длилась целый век,
ей было конца не видно,
думала нас одолеть,
да только она – ошиблась.

Опять будут ветви голые
зеленеть и цвести.
Знаю, зиме будет больно,
но ей придётся уйти.

Шубу – в угол швырнуть!
Комната мне тесна.
Зима, отправляйся в путь!
Снова пришла весна.

Всё, что болит, – пройдёт.
Кто не любит – полюбит.
Весна тоску унесёт.
И новое время – будет.

А.Б.
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УСТАНИ

Горан Радошевић Радош

Ако те неко обори
Не одустани него устани
И врати му дупло јаче 
Нека и он мало плаче

Ако те неко саплете
Не одустани него устани
И снажно корак пружи
Својим путем продужи

Ако те неко сруши
Не одустани него устани
Не дај да препреке нове
Униште твоје снове

Ако те доле повуку
Не одустани него устани
Срцем ћеш бити вођен
Ка ономе за шта си рођен

ШУМА

Лаза Лазић

Где је црна шума она
са стаблима што се руше,
где је црна шума она
жртва зиме, сече, суше?

То је овај луг зелени,
иста шума ова млада,
то је овај луг зелени,
ново лишће, нова нада.
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ВСТАНЬ

Горан Радошевич-Радош

Если тебя повалят
Не отступай вставай
Другой пусть тоже поплачет
Вдвое крепче ему наподдай

Если подножку подставят
Не отступай вставай
Делай шаг – и уверенно
Путь вперёд продолжай

Если тебя опрокинут
Не отступай вставай
И никакой преграде
Мечту уничтожить не дай

Если потащат на край –
Не отступай вставай
Сердце тебя поведёт
К тому для чего ты рождён

А.Б.

ПЕРЕЛЕСОК

Лаза Лазич

Где тот чёрный перелесок,
где стволов сухие трубки,
где тот чёрный перелесок –
жертва засухи и рубки?

Снова свежий луг зелёный
в том же месте, что и прежде,
снова свежий луг зелёный, 
возрождён под стать надежде!

Е.Т.
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СРЕЋА

Јован Јовановић Змај

Срећа радо долази
Кад највећма страдаш.
Срећа уме доћи
Кад јој се не надаш.

Не треба је молити
Ни за скуте вући, –
Онда се баш омакне,
А човек се прући.

Али ваља знати,
– У том мудрост лежи –
Ваља знати откуда
Права срећа бежи.

Где се лаж настани,
Поштење посрне,
Где слога не цвета,
Ту срећа не сврне.

Где пакост овлада,
Где правда задрема,
Где се подлост шири,
Срећи места нема.

Где су људи лени,
Где брат брата гони,
Од оте се куће
Срећа увек клони.

Где се за свој народ
Не мари, не ата,
Ту су лепој срећи
Забрављена врата.

НЕКО НАС СА НЕБА ГЛЕДА

Тоде Николетић

У овом суровом свету, где живи добри мрав
што цео дан скупља мрвице да презими,
у ком отровни пауци злослутне мреже плету



ПО ТУ СТОРОНУ РАДУГИ  – ПОГРУЖЕНИЕ В МИР  1049

УДАЧА

Йован Йованович-Змай

Навалятся беды, 
Тоска и немилость.
Уже и не ждёшь, –
Но удача явилась!

А звать бесполезно
И злиться – тем паче.
Сама нужный час
Выбирает удача.

Но важно усвоить
Серьёзный урок:
Откуда удача 
Бежит со всех ног.

Где грубость и ложь,
Нет любви и согласья, 
Туда не заглянут
Удача и счастье.

Коль правда осмеяна,
Подлость терпима,
Удача, конечно,
Проследует мимо.

Где лень и безделье,
Где брат против брата,
Не будет удачи –
Такая расплата.

Где родина, честь
И народ позабыты,
Врата для удачи
Навеки закрыты.

Е.П.

КТО-ТО С НЕБА СМОТРИТ НА НАС

Тоде Николетич

В этом суровом мире, где живут муравьи-добряки,
весь день собирая крохи, чтоб перезимовать,
где плетут зловещие сети ядовитые пауки
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и чека пећина шупља плен невин да прими.
Неко нас са неба гледа.

Плашљиву птицу у гнезду сенка из таме вреба,
за голуждраве птиће дрхтуљи ко лист на грани
па оком моли звезду да засјаји са неба,
а затим болно кликће, криком их својим брани.
Неко нас са неба гледа.

Питомо јагње што пасе и кваси свилену вуну
бистрим капима потока који даљини тежи,
само реч може да спасе, реч љубави пуна,
од гладног крвавог ока из шуме мрачне што режи.
Неко нас са неба гледа.

Човече, ако верујеш у љубав, љубав мораш дати,
за све што дише, хода, расте или цвета,
једино ће добротом доброта да ти се врати,
и мрав и птица и јагње важан су део света.
Неко нас са неба гледа.

ПРОЛЕТЕ ЛЕТО

Добрица Ерић

И кану кап вина у цвет
и пијан бумбар облете свет.

Сваког јутра крушка истресе
пун кош зрелих звезда из блузе
па дан, раздраган и занесен
брије брадате кукурузе.

Пролете лето као жар-птица
кроз смех и косу жетелица.

ЛАЂЕ У ПОЉУ

Добрица Ерић

Јутро грче у младом просу
просипа зраке и бисер-росу
и чешља ливаду златокосу.
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и ждёт пустая пещера, чтоб невинную жертву принять,
Кто-то с неба смотрит на нас.

Пугливую птицу в гнезде тень из тьмы сторожит,
за желторотых птенцов дрожа, словно лист усталый,
птица взглядом молит звезду, чтоб в небе она просияла,
криком птенцов защищает и от боли кричит.
Кто-то с неба смотрит на нас.

Ручного ягнёнка на выпасе, окропив его шёрстку шёлковую
чистой водой ручья, что вдаль куда-то бежит,
может спасти только слово – слово, любовью полное, –
от кровавого глаза голодного из чащи, что грозно рычит.
Кто-то с неба смотрит на нас.

Человек, если веришь в любовь, ты должен любовь отдать
всему, что ходит и дышит, растёт и цветёт потаённо,
и только добротой вернётся к тебе доброта.
Важные части мира – муравей, птица, ягнёнок.
Кто-то с неба смотрит на нас.

А.Б.

ПРОЛЕТЕЛО ЛЕТО

Добрица Эрич

Мохнатый шмель слетел с цветка.
Хмельною влагой пьян слегка.

Бросают звёзды по утрам
Нам груши спелые в корзины.
С серпом шагает по полям
День вдохновенный, душный, длинный.

И в волосах усталой жницы
Соломкой осень золотится.

Л.Я.

КОРАБЛИ

Добрица Эрич

День захлебнулся горлицей влюблённой,
Затих в траве недвижно-сонной.
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По језерцету цвећа и траве
чим зајапурено сунце изађе
из стада булки – заплове краве
као питоме шарене лађе.

Око њих пливамо ја и мој отац
и понекад ко чудотворац
прозврји обад тромоторац!

ДАЛА САМ СВЕ

Јованка Хрваћанин

Велике снаге немам да стварам велика дела,
ал’ имам велику љубав која ми казује пут:
да много малих дела чине велико дело,
да срећом цвасти може и забачени кут,
и да се свако од нас богатим може звати,
јер свако има нешто што може другом дати.

Тек много руку може што једно срце жели.
Ја се тога не стидим. Времена стални ход
здружиће све напоре. На њиви општега труда
ситни напори наши донеће богат род.
Ако ниједно дело не могнем својим звати,
доста је што сам дала све што сам могла дати.



ПО ТУ СТОРОНУ РАДУГИ  – ПОГРУЖЕНИЕ В МИР  1053

По глади луга там, вдали,
Куда клонился шар багровый,
Проплыли, словно корабли,
Тяжёлые коровы.

Над ними оводы кружили,
Как самолёты, эскадрильей.

Л.Я.

Я ОТДАЛА ВСЁ

Йованка Хрвачанин

Нет во мне силы большой, чтоб сделать большое дело,
но есть большая любовь, она указала мне путь:
множество малых дел составляют великое целое,
даже глухой уголок может счастьем сверкнуть,
и любого из нас можно богатым назвать –
у каждого что-то есть, что он может другому дать.

Лишь множеству рук под силу то, чего сердце желает.
Я этого не стыжусь. Времени мерный ход
воедино все малые усилия соединяет –
будет богат урожай на ниве общих забот.
Хотя ни одно дело не могу я своим назвать,
достаточно я отдала – всё, что могла отдать.

А.Б.
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ОВО ЈЕ МОЈА ЗЕМЉА

СТИД И РАДОСТ

Ранко Павловић

Када нека луда глава
заподјене бој,
због тога се често стиди
баш сав људски сој.

Када неки војсковођа
изазове рат,
људски род му одмах треба
да скочи за врат.

А кад неко умом такне
озвјездани свод,
од свег срца радује се
баш сав људски род.

МАХАТМА ГАНДИ

Драгомир Ђорђевић

У свету лупежа
И лоповских банди
Има ту и тамо
И понеки Ганди

Он не може много
Иако се труди
Ал’ очара ипак
Пуно сличних људи

У свету вукова
Хијена и звери
Добрим је људима
Баш такав по мери

Гледају у њега
Ко у каквог бога
И буде им лакше
Само и од тога
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ЭТО МОЯ ЗЕМЛЯ

СТЫД И РАДОСТЬ

Ранко Павлович

Когда свару затеет голова худая,
так вот просто затеет – потащит в бой,
станет стыдно, противно от этой отравы,
и застонет от бед весь род людской.

Когда какой-нибудь вождишка военный
отвергает мир, вызывает войну,
род людской немедленно, непременно
в самое горло обязан вцепиться ему.

Явится человек, призовёт на помощь
звёздными огнями осиянный свод –
и хлынет свет – возликует, вспомнит
себя весь людской исстрадавшийся род.

А.О.

МАХАТМА ГАНДИ

Драгомир Джорджевич

В мире разбоя 
Где банда на банде
И тут есть и там
Свой собственный Ганди

Он много не может
Хоть всё время в труде
Но ведёт за собою
Многих людей

В мире волков
И прочих зверей
Он – в самый раз
Для добрых людей

Все глядят на него 
Как будто на бога
Им становится легче
Хотя и немного



1056 С ОНЕ СТРАНЕ ДУГЕ – ОВО ЈЕ МОЈА ЗЕМЉА

У свету где штошта
Сиво је ил’ црно
Добро нам је дошло
Људскости и зрно

РАДОСНИЦА

Перо Зубац

Доћи ће време, доћи ће лета,
деца ће снивати мирније снове.
У пустом пољу цвет ће да цвета
и свет ће друкчије да се зове.

И неће бити страха од рата,
да ли се отац из војне враћа.
Слобода отвара златна врата
да људи људима буду браћа.

За оне добре, за оне вечне,
који ће доћи, који расту,
смислимо реку која тече,
под сваким кровом гнездо и ласту.

За оне праве, за нерођене,
спевајмо песму да их чека,
да никад у пољу цвет не вене,
да вечно тече људска река.

ПЈЕСМА О ДОБРОТИ

Драган Радуловић

Док чобанин своје јагње мази,
неки људи рудо јагње кољу.
Лијепо је цвијеће у вази,
ал’ какво је цвијеће у пољу!

Плаво јутро помилова брезу,
сјекира ће на њен врат да слети.
Лијепа је птица у кавезу,
ал’ каква је птица у плавети!
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В мире где столько
Серого чёрного
Нужно всем
Человечности зёрнышко

Ми.Б.

СЛЁЗЫ РАДОСТИ

Перо Зубац

Время наступит, время нахлынет:
детям приснятся добрые гномы.
Вырастут розы на месте полыни,
мир станет зваться совсем по-другому.

И перед тем, что отец не вернётся
с поля сражения, страха не будет.
Золото райских ворот распахнётся,
чтоб наконец стали братьями люди.

Детям свободы, юношам вечным –
тем, что растут, как вечерние звёзды,
мы берега нарисуем и речку
и над террасами ласточек гнёзда.

Для настоящих, для нерождённых
песню давайте споём у причала,
чтобы цветок не увял среди дёрна,
чтобы людская река не кончалась.

А.П.

СТИХИ О ДОБРОТЕ

Драган Радулович

Добрый пастух ласкает барашка –
кто-то другой барашка заколет.
Прекрасен цветок, поставленный в чашку.
Прекрасней ещё – оставленный в поле.

Утро ласкает зелёные ветки –
но вот топоры по берёзам колотят.
Птица прекрасна, поющая в клетке,
и всё же прекрасней – птица в полёте. 
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Дивимо се гугутака јату,
од куршума и оне умиру.
Лијепи су хероји у рату,
ал’ какви су хероји у миру!

У нама смо свили гнијездо шеви
и страхом га руке наше пазе.
Лијепи су асфалтни путеви,
ал’ какве су завичајне стазе!

Уморан и замагљеном виду
потребан је бор стасит и зелен.
Лијепи су рогови на зиду,
ал’ какав је у пловидби јелен!

КО У ЧУДА ВЕРУЈЕ

Александар Поповић

Ко у чуда верује,
тај чуда и ствара!

Што до јуче само чуда
– биће сутра стварност свуда!

Нек тенкови постану
црвени трамваји!

Нек топови постану
плави папагаји!

Ко у чуда верује
тај чуда и ствара...

ТОЛСТОЈ

Драгомир Ђорђевић

РАТ И МИР познаје
Човечанство цело –
О чему говори
То велико дело?
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Мы загляделись на горлиц круженье – 
но вот уже пули в них бьют, как в мишени.
Прекрасны герои на поле сраженья,
ещё прекрасней – в мирное время, 

В нас малые птицы гнездо себе свили,
но смотрят со страхом на наши пороки.
Мчаться прекрасно в автомобиле,
прекрасней – пешком по любимой дороге. 

Для взгляда туманного, сонного, злого
зелёные сосны – желанное счастье.
Прекрасны рога – трофей зверолова,
но только олень плывущий – прекрасней.

П.Ф.

КТО ВЕРИТ В ЧУДЕСА

Александр Попович

Кто в чудеса верит,
тот чудеса и творит!

То, что вчера было чудом, –
завтра реальностью станет повсюду!

Пусть танки станут
красными трамваями!

Пусть пушки станут
синими попугаями!

Кто в чудеса верит,
тот чудеса и творит...

А.Б.

ТОЛСТОЙ

Драгомир Джорджевич

„Война и мир“ знакома
Всем народам в мире
О чем же написано в книге
Если глянуть шире?
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Када има рата
Онда мира нема
А кад нема рата
Свет за рат се спрема

Док не буде спреман
Сан постаје јава
И много се лепих
Ствари издешава

А кад буде спреман
Догађа се ово:
Нема више мира
Већ Јово наново

ГРАД

Предраг Бјелошевић

Град је мртав
кад га напусте људи

Зграде су живе
док има ко да им се диви
ил чудом чуди

Град који напусте људи
није град

Освоји га мрак
коров и смрад

Недуго за људима потом
крену и други за животом

У неко друго значајно мјесто
да се са људима боре за пријесто

Први се групишу пацови
други жохари и змије

По трагу иду за животом
што је људски људски је
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Когда война грохочет
То мира нет в помине
Едва война проходит
Закладывают мины

Пока война не грянет
Сбываются мечты
Пополнены запасы
Доброты и красоты

Но всё это кончается
Когда к войне готовы
Нет мира никакого 
И всё по кругу снова

Ми.Б.

ГОРОД

Предраг Белошевич

Город мёртв
когда его покидают люди

Здания живы
пока ими есть кому восхищаться
потом ничего не будет

Город который покинули люди
уже не город

Его захватили смрад
крапива и морок

Вскоре вслед за людьми
всё прочее устремится

Куда-то вся живность несётся
чтоб вновь за престол бороться

Первыми группируются
тараканы крысы и змеи

По следу идут за жизнью
а люди живут
как умеют

А.Б.
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ШТА МИ НЕПРИЈАТЕЉ ЗНАЧИ

Љубивоје Ршумовић

Ја не питам
Шта ми непријатељ значи
И не размишљам
Какве ми плете мреже
Али ако је он јак
Ја морам бити јачи
Ако је мени тешко
Њему мора бити теже

Ја не знам
Који ми је непријатељ важнији
И не присећам се
Шта ме против њега држи
Али ако је он снажан
Ја морам бити снажнији
Ако је он брз
Ја морам бити бржи

Нити ја њему
Нити он мени претње пише
Ми ћемо се сигурно срести
Пре или касније
Али ако он нешто зна
Ја морам знати више
Ја морам желети лепше
Ја морам
Умрети часније

ОВО ЈЕ МОЈА ЗЕМЉА

Велимир Милошевић

Ово је моја земља
У земљи моја кућа
У кући моја бајка
У бајци моја драга
Око ње моја деца
Ово је моја земља

Не стрељај моју земљу
У земљи моју кућу
У кући моју бајку
У бајци моју драгу
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ЧТО ЗНАЧИТ ДЛЯ МЕНЯ НЕПРИЯТЕЛЬ

Любивое Ршумович

Я не спрашиваю
Что значит для меня неприятель
Не теряюсь в догадках
Какие сети он против меня плетёт
Если он силён
Я должен быть сильнее впятеро
Если мне тяжело
Ему должно быть просто невпроворот

Я не знаю
Какой неприятель для меня важнее
Не вспоминаю
Что у меня накипело против него
Но если он храбр
Я должен быть храбрее
Если он быстр
Я должен быть быстрее его

Ни я неприятелю
Ни он мне угроз не пишет
Но наверняка мы встретимся
Раньше или позже
И если он что-то знает
Я должен знать нечто превыше
Должен хотеть горячéй
И честнее погибнуть должен

А.Б.

ЭТО МОЯ ЗЕМЛЯ

Велимир Милошевич

Это моя земля
На этой земле мой дом
В доме моя сказка
В сказке моя милая
Вокруг неё мои дети
Это моя земля

В землю мою не стреляй
Не разрушай мой дом
Не убивай мою сказку
Не стреляй в мою милую
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Око ње моју децу
Не стрељај моју земљу

Убићеш своју земљу
У земљи своју кућу
У кући своју бајку
У бајци своју драгу
Око ње своју децу
Убићеш своју земљу

Бићеш без моје земље –
Бићеш без своје земље
Бићеш без моје куће –
Бићеш без своје куће
Бићеш без моје бајке –
Бићеш без своје бајке

Бићеш без моје драге –
Бићеш без своје драге
Бићеш без моје деце –
Бићеш без своје деце

Теби живота нема
Теби живота нема

БЕЗ ЗРНА СТРАХА

Перо Зубац

Младости надо, младости туго,
ми мремо да бисмо живели дуго.

Ми одлазимо чистога ока,
да неба буду плава, висока.

Без зрна страха, без росе плача,
јер наша љубав од нас је јача.

НИКО НЕ ОДГОВАРА

Јованка Хрваћанин

– Мама, читао сам да на свету има тридесет хиљада атомских 
бомби. Је ли то истина?
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Не трогай моих детей
В землю мою не стреляй

Убьёшь ты свою землю
Разрушишь собственный дом
Убьёшь ты свою сказку
Убьёшь ты свою милую
Погубишь своих детей
Убьёшь ты свою землю

Оставишь меня без земли –
Оставишь себя без земли
Разрушишь мой дом –
Разрушишь свой дом
Убьёшь мою сказку –
Убьёшь свою сказку
Убьёшь мою милую –
Убьёшь свою милую
Погубишь моих детей –
Погубишь своих детей

Тогда тебе жизни нет
Тогда тебе жизни нет.

А.Б.

БЕЗ ЗЁРНЫШКА СТРАХА

Перо Зубац

Юность надежды, юность печали,
чтоб вечно жить – мы умирали.

Уходя, глядели чистыми глазами,
чтоб высоко синева была над нами.

Без зернышка страха. Без мокрых глаз.
Ведь наша любовь сильнее нас.

О.А.

НИКТО НЕ ОТВЕЧАЕТ

Йованка Хрвачанин

– Мама, я читал, что на свете тридцать тысяч атомных бомб. Это 
правда?
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– Можда је истина, не знам.
– А колико на свету има људи?
– На свету има две и по милијарде људи.
– А како је тим људима?
– Пола милијарде зна да чита књиге и да се потпише. Две милијарде 
не знају. И две милијарде људи не могу се најести ни једном на дан.
– Зашто праве атомске бомбе? Зашто не пеку хлеб за гладне људе? – 
пита Андреј и нико не одговара на његово питање.
Воде теку својим коритом и нестају у мору, цветови се отварају 
с пролећа и сазревају у плод, а звезде сијају из ноћи у ноћ над 
облацима. Ко ће одговорити Андреју?

СРЦЕ

Мирослав Кокошар

Па зар опет,
тужни свете,
бацаш бомбе
и ракете?

Не слама се
са висине
срце моје
домовине.

У наслеђе
наши преци
предали су
срце деци.

Кад се такво
срце има,
зло се пише
злотворима.

ДВОГЛЕД

Бранислав Петровић

То је оно што је за време рата
НАШЕМ команданту око врата.
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– Может, и правда, не знаю.
– А сколько на свете людей?
– На свете два с половиной миллиарда людей.
– Как живётся этим людям?
– Полмиллиарда умеют читать книги и ставить свою подпись. Два 
миллиарда не умеют. И два миллиарда людей не могут хотя бы раз в 
день утолить голод.
– Зачем делают атомные бомбы? Почему не пекут хлеб для 
голодных людей? – спрашивает Андрей, но никто не отвечает ему 
на вопрос.
Реки текут по своему руслу и исчезают в море, цветы расцветают 
весной и созревают в плоды, звёзды из ночи в ночь сияют над 
облаками... Кто ответит Андрею?

А.Б.

СЕРДЦЕ

Мирослав Кокошар

Бедный мир,
опять в тоске ты
мечешь бомбы
и ракеты?

Ну, попробуй,
одолей
душу
родины моей.

Прадеды
из дальней дали
сердце детям
передали.

Это сердце
всех жалеет.
Зло ударит –
по злодею.

А.Б.

БИНОКЛЬ

Бранислав Петрович

Это то, что в войну – пока нет мира –
Висит на шее у НАШЕГО командира.
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Са далеког брега, испод граба, јасена, цера,
Он дуго осматра. Непријатељ баш вечера.

Они таман мисле да су маскирани, по плану,
А НАШ командант их има ко на длану.

Он их држи на оку, ко лопове,
Броји им кашике, пушке, топове.

Ено, ЊИХОВ командант седи, пије виски...
И два команданта, за трен, буду блиски.

Наш командант гледа, престао да дише,
Види: ЊИХОВ војник писмо кући пише.

Нашем команданту стане срце тући:
ВОЈНИЧЕ, НЕ ПИШИ, НЕГО ИДИ КУЋИ!

ДВОГЛЕД, то је оно што је за време рата
И ЊИХОВОМ команданту око врата.

Са далеког брега, неког тамо,
Он дуго осматра. Види шта вечерамо.

Ми таман сигурни да смо маскирани по плану –
ЊИХОВ нас командант има ко на длану.

Он нас држи на оку, ко лопове,
Броји наше кашике, виљушке, топове.

Види: и НАШ командант нешто, богме, цуга!
И два непријатеља, за трен, буду два друга.

И ЊИХОВ командант престао да дише,
Види: и НАШ војник писмо кући пише.

И ЊИХОВОМ команданту стане срце тући:
ВОЈНИЧЕ, НЕ ПИШИ, НЕГО ИДИ КУЋИ!

ДВОГЛЕДАЈУ се тако два команданта,
Виде да су ИСТИ и... ту је крај рата!

А ти од чуђења не можеш да спаваш,
Узимаш двоглед, облаке приближаваш.

Нова се чудеса у твојој глави гнезде:
Помоћу двогледа додирујеш звезде.

Читавом свету ти си ТАЈ, У ЖИЖИ!
Користи двоглед – СВЕМУ се приближи.
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С вершины холма, из-под дуба, яблони, груши
Он всматривается: у неприятеля – ужин.

Они думают, что замаскированы, глупые,
Но НАШ командир видит их, как под лупой.

Они у него под колпаком, как мошки:
Считает у них он пушки, ложки, плошки!

Вот ИХ командир сидит, попивая виски.
И два командира вдруг становятся близкими...

Глаз не сводя, смотрит НАШ командир, как ИХ рядовой
После ужина пишет письмо домой.

И бьётся сердце у НАШЕГО командира в груди:
СОЛДАТ, БРОСАЙ ПИСЬМО – ДОМОЙ ИДИ!

БИНОКЛЬ – это то, что в войну, пока нет мира,
Висит на шее также у ИХ командира.

С вершины холма, из-под яблони или груши
Он всматривается и фиксирует: у нас ужин.

Мы думаем, что замаскированы, глупые,
Но ИХ командир видит нас, как под лупой.

Мы у него под колпаком, как мошки:
Считает у нас он пушки, ложки, плошки!

Он видит: и НАШ командир потягивает из фляжки, ей-ей!
И двое врагов превращаются почти в друзей.

Глаз не сводя, смотрит ИХ командир, как НАШ рядовой
После ужина пишет письмо домой.

И у ИХ командира бьётся сердце в груди:
СОЛДАТ, БРОСАЙ ПИСЬМО – ДОМОЙ ИДИ!

СМОТРЯТ друг на друга В БИНОКЛЬ два командира.
Видят – они ПОХОЖИ, и это – начало мира!

А ты, потрясённый, никак не засыпаешь,
Берёшь бинокль, облака к себе приближаешь...

Новые мысли в твоей голове вьют гнёзда:
Посредством бинокля ты можешь потрогать звёзды!

И ты среди бела света – ТОТ, КТО В САМОМ ФОКУСЕ,
Люди и вещи ближе благодаря биноклю все!

С.П.
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КАД КИША ПАДА

Светозар Пилетић

Кад киша пада, кажу,
да негдје војске гину;
кад киша пада, мајке су тужне,
за своју дјецу брину.

Кад киша пада велики градови
потону у дубину;
кад киша пада
уз ноћна свијетла
градови порасту у висину.

САД ВИШЕ НИСМО ДЕЦА

Крстивоје Илић

Сви смо ми истим путем, 
кренули у свет бели: 
са две-три дуње жуте, 
које смо успут јели.

Са једном кришком хлеба, 
и једном кришком сира, 
и зебњом која вреба, 
из срца, и свемира.

За неким чудним циљем, 
све нас је водила нада: 
на неко море сиње, 
у вртлог неког града.

Сад више нисмо деца, 
и нисмо више лепи: 
већ нам колено клеца, 
и душа већ нам стрепи.

Још нас једино мами, 
повратак истим путем: 
тамо, где нисмо сами, 
и где још дуње жуте!
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КОГДА ИДЁТ ДОЖДЬ

Светозар Пилетич

Когда идёт дождь, у нас говорят,
что где-то гибнет войско;
когда идёт дождь, люди грустят,
матери беспокоятся.

Когда идёт дождь, города большие
тонут в его глубине;
когда идёт дождь,
огни городские
ночью растут в вышине.

А.Б.

ТЕПЕРЬ МЫ БОЛЬШЕ НЕ ДЕТИ

Крстивое Илич

В неблизкий путь пустились мы,
по свету, что зовётся белым,
сорвав три жёлтые айвы
(потом мы их в дороге ели).

С одной краюхой небольшой
и небольшим кусочком сыра,
с тревогой смутной за душой,
что проникала в нас из мира.

Надежды голос роковой
к неясной цели вёл из дома:
на берег моря золотой
и к завихренью городскому.

Уже не дети мы сейчас,
не так красивы наши лица:
дрожь под коленками у нас,
всего вокруг душа боится.

И только манит тот же путь,
что возвратить назад сумеет,
туда, где нас родные ждут
и спелая айва желтеет. 

В.Л.
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ЗАПИС О ДОМОВИНИ

Миодраг Тодоровић

Домовину
свако од нас
има.
Она стоји
одмах крај срца –
у недрима.
С домовином
сви су срасли:
и деца
и одрасли.

КАСАРНА

Душко Трифуновић

Туђу ће војску да храни
ко неће своју – а може
Зато је касарна пуна младића
наших – за недајбоже

Тамо се вежба једе и спава
Тамо се такмичи и забушава

Тамо се чисти да се све сија
Тренира корак пешадија

Команде учи и поздраве
Да се војници нечим забаве

Да се разљуте и буду дрски
Кад непријатељ наиђе мрски
Ко један да се у свему сложе
Злунетребало за недајбоже

ПРОЛЕЋНО ПИСМО

Крстивоје Илић

Румени се злато на фрескама –
румене се цвасти на бресквама: 
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ЗАПИСЬ О РОДИНЕ

Миодраг Тодорович

Родина
есть
у каждого.
Она
возле сердца –
за пазухой.
Родине
все мы родственники –
и дети,
и взрослые.

А.Б.

КАЗАРМА

Душко Трифунович

Чужую армию кормит тот
Кто не хочет кормить свою – хотя может
Оттого и собрался в казарме народ
На всякий случай – не дай Боже

Там спят солдаты и тренируются
Там – сачкуют и соревнуются

Там сталь сияет как позолота
Там отрабатывает шаг пехота
Учит команды и приветствия,
Чтоб скучно не было от бездействия

Чтоб были солдаты смелы и дерзки
Когда нападёт неприятель мерзкий
Чтоб были едины – сейчас и позже
На всякий случай – не дай Боже

Л.В.

ВЕСЕННЕЕ ПИСЬМО

Крстивое Илич

Румяный свет на фресках древних.
Цветы румяны на деревьях.
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руменилом светлост обасјава, 
душу пчеле, лептира и мрава!

Све што дише и што се покреће, 
постало је од живота веће –
од живота, којег нема више: 
ТАКО ДЕЧАК СА КОСОВА ПИШЕ!

НАД ВАМА БДИЈЕ ОТАЏБИНА

Душан Костић

Ко класје младо што тек шуми,
ко поток ведри са планина,
ви сте нам осмјех што бол уми –
бдије над вама Отаџбина!

За радост вашу ведру, драгу,
за игру плаху крај дрвећа,
за клик и пјесму вашу благу,
за мај у ком се смијеши срећа.

За вас је све то што се гради,
за вас сва блага из дубина,
за вас сва поља, виногради –
бдије над вама Отаџбина!

Ви сте нам живот што наступа,
ви сте нам свјетлост која сине,
ви сте сва нада школских клупа
и све уздање Домовине.

Да вам буде љепше, боље,
безбрижна да се младост вије –
с љубављу много, с много воље
Отаџбина над вама бдије!..

БУНАР

Добрица Ерић

Бунари су дивне успомене
крај бунара свака воћка роди
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Румяный свет с небес стекает,
шмелей и муравьёв купает.

Всё дышит, движется, резвится,
всё к жизни на земле стремится –
той, что взрывной убита вспышкой:
ТАК ПИШЕТ КОСОВСКИЙ МАЛЬЧИШКА! 

В.Л.

И ВЫ ОБЛАСКАНЫ ОТЧИЗНОЙ

Душан Костич

Как волны ржи, что глаз ласкают,
как с гор ручей кристально-чистый, 
улыбка ваша боль снимает,
и вы обласканы Отчизной.

О вашей радости пресветлой,
о ваших играх, песнях, счастье,
о мае, вольном и приветном,
она заботится всечасно.

Для вас всё то, что создаётся,
для вас сокровищ древних сказка,
сады, поля, вода, что льётся, –
и вам Отчизны нашей ласка.

Для нас – вы жизнь, что обновляет,
вы те, кто нас поддержит скоро,
вы – свет, который рассветает,
и вы – Отечества опора.

Чтоб горя и беды не знали,
чтоб ваш талант людьми был признан,
чтоб солнечно сверкали дали, –
о вас заботится Отчизна.

А.А.П.

КОЛОДЦЫ

Добрица Эрич

Старинной памяти колодцы...
Алеют яблони плоды,
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Кад девојка на игранку крене
огледне се у бунарској води.

У Србији у времена стара
није било куће без бунара
У Србији у њено свануће
бунар беше огледало куће.

Ко удаје кћер ил жени сина
пре јабуке, буклије, весеља
по бунару цени домаћина
по бунару бира пријатеља.

У Србији у времена стара
није било куће без бунара
У Србији у њено свануће
бунар беше огледало куће.

ШТА ЈЕ ОНО

Љубивоје Ршумовић

Шта је оно што ме враћа
Родној кући родној стази
Тамо где ми живе браћа
Где ми отац ногом гази

Шта је оно што ме зове
Тамо где сам био дете
Где сећања лепа плове
Где најлепше мисли лете

 Оно што ме јаким чини
 Љубав према отаџбини

Шта је оно што ме води
И говори кол’ко вредим
Кад је тешко што се роди
И помогне да победим

Шта је оно што ме носи
На крилима као птица
Тешкоћама што пркоси
И блиста са мога лица

 Оно што ме јаким чини
 Љубав према отаџбини
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перед свиданьями девицы
глядятся в зеркало воды.

Там, раньше в Сербии, в отчизне,
дом, двор и яблоневый сад...
Колодец – отраженье жизни –
берёг её простой уклад.

Там – свадеб шумные пирушки,
родня гуляет за столом – 
добрососедство – узы дружбы – 
то, чем гордился каждый дом.

Там, раньше в Сербии, в отчизне,
широкий двор и дивный сад...
Колодец – отраженье жизни
берёг её простой уклад.

О.Ч.

ЧТО ЭТО

Любивое Ршумович

Что зовёт меня в объятья
Троп и трав деревьев детства
Там где дом родной и братья
Где ступал ногой отец мой

Что влечёт меня и манит
В те места где был ребёнком
Где плывут воспоминанья
Предрассветной дымкой тонкой
Что даёт мне волю к жизни
 Любовь к Отчизне

Что указывает путь мне
Говорит чего я стою
Что рождает радость будней
Помогает стать героем

Что несёт меня на крыльях
Голубиной быстрой почты
Что беду равняет с пылью
Что в лице моём прочтёшь ты
Что даёт мне волю к жизни

 Любовь к Отчизне

А.П.
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ИЗ СРБИЈЕ ЈАБУКА

Слободан Павићевић

У Србији кад се најзад родиш
И свом снагом заплачеш из пупка
Од радости мајка прошапуће
Да си њена румена јабука

Први корак када ти се отме
Раширених чекају те руку
Сви гледају ком ћеш да коракнеш
И да узмеш румену јабуку

Кад си тужан кад ти нешто фали
Када кријеш сузе у јастуку
Увек има неко ко ће доћи
Да донесе румену јабуку

У прозору или на ормару
Или негде у тајном сандуку
Неко као што се око чува
За те чува румену јабуку

По Србији било куд да кренеш
Свуд те чека кућа отворена
И на столу кад из куће пођеш
За пут срећан јабука румена

ОТАЦ И СИН

Ђура Јакшић

Једанпут иде стари Амиџа
Ко неки седи мандарин;
А за њим тапка, трчи, скакуће
Јуначке крви најмлађи син.

Вашар је био, а на вашару
Сабље, пиштоли, арапски ат;
Туниске капе, сребро и злато,
Млетачка свила, женевски сат.

„Е, шта ћеш, сине, да купи бабо?“
Детета склоност кушаше свог.
„Хоћеш ли сабљу, ту бритку, сјајну,
Ил’ волиш ата мисирског?
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ЯБЛОКИ СЕРБИИ

Слободан Павичевич

Родившись в Сербии, ты сразу дашь знать
Всем, что не будешь помалкивать в тряпочку, 
И на радостях шепнёт тебе мать:
„Ты моё румяное яблочко!“

Когда же ты сделаешь первый шаг,
Как будто взмахнёт волшебная палочка –
Масса рук окружит тебя, и все будут ждать,
У кого возьмёшь ты румяное яблочко.

А когда, повзрослев, ты впадёшь в хандру
И захочешь поплакаться в наволочку,
Рядом всегда окажется кто-то,
Кто протянет тебе румяное яблочко.

Спрятавшись в шкаф или в сундук,
Либо за бабкину прялочку,
Как зеницу ока он будет хранить
Для тебя румяное яблочко.

В Сербии, куда бы ни шёл ты, попасть
К распахнутым всюду дверям легко,
А дальше пойдёшь – со стола на счастье
Дадут тебе румяное яблоко!

С.П.

ОТЕЦ И СЫН

Джюра Якшич

По площади юнак степенных лет
Ступает горделиво – Амиджа,
И маленький юнак за тятей вслед
Бежит, подскакивая и кружа.

Ах, ярмарка! Чего не встретишь тут –
Конь аравийский, сабля, пистолет,
Шелков венецианских изумруд
И из Женевы золотой брегет.

– Ну, что ты хочешь, чтобы я купил?
На всё не хватит денег у меня…
Кривой ли ятаган вояке мил
Иль предпочтешь каирского коня?
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Ил’ можда желиш од свиле рухо?
Нека ти буде свилено све!
Говори, сине, говори брже,
Да купим оне токе злаћане!?“

Дете се чешка руком по глави,
Као да не зна шта би од свег:
„Ах, бабо, бабо, купи ми, бабо,
Печења купи јарећег...“

Сад се и бабо чешка по глави
Гледајућ дуго синчића свог:
– Е, ја сам воло сабље и копља,
А син ми јарца печеног!

ТАКМИЧЕЊЕ

Бранко Стевановић

У здрављу се и срећи
такмичили јунаци
ко може камен већи
са рамена да баци.

А Mарко је камену,
да видиш тога чуда,
пронашао замену:
разбацивао – брда!

 Каква моћ Маркова,
 такав му и знамен:
 низ брдских врхова
 званих – Марков камен.

 Где су сад јунаци,
 да прошире тему?
 Ко год брдо баци,
 зваће се по њему!

ОГРАДА НА КРАЈУ БЕОГРАДА

Милован Данојлић

На самом крају Београда
Уздиже се стара ограда,
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А если по душе пришёлся шёлк,
Знай – выряжу тебя я в пух и прах,
Чтоб ты в шелках по площадям прошёл, 
Звон расточая золоченых блях!

– Нет, тятя, ничего не надо мне, –
Сын отвечает, почесав висок, –
Вон там козлёнка жарят на огне,
Вели, чтоб мне отрезали кусок!

В ответ затылок чешет Амиджа,
Досада сердце воина прожгла:
Любил коней он, саблю и кинжал,
А сын всему здесь предпочёл козла!

А.Ш.

СОСТЯЗАНИЕ

Бранко Стеванович

Во здравье и удаче
юнаки состязались –
кто дальше кинет камень
с плеча да всем на зависть.

А королевич Марко –
спешите видеть чудо! –
швырял не камни – скалы:
ведь вот какая удаль!

Ах, Марко, ну и сила –
ну, богатырь ты, парень:
гряда холмов отныне
зовётся – Марков камень.

Где вы теперь, юнаки?
Эй, молодцы лихие,
скалу кто нынче кинет,
своё прославив имя?!

А.Б.

ОГРАДА НА КРАЮ БЕЛГРАДА

Милован Данойлич

В предместье на краю Белграда
Высится старая ограда,
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Засута асфалтом – очврсла лавом –
А с друге стране обрасла травом.

За оградом, у зрелој тузи,
Шуморе жути кукурузи.

Ти кукурузи у предграђу
С ветром се, у поноћ, насамо нађу,

Јави се, у септембру, њива цела
Хуком далеких, пустих села.

Тај ћув нас подсети, невесело,
На детињство, на родно село.

Хукне: њива се нарогуши,
И блесну старе звезде у души.

Стојимо покрај сивог плота,
На граници између два живота.

Са ове стране ограде: град.
Са оне: Србија и месец млад.

Са ове: трамвај и два киоска
Са оне: тишина, црна, сеоска.

Лево, далеко: сја Теразије.
Десно: мрак све до мале Азије.

Овде: ноћ топла и кратка.
Тамо: године без повратка.

Ој, Београде, Београде,
Тужно је стати крај те ограде.

И чути то што у вечној тузи
Шушкају зрели кукурузи.

НА КРАЈУ ГРАДА

Стеван Раичковић

Три дечака из Београда
Питала: „Шта има на крају града?“

На крају града?
На крају града?!
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Асфальта сжатая корой,
Кругом обросшая травой,

А позади, волнуясь грустно,
Желтеет поле кукурузное.

Той кукурузы зрелой стебли
Ночами ветер лишь колеблет.

Но в пору жатвы, в сентябре в ней
Забытой слышен гул деревни...

Как много этой нивы шум
О детстве навевает дум!

Ты видишь вновь поля бескрайние –
И сердце жгут воспоминания.

Так на окраине столицы
Забор стал двух миров границей.

Что перед ней? Кварталы серые...
За ней же серп луны – и Сербия!

По эту сторону – трамваи,
По ту – прохлада полевая.

Налево тянется Теразия,
А справа – мгла до самой Азии.

Здесь – ночка тёплая, короткая,
Там – лет трусца бесповоротная...

Белград, Белград, камней громада,
Как грустно рядом с той оградой

Слушать, о чём меж листьев гладких
Лепечут спелые початки!

Е.Т.

НА ОКРАИНЕ ГОРОДА

Стеван Раичкович

Трое мальчишек из нашего Белого Города
Спросили: „Что там, на окраине города?“

На окраине города?
На окраине города?!
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Рекао им младић са Сајмишта:
„На крају града?
На крају града
Нема ништа“.

Човек с Теразија им више рече:
„На крају града?
Кад зађе сунце
– Са краја града долази вече“.

Рекла им баба са Дорћола:
„На крају града?
Колико ја знам
– На крају града је једна топола“.

Шапну им старац с Чукарице:
„На крају града?
То само вама
– На крају града су само птице“.

ДЕДИНО УЧЕЊЕ

Драгиша Пењин

Буди увек тамо где су слаби,
не ударај, а не буди тучен;
не разбацуј, ал се и не граби;
прво човек, па тек онда учен.

У животу само светлост тражи,
буди мудар, ал’ не и покварен;
за истину, против сваке лажи;
поштен, частан, ал не насамарен.

Не дај ником да лептира дира,
отаџбину, кућу, образ часни;
кад Србија у трубу засвира,
честит Србин не сме да закасни.
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Ответил им парень с базара, бренча монетами:
„На окраине города?
На окраине города
Ничего нету“.

А ещё им сказал какой-то смешной человечек:
„На окраине города?
Когда солнце садится,
Оттуда приходит вечер“.

А старушка в огромных очках им так говорит:
„На окраине города,
Насколько я знаю –
На окраине города просто тополь стоит“.

И шепнул по секрету им грустный один старичок:
„На окраине города?

Скажу я вам –
На окраине города только птицы остались ещё“.

А.Б.

ДЕДУШКИН ЗАВЕТ

Драгиша Пенин

Будь всегда опорой тем, кто слаб,
сам не бей – тогда не будешь битым;
будь открыт и щедр во всех делах;
прежде сердца – знанья не ищи ты.

А ищи ты в жизни только света,
мудрым будь, но только не лукавь;
честен будь и чист, и стой за это,
но не оставайся в дураках.

Нечестивым не отдай плоды усердья,
дом, икону и отчизну-мать.
Если трубы затрубят над Сербией,
честный серб не смеет опоздать.

А.Б.
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МАЧ БЕЗ ЈУНАКА

Андра Франичевић

Мач на зиду рђа,
А пита га зид:
„Зар те није, мачу,
Од те рђе стид?“

„Није!“ – мач је реко,
„Стид нек, зиду мој,
Буде оног што ме
Не носи у бој!“

ПАС И ЊЕГОВА СУДБА

Милорад Ј. Митровић

За стадом је трчо већ часове многе
и пас бедни леже да одмори ноге,
ал’ то овчар спази, па га ногом рино:
„Устај, лена псино!“

Пас заплака горко: „Боже, што ме сазда?!
Буд поваздан трчим, још ме бије газда!
Мојој патњи нема равне овог света,
ах, ти, судбо клета!“

А то судба чула па ће рећи њему:
„Ћути, подли створе, сам си кривац свему:
твоји преци беху горски вуци смели,
па ме нису клели!“

МАЧКЕ И МИШЕВИ

Андра Франичевић

Питали мишеви орлове,
Проклињућ судбину клету:
„Зашто су мачке велике?
Шта је то требало свету?“
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МЕЧ БЕЗ ГЕРОЯ

Андра Франичевич

Меч на стене ржавеет.
 Стена говорит: „Ответь –
Меч, а, меч, неужели
 тебе не стыдно ржаветь?“

„Нет! – отвечает меч, –
 Стена моя, передо мной
Пусть будет стыдно тому,
 Кто не несёт меня в бой!“

А.Б.

ПЁС И ЕГО СУДЬБА

Милорад Й. Митрович

Весь день пёс пробегал за стадом в дороге,
И только прилёг, чтоб хоть вытянуть ноги,
Как тут же пастух пнул несчастного: „Живо
Вставай, пёс ленивый!“

Пёс взвыл: „Ах, зачем меня создал, скажи Ты,
Господь?! Я пробегал весь день, и вновь – битый!
На свете страшнее нет муки и боли – 
Проклятая доля!“

Судьба ж, услыхав, говорит ему: „Ты бы
Молчал, подлый раб – сам ты сделал свой выбор:
Твой предок, что волком в горах жил на воле,
Не клял свою долю!“

Е.В.П.

КОШКИ И МЫШКИ

Андра Франичевич

Спрашивали мыши у орлов:
„Почему все кошки так огромны?
Почему нам так не повезло:
Наши силы столь малы и скромны“.
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А на то јунаци орлови
Божански одговор дали:
„Не, мачке нису велике,
Него су мишеви мали“.

ЗЕЧЕВИ И ЛИСИЦА

Милорад М. Петровић

Плашљивице зечеви,
Шућмурасте главе,
Једном тако, некако,
Орлу рат објаве.

Зечеви су познати,
И њино мекуштво,
Па позову лисице,
У помоћ и друштво.

Ал’ добише одговор
Од лисица свију :
„Зов’те нас кад пођете
Против кокошију!..“

ЖГАДИЈЕ

Душан Илијин

Свако је некад
видео глисте,
које су корисне
пошто земљу чисте.

Свако зна
да су црви
у природи увек
чистачи први.

Исто као и хијена, лешинар
или нешто треће,
који у природи
прерађују смеће.
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Им орлы-герои говорят:
„Дело в пустяке, в одной безделке:
Ведь не кошки слишком велики,
Просто мыши оказались мелки“.

Ю.П.

ЗАЙЦЫ И ЛИСА 

Милорад М. Петрович

Как-то зайцы серые
с головой дурною
порешили: двинемся
на орла войною.

Как трусливым зайцам
В одиночку биться?
Вот себе в союзники 
зовут они лисицу.

Было им ответом
такое лисье слово:
„Когда на кур пойдёте,
вас поддержать готова!“

Н.Ф.

ЧЕРВЬ

Душан Илиин

Дождлива погода –
и черви полезли.
Народец-уродец,
природе полезный, –

старинная буква,
упавшая рядом.
Всем тварям и гадам
земля наша рада:

как гриф и гиена
и кто-нибудь вроде,
сгребут постепенно
отходы природы.
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Јесте да су корисне
те жгадије лене,
али нека остану
што даље од мене.

Не волим их – признајем,
на своју срамоту,
ал’ је мени без њих
лепше у животу.

ИМА ЛИ СМИСЛА

Никола Дреновац

I

И ма ли смисла
Казати кози.
Седи за волан,
Па ауто вози?

Има ли смисла
Да мајмун Тоза
Држи команде
Брзога воза?

Има ли смисла
За кенгура
Купити колица –
Да бебу гура?

Има ли смисла
Чекати да се
Испод квочке –
Излеже прасе?

Има ли смисла
Жаби рећи:
Ко славуј певај –
Не крекећи!

Има ли смисла
Писати књигу
За папагаја,
За папигу?
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Ползут тихоходы
неслышно по миру –
но пусть убираются
в норы и дыры.

Я их не люблю,
к стыду своему.
Мне дышится лучше
без них – одному.

С.Х.

ДА ЕСТЬ ЛИ СМЫСЛ?

Никола Дреновац

1.

Да есть ли смысл
Козу просить:
„Садись за руль,
Чтоб нас возить“?

Где видано,
Чтоб обезьяна
Экспресс водила
Без изъяна?

Чтоб кенгуру
Бросалась в гонку
Искать коляску
Кенгурёнку?

Что толку ждать, 
Чтоб у хохлатки
Повыводились
Поросятки?

Втолковывать
Лягушке всякой:
„Пой соловьём,
Пой, а не квакай“?

И есть ли смысл –
К строке строка –
Писать для 
Попки-дурака?
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II

Има ли смисла
Иза жице
Учити летењу
Крилате птице?

Има ли смисла
Рибу у води
Уверавати –
Да ваздух годи?

Има ли смисла
Да зора светла
Затекне у сну
Грлатог петла?

Има ли смисла
Међу псима
Да мачак тражи –
Побратима?

Има ли смисла
Да месец хаје
Што пас на њега
Упорно лаје?

Има ли смисла
И да л’ то може,
Тражити да се –
Пси не гложе?

III

Има ли смисла,
И зар је ред,
Да трут пчелама –
Продаје мед?!

Има ли смисла
Због нове моде
Да сурог орла
Надлећу роде?

Има ли смисла
Да жаба роди
Крекеће песму
По новој моди?
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2.

И есть ли смысл
Из тьмы темниц
Учить летать 
Крылатых птиц?

А рыбам
В океанской бездне
Внушать, что воздух
Им полезней?

Не быть – чтоб 
(Мало ль кто захочет)
Проспал зарю
Горластый кочет!

И есть ли смысл,
Чтоб средь собак
Искал подружку
Кот-чудак?

И есть ли прок
Луне смущаться,
Что лают псы
И следом мчатся?

Да можно ль ждать –
Как нынче ждут, –
Чтоб псы
Не перегрызлись тут?

3.

Да мыслимо ль,
Чтоб трутней взвод
Стал собирать
Для пчёлок мёд?

Да есть ли смысл
Ждать, чтоб орла
В полёте мошка
Превзошла?

И чтобы стали 
Вдруг лягушки
Петь песни 
Журавлям на ушко?
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Има ли смисла
Да јагње вуку
Другарски пружи
Ногу ко руку?

Има ли смисла
Молити лију
Да петлу орден
Стави на шију?

Има ли смисла
Љутога тигра
Звати у диско
Да тамо игра?

ПРОДАНА СЛОБОДА

Бранко Ћопић

Слободан, смео, вештак у лову
вере се мачак по стрмом крову,
вечити ноћник, без топла гнезда,
у сваком оку блиста му звезда,
или му видиш, понеки пут,
у оба ока по месец жут.

Над мачком небо под модрим црепом,
комета лута за златним репом,
а месец-рибар пучином плови,
у сјајну мрежу шишмише лови.
Скита се мачак, није га страх,
са крзна стреса звездани прах.

А нека госпа, препуна пара,
чула за мачка, за слободара,
чула да очи звездане има
ил’ некад златне, са месецима,
па брзо смисли лукави план:
„Доћи ће мачак и у мој стан“.

Мамила госпа ноћника смела
на меки лежај, на слатка јела,
и најзад мачак изгуби главу:
даде слободу за машну плаву,
за чанак млека и топли кут,
сави се баби под свилен скут.
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И чтобы вдруг
Ягнёнок волка
По-свойски потрепал
По холке?

Да есть ли смысл 
Лису учить,
Как орден петуху
Вручить?

Зачем на танцы
Тигров звать?
Чтоб научили 
Нас плясать?!

Т.Ш.

ПРОДАННАЯ СВОБОДА

Бранко Чопич

Искусный в охоте, отважный, всё выше
взбирается кот по изломанной крыше.
Бродяга лихой, без мечты о гнезде,
в очах бесшабашных горит по звезде.
Бывает и месяц из глаз полыхнёт,
когда увлечённо охотится кот.

Над ним черепицей синеет небо,
блуждает комета забытая немо.
А месяц-рыбак свою лодку гоняет,
летучих мышей бойко в сеть загоняет.
Неведом котяре ни голод, ни страх.
Он вниз отряхает космический прах…

Но некая дама, чей мир в кошельке,
прослышала где-то о вольном зверьке,
что с звёздами дружит лихой вертопрах,
что месяц блуждает в кошачьих глазах,
и скоро смекнула: „Он будет в дому
смотреться отлично. И быть по сему!“

И что же? Она заманила бродягу – о, Боже! –
на сладкую пищу, на мягкое ложе.
И кот соблазнился. И предал природу 
за полную миску и… несвободу.
Удачный нашёл для души уголок 
у толстых и рыхлых хозяйкиных ног.
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Сад мачак баби умилно преде,
очи му жуте поспано гледе,
блиставих звезда у њима нема,
умро и месец. Поваздан дрема.
А и кад гледа и зене шири –
из оба ока чанак му вири.

СЛОБОДА

Драган Алексић

Слобода је као вода,
да говори,
да жубори.

Слобода је као ваздух,
да се дише,
да се пише.

Слобода је као сунце,
да ти сија,
да ти прија.

Слобода је кад без вица
видиш смех
са других лица.

КОЊИ У ВЕЛЕГРАДУ

Предраг Чудић

Док милиони коњских снага
Јуре по нашем граду,
Од правог коња нигде трага
Ни за лек, ни за параду!

Под хаубама у ергели
Стотине коњских снага,
Ал’ нигде белца да се забели
Копита, коњског трага.

Док своје коње у мотору
Храниш папучом гаса
Сањаш како ће још једном у збору,
Чути бат коњског каса!
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Теперь госпоже он усердно мурлычет,
летучих мышей вечерами не ищет.
И звёзды исчезли из глаз его сонных,
и месяц пропал, и тёплое солнце.
Он глаз приоткроет – ужасен сей вид! –
и видно: из глаза лишь миска торчит.

А.А.П.

СВОБОДА

Драган Алексич

Свобода – как вода:
она не молчит,
журчит.

Свобода – как воздух:
ею дышат
и пишут.

Свобода – как солнце:
светит –
всем на свете.

Свобода – когда искрится
смех
на всех лицах.

А.Б.

КОНИ В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ

Предраг Чудич

Лошадиных сил миллионы
по городу нашему мчатся:
автомобили, трамваи, фургоны...
а конь нам не повстречался!

Под каждым кузовом спрятаны сотни
сил лошадиных, но нет как нет
коня, чтоб пыль копытами поднял,
чтоб нам оставил свой конский след.

Ты кормишь, кормишь коней в моторе
педалью газа, и кони сыты,
а сам мечтаешь однажды в хоре
услышать, как цокают их копыта! 

А.Ч.
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КОЊСКИ ПУТ

Ђорђо Сладоје

А ти се држи коња,
нек други следе вође:
он знаде пут из мрака
и памти куда прође.

Држи се за реп, синак,
док јачи гриву грабе,
кљусе је светионик
за уморне и слабе.

Кад маховина слаже,
залута северњача,
из долине, из магле
сја коњска беоњача.

Једино њој је знано
куд сузне стазе воде.
Из мећаве ћеш чути
коњско: идеш ли, роде.

Зато се држи коња,
сипљива, слепа, хрома:
кад нико не зна куда,
он каса право дома!
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ПУТЬ КОНЯ

Джорджо Сладое

Держись коня, сыночек,
не следуй за вождями:
найдёт он путь из мрака,
не потеряет память.

Держись за хвост. За гриву
пускай силач хватает.
Лошадка – утешенье
для слабых и усталых.

Пусть мох тебя обманет
и нет звезды Полярной –
глаза коня в тумане
сияют лучезарно.

О, только им известно,
куда тропа уводит.
Там, за метелью, ржёт он:
дружок, ну где ты бродишь?

Держись коня – ты понял?
Пускай и слеп, и хром он.
Куда – никто не знает.
Он – выйдет прямо к дому.

А.Б.
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КО У ЧУДА ВЕРУЈЕ

КАД БИ МИ НЕКО РЕКАО

Љубивоје Ршумовић

Кад би ми неко рекао
Како је живот стекао
Којим је парама платио
И пошто би га вратио

 Кад би ми неко рекао
 Како је ваздух стекао
 Коме је писма писао
 Да моли да би дисао

Кад би ми неко рекао
Како је сунце стекао
Којим се смехом смејао
Да би се џабе грејао

 Кад би ми неко рекао
 Како је воду стекао
 На којим је мукама био
 Да би бесплатно пио

Кад би ми неко рекао
Како је земљу стекао
Коме је душу продао
Да би по земљи ходао

 Кад би ми неко рекао
 Како је мајку стекао
 Којим је небом кружио
 Да би оца заслужио

Кад би ми неко рекао
Како је себе стекао
Које патње је патио
Да би све ово схватио
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КТО ВЕРИТ В ЧУДЕСА

КТО БЫ МНЕ ДОЛОЖИЛ

Любивое Ршумович

Кто бы мне доложил
Чем он эту жизнь заслужил
Какой монетой платил
И почём бы её уступил

 Кто бы мне доложил
 Чем воздух он заслужил
 Кому он письма писал
 Покуда не задышал

Кто бы мне доложил
Чем солнце он заслужил
Каким он смехом смеялся
Чтоб даром оно сияло

 Кто бы мне доложил
 Чем воду он заслужил
 Что пришлось ему пережить
 Чтобы бесплатно пить

Кто бы мне доложил
Чем землю он заслужил
Кому он душу продал
Чтоб ходить туда и сюда

 Кто бы мне доложил
 Чем он мать заслужил
 По какому небу кружил
 Где отца заслужил

Кто бы мне доложил
Чем он себя заслужил
Как должен был страдать
Чтобы всё это понять

А.Б.
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АКО МИ ВЕРУЈЕТЕ

Владимир Андрић

Немајући неке
баш потребе преке
пређох преко свега
нарочито реке

Прошло је од реке
времена подоста
кад појмих да тамо
није било моста

Ја иђах по води
да л то ико схвата
сасвим нехотице
просто из нехата

ШТА ЧОВЕК ДА РАДИ

Милован Данојлић

Шта човек да ради у недељу
Кад воденице жито не мељу?

Кад село, река, брдо и град
Легну у прастару постељу, у хлад?

Тад ветар дува, ал’ се не чује:
Грана се с граном попречује.

И сунце чека да му неко
Каже то што му нико није реко.

Ста човек да учини у недељу
Кад воденице жито не мељу –

Осим да и он легне, и разуме
Да је део реке, неба и шуме.
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ВЫ МНЕ ВЕРИТЕ?

Владимир Андрич

Через всё прошел я
без нужды особой
даже через реки
просто так на пробу

Сколько лет минуло
вдруг я понял: там
где я шел беспечно
не было моста

И никто не ведал
не окинул оком
как я шёл по водам
просто ненароком

М.О.

ЧТО ЧЕЛОВЕКУ ДЕЛАТЬ

Милован Данойлич

Что человеку делать в конце недели,
Когда водяные мельницы больше зерно не мелют?

Когда деревня, река, горы и город
Ложатся на старинное ложе – в холод?

Тогда, хоть его и не слышно, дует ветер:
Ветка спорит, препирается с веткой.

И солнце ждёт, чтоб ему хоть кто-то открыл
То, что прежде никто ему не говорил.

Что человеку делать в конце недели,
Когда водяные мельницы больше зерно не мелют?

Только на землю лечь и понять, что он –
часть реки, неба, и лета, и всех времён.

А.Б.
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КЛОВН У ПОЉУ

Лаза Лазић

Уморан кловн у пустом пољу
у трави лежи полеђушке,
на образу му још ко руже,
трепте лажне и праве ћушке.

Тако је лепо овде испод
чистог и преголемог неба!
Дубоко дише кловн и ћути,
У житу слути мирис хлеба.

Њишу се пољски тулипани
предани својој тихој ватри.
Мученик смеха смеран, смирен,
дубоко задовољан снатри.

Скоро је све заборавио:
да неосетно теку сати,
да пада вече и да мора
у светски циркус да се врати.

СТАРИ КОМАРАЦ

Мирјана Булатовић

Комарац стари, на крају лета,
једва лети, углавном шета,
ћути на зиду, сам, без браће,
нема идеју, не зна шта ће,
и мени га је толико жао,
да бих му капљу крви дао.

ВЕЛИКИ И МАЛИ

Душан Радовић

Једва чекамо да порастемо
и да се сећамо
како је било лепо
кад смо били мали.
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КЛОУН В ПОЛЕ

Лаза Лазич

Усталый клоун в чистом поле
в траве лежит, раскинув руки.
а на лице дрожат, как розы –
пощёчины и оплеухи.

Так хорошо здесь, под огромным,
под искренним и чистым небом!
Не балагурит – дышит клоун,
в колосьях чуя запах хлеба.

Тюльпаны полевые дремлют,
огонь свой тихий рассыпая,
и смеха мученик смиренный
о скромной радости мечтает.

Он всё почти забыл: что солнце
заходит, что идут часы,
что скоро вечер и придётся
ему опять вернуться в цирк.

А.Б.

СТАРЫЙ КОМАРИК

Мирьяна Булатович

На склоне лета комарик старый
уныло бродит, едва летает,
молчком по стенке, один, без братьев,
как быть – не знает, весь пыл истратил,
и до того мне бедняжку жалко,
что каплю крови ему отдал бы.

А.Б.

БОЛЬШИЕ И МАЛЕНЬКИЕ
 
Душан Радович
 
Ждём-не дождёмся, когда же мы вырастем
и начнём вспоминать –
как было хорошо,
когда мы были маленькими!..
 
А.Б.
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ТОК ЖИВОТА

Божидар Мандић

Кад си ти била
дете
ја сам био млад

Када си ти постала
млада
ја сам постао стар

Како то објаснити?

ЧУДО

Љубомир П. Ненадовић

Тридесет година, као да сам снио,
У овој вароши како нисам био;
Све се изменило, све друкчије поста,
једно само ’нако, ко што беше оста,
Чудим се, то чудо није празна шала:
Исто као негда деца су још мала.

БАШ ОВАКО

Милан Мрдаљ

Сваки пут и свака стаза
наставак је путоказа.

У цевима бистра вода
крвоток је водовода.

Зрели плод на свакој грани
бивши цвет је необрани.

А деца су мирис цвета,
продужетак овог света.
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ТЕЧЕНИЕ ЖИЗНИ

Божидар Мандич

Когда ты была
ребёнком
я был молодым

Теперь ты стала
молодой
а я старик

Как объяснить?

А.Б.

ЧУДО

Любомир П. Ненадович

Тридцать лет я как будто проспал,
В этом городке я с тех пор не бывал;
Всё стало другим, всё изменилось,
И только одно осталось, как было:
Это же чудо, не пустые шутки –
Дети, как когда-то, всё такие же малютки!

А.Б.

ИМЕННО ТАК

Милан Мрдаль

Всякий путь, – твержу приятелям, –
продолженье указателя.

В трубах, в кранах вод течение –
схоже с кровообращением.

Зрелый плод на ветке согнутой –
бывший цвет, никем не сорванный.

Дети – аромат цветения,
нашей жизни продолжение.

В.Л.
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ДЕЦА И СТАРАЦ

Лаза Костић

 Деца
Ходите, господине,
ми смо тако мали!

           Старац
Јест, ал’ иду године,
као морски вали:
Чекај, ни по стотине,
видећете, ждрали,
како смо, старотине,
ми тек били мали.

БЕЛЕ КОСЕ

Миодраг Тодоровић

Знате ли у којим годинама
 деде почињу да седе?
Они понекад седе
у годинама када још нису деде,
кад су само тате.

Јер ви треба да знате:
Ако деца секирају тате,
они због тога почињу да пате
и врло рано почињу да носе –
 беле косе.

БАКА И ДЕДА

Владимир Андрић

Кад глава постане сасвим седа
Кад ни оловка није баш лака
Баки је потребан добри деда
Деди је потребна добра бака

Дрхтава рука боре на челу
Ал деда воли ту главу белу
Док живот протиче својим током
Они га гледају истим оком
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СТАРИК И ДЕТИ

Лаза Костич

– Иди! Ты старый, дядя,
куда тебе до нас!

– Вам, детки, снизу глядя,
так кажется сейчас.
Как по морю барашки, 
умчатся годы прочь,
и станете вы, пташки,
такими же точь-в-точь.

М.Т.

БЕЛЫЕ ВОЛОСЫ

Миодраг Тодорович

Кто знает, когда начинают седеть наши деды?
Седеют по-разному, не соблюдая этапов,
и часто бывают мужчины нестарые седы,
когда и не дедушки вовсе они, а лишь папы.

Должны все вы знать немудрёные истины эти:
когда малыши непослушные пап огорчают,
то папы страдают и рано становятся седы
и день ото дня седина в волосах прибывает.

В.Л.

БАБУШКА И ДЕДУШКА

Владимир Андрич

Время приходит, и волосы седы,
И с карандашиком нету сладу –
Бабушке нужен хороший деда,
Деде хорошую бабушку надо.

Руки дрожат, и на лбу морщины –
Меньше любить – нет у них причины.
Жизнь струится своим чередом,
Смотрят они в направленье одном.
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Од свих година љубав је јача
Крај своје баке деда корача
Нека иду још дуго дуго
Ослоњени једно на друго

СУВИ ХРАСТ

Воја Царић

Вршњаци су му давно већ помрли,
а овај суви храст пружа још гране јаке
као да хоће небо да обгрли,
као да хоће да похвата све облаке,

као да од њих моли капи кише
да му прострује кроз већ суве вене;
као да не зна да му никад више
не могу гране да се зазелене.

ГЕНЕРАЛ

Ласло Блашковић

Док сунце трепће са неба ведра
и сви се диве чарима лета,
ставио генерал руке на леђа
и врло озбиљан улицом шета.

У зубима му чађава лула,
брке уврнуо, дуге и седе,
ревер блиставе медаље красе,
медаље које много вреде.

Стари генерал, поштован, славан,
с погледом оштријим од бритког мача,
с еполетама пуним звездица,
о нечем размишља и – корача.

Искусни ратник, сви му се диве,
понос и дика нашега краја,
потајно гледа веселу децу
како под облаке пуштају змаја.
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Любовь их сильнее всяческих лет.
С бабушкой рядом шагает мой дед.
Многие лета я им желаю –
Пусть опершись друг на друга шагают.

М.О.

СУХОЙ ДУБ

Войя Царич

Сверстники его давно рассохлись в щепки –
только этот дуб тянется ввысь, могучий,
будто бы надеясь в одиночку цепко
крепкими ветвями обхватить все тучи.

Кажется, он просит у дождя напрасно
оживить сплетенья жил сухих и редких,
словно и не знает, что уже ни разу
не зазеленеют высохшие ветки...

Е.Т.

ГЕНЕРАЛ

Ласло Блашкович

Трепещет солнце на небе ясном,
и чарам лета дивится город,
генерал прижимает руки ко швам
и ходит по улицам важно и гордо.

В его зубах закопчённая трубка,
усы седые подкручены браво,
блещет мундир красотою медалей,
медалей ценных, покрытых славой.

Старый генерал, почтенный, славный –
взгляд острее, чем меч или шпага,
на эполетах звёзды теснятся,
идёт, что-то думая, шаг за шагом.

Искусный воин, всем удивленье,
краса и гордость нашего края,
смотрит тайком, как детей ватага
змея под облака запускает.
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Само да нема чађаву лулу,
само да нема бркове седе,
да га не знају сви из тог краја –
и он би радо пуштао змаја.

ГДЕ СВЕ НЕСТАЈЕ

Божидар Пешев

Где путују птице кад нестану шуме
у којима су гнездо давно свиле?
Да л у другој шуми за њих има места,
или једноставно не одлазе никуд?

Где одлазе магле када сунце дође
после много дана у њихово царство?
Да ли негде за њих има тајни кутак,
или једноставно не одлазе никуд?

Где нестаје вода кад усахне врело
које од искона тече у даљину?
Да ли има наде да се некад врати,
или једноставно не нестаје никуд?

Где остају мисли када умре човек
у којима оне ко рој лишћа расту?
Да ли за њих негде има неко дрво,
или једноставно не остају никуд?

МАРАТОНЦИ

Мирјана Булатовић

– Да ли би волела, мама, да си поново млада?
– А знаш ли, слатко дете, шта све у младост спада:

и заблуде, и патње, и смушена слобода,
и усамљеност душе испод небеског свода...

Замисли да трчиш, маратонац да си...
Питање за тебе задиханог гласи:

Да ли би желео натраг, на пети километар,
а трчиш тако добро да ти завиди ветар?
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Если б не та закопчённая трубка,
если б не ус, что пепла седее,
если б не знала его вся округа,
и он в небеса запускал бы змея.

И.Ч.

КУДА ВСЁ УХОДИТ

Божидар Пешев

Куда улетают птицы, когда исчезают леса,
в которых они давно уже свили гнёзда?
Находят они тогда место в другом лесу
или просто теперь уже никуда не летят?

Куда исчезает мгла, когда через много дней
в её туманное царство снова приходит солнце?
Может, где-то у мглы тайный есть уголок,
или просто она вовсе не исчезает?

Куда уходит вода, когда пересохнет родник,
который с неведомых пор журчал, орошая долину?
Есть ли надежда, что он вернётся когда-нибудь,
или просто вода никуда не уходит.

Когда человек умирает, где остаются мысли,
которые в нём росли, как рой беспокойных листьев?
Есть ли где-то для этих мыслей новое дерево,
или просто они не остаются нигде?

А.Б.

МАРАФОНЦЫ

Мирьяна Булатович

– Ты бы хотела, мама, снова стать молодой?
– А знаешь ли ты, что это значит, сыночек мой:

метания и страданья, и скомканная свобода,
а как душа одинока под небесным сводом...

Представь, что ты марафонец, вот ты бежишь по трассе,
и тут тебя, запыхавшегося, кто-нибудь спрашивает:

„Ты бы хотел назад, до пятого километра?“ –
а ты летишь как на крыльях, на зависть ветру!
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– Не бих желео натраг, јер Циљ ме негде чека.
– Ето, већ ми се дете винуло у човека!

ЗЕМЉА И ОБЛАК

Андра Франичевић

Реко облак земљи:
„Над тобом сам ја,
Никад више светлост
Неће да ти сја!“

Земља рекла: „Ниси,
Небеса ми мог:
Над тобом је сунце,
А над сунцем Бог!

Ти си мали тренут,
Магловити сан.
А вечни су само
Бог, сунце и дан“.

АЛИ, ТРЕБА ДА ЗНАШ

Перо Зубац

Ја ћу отићи, то знаш и треба да знаш,
Сасвим тихо, једнога јутра ти ћеш устати
а мене неће бити.
Ништа се неће променити у свету.
Али треба да знаш.
Нећемо се опростити. Не треба.
И када одем – главу горе.
Ми смо се тако договорили,
ти си мој син, не треба да ти виде тугу.
А знај,
с вечери, када ти дође густо доба,
говори гласно у пољу.
Ја ћу те чути на некој другој обали,
говори слободно свом старом другу.
Не шути.
Ја ћу те свакако чути.
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– Нет, я не хочу назад – ведь Цель меня ждёт, финал.
– Ну, я вижу, мой мальчик уже человеком стал.

А.Б.

ЗЕМЛЯ И ОБЛАКО

Андра Франичевич

Облако земле сказало:
„Буду вечно над тобой.
Никогда ты не увидишь
Свет небесно-голубой“.

Но земля не согласилась:
„Мимолётно ты, как вздох.
Над тобой сияет солнце,
А над солнцем, выше – Бог.

Ты – лишь краткое мгновенье, 
Морок, сон, туман и тень.
Вечны только эти трое:
Солнце, Бог и светлый день!“

Ю.П.

НАДО, ЧТОБ ТЫ ЗНАЛ

Перо Зубац

Я уйду, ты это знаешь, и надо, чтоб ты знал.
Совсем тихо. Однажды утром ты встанешь,
а меня не будет.
Ничто не изменится в мире.
Но надо, чтоб ты знал.
Мы не простимся. Не надо.
И когда я уйду – выше голову.
Мы так договорились.
Ты мой сын, и не надо, чтоб видели твою тоску.
А под вечер, когда сумерки сгустятся,
выйди в поле и громко меня позови.
Знай,
я услышу тебя где-то на том берегу.
Поговори со своим старым другом.
Не молчи.
Я тебя непременно услышу.

А.Б.
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О СМРТИ

Перо Зубац

Обичне смрти и херојске смрти
и песничке смрти од омче и метка
нек те не збуњују, земља се врти,
смрт је, у ствари, живот испочетка.

Неко ће други, незнан и драг,
још лепше песме да ти пише.
За сваким од нас остане траг,
травка над главом кроз коју дише.

Можда смо били птица над морем,
Подмосковљу бреза танушна.
Можда ћемо бити чемпрес међ борјем,
Живот је велик! Смрт је мајушна.

ЖИВОТ

Драган Радуловић

Е, баш је живот
шашав и шкрт:
кад нас већ једном
рођењем дарује,
зашто да живот
вјечно не царује,
и коме у животу
треба – смрт!

КАКО СЕ УМИРЕ У ЖИВОТУ

Ђорђе Фишер

Кад медвед неки хоће да умре
Јер сматра да му је дошао ред
Он затвори очи и легне тумбе
Па почне да сања велики мед.

Кад јелен хоће да заувек оде
Он нађе негде шуме глогове



ПО ТУ СТОРОНУ РАДУГИ  – КТО ВЕРИТ В ЧУДЕСА 1117

О СМЕРТИ

Перо Зубац

Обычные смерти, геройские смерти
и смерти поэтов от петли и пули...
Да, всё так, но земля ещё вертится,
смерть – это жизнь, которую нам вернули.

Пусть другой, неизвестный поэт,
гораздо лучше стихи напишет.
После любого из нас остаётся след –
травинка над головой, и сквозь неё он дышит.

Может, ты птицей над морем парил,
берёзкой тоненькой был в Подмосковье.
А теперь среди сосен ты – кипарис.
Жизнь велика! Смерть её не стоит.

А.Б.

ЖИЗНЬ

Драган Радулович

Эх, жизнь
глупа и скупа, поверьте.
Однажды
рождением нас одарив,
что же вечно
жизнь не царит?
Кому нужна она в жизни –
смерть-то?

А.Б.

КАК В ЖИЗНИ УМИРАЮТ

Джордже Фишер

Когда медведь решит умереть,
Поняв, что настал и его черёд,
Он стоя заснёт и будет смотреть,
Как вскипает большой мёд.

Когда олень захочет уйти,
Покуда свет не погас,
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Легне у траву, негде крај воде
И сања, сања огромне рогове.

Коњу је стварно да умре лако
Ништа од тога лакше и брже
Он спусти главу и сања тако
Пашњаке негде где само се рже.

На исти начин и пси одлазе
Кад хоће да стигну до последње тачке
За снове нађу место без стазе
И сањају како лају на мачке.

Место њих дођу медведи нови
Увек потомак уместо претка,
Јелени, коњи и њихови снови
И тако опет – све испочетка.

ТАЧКА И ГОТОВО

Мошо Одаловић

Смрт је
она мала
тачка.
Као зрнце
и још мања.
Кад напуниш
сто година,
па те неко
негде склања.

Смрт је једна ружна тема:
живиш, живиш, па те нема...

ГРЕШКА

Драган Радуловић

Хеј, животе,
мућни мало,
па зашто би
срце стало,
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Он, лёжа в траве, уснёт у воды
И увидит рога, рога...

Коню совсем легко умирать,
Прост и недолог труд:
Опустит голову, станет мечтать
О поле, где кони ржут.

Точно так же собаки уходят
К последней точке – в хорошем
Глухом местечке – и вроде
Как лают во сне на кошек.

Вместо предков придут потомки:
Собаки, медведи, олени, кони.
У них будет множество новых снов,
И всё повторится вновь!

А.Б.

ВСЕГО ЛИШЬ ТОЧКА

Мошо Одалович

Смерть –
малюсенькая 
точка,
зернышко 
из винограда, –
проживи лет сто,
нет, больше,
но ее поставить
надо...

Смерть – одна из неприятных тем:
жить, и вдруг исчезнуть. Насовсем.

А.Ш.

ОШИБКА

Драган Радулович

Эх, ты, жизнь,
тебя так мало.
Отчего вдруг
сердце встало?
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тек се, ето,
заиграло,
заплесало,
закуцало...

Трнеш сјај,
што си шкрт,
зар се крај
зове – смрт?

Мис’о тешка
већ се мота,
смрт је грешка
мог живота.

РЕЧ СМРТ

Добрица Ерић

Реч „смрт“ је река чак на крају века
која тече само када мислиш на њу.
То је твоја друга, невидљива сенка,
што те више прати ноћу него дању.

И зато о њој немој ни мислити,
није да се не сме, него се не ваља.
Можда ћеш се некад с њом и суочити
ал’ што мање мислиш о њој, све је даља.

Смрт може само да ти узме тело,
душа је бесмртна, душа ти остаје.
Тело је као душино одело
које она пресвлачи кад јој дотраје.

Ово што ти можда сад личи на виц
схватићеш тек кад ти косу поспе иње.
Сети се како је један Мали принц
отишао без своје шкољке из пустиње.

Ни смрт не би смела да мисли о деци,
ал’ понекад зграби птиче голуждраво.
Тамо га чекају сви његови преци
чије су се душе пресвукле у плаво.

Смрт је још за тебе мала и далека,
ко маково зрнце, ко морско острвце.
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Только-только
заиграло,
заплясало,
застучало...

А ты гасишь свет –
как ты скупа.
Неужто – конец,
и кто-то пропал?

Болтается мысль,
тяжёлая, зыбкая:
смерть в моей жизни –
просто ошибка!

А.Б.

СЛОВО СМЕРТЬ

Добрица Эрич

Смерть – это река до скончания века,
чуть вспомнишь – и вот она, волны колышет.
Вторая, незримая, тень человека,
и ночью она подбирается ближе.

Не думай покамест о смерти! А впрочем,
запрета тут нет, только лучше – не стоит!
Успеешь ещё наглядеться ей в очи,
пока же не думай, её и устроит.

Смерть может забрать твоё бренное тело,
душа же навечно твоей остаётся.
Пусть тело, как старое платье, истлело –
ведь в новые ризы душа обернётся.

Быть может, сейчас ты смеёшься над этим.
когда ж твои волосы выбелит иней,
ты вспомнишь, как маленький принц на рассвете,
сменив оболочку, ушёл из пустыни.

И смерть не посмела бы думать о детях,
но всё ж и птенцов забирает с собою.
Там добрые предки их ласково встретят,
чьи души омылись густой синевою.

„Но смерть далека, словно остров в тумане!
Мала, как крупинка!“ – вот так ты считаешь,
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Ако хоћеш да знаш шта те тамо чека
прочитај књигу „Браћа Лавље Срце“.

Бог прати сваки покрет твога тела
и твоје душе што у њему гуче
и послаће ти свог Белог Анђела
кад ти душа реши да се преобуче.

УМРЕЋЕМО, ПА ШТА!

Мирјана Булатовић

У мојој се кући о смрти ћути,
као да је аждаха, ала,
а ја од седме године слутим
да је смрт безопасна, мала.

Једино тело може да смрви, 
ал’ душа као боинг лети – 
то сам у кући схватио први,
а мој је отац схватио пети.

Мени није страшно кад неко
премине, издахне, умре, оде:
сигурно му је топло и меко,
сунча се, из облака пије воде,

певуши, нема више болова,
каткад нам махне његова рука,
гледа нас између малих голова
и навија за свога праунука.

МОЈ БРАТ

Добрица Ерић

Изучио многе школе
и зашао за тополе.

Прешао је преко реке
у одсјаје и одјеке.

Распустио своје ђаке
и зашао за облаке.
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но если захочешь приблизиться к тайне,
прочти „Братья Львиное Сердце“ – узнаешь.

Бог всюду хранит твою душу и тело,
и в самое важное жизни мгновенье 
пришлёт к тебе тихого ангела в белом,
который поможет сменить облаченье. 

Е.В.Л.

МЫ УМРЁМ - НУ И ЧТО?

Мирьяна Булатович

Дома у нас о смерти – молчок,
как будто она – чудовище, змей,
а я догадался в семь лет ещё,
что смерть не опасна – как воробей.

Только тело может она склевать,
но душа летит – словно „боинг“:
я первым это сумел понять,
а батя мой пятым понял.

И мне совсем не страшно, когда
скончается кто-то, умрёт, уйдёт:
теперь ему мягко там – благодать,
он солнцем согрет, из облака пьёт,

он песни мурлычет, свободен от боли,
машет рукой нам – мол, всё ничего,
доволен любым нашим маленьким голом,
болеет за правнука своего...

А.Б.

МОЙ БРАТ

Добрица Эрич

Многих выучил школяр,
да ушёл за тополя,

За осины, за берёзки –
в отблески и отголоски.

Он кивнул ученикам
и ушёл за облака.
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Досањао беле снове
и зашао за брегове.

Како ли му свиће зора
у кућици без прозора?

ДЕДА НА ПОСЛЕДЊЕМ ПУТУ

Драгомир Ђорђевић

Мама брише сузе с лица
Тата некуд ћутке гледа
Прилази ми брат од стрица
И шапуће УМРО ДЕДА

Седамдесет није мало
Ја се мучим још са осмом
Ал зар му је баш сад стало
Да процуња сам кроз космос

Знао је да тајну крије
Да обузда нарав преку
Све је мого па зар није
Могао још неку

На кога да баба виче
Чију проју сад да кушам
Коме сад да прича приче
И кога ја сад да слушам

Ко ће да ми прави змаја
Коме ћу да тужим тетку
Стигао је до свог краја
А ја сам тек на почетку

Како тугу да сакријеш
Успомене стежу пеку
Све је мого па зар није
Могао још неку
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И унёс мечты свои
за холмы да за ручьи.

А заря ему видна
в тёмной хатке без окна?

А.Б.

ДЕДУШКИН ПОСЛЕДНИЙ ПУТЬ

Драгомир Джорджевич

Вижу маму со слезами
Папа вдаль глядит угрюмо
Брат двоюродный сказал мне
ДЕДУШКА НАШ УМЕР.

Семьдесят – оно не мало
Маюсь я с восьмым годочком
Но зачем его не стало
Что ж он в космос в одиночку

Как мои берёг он тайны
Как легко со всем справлялся
А ушёл совсем случайно
Не окликнул не дождался

На кого кричать бабуле
Где мой хлебец кукурузный
Нас как будто обманули
Мимо всех прошёл не узнан

Кто мне будет делать змея
И к кому нести обиды
Кто разгонит всех злодеев
Если скрылся он из виду.

Мне не справиться с печалью
В сердце он моём остался.
А ушёл совсем случайно
Не окликнул не дождался

М.О.
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МОЈ ДЕДА

Драга Мирјанић

На гробу мога деде
Никло је мирисно цвеће,
Мој дека с овог света
Никад ишчезнут неће.

Он ће постати трава
Ил цвет, ил младо дрво
Ил једноставно земља
Што смо сви били прво.

Зато када нам божур
Поглед оомехом плаћа
Ја помислим у себи:
„То се мој деда враћа“.

На гробу мога деде
Никло је мирисно цвеће
Дедица у мом серцу
Никад ишчезнут неће.

ДЕКИН САВЕТ

Милан Мрдаљ

Воли јуче исто као сутра,
подједнако споља и изнутра.

Воли горе, доле, десно, лево,
све што је драги Бог започео

и дао ти да сам одлучујеш
шта да волиш, кога да поштујеш.

Ко не памти и не воли јуче,
нек у мишју рупу се завуче.

И ту чека да га мачор сутра
очерупа споља и изнутра.

Ко не воли јуче тај ће сутра
бити празан споља и изнутра.
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МОЙ ДЕДУШКА

Драга Мирьянич

На дедушкиной могиле
Пахучий цветок цветёт.
Дедушка мой из мира
Никогда не уйдёт.

Дедушка станет травой,
Цветком или деревом, или
Просто станет землёй,
Как все мы когда-то были.

Поэтому я смотрю,
Как нам пион улыбается,
И про себя говорю:
„Дедушка возвращается“.

На дедушкиной могиле
Пахучий цветок цветёт.
Дедушка – в моём сердце.
Он никогда не умрёт.

А.Б.

ДЕДУШКИН СОВЕТ

Милан Мрдаль

Люби день вчерашний, завтрашний люби,
одинаково – снаружи и изнутри.

Люби: верх и низ, право и лево,
всё, что Бог досточтимый сделал

и дал тебе. Теперь ты решаешь,
кого ты любишь и уважаешь.

Кто не помнит, не любит, кто вчера потеряет,
пусть сразу в мышиную норку ныряет.

А там котище его обнаружит,
издерёт поутру изнутри и снаружи.

Кто не помнит вчера и с завтра не дружит,
тот просто пуст изнутри и снаружи.
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Зато никад, ни за живу главу
своје јуче не дај забораву.

Памти, воли јуче да би сутра
био човек споља и изнутра.

УЧИМО СЕ

Јован Јовановић Змај

Учимо се, време нам је,
У младости све се мили.
Свако семе даће плода
Кад будемо остарили.

Пропустимо л’ ове дане
Остаћемо духом гњили.
Кајање ће бити горко
Кад будемо остарили.

Трудимо се сада бити
Телом крепки, душом чили.
То ће бити и тад наше
Кад будемо остарили.

РАДИ

Алекса Шантић

Ради, јури, теци, лети,
јер је живот кратка в’јека!
Себи, другом срећу плети –
то је понос за човека!

Гледај зв’језде, све се журе,
Мјесец св’јетло Сунце прати,
а коритом р’јеке јуре,
поток мали неће стати.

Снагом свога бурног лијета
ор’о сјајном Сунцу стиже,
мала пчела тражи цв’јета –
с дјела дјелу крила диже.
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Живу душу свою потеряешь в мгновенье,
если вчера ты предал забвенью.

Люби же вчера, чтобы в завтра, друже,
прийти человеком – изнутри и снаружи.

А.О.

СОВЕТЫ ДЯДИ ЙОВАНА

Йован Йованович-Змай

Часы у нас ворует лень.
Беречь учитесь каждый день,
Чтоб не жалеть и малости
Потом, в далёкой старости.

Прошу вас также не забыть,
Что хорошо прилежным быть,
Чтоб не краснеть за шалости
Потом, в далёкой старости.

Старайтесь быть честней, добрей,
Любите преданных друзей,
Чтоб согревали радости
Потом, в глубокой старости.

Л.Я.

РАБОТАЙ!

Алекса Шантич

Мчись, стремись, беги, работай!
Краток век, отмерен путь.
Ближним расточай щедроты –
В этом человека суть.

Солнцу, звёздам ли вовеки
Передышка не дана:
Ручейки текут и реки,
За Землёй течёт Луна.

Светоч Солнца закрывает
Взмывший в небеса орёл,
И с цветка перелетает
На цветок полоска пчёл.
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Ради, јури, теци, лети,
јер је живот кратка в’јека!
Себи, другом срећу плети –
то је понос за човека!

МАЈЦИ

Момчило Тешић

Нежност твога длана још памти моја коса.
Одавно су се твоје уморне руке помешале
са земљом сеоског гробља поред неравног пута,
а очи се у модре различке расцветале
па брижно мотре да твоје дете
у шуми не залута.

ИЗ СНА

Недељко Попадић

Скочио из сна сам,
кренуо ка прагу,
сањао сам мајку,
брижну, нежну, драгу...

И постиђен био,
јер, како да скупим
па да нешто мајци
за рођендан купим?

А онда сам збуњен
стао поред рама...
Па она већ дуго
није међу нама...

БАЛАДА О МАЈЦИ

Славко Вукосављевић

Каква сад песма да се вије,
кад ми је мисао на томе стала:
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Мчись, стремись, беги, работай!
Краток век, отмерен путь.
Ближним расточай щедроты –
В этом человека суть.

А.Ш.

МАТЕРИ

Момчило Тешич

Нежность твоей ладони помнят ещё мои волосы...
Твои усталые руки давно смешались с землёй
на сельском погосте при дороге неровной,
а глаза расцвели васильковою синевой:
с заботой глядят – как бы дети
не потерялись на свете.

А.Б.

ИЗ СНА

Неделько Попадич

Проснулся – и к порогу
я бросился с надеждой,
во сне я видел маму,
заботливую, нежную...

И было мне так стыдно:
не смог я накопить,
чтобы на день рожденья
ей что-нибудь купить.

И долго я, потерянный,
стоял перед дверями...
Ведь мамы нет на свете,
она давно не с нами.

А.Б.

БАЛЛАДА О МАТЕРИ

Славко Вукосавлевич

А песня ввысь не полетела...
Мысль возвращается упрямо:
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што моја мајка никад није,
што никад није запевала?

Још мало хумка ће да је скрије...
Ја сам сигуран: песме је знала.
Па зашто ипак никад није,
што никад није запевала?

Видим ли колевку, ја заћутим:
уз колевку се песма вије...
И она крај ње је певала, слутим,
ал зашто после никад није?

Примо сам љубав – врачах ли је?
Не, није залуд љубав слала!
Ал можда и ја сам крив што није,
што никад није запевала...

Па зашто песма? Песма ми је
сама та суза што је пала:
што моја мајка никад није,
што никад није запевала?

ЖАЛОСНА ВРБА

Исаија Митровић

Ту над гробом наше маме,
На вратима вечне таме,
Где јад клече неизмеран
Као стражар будан, веран,
Тужна врба устрептане
До земљице спушта гране.
Мајке наше ту је рано
Добро срце закопано.

Па кад деца на гроб стигну,
Кад се боли небу дигну.
Милују нас гране жуте
Ко те руке отргнуте,
Што се грче у тишини.
И нама се тужним чини,
У том дрву да је мало
Срце мајке закуцало.
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ну, почему не пела мама?
Ведь никогда она не пела.

Под холмиком исчезла яма...
Уверен: мама петь умела,
и всё-таки не пела мама –
но почему она не пела?

Вот колыбель, я умолкаю.
А песня вьётся птицей белой...
Мне мама тоже пела, знаю,
и никогда потом не пела.

Любовь я принял – был ли скромен?
Не зря ль её любовь сгорела?
А может быть, и я виновен,
что мама никогда не пела?

Зачем мне песня? Горькой самой
слезой во мне она вскипела:
да, никогда не пела мама –
так почему она не пела...

А.Б.

ИВА ПЕЧАЛИ

Исайя Митрович

Возле гроба мамы милой,
У ворот, средь мглы унылой,
Где на каменных ступенях
Скорбь застыла на коленях, –
Трепетна и сиротлива,
Ветви долу клонит ива:
Молодое сердце мамы
Спит во мгле глубокой ямы.

Но когда приходят дети,
Ива ввысь подъемлет ветви, –
Так вот после дней разлуки
К нам отторгнутые руки
Тянутся, дрожа в беззвучье,
И уже нас меньше мучит
Боль – мы верим: сердце мамы
Рвётся к нам из гиблой ямы.

А.Ш.
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ЈЕДАН ЛИСТ СЕ НА КАЛДРМУ СПУСТИО

Драгомир Ђорђевић

Један лист се на калдрму спустио
Други лист је одмах за њим кренуо
Трећи лист ии сузу није пустио
Са петељке четврти се пренуо

И пети лист њима се придружио
А и шести ко да није жалио
Седми ветру отпор није пружио
Осми с гране ћутке се стровалио

Уз ивичњак тако шћућурени
На судбину и љути и бесни
Постали су први знак јесени
Мада тога нису били свесни

СИЛАЗАК

Божидар Пешев

Преко неба лети кос,
кроз пространства плава,
испод коса шума боса,
испод шуме трава.

Преко реке иде воз,
тамо му је пруга,
испод пруге свија мост,
испод моста дуга.

По језеру клизи брод,
воду сече његов прамац,
испод воде рибљи род,
испод риба на дну чамац.

А по земљи човек гази,
на све стране света лута,
и под земљу он силази,
испод њега лава плута.
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ЛИСТОК НА МОСТОВУЮ ОПУСТИЛСЯ

Драгомир Джорджевич

На асфальт тихо лист опустился,
И другой за ним двинулся тоже,
Третий с веткой без слёз распростился,
Соскочил и четвёртый без дрожи.

Вот и пятый скользит к ним навстречу,
И шестой, ни о чём не жалея,
И седьмой ветерку не перечит,
И восьмой молча канул в аллею.

У бордюра они зашуршали,
Раздражённые, зябкие, злые.
Первым признаком осени стали
Неосознанно – ибо впервые. 

М.О.

СПУСК

Божидар Пешев

Через синее небо летит дрозд.
Колеблется синева.
Лес под дроздом прозрачен и бос,
под лесом шумит трава.

Через быструю реку поезд идёт,
путь ему проложен упругий.
А под рельсами мост устремился вперёд,
под мостом бледной радуги дуги.

По озеру лёгкий корабль плывёт,
нос его рассекает волны.
Под водой обитает рыбий народ,
а под ним на дне – старый чёлн.

А по земле бредет человек,
всё по свету скитается браво.
И под землю сходит, прожив свой век,
а под ним плавает лава. 

А.Ч.
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ДЕТИЊСТВО

Виолета Јовић

Детињство, то је немирна река.
Жуборе дани, године лете...
Док се окренеш, тата је дека,
а другарице буцмасте тете.

Ти више ниси оно безбрижно
и раздрагано, несташно дете,
лице ти брзо постане брижно, 
са свих ти страна проблеми прете.

И зато, немој да се секираш
зашто су звезде тако далеко.
Сада је време када се играш
и када је све лако и лепо.

А најлепше је ако сакријеш
у себи делић свога детињства.
Знаћеш животу да се радујеш
и душа ће ти остати чиста.

Живот ће многе ређати бриге.
Да их пребродиш, бићеш у стању
у садржају озбиљне књиге
умеш ли наћи веселу страну.

ИЗ ДЕТИЊСТВА ДУГА

Ђорђе Радишић

И ти ћеш једном бити стар,
негде далеко од завичаја.
Детињства давно неста чар,
а ипак са њим нешто те спаја.
Јер кад већ почне да те ломи туга
бљеснуће давна из детињства дуга.

Немој да чекаш. Сад је час
да испод њеног протрчиш лука.
С оне те стране чека спас.
Невидљива те ту мами рука...
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ДЕТСТВО

Виолета Йович

Быстро проходит пора молодая,
дни подгоняют годы на взлёте.
Глазом моргнёшь – стала мама седая,
а все подруги – взрослые тёти.

Да и твоя беззаботность не вечна.
Ждёт тебя время мыслей тревожных.
Ты уж не сможешь смеяться беспечно
в замкнутом круге проблем всевозможных.

Но не грусти и махни ты рукою,
что далеко до небес горделивых.
Детство – чудесное время такое,
всё в эту пору легко и красиво.

Детства частицу – самую малость –
спрячь поскорей за тайную дверцу,
чтоб навсегда у тебя оставалась
чистой – душа и восторженным – сердце.

В жизни забот и тревог наберётся —
толстая книга в пёстрой обложке.
Если научишься с ними бороться,
светлых страниц в ней найдёшь хоть                                      
                                                         немножко!

Н.И.

МОСТИК ИЗ ДЕТСТВА

Джордже Радишич

Мы встретим старость где-нибудь
Вдали от мест, где были юны.
И детства хоть нельзя вернуть,
Но вот – как радуга в июне –
Чуть на душе тоска-туга,
Уж в небе семь цветов – дуга!

Чуть голову пригни – шагни
Под мост – в иное измеренье,
Где длань незримая манит –
Оттуда и придёт спасенье.
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И, гле, долина сва озвездана.
Блажена дуго из детињих дана!

И бићеш дете у тај час.
Ту су све игре, другови стари.
И међу њима наћи ћеш спас.
Иако стар си ништа не мари
све док се посред небескога круга
блиста од снова из детињства дуга.

ИМА НЕШТО

Драган Радуловић

Тајновито око тога
има Бога – нема Бога.

Гнијезди се нада вјешто,
има нешто, има нешто...

Трепће жижак у срцима,
има нешто, има, има...

Несаница ноћи боји,
мора нешто да постоји...

Јави нам се у сновима,
ко глас добар од неког!
Има нешто, нешто има,
а то мора да је – Бог!

РЕКА

Лаза Лазић

У мојем детињству само једна река постоји;
огромна, спора, лења, она тече као да стоји.

Тако је широка да у мојим сновима има места само за њу;
ноћима у њима она буди тугу, ништа мању.

Сећам се обасјаних малих белих бродова
како пристају у пролећним лукама испод зелених сводова.
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Глянь: ярких звёзд полна долина.
О радуга поры невинной!

Ты станешь маленьким опять
Средь старых игр и дружб бывалых.
Тебе в спасенье Бог послал их!
И незачем летá считать,
Пока на золотом кругу
Бог пишет радугу-дугу.

А.Ш.

ЧТО-ТО ЕСТЬ

Драган Радулович

Это тайна и секрет,
Бог есть? Бога нет? 

Принесёт надежда весть:
что-то есть. Что-то есть.

В сердце светит огонёк:
есть Бог. Есть Бог.

И когда вокруг темно,
что-то всё же быть должно.

Он является во сне, 
добрым словом в тишине.

Что-то есть. Что-то есть,
значит, Бог, и правда, здесь.

П.Ф.

РЕКА

Лаза Лазич

В детстве моём – только одна, очень медленная река;
течёт она, будто стоит, ленива и глубока.

Едва ей хватает места во сне, так она широка;
огромная просыпается ночью во мне тоска.

Я вспоминаю маленькие белые корабли –
как они под зелёным сводом всходили в весенний залив.
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Сећам се речних морнара, поцрнелих, са риђим брковима,
и радника на изанђалим, старинским доковима.

Сав тај свет, заједно са пецарошима, са сеоским аласима,
љуљушка се у мом сећању као на таласима.

Сви ти људи с пристаништа, путници, понека жена с псетом,
река су бескрајна мог детињства која ме пуни сетом.

ЈЕСЕН ДЕТИЊСТВА

Ђорђе Радишић

Нечујно ће стићи та јесен детињства,
тужна ко кад циркус оде изненада.
Нема више смешног кловна, звери, коња.
По небу премећу облачна се стада.

Пукла нит ђердана кикотавог смеха.
Нигде на трапезу вештих акробата.
Тамо где блистала шарена се шатра,
сад се паучина сиве магле хвата.

Оде чаролија детињства, а без нас.
Чини нам се да смо сами и да више
срца наша неће бити чиста, ведра.
По прашини пута траг суза и кише.

Ал’ и то ће проћи. Јер живот је чудо:
уништи, па опет све изнова ствара.
Вратиће се циркус радости и смеха.
Опет кловн срца биће сред недара.

ШТА ЈЕ НА КРАЈУ

Душан Радовић

Шта је на крају?
На крају неба, на крају мора,
на крају пута?
Шта је на крају –
деца би хтела да знају!
Зато једу, зато спавају,
зато расту брже од капута.
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Я помню речных матросов, почерневших, с усами рыжими,
помню рабочих портовых на ветхой старинной пристани.

Этот мир, с его рыболовами, деревенскими рыбаками,
качается в воспоминаниях вместе с речными волнами.

Все эти люди из гавани, путники, дамы с собачками –
детства река бескрайняя, от которой слеза наворачивается...

А.Б.

ОСЕНЬ ДЕТСТВА

Джордже Радишич

Незаметно приходит осень детства,
печально – так скрывается цирк неизвестно куда,
исчезают клоун смешной, звери, птицы,
кувыркаются в небе лишь облаков стада.

Лопнуло ожерелье веселья и смеха.
Ловкие акробаты под куполом не летают.
Там, где пёстрые огни под шатром сияли,
паутина праха мглу седую хватает.

Ушло без нас вдаль детство волшебное,
и вот мы одни – ничего нам нельзя.
Сердца уж не будут чистыми, светлыми,
впереди пыль дороги, след слёз и дождя.

Но и это пройдёт. Ведь жизнь это чудо:
мрак уничтожит – свет принесёт.
Вернётся цирк радости, шутки и удали.
Клоун в сердце твоём оживёт.

А.О.

ЧТО В КОНЦЕ?

Душан Радович

Что там,
после неба и моря,
в конце пути?
Дети узнать хотят.
Потому и едят, и спят,
и растут быстрей,
Чем их куртки
могут расти.
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Шта је на крају среде?
Четвртак!
А шта је на крају четвртка?
Петак!
На крају крајева –
увек је по један нови почетак!

ПОНОСИТОСТ ЈЕДНОГА ХРАСТА

Андра Франичевић

Ударила у храст муња,
Па сав гори,
А горски га камен жали,
Па му збори:

„О, како си величанством
Некад сјао,
А сад тужно доле падаш!
Је л’ те жао!“

„Зашто“ – рек’о храст пун мирне
Веселости. –
„Зар не видиш да умирем
У светлости!“

ЗВЕЗДАНИ ДЕЧАК

Зорица Бајин-Ђукановић

  Тесли

Један је дечак пожелео
да својим сном
обасја свет
и винуо се на крилу анђела
на свој заветни лет.

Кад је одозго угледао
малу, тамну планету,
разумео је шта ваља чинити
и какав поклон оставити свету.
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Что там после среды?
Четверг!
А после пятницы что?
Суббота!
Новое дело и новое слово.
В самом конце снова и снова
всегда начинается что-то!

О.А.

ГОРДОСТЬ ДУБА

Андра Франичевич

В дуб попала молния, 
Дерево горит.
Камень гор, печалясь,
Дубу говорит:

„Ты величьем горделивым
Озарял всю даль.
А теперь сгоришь и рухнешь.
Как тебя мне жаль“.

Улыбнулся дуб спокойно
И сказал в ответ:
„Посмотри: и умирая,
Я дарю вам свет“.

Ю.П.

ЗВЁЗДНЫЙ МАЛЬЧИК

Зорица Баин-Джюканович

                     Николе Тесле

Звёздный мальчик одного хотел –
Озарить своей мечтою свет.
И на крыльях ангелов взлетел
К сонму звёзд и череде планет.

И когда он сверху увидал
Маленькую чёрную планету,
Путь его ему понятен стал,
Догадался, что оставить свету.
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И постао је песник науке
осуђен на рад и самоћу,
свом монашком прегнућу
посвећен дању и ноћу.

Борио се за своје визије
генијем и добротом,
не марећи за људске издаје,
надахнут вером и лепотом.

А кад се сан остварио
и кад је тамна планета
њиме обасјана,
ноћ је засветлуцала,
баш као усред дана.

Том старом дечаку је
остало времена још само
да се заљуби у белу птицу
и да се са животом опрости,
следећи своју голубицу.

ПЕСМА СУНЦУ

Божидар Тимотијевић

Све почне кад почне,
данас или сутра,
само сунце греје
још од првог јутра.

Све у своје време,
будуће и прошло,
само нам је сунце
увек добродошло.

Све дође кад дође
и оде ко река,
само сунце вечно
радује човека.

СУНЦЕ

Милован Данојлић

Сунце је успомена на оне који су га гледали.
Оно постоји уместо њих. Они су му се предали.
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Он науке посвятил себя,
Как монах, трудился день и ночь.
И одно лишь знанье возлюбя,
Он стремился истине помочь.

Гением, умом и добротой
Он осуществил свои прозренья,
Вдохновлялся верой, красотой.
Дела нет ему до лжи и до презренья.

Наконец исполнилась мечта –
Осветилась тёмная планета,
Воцарились свет и красота,
Ночь, как день, сияньем обогрета.

Старый звёздный мальчик лишь успел
В птицу белоснежную влюбиться.
И покинул он земной предел,
Впереди летела голубица.

Е.Г.

ПЕСНЯ СОЛНЦУ

Божидар Тимотиевич

Всё начнётся завтра,
началось вчера,
ну, а солнце греет
с первого утра.

Всему своё время,
ни поздно, ни рано,
одно только солнце
нам всегда желанно.

Всё приходит и
уходит, как река.
Солнце человеку –
радость на века.

Т.П.

СОЛНЦЕ

Милован Данойлич

Солнце – память о тех, кто смотрел на него когда-то.
Всем нам оно остаётся вечным небесным братом.

А.Б.
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СИЛАЗАК У СВЕТ

Мирослав Цера Михаиловић

  Сени Егзиперија

Баш пристиже за југ пошта
Пет светова и још штошта
Гљиве овце нацртане
Антоане Антоане

Види како у џеп дете
Смешта птице и планете
Мали принц кад у сан бане
Антоане Антоане

Припитомиш земљу људе
Пре но почну да ти суде
Јашеш звезде оседлане
Антоане Антоане

Шта ако при ноћном лету 
Фењерџији јурнеш Верту
Ноћ на папир ако кане
Антоане Антоане

ПРЕКИНУТА ЧАРОЛИЈА

Витомир Николић

       На вијест о смрти В. Дизнија

Читавог јутра снијежи
          снијежи
веселом тишином звони дан
псето се малој птици
        смијеши
видиком лети
         Петар Пан.

У пахуљама радост плану
јави се мноштво драгих слика
али
      одједном
        као кап да кану
кап црног туша
              сред видика
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ПОГРУЖЕНИЕ В МИР

Мирослав-Цера Михаилович

  Тени Экзюпери 

Прибывает почта южная
Пять миров и что-то нужное
Гриб рисованный баран
Антуан ах Антуан

А дитя – взгляни на это – 
Если снится Принц планеты 
Как мячи кладет в карман
Антуан ах Антуан

Приручённым каждый будет
Прежде чем тебя осудит
Ты как всадник звёздам дан
Антуан ах Антуан

Ночью вдруг с пути собьёшься
На фонарщика наткнёшься
Капнет ночь как старый кран
На бумагу Антуан

Ю.П.

ОБОРВАННОЕ ВОЛШЕБСТВО

Витомир Николич

 При известии о смерти У. Диснея

Все утро снег кружится
и кружится
день тишиною светлой пойман в плен
собака улыбается
и птица
летит на горизонте
Питер Пэн.

В снежинках радость светит и мерцает
всплывает образ оживает звук
но вот
по горизонту вниз
стекает
немая капля чёрной туши
вдруг.
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Згаснуше слике
топле
          њежне
под небом оста смркнут дан
и пси што лају
           и птице што бјеже
нестаде добри
           ПЕТАР ПАН.

СВЕ ИМА СВОЈЕ ВРЕМЕ

Јован Јовановић Змај

Ви би већ летет хтели,
          Синко и ћерко мила –
Чекајте најпре док вам
          Порасту мало крила!

ДИВЉЕ ГУСКЕ

Зоран Костић

Окрзнувши југ Француске
из Африке стижу гуске.

Мада дивље, зна се, оне
поретку су чврстом склоне.

Гусковођа компас гледа,
пилотског се држи реда

и сва за њим ескадрила –
дуг лијевак сињих крила.

Вјековима тако лете,
распореда не ремете,

па се неком чини зато:
стално лети исто јато –

које никад друкче неће
да се врати у прољеће.
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Весёлый образ
тает
угасает
померкший день объяли мрак и тлен
И лает пёс
и птица улетает
исчез навеки добрый
ПИТЕР ПЭН.

А.Г.

НЕТЕРПЕНИЕ

Йован Йованович-Змай

Не терпится детям. Что ж, скоро взлетите –
И будет счастливой дорога.
Но всё-таки дома ещё поживите,
Пусть крылья окрепнут немного.

Е.П.

ДИКИЕ ГУСИ

Зоран Костич

Франции юга коснувшись,
летят из Африки гуси.

Дикие, но всегда они
строго следуют заповедям.

Вожак сверяется с компасом,
лётный опыт предков используя.

А за ним – вся эскадрилья –
длинный клин синих крыльев.

Для тех, кто их наблюдает,
это – всё та же стая.

Веками гуси летают,
графика не нарушая.

Иначе никак весной
им не вернуться домой.

А.Б.
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ПОСЛЕ ДЕТИЊСТВА

Спасоје Лабудовић

Равница. Прашњав пољски пут
И булки црвене кресте.
Сећање дрхти као прут:
Другови драги, где сте?

Равница. Прашњав пољски пут.
Води ме оно ђаче
Са сном у коме сунцокрет жут
Гори у сјају Северњаче.

Равница. Прашњав пољски пут
И булки црвене кресте.
И траг детињства, прекинут
Суровим бичем цесте.

Равница. Прашњав пољски пут.
Облаци као фреске.
И спомен један, истргнут
Ко лист из ђачке свеске.

МОЈ ПИНОКИО
(одраслима)

Весна Ћоровић-Бутрић

Лаж је да
лажем –
ја само маштам:
пливам кроз небо, летим кроз мора.
Заливам звезде, улицом спавам
и свима вама
(углавном)
праштам.

СВЕТ

Драган Лукић

Све што деца расту више,
смањују се маме, тате.
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ПОСЛЕ ДЕТСТВА

Спасое Лабудович

Равнина. Пыльный просёлок.
Красные маки искрятся.
И памяти острый осколок:
Друзья мои, где вы, братцы?

Равнина. Пыльным просёлком
Ведёт меня мальчик странный
В тот сон, где подсолнух жёлтый
В сиянье звезды Полярной.

Равнина. Пыльный просёлок.
Красные маки искрятся.
А детства и след расколот
Жестоким бичом пространства.

Равнина. Пыльный просёлок.
И тучи – как фрески. Больно.
А памяти лёгкий всполох –
Как лист из тетрадки школьной.

А.Б.

МОЙ ПИНОККИО
(взрослым)

Весна Чорович-Бутрич

Ложь – что я
лгу.
Я просто мечтаю:
плыву по небу, лечу по морям.
На улице сплю, звездный сад поливаю
и (в основном)
прощаю.
Всем вам.

А.Б.

ЛЮДИ

Драган Лукич

Чем ребята выше –
тем ниже мамы, папы...
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Лустер, што се тихо њише,
одједанпут сви дохвате.

Нека, нека,
стао човек до човека.

ТУЖНИ ЗМАЈ

Драган Хамовић

Био змај један предиван, по свему змајском одличан,
Али одскора некако стишан и меланхоличан.

Туга је меланхолија (смисао речи то ли је?)
A звучи, кад се изрекне, ко да се течност пролије.

Шта се у змају изврсном тешко и тужно пролило,
У себе га затворило и одасвуд опколило?

Такав је након повратка с једног од храбрих летова,
Тад начас такну границу с просјајем златних светова.

Тонове зачу ведрије но сви чувени тонови,
Али до сјајне границе – никад се лет не понови.

Змај је свет овај волео – ма схвати да му пријају
Предели, воде, ликови што отуд тајно сијају!

Отад му туга долива горке и тамне течности,
Чезне да опет дотакне златну линију вечности.
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Тихий свет от лампы
абажур колышет.

Не по росту – просто в ряд
люди
рядышком стоят.

А.Б.

ГРУСТНЫЙ ДРАКОН

Драган Хамович

Однажды жил да был дракон, с драконьей выправкой отличной,
Да вот беда – с недавних пор он что-то стал меланхоличным.

Притих бедняга, приуныл и тосковал всё более:
Всё это вместе взятое и значит – меланхолия.

Тоски тяжёлая волна зверюгу дивную накрыла,
Увы! Какого же рожна его так крепко прихватило?

Он стал таким, вернувшись из дерзкого полёта,
Когда почти что долетел до золотого свода,

Почти достиг иных миров сияющей границы.
Он слышал – свет. Но никогда полёт – не повторится.

Дракон влюбился в этот звук: он понял, что и сам по нраву
Тем тайно блещущим мирам – их ликам, водам и дубравам.

Оттуда – тёмная тоска, что горечью отсвечивает.
Но золотого – не сыскать ему предела вечности.

А.Б.



1154 РАЗГОВОР С ВЕТРОМ – КО У ЧУДА ВЕРУЈЕ

РАЗГОВОР С ВЕТРОМ
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РАЗГОВОР С ВЕТРОМ

ПЕСМА

Десанка Максимовић

Била једном нека песма
зачудо топла, зачудо тиха,
али је некако при рођењу
без једнога остала стиха.

Добри су се градили људи
да не виде ту њену ману
и песма се једном усуди
да изиђе пред свет и то по дану.

Међутим је неки човек зао
повикао за њом: „Хрома је, хрома!“
И она је побегла уплашено
и није излазила више из дома.

А била је нежнија од маслачка,
била је нежнија од јагода,
и патила је, патила много,
што не може као сви да хода.

Али по старом закону неком
који и песме обухвата,
пробудила се изненада
једнога јутра као крилата.

Окрилатила је песма хрома
и мада нема једнога стиха,
лети високо, високо веома,
зачудо топла, зачудо тиха.

ТЕК ОНАКО

Владимир Андрић

Немајући ништа
посебно на уму
ево само пешке
корачам по друму

РАЗГОВОР С ВЕТРОМ
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РАЗГОВОР С ВЕТРОМ

ПЕСНЯ

Десанка Максимович

Жила на свете песня,
была тепла и тиха.
Да только от рожденья –
без одного стиха.

Лгали добрые люди:
мол, изъян нипочём.
А песня – не зная, что будет, –
однажды покинула дом.

Кто-то ей злобно крикнул:
„Хромоножка! Калека!“
Она убежала подальше
от того человека.

Песня нежней, чем клевер,
песня нежней, чем млеко,
мучилась и страдала,
оттого что калека.

Но, по закону старому,
время врачует утраты –
проснулась однажды песня
и поняла, что крылата.

Калека стала крылатой
и без того стиха,
и полетела куда-то
ввысь, тепла и тиха.

Е.Г.

ПРОСТО ТАК

Владимир Андрич

Я ничего
не имею в виду
просто пешком
по дороге иду
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Немајући ништа
посебно на мети
што да идем даље
то је ван памети

Немајући ништа
посебно у глави
ја скретох са друма
задремах у трави

Немајући ништа
посебно у виду
мало и поседех
на оближњем зиду

Немајући ништа
посебно да јавим
боравим под небом
тако – средње плавим

УВЕК

Никола Вујчић

Увек кад сам дошао до,
рекли су ми: Остави то!

Увек кад бих дошао скоро пред,
морао сам да станем у други ред.

Увек кад бих се понео на,
рекли су ми: Силази, то не ваља!

Увек кад сам улазио у,
рекли су ми: А шта ћеш ту?

Увек кад сам био при,
рекли су ми: Зашто баш ти?

Увек кад сам ишао уз,
био сам некако баксуз.

Једино кад сам ишао кроз,
ишао сам као брзи воз!

РАЗГОВОР С ВЕТРОМ
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Нет никакой
особенной цели
вьётся дорога
и я при деле

Нет ничего
у меня в голове
с дороги свернул
задремал в траве

Нет ничего
такого во мне
шёл себе шёл
присел на стене

В общем-то нечего
мне вам сказать
жаль не умею
в небе летать

А.Б.

ВСЕГДА

Никола Вуйчич

Всегда, когда доходил я до,
мне говорили: – Оставь – не то!

Я почти вырывался вперёд и над,
а меня заставляли встать во второй ряд.

Всегда, когда залезал я на,
мне говорили: – Слезай, не надо!

Всегда, когда я забирался в,
говорили: – И что у тебя в голове?

Всегда, когда я был на или при,
мне говорили: – А почему именно ты?

Когда я был за и когда я был против,
я всё всегда почему-то портил.

И только когда проходил насквозь,
я шёл без помех – словно скорый поезд!

А.Б.
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БРАТАЦ

Бранко Стевановић

Морао би негде,
бар у филмској причи,
да постоји неко
ко на мене личи.

 Требало би, макар
 због штоса, рекламе,
 да постоји јунак
 који личи на ме.

И наравно – зна ме.
Зна и како ми је.
Зато га и тражим.

 Зато се и крије.

СУНЦОКРЕТ

Душко Трифуновић

Поведи ме у жарко поље
у поље пуно сунцокрета
помози ми да видим боље
да схватим тајну овог света

Научи ме да видим биље
да видим семе како клија
отргни ме од ове збиље
хоћу да биљка будем и ја

       Све што је икад сјало
       све што је икад знало
       какав је овај свет

       све што ти на ум пало
       све је то тако мало
       какав је сунцокрет! 

РАЗГОВОР С ВЕТРОМРАЗГОВОР С ВЕТРОМ
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БРАТЕЦ

Бранко Стеванович

Думаю, что где-нибудь,
а может быть, в кино,
похожий на меня герой
живёт давным-давно.

 Наверно, шутки ради
 в кругу иного дня
 живёт какой-то дядя,
 похожий на меня.

Он точно знает, каково
на свете мне – всё знает он.
Ну, вот я и ищу его.

 Ну, вот он и скрывается.

А.Б.

ПОДСОЛНУХ

Душко Трифунович

Давай с тобой в поле выйдем
там подсолнухов – не сосчитать
научи меня лучше видеть
чтоб тайну мира понять

Научи меня видеть травы
тёплым семечком прорастать
оторви ты меня от яви
я хочу травинкою стать

 Всё что когда-то сияло
 всё что когда-то знало
 каков этот белый свет

 всё что тебе примечталось
 было таким же малым
 как жёлтый подсолнух этот

А.Б.
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УЗМИ ВЕЛИКИ ЕКСЕР

Мирослав Настасијевић

Узми велики ексер
и облак што небом хита
закуцај чврсто над градом
да некуд не одскита.

Узми велики ексер
па кад завршиш све то
закуцај август за земљу
да увек буде лето.

Узми велики ексер
и радошћу наоружан
закуцај сваки свој осмех
да имаш кад си тужан.

ШТА ЈЕ ЛАЖ

Недељко Попадић

Велика или мала,
неважна или битна,
лаж је ружна, дабоме,
па чак и кад је ситна.

Најгора особина,
прљавија од блата,
лаж је крива због свађе,
лаж је узрочник рата.

И нема тога кога
лаж заболела није.
Најгора лаж је кад се
иза осмеха крије.

Опасна, као ватра
и као дивље воде.
Остати због ње сам ћеш.
Са њом си без слободе.

Свака те лаж заболи,
али једну не преболиш:
када те слаже неко
кога искрено волиш.

РАЗГОВОР С ВЕТРОМ
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ВОЗЬМИ БОЛЬШОЙ ГВОЗДЬ

Мирослав Настасиевич

Возьми большой гвоздь:
мечется пó небу облако,
прибей же его над городом,
чтоб своё место помнило.

Возьми большой гвоздь
и крепко над белым светом
приколоти к земле август,
чтоб всегда было лето.

Возьми большой гвоздь
и, радостью вооружён,
развесь на стенах улыбки
на случай грустных времён.

А.Б.

ЧТО ТАКОЕ ЛОЖЬ

Неделько Попадич

Большая или малая,
неважная или существенная,
ложь всегда отвратительна,
даже когда естественна.

Худшее зло, которое
грязнее, чем грязь, – она.
Ложь виновата в ссорах,
ложью живёт война.

Любому ложь – как удар,
больно от лжи становится.
Худшая ложь – когда
она за улыбкой кроется.

Она опасней огня,
злей, чем дикие воды.
С ней ты один, ты одна –
вы лишены свободы.

Всякая ложь – как нож,
но этой ты не забудешь:
когда солжёт тебе тот,
кого ты искренне любишь.

А.Б.
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ОПРОСТИ

Зоран М. Јовановић

Желео бих једно опрости,
по могућности без кости,
тако да се у грлу не заглави,
а када се пред некога стави
да подсећа
на букет цвећа.

Желео бих једно опрости
које може да премости
две обале далеке
неке
велике реке.

Такво опрости које уме да нађе
лек за све свађе,
које чак може да проради
и када неко само помисли да се посвади.

Јер када се прашта
може се рећи свашта,
али тада све речи имају удице и ости,
једина права је: опрости.

МАМА, КАКО ДА ПИПНЕМ МРАК

Драган Лукић

Мама, како да пипнем мрак,
неке лепе, тихе ноћи,
кад је тако чудно лак,
кад порастем да л’ ћу моћи?

Мама, како да пипнем мрак,
пружам прсте, празне руке,
мрак је као црни облак,
задаје ми много муке?

Мама, како да пипнем мрак,
ја у њему, њега нема,
идем кроз мрак по корак,
каква је то чудна шема?

РАЗГОВОР С ВЕТРОМ
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ПРОСТИ

Зоран М. Йованович

Мне найти бы такое прости,
чтобы запросто произнести,
чтобы горло и губы ласкало,
чтобы нежности не расплескало,
чтоб взяла его ты,
как цветы.

Мне найти бы такое прости,
чтоб два берега вместе свести
самой бурной реки
всему вопреки.

Мне б такое прости, чтоб лечило от ссор,
выметая, как сор,
все обиды и глупые споры
наперёд до уже невозможной бессмысленной ссоры.

Можно было б опять
что угодно сказать –
вон их сколько, колючек, скопилось в горсти.
Всё ничто рядом с этим: прости.

М.Т.

МАМА, КАК МНЕ ПОТРОГАТЬ МРАК?

Драган Лукич

Мама, как мне потрогать мрак?
В эту тихую, тёплую ночь
он так звонок и лёгок так...
Вырасту – будет невмочь.

Мама, как мне потрогать мрак?
Он сквозь пальцы уходит из рук,
нахлобучен на мир, как колпак,
от него всюду столько мук.

Мама, как мне потрогать мрак?
Я ведь в нём – а его нет.
Сквозь чёрные тучи, за шагом шаг,
иду, надеясь на свет.
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Мама, како да пипнем мрак,
за мене се мрак не лепи,
какав је то црни лак,
у мраку смо, ал’ не слепи?

Мама, како да пипнем мрак? –
не плашим се мрака, мама,
ја сам дечак и јунак,
лепа је и ноћна тама.
Мама, како да пипнем мрак?

БИЈЕЛА ВРАНА

Драган Радуловић

Црно поље заспа прво,
црна ноћ неозвездана,
црна трава, црно дрво,
– а бијела врана!

Црном селу црни стас,
над њим црна грана,
црно шибље, црни клас,
– а бијела врана!

Већ се чује са свих страна
црно перје није хтела,
није врана била – врана,
–  остала бијела!

ШАРЕН ЛАЖ

Стеван Раичковић

Испод брда званог Шиљак Мрк
Баш уз реку звану Бели Вир
Живео је старац звани Седи Брк
У колиби званој Дубок Мир.

Поред реке беше плажа Песак Жут
Уз обалу беше чамац Лаки Чун
Од обале до колибе стаза Уски Пут
Крај колибе псето мало Бела Трун.

РАЗГОВОР С ВЕТРОМ
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Мама, как мне потрогать мрак?
Отчего же он так прозрачен,
а сверкает, как чёрный лак...
Мы во мраке – но мы ведь зрячие?

Мама, как мне потрогать мрак? –
Только ты не бойся сама,
я ведь мальчик, значит – юнак.
Как красива ночная тьма...

Мама, как мне потрогать мрак?

А.Б.

БЕЛАЯ ВОРОНА

Драган Радулович

Чёрное поле спит величаво,
чёрная ночь бездонна,
чёрное дерево, чёрные травы
– белая ворона!

В чёрной деревне черны фигуры,
чёрных теней колонны,
чёрные утки, чёрные куры
– белая ворона!

Её ругали со всех сторон:
чёрных перьев не захотела,
мол, не бывает таких ворон –
но она оставалась – белой!

А.Б.

ПЁСТРАЯ СКАЗКА

Стеван Раичкович

У горы, названной Злой Скалой,
По-над речкой, названной Омутом-Без-Дна,
Жил старик по имени Чуб Седой,
В хижине, названной Глубокая Тишина.

Возле речки пляж Песок-Не-Обогнуть,
У берега лодка Лёгонький Челнок,
От берега до хижины  дорога Узкий Путь,
Прямо перед хижиной пёсик  Белый Клок.
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        Једном тако Седи Брк
        Закључао Дубок Мир
        Па крену низ Уски Пут
        Полако на Бели Вир.

        Стиже већ на Песак Жут
        И уђе у Лаки Чун
        У даљини Шиљак Мрк
        Обасјао месец пун.

        Веслао је Седи Брк
        Полако низ Бели Вир
        Оста за њим Песак Жут
        Оста за њим Дубок Мир.

        Веслајући Седи Брк
        Пао је у дубок сан
        Све док није Лаки Чун
        Ушао у бели дан.

Ливада је пред њим звана Зелен Шир
На ливади сива стена Ован Шут
Поред стене дуго стабло Тврди Жир
Покрај стабла колибица Тихи Кут.

Око ње је плот од прућа Оштри Трн
Он сакрива башту звану Танки Клас
Из баште се чује псето Рундов Црн
Ту станује баба звана Седа Влас.

        Седи Брк и Седа Влас
        Напустише Зелен Шир
        Уђоше у Лаки Чун
        Па с њиме низ Бели Вир.

        Оста тако Шиљак Мрк
        Оста чак и Ован Шут
        Седа Влас и Седи Брк
        Кренуше на далек пут.

        Дубок Мир и Тихи Кут
        Обасјао месец пун
        Лаје на њег Рундов Црн
        Лаје чак и Бела Трун.

        Седи Брк и Седа Влас
        Застану где шуми раж
        Причајућ по свету свуд
        Причу звану Шарен Лаж.

РАЗГОВОР С ВЕТРОМ
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 Вечером однажды Чуб Седой
 Вышел из Глубокой Тишины
 И побрёл, ступив на Узкий Путь,
 К Омуту-Без-Дна поискать волны.

 Пересёк Песок-Не-Обогнуть,
 Сел на весла в Лёгонький Челнок
 И увидел, что над Злой Скалой
 Жёлтый лунный лик полон и высок.

 Приналёг на вёсла Чуб Седой
 И поплыл по Омуту-Без-Дна.
 Позади Песок-Не-Обогнуть,
 Позади Глубокая Тишина.

 Но устал в дороге Чуб Седой 
 Сон его накрыл, как большая тень.
 Спал, покуда Лёгонький Челнок
 Не причалил прямо в белый день.

Перед ним луг, названный Зелёная Сторона,
На лугу утёс, названный Высокая Грудь,
Чуть поодаль  дерево Твёрдая Сосна,
Рядышком с деревом хижина Тихая Суть.

Возле хижины плетень Терновая Игла,
Окружил усадьбу он Вспаханная Пядь,
Где живет собачка по кличке Чёрная Мгла,
Где живет старушка по имени Седая Прядь.

 Вместе Чуб Седой и Седая Прядь
 (Замерла Зелёная Сторона)
 Сели в быстрый Лёгонький Челнок,
 Чтобы плыть по Омуту-Без-Дна.

 Позади гряда со Злой Скалой,
 Позади утёс Высокая Грудь.
 Вместе Чуб Седой и Седая Прядь
 Отправляются в дальний путь.

 Тишь Глубокую и Тихую Суть
 Освещает полная луна.
 Лает на неё Белый Клок,
 Лает на неё Чёрная Мгла.

 Чуб Седой и Седая Прядь
 Вышли там, где шумит рожь,
 Чтоб всему миру сказку рассказать.
 Не поймёшь, где правда в ней, а где ложь.

Ю.П.
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КАКО СЕ ГЛЕДА НЕБО

Гордана Тимотијевић

Небо се гледа тако што се сатима лежи у трави,
толико дуго да се све ружно на свету заборави.

Онда се отворе очи полако, полако,
и угледа се нешто што не види свако.

Најпре се види само небо плаво и бескрајно,
а затим нешто скривено и само теби знано.

Видиш кућу, оџак и облак дима, 
мајку која те чека пред вратима.

Видиш јабуку која пред кућом цвета,
на небу видиш свој део света.

Више се не бојиш муње и грома, 
у души носиш слику небеског дома.

НАСРТАУФЕН ЧОВЕК

Радован Вуков Караџић

Питам се често, и питаћу се
Довек:
Да ли постоји тај
Насртауфен човек?
Да ли постоји, у шта се броји,
Где спава, кога се боји?

И питао сам се – какав ће бити
Сусрет са њиме?
Хоће ли вољети мене и моје
Обично име?

Али једне ноћи, иза једног петка,
У једном сну без краја и почетка,
Налете на мене створ љут и натмурен,
Лично тај Насртауфен.

Страшно. Све је на њему неко
Измешо и побрко.
Бркове носи на врату

РАЗГОВОР С ВЕТРОМ
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КАК СМОТРЯТ НА НЕБО

Гордана Тимотиевич

Нá небо смотрят так: часами лежат в траве,
пока не забудут всё плохое, что есть в голове.

Тогда открывают глаза – понемногу, тихо совсем –
и видят заветное – то, что видно отнюдь не всем.

Сперва видят просто небо – бескрайнюю синюю бездну,
а потом что-то скрытое – то, что только тебе известно.

Ты видишь дом, и очаг, и дымок из трубы – у ворот
там тебя мама встречает: видишь – вон она ждёт.

Видишь ты нá небе яблоню, цветущую перед домом,
видишь часть мира, с детства тебе знакомую.

И больше уже не боишься ни молнии, ни грома:
теперь ты несёшь в душе образ небесного дома.

А.Б.

ПЕРЕПУТАННЫЙ ЧЕЛОВЕК

Радован Вуков Караджич

Я часто спрашиваю и буду спрашивать
Весь свой век:
Есть ли на свете этот
Перепутанный человек?
Существует ли он и кем он себя считает?
Где он спит, что его пугает?

Я спрашиваю себя – как же так, почему
Непременно должен встретиться с ним я?
Да и понравлюсь ли я ему?
А мое обычное имя?
Но вот однажды ночью, в пятницу, проваливаюсь устало
В тяжкий сон без конца, без начала,
И вдруг на меня налетает существо угрюмое, лютое –
Ни дать ни взять – он, перепутанный.

Страшное дело. Всё в нем
Так перепутано, что хоть плачь.
Даже усы на затылке –
Усач не усач?..
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И није прави брко.
У једном оку има канџу,
А и друго је строго.
Нос му је на лакту,
Уместо носа носи браду,
А уши, велике уши,
Е, што је много – много,
Носи у џепу
Да му их не украду.

Неће да збори, или не уме,
А наше речи баш не разуме.
Не воли мене, ни моје име,
Ни наша лета, ни наше зиме.
За нашу јесен неће да чује,
С пролећа страшне снове снује. 

Ја не знам ко такве створове
Ствара.
То мора бити творац
Без дара.
И не знам ко иде још даље
И даље,
И ко их у дечје снове
Шаље.

Пусти ме; љут сам на такве грешке.
Зато се будим брзо и пешке.
И да се тај сан из снова брише.
Да се Насртауфен не сања више.

И да нам такав никад не дође.
А ако дође –
Да лоше прође.

НЕЗНАНИ ЈУНАК

Драгомир Ђорђевић

Поколења многа
Поносе се њиме
Иако је незнан
Што му каже име

Захвално потомство
Споменик му диже

РАЗГОВОР С ВЕТРОМ
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В одном глазу коготь,
Да и другой смотрит строго.
Нос на локте,
Вместо носа торчит борода,
А уши, большие уши –
Чего-чего, а ушей у него много –
Перепутанный носит в кармане,
Чтоб не украли, а то беда.

Не то говорить не хочет, не то не умеет сказать,
А наших речей и вовсе ему не понять.
Не по нраву ему ни имя мое, ни я,
Ни наше лето, ни тем более наша зима.
А уж о нашей осени он и слышать не хочет.
Год напролёт с весны
Детям он посылает страшные сны. 

И кто его только, кто
Его такого создал?
Кто бы он ни был – это творец
Бездарный.
А ведь этот кто-то
Идёт всё дальше и дальше...
Ну и шутки – такое
Ребёнку во сне увидать!

Хватит! Меня просто бесят такие ошибки,
Поэтому я просыпаюсь быстро и без улыбки.
Чтоб этот сон навсегда без следа испарился,
Чтоб никому перепутанный больше не снился.

Только б он к нам наяву никогда не явился.
А уж если придёт –
Пусть все зло с собой унесёт.

А.Б.

НЕИЗВЕСТНЫЙ ГЕРОЙ

Драгомир Джорджевич

Многие поколения
Гордятся своим героем
Хоть имя его неизвестно
Но время его не скроет

Потомки благодарные
Ему монумент отстроят
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Признање за њега
Тек по смрти стиже

Шта је учинио
Е то мање-више
На том споменику
Уопште не пише

Јер није ни важно
Пошто је зацело
Учинио неко
Врло крупно дело

Без кога би била
Сасвим друга слика –
Не би било ни нас
Ни тог споменика

СВЕТ

Душан Радовић

Цвет је чекао пчелу,
пчела је тражила цвет.
И испало је:
велики је свет,
тешко је дочекати пчелу,
још теже наћи цвет.
А свуд по свету
пчеле у лету,
а сав свет у цвету!

СРПСКО-РУСКА ПЕСМА

Мирјана Булатовић

И српско дете и дете руско
вољеној сестри каже гуско.

Свако има стрица и тетку
и слично живи у почетку.

РАЗГОВОР С ВЕТРОМ
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Хоть подвиг его признают
Лишь после смерти героя

А что же он совершил
Этот герой отважный
О том не напишут толком
Но это ведь и не важно

Потому что и правда
Он же на самом деле
След очень важный оставил
И не забыт доселе

Не было бы без героя 
Без его сердца пламенного
Ни мира ни нас с тобою 
Ни этого памятника

Ми.Б.

МИР

Душан Радович

Цветок ожидал пчелу,
пчела искала цветок.
Поверьте – это сбылось в один прекрасный денёк!
Мир так велик,
трудно дождаться пчелы.
Мир так жесток,
трудно найти цветок,
Но всё же и там, и тут
пчёлы жужжат налету,
и весь наш мир в цвету!

А.Б.

СЕРБСКО-РУССКИЕ СТИХИ

Мирьяна Булатович

И сербские дети, и русские дети
любимой сестре говорят: мой свете.

У всех есть дяди, и тёти тоже,
и жизнь вначале у всех похожа.
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И српска мајка и руска мати
за своје дете све ће дати.

На крају дана обе мајке
последњом снагом читају бајке.

Можда се овде упитате: 
Где су српске и руске тате?

Очинство им веома прија, 
али их мучи историја.

Кад се мама уз дете смести,
тата гледа последње вести:

Је ли Русија здрава и жива?
Шта се у драгој Москви збива?

А руски отац мисли на нас:
Како ли је Србија данас?

Руси нас воле кад нико не сме.
И још преводе наше песме.

РАЗГОВОР С ВЕТРОМ
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И сербская мать, и русская мать
готовы всё ребёнку отдать.

Под занавес дня и та, и другая
из последних сил сказки читают.

А где же – наверно, вы спросите здесь, –
где сербские папы и русские где?

Отцовство для них отрада, и всё же
история мучает их и тревожит.

Мама возле ребёнка пристроится,
а папа смотрит последние новости:

Как там Россия – жива ли, здорова ли?
Что в Москве – всё ли толково там?

И русский отец помнит про нас:
Как держится Сербия? Что с ней сейчас?

Нас русские любят, хоть сербы не в моде.
Ещё и наши стихи переводят.

А.Б.



Уђеш у књигу мали - изађеш велики.

Душан Радовић

Войдёшь в книгу маленьким - 
выйдешь большим.

Душан Радович

Уђеш у књигу мали – изађеш велики.

Душан Радовић

 

Войдёшь в книгу маленьким – выйдешь большим.

Душан Радович
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Игра је за човека најлепши дар слободе.
 Љубивоје Ршумовић

Након тротомне Антологије српског песништва, до сада најобим-
нијег уређеног збира српске поезије ХХ века на руском језику, Андреј 
Борисович Базилевски, писац, преводилац, истраживач и приређивач, 
доктор филолошких наука, почастио је српску и руску културну јавност 
великом двојезичном панорамом српске поезије намењене деци, од ње-
них почетака до данас. Овај истраживачко-приређивачки подухват бисмо 
мирне душе могли назвати и правим-правцатим подвигом. Требало је, го-
динама, дане и дане проводити како у српским тако и у руским библиоте-
кама, пронаћи и прочитати обиље књига и периодичних издања, сабрати 
и пребрати на хиљаде песама, да би се дошло до основног материјала 
– полазне станице за тежак и одговоран рад на концепцији и садржини 
књиге. 

Уметничка поезија за децу, веома богат и разнолик сегмент српске 
књижевности, расте и развија се дуже од двеста година, а њени темељи 
дубоко су укорењени у обиљу говорног блага, будући да она, једнако као 
и сви други сегменти савремене књижевности, води порекло од усмених 
народних умотворина које су се вековима преносиле с колена на колено 
и прилагођавале условима живота и деловања људи чијем говорном под-
ручју припадају. Треба имати на уму да је усмена, а у прво време и забе-
лежена народна књижевност, била на равне части намењена одраслима и 
деци, што је разумљиво ако се има у виду да је дете сматрано човеком у 
малом. Састављачу панораме с правом су биле интересантне по форми 
сажете, деци разумљиве, а по вредности изузетно дубоке и широке, духо-
вите народне песме.

Књигом радости, поред ниске бисера српске народне поезије за 
децу, обухваћено је више од хиљаду пробраних песама око двеста триде-
сет аутора, а немерљиви допринос њиховом приближавању очима и души 
руског читаоца, дало је шездесет пет преводилаца, укључујући и самог 
приређивача. 

Међу ауторима заступљеним у овој панорами има имена познатих 
тек пажљивим проучаваоцима историје књижевности, затим оних који ге-
нерацијама остављају дубок траг у свести и сећању многих читалаца, па 
већ проверених новијих гласова у књижевности за децу, али и оних који 
једва да су се огласили, па се од тога имало шта одабрати. Иако књига 
није грађена од човека до човека, него од песме до песме, приређивач је, 
јасно, посебну пажњу посветио великанима чије стваралаштво предста-
вља поуздане тачке ослонца читаве српске поезије за децу: Јовану Јова-
новићу Змају, Душану Радовићу, Љубивоју Ршумовићу... А и сви остали 
заступљени аутори су овде на свом месту, као код своје куће. 

Распоредивши песме у уводни део, три велика поглавља са по се-
дам мотивски обликованих циклуса и одјавни део, при чему сложеност 
тема прати узрасне карактеристике и способности поимања читалаца од 
најмлађих до готово одраслих, па и самих одраслих, Андреј Базилевски 
је, у ствари, саградио чудесни врт детињства, подједнако и на потпуно 
исти начин, из истих разлога, интересантан српском и руском савременом 
младом и заувек младом читаоцу. Они, пак, који располажу знањем оба 
језика, могу додатно да уживају и удовољавају својој читалачкој знати-
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жељи, јер је познато да свака успешно преведена песма, сваки препев, 
носећи особености и писца и преводиоца, јесте, у извесном смислу, ново 
уметничко дело. 

У овој књизи-играоници је стиховима начињено мноштво занимљи-
вих вијугавих стазица, клупа у сенци дрвећа са крошњама пуним птица 
и сунца, жустрих поточића, шарених мостића, љуљашки, клацкалица и 
пењалица, кутијица за осмехе, недоумице, понеки уздах и покоју сузицу, 
најбоље радосницу. На овом свима намењеном а у суштини само изабра-
нима доступном месту, у врту вечите детиње искрености, напајани жи-
вом водом која тече из извора доброте, бујају зачуђеност,  радозналост и 
одлучност да се победи у игри коју свако од нас одвајкада игра са самим 
собом, а чији је крајњи исход – радост човечности.

Бранко Стевановић
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Игра для  человека – лучший дар свободы.
Любивое Ршумович

После трёхтомной Антологии сербской поэзии, самого объёмного 
и упорядоченного собрания сербской поэзии ХХ века на русском языке, 
Андрей Борисович Базилевский, литератор, переводчик, издатель и ис-
следователь, доктор филологических наук, дарит сербской и русской чи-
тающей публике большую двуязычную панораму сербской поэзии, адре-
сованной детям, от её истоков до нынешнего дня. Это исследовательско-
издательское начинание с чистым сердцем можно назвать подвигом. Надо 
было годами вести поиск в сербских и русских библиотеках, прочесть 
множество книг и периодики, собрать тысячи стихов, чтоб выявить 
основной материал – исходную точку трудной и ответственной работы 
над концепцией и содержанием книги.

Поэзия для детей, весьма богатая и многоликая составляющая серб-
ской литературы, растёт и развивается более двухсот лет, а её фундамент 
прочно укоренён в сокровищнице речи – ведь она, так же, как все прочие 
роды и жанры литературы, восходит к устному народному творчеству, 
которое веками передавалось от поколения к поколению, помогая адап-
тироваться к условиям жизни и труда людям, чьей языковой территории 
оно принадлежит. Надо помнить: устная, а первое время и записанная, 
народная поэзия была в равной мере адресована и взрослым, и детям, что 
не удивительно – ведь ребёнка считали человеком в миниатюре. Соста-
вителю панорамы недаром были интересны сжатые по форме, понятные 
детям, а по смыслу исключительно глубокие, ёмкие, остроумные народ-
ные стихотворения.

В Книгу радости, кроме жемчужной россыпи сербской народной 
поэзии для детей, вошло более тысячи избранных стихотворений почти 
двухсот тридцати авторов, а в то, чтобы приблизить их к глазам и душе 
русского читателя, неоценимый вклад внесли шестьдесят пять перевод-
чиков, в том числе сам редактор-составитель.

Среди авторов, представленных в панораме, есть имена, известные 
лишь дотошным знатокам истории литературы, и имена тех, кто оставил 
глубокий след в сознании и памяти многих поколений читателей, есть 
уже громко прозвучавшие новые голоса и голоса тех, кто едва заявил о 
себе; тут было из чего выбирать. Хотя книга построена не от человека 
к человеку, а от стиха к стиху, составитель, конечно, уделил особое вни-
мание крупнейшим авторам, чьё творчество даёт надёжные точки опоры 
всей сербской поэзии для детей: Йовану Йовановичу-Змаю, Душану Ра-
довичу, Любивое Ршумовичу... Да и все остальные здесь на своём месте 
– как у себя дома.

Сгруппировав стихи во вводной части, трёх больших разделах – по 
семь тематически сформированных циклов – и в финальной части (при-
чём композиция мотивов учитывает возрастные характеристики и осо-
бенности восприятия читателей – от самых младших до почти взрослых), 
Андрей Базилевский, по сути, вырастил чудесный сад детства – одина-
ково, совершенно сходным образом, по одним и тем же причинам инте-
ресный современному сербскому и русскому читателю – юному и тому, 
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кто остался молод. Те же, кто знает оба языка, могут получить дополни-
тельное удовольствие и утолить своё любопытство, читая и оригинал, и 
перевод. Ведь известно: любое удачно переведённое стихотворение, вся-
кое переложение выражает своеобразие и автора, и переводчика, оно, в 
известном смысле, есть новое художественное произведение.

В этой книге – саду игр – стихом создано множество причудливо 
вьющихся тропинок, скамеек в тени деревьев, чьи кроны полны птиц и 
солнца, проворных ручейков, разноцветных мостиков, качелей, карусе-
лей, лесенок. Есть здесь и комнаты смеха, и уголки сомнений, порой вздо-
хов, а то и слёз (чаще слёз радости). Здесь, в месте, предназначенном для 
всех, а в сущности доступном лишь избранным, в саду вечной детской 
искренности, напоённые живой водой из родника доброты, буйно рас-
цветают изумление миром, жажда познания, решимость победить в игре, 
в которую каждый из нас играет сам с собой, а смысл которой – радость 
обретения человечности.

Бранко Стеванович
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Веома кратке напомене

Грађа поезије за децу је неизмерна. Није све што је раније написано 
доступно чак ни најзнатижељнијем погледу, прелепе песме се рађају свакога 
дана. Сабирање антологије (састављање цветника) – бескрајан је посао. Он 
подразумева непрестано допуњавање и мењање састава текстова, надме-
тање међу њима за право присуства. Ова књига је сачињена једноставније и 
са више благонаклоности према остварењу и аутору. Њу је умесније назва-
ти панорамом – обимним сагледавањем дубине поетског пространства из 
једне, личне, тачке гледишта са довољно широким, али, у суштини, не и 
потпуним видиком. Овде много чега има – али много тога и нема.

Песника је у књизи више од две стотине, а и чета преводилаца је јака 
(иако их је за две трећине мање). Сви аутори имају свој сликовит ритам, свој 
урођени рукопис – час брижљив, према обрасцу, час нераван, а час и малко 
незграпан (али то није лоше!). У преводима се уочавају разне школе: неко 
преноси с дубоким поштовањем оригиналног текста, неко дописује своје, 
а неко у потпуности прерађује изнова. Све је употребљено – једини услов 
је био да стих звучи природно, звонко, енергично – да не буде досадно за 
читање и да се жели запамтити.

Неке одличне руске преводе није било могуће укључити у књигу, бу-
дући да оригинали нису пронађени (а тражили су их многи искусни ис-
траживачи). Осим тога, на руском језику се наилази и на такве „српске“ 
песмице, које не знају чак ни сама српска деца!... Има књижица превода 
које се готово сасвим састоје из проширених изрека: оригинала као таквих 
нема – већ само у народу насталих оштроумних говорних израза, којима је 
у другом језику мајстор придодао форму стиха.

При раду на панорами узета су у обзир руска издања: Јован Јовано-
вић Змај, Стихотворения / Саставила – Н. Вагапова, Москва 1958; Десанка 
Максимовић, Навстречу весне / Превео – Д. Самојлов, Москва 1961; Мира 
Алечковић, Серебряный поезд / Превео – Ј. Вронски, Москва 1963; Драган 
Лукић, Трубка капитана / Превео – Ј. Вронски, Москва 1966; Золотое ябло-
ко: Сербские народные песенки и считалки / Препевао – Л. Јахнин, Москва 
1967; Мира Алечковић, После четверга – среда / Слободан превод – М. Сер-
гејева, Москва 1968; Душан Радовић, Голубой заяц / Превела – Т. Макарова, 
Москва 1968; Григор Витез, Полный дом веселья / Превели – Ј. Вронски, 
И. Токмакова, Москва 1970; Утро: Детские песенки народов Югославии / 
Препевао – Л. Јахнин, Москва 1971; Јован Јовановић Змај, Весёлые чудеса 
/ Превео – Л. Јахнин, Москва 1974; Серебряный рожок: Детские песенки 
народов Югославии / Препевао – Л. Јахнин, Москва 1976; Мальчишечья 
свирель: Стихи поэтов Югославии / Саставила – Т. Вирта, Москва 1980; 
Давайте расти: Стихи югославских поэтов / Превео – Л. Јахнин, Москва 
1986; Антология сербской поэзии [Т.1-3] / Саставио – А. Базилевски, Москва 
2004, 2006, 2008; Весёлая свирель: Сербские потешки, небылицы, сказочки 
и загадки / Саставио и превео – Л. Јахнин, Москва 2008. Из поменутих пуб-
ликација узето је мање од 1/10 превода, који су ушли у књигу.

Као наслови одељака искоришћени су редови Д. Огњановића, Г. Вите-
за, В. Царића, Г. Тартаље; Ј. Јовановића Змаја, Д. Радовића, Д. Трифуновића, 
Д. Радуловића, Д. Лукића, Л. Блашковића, Г. Брајовић; С. Јовановић, Д. 
Ђорђевића, З. Костића Паланског, Б. Нешића, Г. Тимотијевић; В. Стојиљко-
вића, С. Марковића, М. Герова, М. Цере Михаиловића, В. Милошевића, А. 
Поповића. 
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Шта још пишу у напоменама? Руској деци могло би се објаснити, да је 
вила – биће из бајки, да су „Борба“ и „Политика“ – називи новина, а Марко – 
омиљени јунак српског епоса. Српској – да је Ижора река, на чијим обалама 
су се руски витезови борили с туђинцима... Напокон, непознатог у књизи 
готово да нема; ко зажели – сам ће наћи одговоре, треба само малчице да 
се потруди.

У Србији је објављено много зборника, антологија, хрестоматија по-
езије за децу; они су са захвалношћу проучени и искоришћени од стране 
састављача ове панораме. Посебна захвалност – каталозима, фондовима и 
сарадницима српских и руских библиотека, где су прегледане стотине, ако 
не и хиљаде књига. Током рада су све време били уз мене добронамерни, 
пажљиви пријатељи: Мирјана Булатовић и Бранко Стевановић. Помогли су 
– и срцем и радом – многи људи, међу њима и сами аутори, који су достави-
ли своје песме. Свима – наклон до земље.

Андреј Базилевски

(Са руског превео Бранко Стевановић) 
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Очень краткие примечания

Материал детской поэзии неисчерпаем. Не всё ранее написанное до-
ступно даже самому пытливому взгляду, прекрасные стихи рождаются 
каждый день. Собирание антологии (составление цветника) – дело бес-
конечное. Оно предполагает неустанное пополнение и изменение состава 
текстов, состязание между ними за право остаться. Данная книга устроена 
проще и благосклонней к произведению и автору. Её уместнее назвать па-
норамой – развёрнут вид в глубину стихового пространства из одной, лич-
ной, точки зрения с довольно широким, но, само собой, не полным обзором. 
Здесь многое есть – но многого и нет.

Поэтов в книге – две с лишним сотни, и переводчиков отряд солидный 
(хоть втрое меньше). У всех авторов свой образный ритм, свой природный 
почерк – то старательный, как в прописях, то неровный, а то и малость ко-
рявый (вот уж не беда!). В переводах видны разные школы: кто перелагает с 
почтением к первооснове, кто дописывает своё, а кто и вовсе пересочиняет 
заново. Всё шло в дело – с единственной оговоркой: стих должен звучать 
естественно, звонко, энергично – чтоб не скучно было читать и хотелось 
запомнить.

Некоторые отличные русские переводы не удалось включить в книгу, 
ибо оригиналы не обнаружены (а искали их многие опытные следопыты). 
Кроме того, на русском языке встречаются такие «сербские» стишки, кото-
рых не знают даже сами сербские дети!.. Есть книжки переводов, где почти 
всё развёрнуто из поговорок: оригиналов как таковых не существует – есть 
лишь произнесённые народом меткие фразы, которым в ином языке мастер 
придал форму стиха.

При работе над панорамой учтены русские издания: Йован Йованович-
Змай. Стихотворения / Составила Н. Вагапова. М., 1958; Десанка Макси-
мович. Навстречу весне / Перевёл Д. Самойлов. М., 1961; Мира Алечкович. 
Серебряный поезд / Перевёл Ю. Вронский. М., 1963; Драган Лукич. Трубка 
капитана / Перевёл Ю. Вронский. М., 1966; Золотое яблоко: Сербские на-
родные песенки и считалки / Пересказал Л. Яхнин. М., 1967; Мира Алеч-
кович. После четверга – среда / Вольный перевод М. Сергеевой. М., 1968; 
Душан Радович. Голубой заяц / Перевела Т. Макарова. М., 1968; Григор 
Витез. Полный дом веселья / Перевели Ю. Вронский, И. Токмакова. М., 
1970; Утро: Детские песенки народов Югославии / Пересказал Л. Яхнин. 
М., 1971; Йован Йованович-Змай. Весёлые чудеса / Перевёл Л. Яхнин. М., 
1974; Серебряный рожок: Детские песенки народов Югославии / Переска-
зал Л. Яхнин. М., 1976; Мальчишечья свирель: Стихи поэтов Югославии / 
Составила Т. Вирта. М., 1980; Давайте расти: Стихи югославских поэтов в 
переводе Л. Яхнина. М., 1986; Антология сербской поэзии [Т.1-3] / Составил 
А. Базилевский. М., 2004, 2006, 2008; Весёлая свирель: Сербские потешки, 
небылицы, сказочки и загадки / Составил и перевёл Л. Яхнин. М., 2008. Из 
прежних публикаций взято менее 1/10 переводов, вошедших в книгу.

Как названия разделов использованы строки Д. Огняновича, Г. Витеза, 
В. Царича, Г. Тартальи; Й. Йовановича-Змая, Д. Радовича, Д. Трифуновича, 
Д. Радуловича, Д. Лукича, Л. Блашковича, Г. Брайович; С. Йованович, Д. 
Джорджевича, З. Костича-Паланского, Б. Нешича, Г. Тимотиевич; В. Сто-
ильковича, С. Марковича, М. Герова, М. Церы-Михаиловича, В. Милоше-
вича, А. Поповича.
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Что ещё пишут в примечаниях? Русским детям можно было бы пояс-
нить, что вила – сказочная фея, что «Борба» и «Политика» – такие газеты, а 
Марко – любимый герой сербского эпоса. Сербским – что Ижора это река, 
на берегах которой бились русские витязи с иноземцами... Однако непонят-
ного в книге почти нет; кто захочет – сам найдёт ответы, стоит только чуть 
постараться.

В Сербии издано много сборников, антологий, хрестоматий детской 
поэзии; они с благодарностью изучены и использованы составителем этой 
панорамы. Главная же благодарность – каталогам, фондам и сотрудникам 
сербских и русских библиотек, где просмотрены сотни, если не тысячи 
книг. В работе со мной были неразлучны доброжелательные, зоркие друзья: 
Мирьяна Булатович и Бранко Стеванович. Помогли – и душевно, и делом 
– многие люди, в том числе сами авторы, присылавшие свои стихи. Всем – 
поклон до земли.

Андрей Базилевский
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Азбучник аутора – Азбучник авторов

Српски народ. Сербский народ. 
36-60/37-61, 110/111, 296/297, 358/359, 
362/363, 414/415, 460/461, 830/831, 
916-920/917-921

Весна Алексић. Весна Алексич. 1958. 
968/969

Дејан Алексић. Деян Алексич. 1972. 
234/235, 480/481, 484/485, 826/827, 
846/847, 858/859

Драган Алексић. Драган Алексич. 
1941. 478/479, 1096/1097

Мирослав Алексић. Мирослав Алек-
сич. 1953. 32/33

Мира Алечковић. Мира Алечкович. 
1924-2008. 100/101, 316/317, 396/397, 
398/399, 426/427, 436/437, 448/449, 
514/515

Владимир Андрић. Владимир Ан-
дрич. 1944. 102/103, 104/105, 380/381, 
524/525, 560/561, 568/569, 592/593, 
626/627, 664/665, 688/689, 708/709, 
710/711, 718/719, 750/751, 1102/1103, 
1108/1109, 1156/1157

Драгослав Андрић. Драгослав Ан-
дрич. 1923-2005. 950/951

Радомир Андрић. Радомир Андрич. 
1944. 20/21, 200/201, 236/237, 860/861

Мирослав Антић. Мирослав Антич. 
1932-1986. 162/163, 180/181, 298/299, 
302/303, 434/435, 756/757, 834/835, 
942/943, 960/961, 962/963, 964/965, 
966/967, 968/969, 988/989, 1040/1041

Русомир Д. Арсић. Русомир Д. Арсич. 
1949. 74/75, 606/607

Зорица Бајин-Ђукановић. Зорица Баин-
Джюканович. 1952. 20/21, 22/23,  
26/27, 66/67, 80/81, 354/355, 566/567, 
768/769, 846/847, 894/895, 920/921, 
1000/1001, 1142/1143

Благоје Баковић. Благое Бакович. 1957. 
912/913, 944/945, 976/977

Влада Батинић. Влада Батинич. 1958. 
758/759

Стеван П. Бешевић. Стеван П. Беше-
вич. 1868-1942. 374/375, 816/817

Предраг Бјелошевић. Предраг Бело-
шевич. 1953. 1060/1061

Ласло Блашковић. Ласло Блашкович. 
1943-2001. 100/101, 124/125, 402/403, 
404/405, 440/441, 598/599, 618/619, 
736/737, 738/739, 750/751, 830/831, 
1110/1111

Борислав Богдановић. Борислав Бог-
данович. 1933. 860/861

Саша Божовић. Саша Божович. 1968. 
978/979

Горан Боричић. Горан Боричич. 1961. 
222/223, 526/527, 602/603

Драгомир Брајковић. Драгомир Брай-
кович. 1947-2009. 962/963

Гордана Брајовић. Гордана Брайо вич. 
1940-1996. 112/113, 130/131, 408/409, 
832/833, 1008/1009

Мирјана Булатовић. Мирьяна Булато-
вич. 1958. 534/535, 546/547, 620/621, 
628/629, 630/631, 634/635, 652/653, 
662/663, 668/669, 818/819, 852/853, 
890/891, 932/933, 940/941, 1016/1017, 
1104/1105, 1112/1113, 1122/1123, 
1174/1175

Душан Васиљев. Душан Васильев.
1900-1924. 1042/1043
Божидар Васиљевић. Божидар Васи-
льевич. 1951. 64/65, 142/143, 650/651, 
748/749, 898/899

Богољуб Бобан Велимировић. Бого-
люб-Бобан Велимирович. 1943. 
92/93

Николај Велимировић. Николай Ве ли-
мирович. 1881-1956. 254/255, 794/795, 
930/931

Бранислав Вељковић. Бранислав Вељ -
кович. 1948. 288/289, 340/341, 432/433

Весна Видојевић-Гајовић. Весна Видо-
е вич-Гайович. 1953. 274/275

Григор Витез. Григор Витез. 1911-1966. 
114/115, 132/133, 140/141, 150/151, 
168/169, 176/177, 190/191, 202/203, 
260/261, 290/291, 306/307, 312/315, 
348/349, 364/365, 384/385, 446/447, 
636/637, 674/675

Милован Витезовић. Милован Вите-
зович. 1944. 68/69, 136/137, 146/147, 
460/461, 656/657, 800/801

Јевтимије Буца Војиновић. Евтимие-
Буца Воинович. 1954. 342/343, 696/697, 
720/721

Винка Вујанић-Кафеџиски. Винка Ву-
я нич-Кафеджиская. 1948. 686/687

Никола Вујчић. Никола Вуйчич. 1956. 
656/657, 690/691, 1158/1159

Светислав Вуковић. Светислав Ву ко-
вич. 1936. 138/139

Славко Вукосављевић. Славко Ву ко-
сав левич. 1927-2004. 1130/1131

Верослав Гајовић. Верослав Гайо вич. 
1952. 242/243, 328/329

Лука Милованов Георгијевић. Лука 
Милованов Георгиевич. 1784-1828. 
332/333

Милорад Геров. Милорад Геров. 
1938-2011. 204/205, 308/309, 498/499, 
612/613, 642/643, 912/913, 1014/1015

Драган Грбовић. Драган Грбович. 
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1971. 154/155, 322/323, 900/901
Стојанка Грозданов-Давидовић. Сто-
ян ка Грозданова-Давидович. 1940-
2010. 68/69, 94/95, 114/115, 144/145, 
188/189, 206/207, 232/233, 340/341, 
638/639

Јован Грчић Миленко. Йован Грчич-
Ми ленко. 1846-1875. 168/169, 808/809

Милован Данојлић. Милован Даной-
лич. 1937. 86/87, 196/197, 370/371, 
558/559, 744/745, 910/911, 1008/1009, 
1080/1081, 1102/1103, 1144/1145

Милијан Деспотовић. Милиян Деспо-
тович. 1952. 164/165

Петар Деспотовић. Петар Деспо то вич. 
1847-1917. 792/793

Арсен Диклић. Арсен Диклич. 1922-
1995. 190/191

Сретен Динић. Сретен Динич. 1875-
1949. 866/867

Момир Драгићевић. Момир Драги че-
вич. 1947. 122/123

Драгорад Драгичевић. Драгорад Дра-
гичевич. 1949. 952/953

Никола Дреновац. Никола Дреновац. 
1907-1996. 322/323, 504/505, 518/519, 
1090/1091

Гавра Ђаковић. Гавра Джякович. 1930-
1992. 996/997, 1000/1001

Драгица Ђекић. Драгица Джекич. 
1952.  300/301

Бора Ђорђевић. Бора Джорджевич. 1952. 
132/133, 278/279, 280/281

Драгомир Ђорђевић. Драгомир Джор-
джевич. 1953-1999. 362/363, 526/527, 
580/581, 750/751, 766/767, 1032/1033, 
1044/1045, 1054/1055, 1058/1059, 
1124/1125, 1134/1135, 1172/1173

Мила Ђорђевић. Мила Джорджевич. 
1930. 220/221, 476/477

Поп Д. Ђурђев. Поп Д. Джюрджев. 
1953. 334/335, 516/517

Јовица Ђурђић. Йовица Джюрджич. 
1949. 438/439, 618/619

Новица Ђурић. Новица Джюрич. 1956. 
326/327, 486/487

Зоран Ђуричић. Зоран Джюричич. 
1948. 474/475

Милутин Ђуричковић. Милутин Джю-
ричкович. 1967 478/479

Анђелко Ердељанин. Анджелко Эрде-
лянин. 1941. 86/87, 894/895

Добрица Ерић. Добрица Эрич. 1936. 
240/241, 260/261, 672/673, 730/731, 
760/761, 832/833, 964/965, 980/981, 
986/987, 1036/1037, 1050/1051, 
1074/1075, 1120/1121, 1122/1123

Миљенко Жуборски. Миленко Жубор-
ский. 1938. 902/903

Перо Зубац. Перо Зубац. 1945. 778/779, 
812/813, 946/947, 964/965, 1056/1057, 
1064/1065, 1114/1117

Небојша Иваштанин. Небойша Иваш-
танин. 1946. 270/271, 732/733, 774/775, 
806/807, 998/999, 1002/1003

Миња Илијева. Миня Илиева. 1951. 
752/753

Душан Илијин. Душан Илиин. 1963. 
130/131, 470/471, 580/581, 686/687, 
808/808, 824/825, 838/839, 892/893, 
1088/1089

Војислав Ј. Илић. Воислав Й. Илич. 
1862-1894. 358/359, 644/655, 814/815

Војислав Ј. Илић млађи. Воислав Й. 
Илич-младший. 1877-1944. 926/927

Крстивоје Илић. Крстивое Илич. 
1938. 922/923, 988/989, 1070/1071, 
1072/1073

Ђура Јакшић. Джюра Якшич. 1832-
1878. 1078/1079

Миодраг Мија Јакшић. Миодраг-Мия 
Якшич. 1925. 590/591

Миодраг Мића Јакшић. Миодраг-
Мича Якшич. 1969. 738/739, 954/955

Павле Јанковић Шоле. Павле Янкович-
Шоле. 1939-1997. 842/843

Миленко Јевђевић. Миленко Евдже-
вич. 1963. 490/491

Јован Јовановић Змај. Йован Йова но-
вич-Змай. 1833-1904. 24/25, 106/107, 
112/113, 120/121, 152/153, 154/155, 
160/161, 162/163, 172/173, 194/195, 
208/209, 222/223, 230/231, 234/235, 
238/239, 240/241, 244/245, 248/249, 
260/261, 268/269, 272/273, 286/287, 
292/293, 296/297, 300/301, 318/319, 
324/325, 342/343, 356/357, 366/367, 
368/369, 380/381, 410/411, 474/475, 
482/483, 522/523, 674/675, 728/729, 
732/733, 792/793, 804/805, 806/807, 
860/861, 874/875, 904/905, 906/907, 
908/909, 922/923, 942/943, 946/947, 
1006/1007, 1020/1021, 1048/1049, 
1128/1129, 1148/1149

Зоран М. Јовановић. Зоран М. Йова-
нович. 1933-1976. 328/329, 416/417, 
562/563, 840/841, 928/929, 1008/1009, 
1164/1165

Раде Јовановић. Раде Йованович. 1971. 
1010/1011

Славица Јовановић. Славица Йовано-
вич. 1950. 370/371, 604/605

Виолета Јовић. Виолета Йович. 1966. 
76/77, 616/617, 622/623, 692/693, 
752/753, 924/925, 978/979, 1136/1137

Милена Јововић. Милена Йовович. 
1931. 202/203

Васка Јукић-Марјановић. Васка Юкич-
Марьянович. 1935. 144/145, 344/345, 
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352/353, 664/665
Радован Вуков Караџић. Радован Ву-
ков Караджич. 1945. 1170/1171

Живојин Д. Карић. Живоин Д. Карич. 
1908-1985. 300/301

Весна Каћански. Весна Качанская. 
1959. 864/865

Јово Кнежевић. Йово Кнежевич. 1948. 
716/717

Мирослав Кокошар. Мирослав Коко-
шар. 1952. 194/195, 252/253, 352/353, 
578/579, 594/595, 642/643, 650/653, 
688/689, 722/723, 754/755, 758/759, 
910/911, 1066/1067

Игор Коларов. Игорь Коларов. 1973. 
464/465, 496/497, 834/835

Милош Кордић. Милош Кордич. 1944. 
450/451

Душан Костић. Душан Костич. 1917-
1997. 206/207, 336/337, 1074/1075

Зоран Костић. Зоран Костич. 1948. 
1148/1149

Лаза Костић. Лаза Костич. 1841-1910. 
414/415, 962/963, 1108/1109

Звонимир Костић Палански. Звони  мир 
Костич-Паланский. 1948. 710/711, 
798/799

Борислав Ђ. Крстић. Борислав Дж. 
Крстич. 1936-1999. 26/27

Томислав Курбањев. Томислав Курба-
нев. 1935-2008. 838/839

Спасоје Лабудовић. Спасое Лабудо-
вич. 1934. 236/237, 256/257, 324/325, 
382/383, 388/389, 982/983, 1012/1013, 
1150/1151

Бранислав Л. Лазаревић. Бранислав Л. 
Лазаревич. 1910-1989. 178/179

Лаза Лазић. Лаза Лазич. 1929. 112/113, 
532/533, 794/795, 876/877, 878/879, 
880/881, 886/887, 918/919, 960/961, 
1020/1021, 1046/1047, 1104/1105, 
1138/1139

Слободан Лазић. Слободан Лазич. 
1942. 176/177

Луне Левајац. Луне Леваяц. 1939. 
242/243, 286/287, 516/517

Владимир Личина. Владимир Личи-
на. 1931. 1030/1031

Бошко Ломовић. Бошко Ломович. 
1944. 418/419

Рајко Лукач. Рајко Лукач. 1948-2011. 
488/489

Драган Лукић. Драган Лукич. 1928-
2006. 14/15, 28/29, 70/71, 84/85, 98/99, 
118/119, 122/123, 136/137, 144/145, 
212/213, 216/217, 224/225, 226/227, 
228/229, 310/311, 318/319, 338/339, 
350/351, 360/361, 396/397, 400/401, 
410/411, 472/473, 538/539, 552/553, 

570/571, 622/623, 640/641, 646/647, 
682/683, 724/725, 796/797, 812/813, 
824/825, 1150/1151, 1164/1165

Бешир Љушковић. Бешир Люшко-
вич. 1943. 426/427, 452/453, 504/505, 
536/537, 540/541, 870/871, 984/985, 
1026/1027

Станоје Макрагић. Станое Макрагич. 
1946. 932/933

Десанка Максимовић. Десанка Мак-
симович. 1898-1993. 248/249, 256/257, 
268/269, 336/337, 424/425, 448/449, 
454/455, 456/457, 458/459, 800/801, 
814/815, 1156/1157

Божидар Мандић. Божидар Ман-
дич. 1952. 126/127, 476/477, 512/513, 
578/579, 620/621, 654/655, 658/659, 
688/689, 898/899, 1106/1107

Ђуро Маричић. Джюро Маричич. 1934. 
254/255, 530/531, 636/637, 914/915

Алексије Марјановић. Алексие Марья-
нович. 1935-1992. 316/317, 352/353, 
598/599, 654/655, 658/659, 660/661, 
664/665, 666/667, 670/671, 684/685, 
692/693, 874/875

Милан Р. Марковић. Милан Р. Марко-
вич. 1937-2005. 226/227, 326/327

Слободан Марковић. Слободан Мар-
кович. 1928-1990. 204/205, 1024/1025

Миленко Матицки. Миленко Матиц-
кий. 1936-2001. 356/357

Ђуро Милекић. Джюро Милекич. 
1936. 96/97, 128/129, 594/595

Димитрије Миленковић. Димитрие 
Миленкович. 1935. 444/445

Бранко Милићевић Коцкица. Бранко 
Миличевич-Коцкица. 1946. 310/311, 
608/609, 856/857

Никола Милићевић. Никола Миличе-
вич. 1922. 90/91

Велимир Милошевић. Велимир Ми-
лошевич. 1937-2004. 78/79, 84/85, 
94/95, 746/747, 756/757, 948/949, 
952/953, 1062/1063

Душко Милуновић. Душко Милуно-
вич. 1966. 240/241, 424/425

Бранко Миљковић. Бранко Милько-
вич. 1934-1961. 70/71

Драга Мирјанић. Драга Мирьянич. 
1940. 1126/1127

Србољуб Митић. Срболюб Митич. 
1932-1993. 12/13

Исаија Митровић. Исайя Митрович. 
1881-1943. 200/201, 644/645, 1132/1133

Милорад Ј. Митровић. Милорад Й. 
Ми трович. 1866-1907. 700/701, 
1086/1087

Митар Митровић. Митар Митрович. 
1933. 276/277
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Ранко Митровић. Ранко Митрович. 
1945. 736/737

Радомир Мићуновић. Радомир Ми-
чунович. 1940. 278/279, 470/471, 
670/671, 780/781, 946/947

Милан Цаци Михаиловић. Милан-Ца-
ци Михаилович. 1949. 98/99, 724/725

Мирослав Цера Михаиловић. Миро-
слав-Цера Михаилович. 1955. 456/457, 
646/647, 858/859, 896/897, 902/903, 
908/909, 1146/1147

Милан Мрдаљ. Милан Мрдаль. 1945. 
154/155, 302/303, 610/611, 612/613, 
712/713, 720/721, 914/915, 916/917, 
1106/1107, 1126/1127

Иво Мунћан. Иво Мунчан. 1943. 
820/821

Мирослав Настасијевић. Мирослав На-
с та сиевич. 1939-1998. 368/369, 704/705, 
920/921, 1004/1005, 1162/1163

Љубомир П. Ненадовић. Любомир П. Не-
надович. 1826-1895. 294/295, 1106/1107

Будимир Нешић. Будимир Нешич. 
1937-1995. 76/77, 78/79, 320/321, 
508/509, 782/783

Тоде Николетић. Тоде Николетич. 
1959. 500/501, 974/975, 1048/1049

Витомир Николић. Витомир Николич. 
1934-1994. 1146/1147

Милош Николић. Милош Николич. 
1939. 288/289, 918/919

Горан Новаков. Горан Новаков. 1969. 
308/309

Рајко Петров Ного. Райко Петров-
Ного. 1945. 1014/1015

Раде Обреновић. Раде Обренович. 
1942-1995. 600/601, 608/609, 656/657, 
746/747, 810/811

Драгутин Огњановић. Драгутин Ог-
нянович. 1933-1999. 416/417, 460/461, 
584/585, 590/591, 632/633, 674/675, 
862/863, 874/875, 884/885, 890/891

Мошо Одаловић. Мошо Одалович. 
1947. 12/13, 310/311, 544/545, 576/577, 
582/583, 586/587, 602/603, 666/667, 
668/669, 694/695, 726/727, 1118/1119

Ђорђе Оцић. Джордже Оцич. 1934-
2008. 906/907

Слободан Павићевић. Слободан Па-
вичевич. 1942. 238/239, 616/617, 
1078/1079

Ранко Павловић. Ранко Павлович. 1943. 
772/773, 1054/1055

Срба Павловић. Срба Павлович. 1942. 
188/189

Петар Пајић. Петар Паич. 1935. 
254/255, 536/537, 572/573, 634/635

Драгиша Пењин. Драгиша Пенин. 
1925-2000. 1084/1085

Раша Перић. Раша Перич. 1938. 66/67, 
70/71

Славка Петковић Грујичић. Славка 
Петкович-Груичич. 1953. 628/629

Александар Петровић. Александр Пе-
трович. 1929-1994. 186/187

Бранислав Петровић. Бранислав Пе-
трович. 1937-2002. 274/275, 508/509, 
938/939, 1066/1067

Вељко Петровић. Велько Петрович. 
1884-1967. 588/589

Милорад М. Петровић. Милорад М. 
Петрович. 1875-1921. 1088/1089

Танкосава Петровић. Танкосава Пе-
трович. 1955. 124/125

Урош Петровић. Урош Петрович. 
1967. 278/279

Божидар Пешев. Божидар Пешев. 
1946. 466/467, 1112/1113, 1134/1135

Светозар Пилетић. Светозар Пилетич. 
1927-2000. 1070/1071

Милош Пиперски. Милош Пипер-
ский. 1949. 668/669

Недељко Попадић. Неделько Попа-
дич. 1961. 786/787, 788/789, 802/803, 
926/927, 1022/1023, 1130/1131, 
1162/1163

Раша Попов. Раша Попов.1933. 294/295
Александар Поповић. Александр По-
пович. 1929-1996. 126/127, 1058/1059

Стеван В. Поповић. Стеван В. Попо-
вич. 1845-1918. 764/765

Бранко В. Радичевић. Бранко В. Ра-
дичевич. 1925-2001. 16/17, 588/589, 
626/627

Бранко Радичевић. Бранко Радичевич. 
1824-1853. 372/373, 506/507

Ђорђе Радишић. Джордже Радишич. 
1925-2008. 776/777, 958/959, 1136/1137, 
1140/1141

Витомир Радовановић. Витомир Радо-
ванович. 1902-1983. 218/219

Душан Радовић. Душан Радович. 1922-
1984. 14/15, 116/117, 120/121, 148/149, 
158/159, 166/167, 170/171, 174/175, 
180/181, 190/191, 208/209, 242/243, 
246/247, 326/327, 380/381, 384/385, 
388/389, 404/405, 490/491, 544/545, 
606/607, 638/639, 658/659, 660/661, 
680/681, 692/693, 702/703, 726/727, 
738/739, 810/811, 814/815, 820/821, 
822/823, 876/877, 1104/1105, 1140/1141, 
1174/1175

Милоје Радовић. Милое Радович. 1955. 
82/83, 232/233, 740/741, 786/787, 872/873, 
956/957

Горан Радошевић Радош. Горан Радо-
шевич-Радош. 1956. 24/25, 82/83, 
698/699, 706/707, 790/791, 1046/1047
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Драган Радуловић. Драган Радуло-
вич. 1951-2002. 18/19, 88/89, 210/211, 
404/405, 462/463, 466/467, 596/597, 
600/601, 604/605, 614/615, 730/731, 
734/735, 770/771, 780/781, 782/783, 
784/785, 788/789, 934/935, 940/941, 
996/997, 1038/1039, 1056/1057, 1116/1117, 
1118/1119, 1138/1139, 1166/1167

Стеван Раичковић. Стеван Раичко-
вич. 1928-2007. 196/197, 218/219, 
348/349, 970/971, 1030/1031, 1082/1083, 
1166/1167

Станко Ракита. Станко Ракита. 1930-
1982. 226/227, 734/735

Велимир Ралевић. Велимир Рале-
вич. 1970. 262/263, 758/759, 802/803, 
1012/1013

Ева Рас. Эва Рас. 1941. 280/281
Меланија Римар. Мелания Римар. 1958. 

504/505
Благоје Рогач. Благое Рогач. 1949. 16/17
Љубивоје Ршумовић. Любивое Ршумо-
вич. 1939. 30/31, 72/73, 114/115, 116/117, 
408/409, 576/577, 640/641, 678/679, 
696/697, 716/717, 762/763, 764/765, 
790/791, 1034/1035, 1062/1063, 
1076/1077, 1100/1101

Изет Сарајлић. Изет Сарайлич. 1930-
2002. 406/407

Љубиша Симић. Любиша Симич. 1970. 
164/165, 284/285, 462/463, 672/673, 
684/685, 842/843

Ранко Симовић. Ранко Симович. 1932. 
778/779

Тома Славковић. Тома Славкович. 
1935. 134/135, 540/541

Ђорђо Сладоје. Джорджо Сладое. 
1954. 454/455, 1098/1099

Сергије Сластиков Калужанин. Сергей 
Сластиков-Калужанин. 1896-1970. 
214/215, 286/287, 446/447, 740/741

Добрила Станимировић. Добрила 
Станимирович. 1935. 62/63

Миодраг Станисављевић. Миодраг 
Ста нисавлевич. 1941-2005. 864/865

Слободан Станишић. Слободан Ста-
нишич. 1939. 28/29, 490/491, 556/557, 
648/649, 754/755, 974/975, 990/991, 
992/993, 994/995

Стоиљко Станишић. Стоилько Стани-
шич. 1937. 594/595

Владимир Станковић. Владимир Стан-
кович. 1932. 628/629

Миле Станковић. Миле Станкович. 
1911-2005. 656/657, 660/661, 676/677

Бранко Стевановић. Бранко Стевано-
вич. 1966. 238/239, 494/495, 706/707, 
844/845, 850/851, 868/869, 880/881, 
884/885, 950/951, 982/983, 1080/1081, 
1160/1161

Мирјана Стефановић. Мирьяна Сте-
фанович. 1939. 64/65, 236/237

Станислав Стефановић. Станислав 
Стефанович. 1932. 958/959

Влада Стојиљковић. Влада Стоиль-
кович. 1938-2002. 128/129, 270/271, 
316/317, 494/495, 528/529, 714/715, 
1016/1017

Буда Стојковић. Буда Стойкович. 1919-
1980. 324/325, 468/469, 472/473

Градимир Стојковић. Градимир Стой-
кович. 1947. 68/69, 308/309, 528/529, 
708/709, 762/763

Јован Суботић. Йован Суботич. 1817-
1886. 62/63, 142/143

Радомир Суботић. Радомир Суботич. 
1933-1999. 776/777

Гвидо Тартаља. Гвидо Тарталья. 1899-
1984. 96/97, 134/135, 138/139, 152/153, 
192/193, 212/213, 220/221, 230/231, 
246/247, 258/259, 262/263, 264/265, 
270/271, 272/273, 274/275, 276/277, 
280/281, 282/283, 284/285, 290/291, 
342/343, 354/355, 356/357, 368/369, 
382/383, 484/485, 546/547, 572/573, 
624/625, 806/807, 888/889

Недељко Терзић. Неделько Терзич. 
1949. 928/929

Момчило Тешић. Момчило Тешич. 
1911-1993. 90/91, 110/111, 146/147, 
186/187, 228/229, 232/233, 312/313, 
330/331, 346/347, 348/349, 364/365, 
406/407, 420/421, 524/525, 770/771, 
850/851, 868/869, 1130/1131

Божидар Тимотијевић. Божидар Ти-
мотиевич. 1932-2001. 88/89, 92/93, 
140/141, 146/147, 150/151, 170/171, 
198/199, 344/345, 430/431, 484/485, 
486/487, 1144/1145

Гордана Тимотијевић. Гордана Тимо-
тиевич. 1954. 1024/1025, 1170/1171

Јовица Тишма. Йовица Тишма. 1958. 
714/715

Миодраг Тодоровић. Миодраг Тодо-
рович. 1930-2000. 84/85, 1072/1073, 
1108/1109

Мирољуб Тодоровић. Миролюб Тодо-
рович. 1940. 198/199

Радмила Томић. Радмила Томич. 1960. 
784/785

Тодор Тошић. Тодор Тошич. 1911-1998. 
224/225

Предраг Трајковић. Предраг Трайко-
вич. 1956. 870/871

Душко Трифуновић. Душко Трифу-
нович. 1933-2006. 378/379, 514/515, 
520/521, 536/537, 584/585, 804/805, 
848/849, 868/869, 904/905, 906/907, 
934/935, 1028/1029, 1072/1073, 
1160/1161
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Бранко Ћопић. Бранко Чопич. 1915-
1984. 282/283, 330/331, 346/347, 
438/439, 502/503, 1094/1095

Љубомир Ћорилић. Любомир Чо-
рилич. 1946. 836/837, 896/897, 
1018/1019

Весна Ћоровић-Бутрић. Весна Чоро-
вич-Бутрич. 1958. 1150/1151

Драгомир Ћулафић. Драгомир Чула-
фич. 1940. 378/379, 542/543, 568/569, 
972/973

Михаило Ћуповић. Михайло Чупо-
вич. 1934-2004. 80/81

Ђорђе Фишер. Джордже Фишер. 1933-
1992. 488/489, 1026/1027, 1116/1117

Андра Франичевић. Андра Франи-
чевич. 1889-1967. 266/267, 298/299, 
304/305, 306/307, 334/335, 346/347, 
376/377, 530/531, 726/727, 1086/1087, 
1114/1115, 1142/1143

Емсура Хамзић. Эмсура Хамзич. 1958. 
142/143

Драган Хамовић. Драган Хамович. 
1970. 1148/1149

Јованка Хрваћанин. Йованка Хрвача-
нин. 1899-1987. 154/155, 1052/1053, 
1064/1065

Воја Царић. Войя Царич. 1922-1992. 
384/385, 422/423, 552/553, 570/571, 
822/823, 852/853, 936/937, 954/955, 
1110/1111

Татјана Цвејин. Татьяна Цвеин. 1948-
2011. 704/705

Брана Цветковић. Брана Цвет кович. 
1874-1942. 372/373, 694/695

Иван Цековић. Иван Цекович. 1930. 
250/251, 388/389, 418/419, 428/429, 
432/433, 440/441, 530/531, 546/547, 
742/743

Власта Н. Ценић. Власта Н. Це-
нич. 1957. 74/75, 610/611, 768/769, 
1004/1005

Бранислав Црнчевић. Бранислав Црн-
чевич. 1933-2011. 106/107, 182/183, 
188/189, 392/393, 442/443, 562/563, 
700/701, 854/855, 1010/1011, 1040/1041

Предраг Чудић. Предраг Чудич. 1943. 
480/481, 1096/1097

Јово Чулић. Йово Чулич. 1967. 420/421, 
930/931

Алекса Шантић. Алекса Шантич. 
1868-1924. 184/185, 264/265, 676/677, 
1128/1129
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М.А.  Аросланова, Мария Владими-
ровна 373

О.А.  Асписова, Ольга Станиславовна 
75, 99, 113, 115, 135, 145, 147, 155, 169, 
183, 189, 203, 227, 229, 231, 233, 235, 
243, 245, 255, 257, 275, 277, 279, 285, 
289, 311, 325, 327, 341, 349, 353, 369, 
371, 379, 485, 659, 661, 665, 687, 737, 
793, 839, 841, 875, 917, 963, 983, 1065, 
1143

Е.Б.  Базилевская, Екатерина Анато-
льев на 135, 279, 281

М.А.Б.  Базилевская, Мария Андреевна 
177, 355, 367, 397, 411, 647, 769, 813, 
817

А.А.Б.  Базилевский, Александр Ан-
дреевич 23,  201,  437,  807,  935,  967,  
1029

А.Б.  Базилевский, Андрей Борисович  
15, 17, 21, 33, 37, 39, 63, 69, 71, 73, 83, 
85, 87, 99, 113, 115, 117, 119, 123, 125, 
127, 129, 131, 133, 137, 145, 149, 155, 
159, 161, 167, 187, 189, 191, 197, 209, 
215, 219, 221, 225, 237, 239, 241, 247, 
259, 275, 279, 283, 291, 295, 301, 303, 
305, 307, 313, 319, 321, 327, 329, 341, 
343, 345, 347, 351, 353, 355, 359, 363, 
371, 385, 403, 405, 407, 409, 415, 417, 
419, 423, 435, 437, 441, 449, 455, 461, 
471, 473, 475, 477, 479, 483, 487, 489, 
491, 493, 495, 497, 505, 513, 535, 537, 
547, 577, 579, 579, 585, 595, 597, 599, 
603, 605, 607, 609, 617, 621, 627, 629, 
631, 635, 637, 639, 647, 651, 653, 655, 
657, 659, 661, 665, 667, 669, 671, 675, 
681, 683, 685, 687, 689, 691, 693, 697, 
699, 703, 705, 707, 709, 715, 731, 733, 
737, 739, 741, 743, 751, 753, 755, 757, 
759, 771, 773, 777, 785, 787, 789, 793, 
797, 799, 801, 803, 807, 811, 813, 815, 
821, 823, 825, 827, 831, 831, 833, 835, 
837, 839, 843, 845, 851, 853, 861, 865, 
869,  873, 879, 881, 885, 887, 891, 893, 
895, 899, 901, 903, 905, 909, 911, 913, 
915, 919, 921, 927, 929, 931, 933, 935, 
941, 945, 951, 953, 959, 961, 963, 965, 
969, 971, 975, 981, 987, 989, 1005, 1007, 
1009, 1011, 1013, 1015, 1017, 1019, 1021, 
1023, 1025, 1027, 1027, 1029, 1031, 1041, 
1045, 1047, 1051, 1053, 1059, 1061, 1063, 
1065, 1067, 1071, 1073, 1081, 1085, 
1087, 1097, 1099, 1101, 1103, 1105, 1107, 
1113, 1115, 1117, 1119, 1121, 1123, 1125, 
1127, 1131, 1133, 1141, 1145, 1149, 1151,  
1153, 1159, 1161, 1163, 1167, 1171, 1173, 
1175, 1177

Ми.Б.  Базилевский, Михаил Андрее-
вич 17, 411, 589, 641, 699, 1061, 1175

И.Б.  Балабина, Ираида Анатольевна 
801

М.Б.  Бородицкая, Марина Яковлевна 
97, 115, 133, 137, 139, 141, 151, 153, 193, 
215, 221, 247, 259, 261, 263, 267, 271, 
275, 277, 281, 285, 291, 315, 355, 357, 
369, 383, 547, 573, 625, 889

Л.В.  Виленская, Лада Марковна 849, 
907, 1073

Е.В.  Волкова, Елена Михайловна 791
Ю.В.  Вронский, Юрий Петрович 29, 

219, 253, 339, 393, 399, 401, 403, 429, 
431, 443, 451, 541, 553, 625, 643, 725, 
799, 825

С.Г.  Герасимова, Светлана Валенти-
новна 125, 171, 333, 373, 425, 439, 487, 
509, 511, 591, 619, 677, 741, 759, 809, 
809, 817, 925, 927

А.Г.  Голов, Андрей Михайлович 1149
Е.Г.  Гродская, Елена Евгеньевна 65, 

237, 241, 265, 287, 309, 333, 375, 421, 
433, 509, 543, 545, 569, 607, 653, 771, 
1145, 1157

М.Г.  Грозовский, Михаил Леонидович 
783, 881, 883, 961, 985, 1039

М.Е.  Ефремова, Марина Александров-
на 307, 377

Н.И.  Иванова, Нина Юрьевна 617, 623, 
693, 981, 1137

М.И.  Ивенсен, Маргарита Ильинична 
293

О.К.  Каспарсон, Ольга Валентиновна 
205, 447, 507, 521, 619, 959, 973

В.К.  Кляус, Владимир Леонидович 
103, 105, 107, 377, 487, 499, 561, 987

А.К.  Копанёва, Александра Игоревна 
255, 795, 931, 939, 941

М.К.  Коренева, Майя Михайловна 453, 
501, 715, 957, 1033

Т.К.  Кудрявцева, Тамара Викторовна 
503, 745

Е.Л.  Лазарева, Елена Владимировна 
31, 345, 491, 557, 637, 649, 669, 755, 867, 
991, 993, 995

В.Л.  Латынин, Валерий Анатольевич 
87, 165, 287, 453, 465, 475, 479, 505,  
519, 537, 595, 673, 761, 815, 923, 989, 
991, 1071, 1075, 1107, 1109

М.Л.  Лемешева, Марина Михайловна 
151, 463, 469, 481, 483, 749
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Е.В.Л.  Любомирская, Екатерина Вла-
димировна 263, 515, 523, 673, 733, 835, 
967, 1037, 1123

Т.М.  Макарова, Татьяна Константи-
новна 121, 181, 727

С.М.  Маршак, Самуил Яковлевич 25, 
175, 231, 235, 245, 249, 295, 299, 475, 
907

М.О.  Осмоловская, Марина Владими-
ровна 365, 525, 527, 563, 569, 581, 593, 
627, 667, 709, 713, 751, 769, 921, 1035, 
1103, 1111, 1125, 1135

А.О.  Осмоловский, Александр Викто-
рович 21, 775, 783, 787, 793, 877, 1055, 
1129, 1141

И.П.  Панова, Ирина Георгиевна 197, 
315, 387, 597, 999

А.А.П.  Парпара, Анатолий Анатолье-
вич 767, 1075, 1097

Е.Г.П.   Печерская, Елена Георгиевна 
249, 425, 459, 655, 663, 821

А.П.  Пивинский, Александр Адамович 
73, 165, 299, 303, 465, 563, 667, 685, 
757, 765, 767, 779, 843, 915, 947, 1037, 
1057, 1077

Т.П.  Пименова, Татьяна Петровна 147, 
345, 1145

М.П.  Письменный, Михаил Андрее-
вич 41, 43, 45, 81, 85, 111, 171, 179, 253, 
259, 517, 917, 1025

С.П.  Победимский Сергей Алексеевич 
25, 93, 141, 185, 207, 339, 419, 433, 439, 
445, 485, 529, 531, 539, 557, 575, 587, 
593, 603, 671, 709, 711, 747, 779, 781, 
805, 825, 841, 853, 857, 897, 937, 951, 
953, 955, 997, 1013, 1043, 1069, 1079

Ю.П.  Покровская, Юлия Борисовна 79, 
267, 305, 307, 335, 457, 531, 649, 717, 
727, 859, 899, 903, 909, 979, 1089, 1115, 
1143, 1147, 1169

Е.П.  Польгуева, Екатерина Юрьевна 
121, 153, 239, 243, 269, 273, 289, 343, 
357, 381, 523, 523, 675, 729, 731, 875, 
923, 943, 947, 1049, 1149

Е.В.П.  Полянская, Екатерина Влади-
мировна 295, 423, 427, 541, 631, 851, 
871, 873, 905, 1087

С.Г.П. Пшеничных, Светлана Григо-
рьевна  25, 29, 43, 53, 109, 143, 163, 
233, 255, 265, 299, 317, 329, 335, 383, 
599, 721, 783

А.Р.  Рюсс, Александр Владимирович 
583, 977

Е.С.  Самсонова, Екатерина Алексан-
дровна 347

И.С.  Северова, Ирина Леонидовна 77, 
87, 685, 719, 1045

А.С.  Смирнов, Алексей Евгеньевич 47, 
49, 51, 53, 55, 57

И.Т.  Токмакова, Ирина Петровна 193, 
203, 447, 675

М.Т.  Туманова, Марина Ивановна 65, 
83, 611, 701, 749, 1009, 1109, 1165

Е.Т.  Турышева, Екатерина Андреевна 
63, 67, 69, 71, 75, 89, 93, 95, 101, 143, 
185, 191, 195, 199, 199, 205, 209, 223, 
225, 227, 283, 287, 309, 323, 323, 357, 
383, 385, 515, 527, 565, 571, 571, 609, 
633, 703, 735, 747, 763, 795, 847, 847, 
859, 895, 897, 907, 919, 949, 971, 973, 
1001, 1047, 1083

Ю.Ф.  Фадеева, Юлия Валентиновна 
269, 337

Н.Ф.  Фальковская, Нина Яковлевна 27, 
131, 271, 301, 317, 389, 467, 543, 591, 
611, 697, 1089

П.Ф.  Федосов, Павел Петрович 89, 213, 
407, 463, 469, 601, 615, 785, 941, 999, 
1059, 1139

М.Ф.  Филипова, Марина Петровна 107, 
377, 475

И.Ф.  Френкель, Илья Львович 163
С.Х.  Харисова, Светлана Сергеевна 

471, 481, 725, 859, 1091
А.Ч.  Черенкова, Анна Викторовна 455, 

473, 613, 717, 721, 723, 1097, 1135
И.В.Ч.  Чивилихина, Ирина Владими-
ровна 409

И.Ч.  Чихалин, Илья Джонович 397, 
535, 615, 901, 1003, 1007, 1113

О.Ч.  Чугай, Ольга Олеговна 241, 761, 
1077

А.Ш.  Шарапова, Алла Всеволодовна 
13, 19, 79, 81, 91, 95, 97, 145, 149, 187, 
201, 229, 233, 313, 331, 347, 349, 365, 
379, 421, 525, 545, 583, 587, 605, 645, 
645, 671, 679, 695, 729, 739, 851, 889, 
917, 1081, 1119, 1131, 1133, 1139

Т.Ш.  Шеханова, Татьяна Сергеевна 67, 
141, 581, 643, 723, 1095
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Момчило Тешић 228 – Земљорадник на 
броду Драган Лукић 228 – Кад би Јован 
Јовановић Змај 230 – Трава Гвидо Тар-
таља 230 – Трава Момчило Тешић 232 
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236 – Цвет Радомир Андрић 236 – Ко 
зна чути говор цвета Мирјана Стефа-
новић 236 – Липа Бранко Стевановић 
238 – Пчела и цвет Јован Јовановић 
Змај 238 – Шта каже деда Слободан 
Павићевић 238 – Загонетка Добрица 
Ерић 240 – Оса Душко Милуновић 240 
– Сади дрво Јован Јовановић Змај 240 
– Дрво Душан Радовић 242 – О листу 
Верослав Гајовић 242 – Ждралови Луне 
Левајац 242 – Дошао врабац да нам 
нешто каже Јован Јовановић Змај 244 
– Врабац Душан Радовић 246 – Гавран 
Гвидо Тартаља 246 – Незналице, ле-
нивице Јован Јовановић Змај 248 – Ћу-
рак помодар Десанка Максимовић 248 
– Паун Иван Цековић 250 – Увређена 
квочка Мирослав Кокошар 252 – Пиле 
и јаје Ђуро Маричић 254 – Природни 
закон Петар Пајић 254 – Ускршња јаја 
Николај Велимировић 254 – Невреме 
Спасоје Лабудовић 256 – Мрави зида-
ри Десанка Максимовић 256 – Мрави 
Гвидо Тартаља 258 – Неуморни мрав 
Гвидо Тартаља 258 – Шума Јован Јо-
вановић Змај 260 – Шума спава Григор 
Витез 260 – Тихо Добрица Ерић 260 – 
Јелен Гвидо Тартаља 262 – Три срне 
Велимир Ралевић 262 – Бели зека Але-
кса Шантић 264 – Зечићев сан Гвидо 
Тартаља 264 – Само страшљивци беже 
Андра Франичевић 266 – Страшљиве 
зеке Андра Франичевић 266 – Белов 
Јован Јовановић Змај 268 – Хвалисави 
зечеви Десанка Максимовић 268 – Пр-
гав момак Влада Стојиљковић 270 – 
Зец Гвидо Тартаља 270 – Чудна песма 
Небојша Иваштанин 270 – Зека, зека 
из јендека Јован Јовановић Змај 272 – 
Пужеви Гвидо Тартаља 272 – Пуж је 
биће необично Весна Видојевић-Гајо-
вић 274 – Сова Гвидо Тартаља 274 – И 
рече јеж јежици Бранислав Петровић 
274 – Јеж и јабука Гвидо Тартаља 276 
– Крокодиле Митар Митровић 276 – 
Померена песма Урош Петровић 278 
– Туга пингвина Радомир Мићуновић 
278 – Слоновска песма Бора Ђорђевић 
278 – Беломечкећа песма Бора Ђорђе-

вић 280 – Медвед Гвидо Тартаља 280 
– Медвеђа песма Ева Рас 280 – Болес-
ник на три спрата Бранко Ћопић 282 
– Заробљени кит Гвидо Тартаља 282 
– Китова беба Гвидо Тартаља 284 – 
Усамљена шкољка Љубиша Симић 284 
– Мраз Луне Левајац 286 – Плашљиво 
куче Сергије Сластиков Калужанин 
286 – Куцина кућа Јован Јовановић 
Змај 286 – Кратки опис буве Ми-
лош Николић 288 – С(л)ом Бранислав 
Вељковић 288 – Охола мала риба Гви-
до Тартаља 290 – Крава чита новине 
Григор Витез 290 – Жаба чита нови-
не Јован Јовановић Змај 292 – Пачија 
школа Јован Јовановић Змај 292 – Bо-
дена школа Раша Попов 294 – Жаба 
Љубомир П. Ненадовић 294 – Жаба 
и рак Народна 296 – Магарац и слон 
Јован Јовановић Змај 296 – Неспора-
зум Мирослав Антић 298 – Идеали 
једног магарца Андра Франичевић 298 
– Магарац и фрула Јован Јовановић 
Змај 300 – Сусрет Живојин Д. Карић 
300 – Миш и мишица Драгица Ђекић 
300 – Заврзлама Мирослав Антић 302 
– Нови стан Милан Мрдаљ 302 – Без 
срца нема јунака Андра Франичевић 
304 – Мишеви јунаци Андра Франиче-
вић 304 – Најгора вечера једнога миша 
Андра Франичевић 304 – Лав и миш 
Андра Франичевић 306 – Иза брда пла-
ва Григор Витез 306

Кад порастем 308

Без разлога Градимир Стојковић 308 
– Пахуљице Милорад Геров 308 – Фи-
лософска песма Горан Новаков 308 – 
Крпаре Мошо Одаловић 310 – Храна 
за срце Бранко Милићевић Коцкица 
310 – Радознала песма Драган Лукић 
310 – После мале кише Момчило Тешић 
312 – Какве је боје поток Григор Витез 
312 – Најљепша боја Григор Витез 314 
– Месец Мира Алечковић 316 – Много 
звукова Влада Стојиљковић 316 – Зрак 
Алексије Марјановић 316 – Помало, по-
мало, па ето ти много Јован Јовановић 
Змај 318 – И тако данас, и тако сутра,
и тако прекосутра Драган Лукић 318 
– Коприва Будимир Нешић 320 – Брод 
Драган Грбовић 322 – Воденица Ни-
кола Дреновац 322 – Ух, Ух, Ух! Јо-
ван Јовановић Змај 324 – Прогноза 
Спасоје Лабудовић 324 – Тачке Буда 
Стојковић 324 – Капа Новица Ђурић 
326 – Вештице и духови Душан Радо-
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вић 326 – Зашто је вагон спао с пруге 
Милан Р. Марковић 326 – Воз Верослав 
Гајовић 328 – Из авиона Зоран М. Јова-
новић 328 – Постанак песме Момчило 
Тешић 330 – Пастир и војници Бранко 
Ћопић 330 – На књижицу за новољет-
ни дар Лука Милованов Георгијевић 
332 – Буца и колачи Андра Франичевић 
334 – Питам се, питам... Поп Д. Ђурђев 
334 – Обућарска задруга Десанка Мак-
симовић 336 – Септембар Душан Кос-
тић 336 – Летњи сан Драган Лукић 338 
– Звонце Стојанка Грозданов-Давидо-
вић 340 – Нема више Бранислав Вељко-
вић 340 – Пут у школу Јован Јовановић 
Змај 342 – Школска торба Јевтимије 
Буца Војиновић 342 – Петица Гвидо 
Тартаља 342 – Молба првака учитељи-
ци Божидар Тимотијевић 344 – Песма 
о буквару Божидар Тимотијевић 344 
– Учење Васка Јукић-Марјановић 344 
– Оглас дивље свиње Бранко Ћопић 
346 – Миш се љути Момчило Тешић 
346 – Кад магарца питају о књигама 
Андра Франичевић 346 – Пада киша 
Момчило Тешић 348 – Оловко, оловко 
Григор Витез 348 – Цртанка Стеван 
Раичковић 348 – Соакварел Драган Лу-
кић 350 – Цртач Мирослав Кокошар 352 
– Није то смешно Алексије Марјановић 
352 – Најуспелији цртеж Васка Јукић-
Марјановић 352 – Сликар и птица Зо-
рица Бајин-Ђукановић 354 – Пажљиви 
цртач Гвидо Тартаља 354 – Хвалисави 
цртачи Гвидо Тартаља 356 – Мали цр-
тач Јован Јовановић Змај 356 – Слика 
Миленко Матицки 356 – Учи, пиши 
и чалиши Народна 358 – Ластавице 
Војислав Ј. Илић 358 – Округла песма 
Драган Лукић 360 

Деца знају што не знају 362

Лепо пева славујак Народна 362 – 
Киша Драгомир Ђорђевић 362 – Први 
лептир Момчило Тешић 364 – Кад би 
дрвеће ходало Григор Витез 364 – 
Дете и лептир Јован Јовановић Змај 
366 – Пријатељ животиња Гвидо Тар-
таља 368 – Из детињства Јован Јова-
новић Змај 368 – О дечаку у мом сока-
ку Мирослав Настасијевић 368 – Кад 
неки дечак... – Милован Данојлић 370 
– Зашто о луткама Славица Јовановић 
370 – Рибарчета сан Бранко Радичевић 
372 – Прва препона Брана Цветковић 
372 – Бајка о змају огњеноме Стеван 
П. Бешевић 374 – Пред огледалом Ан-

дра Франичевић 376 – Два јарца Душко 
Трифуновић 378 – Пертле Драгомир 
Ћулафић 378 – Срда Јован Јовановић 
Змај 380 – Гости Душан Радовић 380 – 
Савест Владимир Андрић 380 – Балада 
Спасоје Лабудовић 382 – У нашем гра-
ду Гвидо Тартаља 382 – Облаци Воја 
Царић 384 – Поука Душан Радовић 384 
– Страх Григор Витез 384 – Зато Спа-
соје Лабудовић 388 – Дете и пас Душан 
Радовић 388 – Моја кућа Иван Цеко-
вић 388 – Мрав доброг срца Бранислав 
Црнчевић 392 – Зашто су ноћи Мира 
Алечковић 396 – Капетанова лула Дра-
ган Лукић 396 – Чудна књига Мира 
Алечковић 398 – Позив с мора Драган 
Лукић 400 – Мама каже Ласло Блашко-
вић 402 – Неправда Ласло Блашковић 
404 – Кад је био мрак... – Душан Радо-
вић 404 – Тата, угаси мрак Драган Ра-
дуловић 404 – Лед Момчило Тешић 406 
– Шта то говори Тамара која још не зна 
да говори док с цуцлом у устима пос-
матра овај велики али да ли и најсавр-
шенији свет Изет Сарајлић 406 – Сам 
хтела да кажем Гордана Брајовић 408 
– * * * Љубивоје Ршумовић 408 – Моја 
песма Драган Лукић 410 – Шта ја ви-
дим Јован Јовановић Змај 410

ШАРЕНИ МОСТ 412

Сунчани коњи 414

Ан зван дран Народна 414 – Стварање 
света Лаза Костић 414 – Сунце Зоран 
М. Јовановић 416 – Добро јутро, сунце 
Драгутин Огњановић 416 – Сунцобра-
ни Бошко Ломовић 418 – Како је Сунце 
постало Иван Цековић 418 – Сунчана 
песма Момчило Тешић 420 – Летњи 
сан Јово Чулић 420 – Сунчани коњи 
Воја Царић 422 – Одлази сунце Десан-
ка Максимовић 424 – Планета Земља 
Душко Милуновић 424 – Васиона Бе-
шир Љушковић 426 – Путеви путују 
Мира Алечковић 426 – Путовати Иван 
Цековић 428 – Облачна балада Божи-
дар Тимотијевић 430 – После мале 
кише Иван Цековић 432 – Замах Бра-
нислав Вељковић 432 –  Тајна Миро-
слав Антић 434 – Звезда међу звездама 
Мира Алечковић 436 – Куда ћеш месече 
Бранко Ћопић 438 – Небеске пчеле Јо-
вица Ђурђић 438 – Лопов Ласло Блаш-
ковић 440 – Кад би мјесец био Иван 
Цековић 440 – Звездана бајка Бра-
нислав Црнчевић 442 – Октобар Дими-
трије Миленковић 444 – Буков листак 
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Сергије Сластиков Калужанин 446 – 
Гитара јесењег вјетра Григор Витез 
446 – Смрт лишћа Десанка Максимо-
вић 448 – Бела песма Мира Алечковић 
448 – Зимске слике Милош Кордић 450 
– Зимске тајне Бешир Љушковић 452 – 
Снежне пахуљице Десанка Максимо-
вић 454 – Скије Ђорђо Сладоје 454 – 
Честитка Мирослав Цера Михаиловић 
456 – Горски потоци Десанка Макси-
мовић 456 – Пуж Десанка Максимовић 
458 – Лаж над лажима Народна 460 
– Јесте ли чули Драгутин Огњановић 
460 – Изврнуто Милован Витезовић 
460 – Немој ово ником рећи Драган 
Радуловић 462 – Земља чуда Љубиша 
Симић 462 – Смешна песма о нечему 
Игор Коларов 464 – Са столице паде 
мрак Божидар Пешев 466 – Зашто не 
би било Драган Радуловић 466 – Пази 
Буда Стојковић 468 – Искреност Ду-
шан Илијин 470 – Чудан дан Радомир 
Мићуновић 470 – Шаљиви дан Драган 
Лукић 472 – Може ли Буда Стојковић 
472 – Лажов Зоран Ђуричић 474 – Лаж 
Јован Јовановић Змај 474 – * * * Јо-
ван Јовановић Змај 474 – Шта је лаж 
Божидар Мандић 476 – Поверење Бо-
жидар Мандић 476 – Верујте Мила 
Ђорђевић 476 – Бели лук Милутин Ђу-
ричковић 478 – Колико је толико Дра-
ган Алексић 478 – Из шупљег у празно 
Дејан Алексић 480 – Ништа Предраг 
Чудић 480 – Код мачке на части Јо-
ван Јовановић Змај 482 – Кад мишеви 
постану Божидар Тимотијевић 484 – 
Племенито псето Гвидо Тартаља 484 
– Био једном један ексер Дејан Алексић 
484 – Све што има крила, ноге, главу 
Божидар Тимотијевић 486 – Ексер 
Новица Ђурић 486 – Кофер Рајко Лу-
кач 488 – Како је постао пинг-понг 
Ђорђе Фишер 488 – Песма са два краја 
Слободан Станишић 490 – Дјечак Ми-
ленко Јевђевић 490 –Да ли или не Ду-
шан Радовић 492 

Тиха тиха песма 494

Носорози Влада Стојиљковић 494 – 
Мрки медвед Бранко Стевановић 494 
– Песме белог мрава Игор Коларов 
496 – Пас Милорад Геров 498 – Псећа 
песма Тоде Николетић 500 – Мудре 
поруке за штене Бранко Ћопић 502 – 
Снови Меланија Римар 504 – Бик Бе-
шир Љушковић 504 – Страшило Нико-
ла Дреновац 504 – Дете и тица Бранко 

Радичевић 506 – Чудо Будимир Не-
шић 508 – Лупа Бранислав Петровић 
508 – Лист хартије Божидар Мандић 
512 – Шала Божидар Мандић 512 – Ја 
ћу бити морнар Мира Алечковић 514 
– Пловидба Душко Трифуновић 514 – 
Брод Душан Поп Ђурђев 516 – Делфини 
Луне Левајац 516 – Ко ће знати Никола 
Дреновац 518 – Воће Душко Трифуно-
вић 520 – Ала су то грдне муке... Јован 
Јовановић Змај 522 – Под шљивом Јо-
ван Јовановић Змај 522 – Радозналко 
Владимир Андрић 524 – Ноге Момчило 
Тешић 524 – Јесте Горан Боричић 526 – 
Чупава песма Драгомир Ђорђевић 526 
– Растем Влада Стојиљковић 528 – Ос-
мех за сваку главу Градимир Стојко-
вић 528 – Тишина Иван Цековић 530 
– Пас и мачка Ђуро Маричић 530 – По-
штовање Андра Франичевић 530 – Кућа 
на брду Лаза Лазић 532 – Хлеб и вода 
Мирјана Булатовић – Природа све зна 
Бешир Љушковић 536 – Човјекова око-
лина Душко Трифуновић 536 – Кад би 
дечаци владали градом Петар Пајић 
536 – Питања Драган Лукић 538 – Кра-
ва Бешир Љушковић 540 – Оговарање 
Тома Славковић 540 – Како се смеју 
девојчице Драгомир Ћулафић 542 – А 
како се смеју дечаци Драгомир Ћула-
фић 542 – Када је дозвољено говорити 
глупости Душан Радовић 544 – Ветар 
ми однео панталоне Мошо Одаловић 
544 – Мој мотоцикл Гвидо Тартаља 
546 – Газела Мирјана Булатовић 546 
– Најчудеснији град под капом небес-
ком Иван Цековић 546 – Предлог Дра-
ган Лукић 552 – Шарени мост Воја Ца-
рић 552 – Лифт Слободан Станишић 
556 – Како спавају трамваји Милован 
Данојлић 558 – Обавештења Владимир 
Андрић 560 – Шала Зоран М. Јовановић 
562 – Бајка о Старом Сну Бранислав 
Црнчевић 562 – Песма о сновима Зори-
ца Бајин-Ђукановић 566 – Кишни сан 
Владимир Андрић 568 – За добро јутро 
Драгомир Ћулафић 568 – Путовање 
Воја Царић 570 – Седмица Драган Лу-
кић 570 – У средини реда Дани Гвидо 
Тартаља 572 – Дани у недељи Петар 
Пајић 572

Одраслима треба помоћи 576

Кућни команданте Мошо Одаловић 
576 – Молим вас децо Љубивоје Ршу-
мовић 576 – Понекад Божидар Ман-
дић 578 – Љубав из вртића Мирослав 
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Кокошар 578 – Ево шта сам чуо Дра-
гомир Ђорђевић 580 – Како настају 
бебе Душан Илијин 580 – Родитељи-
ца и родитељ Мошо Одаловић 582 – 
Сањам ли ја ово Душко Трифуновић 
584 – Моја мама Драгутин Огњановић 
584 – Мама је глагол од глагола радити 
Мошо Одаловић 586 – Кад мати сања 
Бранко В. Радичевић 588 – Мати Вељко 
Петровић 588 – Буђење Миодраг Мија 
Јакшић 590 – Увек тата Драгутин 
Огњановић 590 – Тата Владимир Ан-
дрић 592 – Тата Стоиљко Станишић 
594 – Отац Ђуро Милекић 594 – Волео 
бих Мирослав Кокошар 594 – Ја бих 
био бољи тата Драган Радуловић 596 
– Да сам татин тата Ласло Блашковић 
598 – Дечји закон Алексије Марјановић 
598 – Да ја родим родитеље Драган Ра-
дуловић 600 – Родитељи на навијање 
Раде Обреновић 600 – Родитељи Го-
ран Боричић 602 – С родитељима само 
строго Мошо Одаловић 602 – Оглас 
Драган Радуловић 604 – Одраслима 
треба помоћи Славица Јовановић 604 
– Лећи ћу и ја Русомир Д. Арсић 606 
– Разлика Душан Радовић 606 – Бићу 
бољи Бранко Милићевић Коцкица 608 
– На чијој сте страни? Раде Обреновић 
608 – Бајка Власта Н. Ценић 610 – Кућа 
нам се накривила Милан Мрдаљ 610 
– Хладно – вруће Милан Мрдаљ 612 – 
Нада Милорад Геров 612 – Дјеца имају 
право Драган Радуловић 614 – Дом Ви-
олета Јовић 616 – Дедини снови Сло-
бодан Павићевић 616 – Дедина прича 
за лаку ноћ Јовица Ђурђић 618 – Ми и 
деда Ласло Блашковић 618 – Најбоље 
намере Мирјана Булатовић 620 – На 
чијој си страни Божидар Мандић 620 
– Шешир мога деде Виолета Јовић 622 
– Молба Драган Лукић 622 – У шетњи 
Гвидо Тартаља 624 – Унук и деда у три 
тачке Бранко В. Радичевић 626 – Прави 
ред Владимир Андрић 626 – Стоноге 
Славка Петковић Грујичић 628 – * * * 
Владимир Станковић 628 – Несаница 
Мирјана Булатовић 628 – Баба против 
телевизије Мирјана Булатовић 630 – 
Прабака Мирјана Булатовић 630 – Го-
зба Драгутин Огњановић 632 – Припо-
моћ Мирјана Булатовић 634 – Речи Пе-
тар Пајић 634 – Лепе речи Ђуро Мари-
чић 636 – Ми дјеца Григор Витез 636 
– Лепота Душан Радовић 638 – Заједно 
Стојанка Грозданов-Давидовић 638

Ево шта сам чуо 640

* * * Љубивоје Ршумовић 640 – Ша-
путање Драган Лукић 640 – Путем до 
школе... Милорад Геров 642 – Ђаци пе-
шаци Мирослав Кокошар 642 – Сретно, 
децо! Исаија Митровић 644 – Школско 
звонце Војислав Ј. Илић 644 – Учитељ 
Драган Лукић 646 – Учитељица Миро-
слав Цера Михаиловић 646 – На првом 
часу рачуна Слободан Станишић 648 
– Мени је мене жао Мирослав Коко-
шар 650 – На првом часу Божидар 
Васиљевић 650 – Будилник Мирослав 
Кокошар 652 – Женске увек забрљају 
Мирјана Булатовић 652 – Читав труд 
узалуд Алексије Марјановић 654 – За-
датак Алексије Марјановић 654 – Саби-
рање Божидар Мандић 654 – Поклон 
из школе Раде Обреновић 656 – Сан и 
јава Миле Станковић 656 – Математи-
ка Милован Витезовић 656 – Учитељи-
це и учитељи Никола Вујчић 656 – Кућа 
и школа Божидар Мандић 658 – Меди-
цински феномен Алексије Марјановић 
658 – Умиљати одговори на озбиљна 
школска питања Душан Радовић 658 – 
Неправда Душан Радовић 660 – Рајско 
знање Миле Станковић 660 – Има и 
тога Алексије Марјановић 660 – Како 
су родитељи грдили великане Мирја-
на Булатовић 662 – Задаци Алексије 
Марјановић 664 – Разноврсна питања 
Васка Јукић-Марјановић 664 – Гости 
од заната Владимир Андрић 664 – И 
то ће проћи Алексије Марјановић 666 
– Просте реченице Мошо Одаловић 
666 – Велики одмор од правописа Ми-
рјана Булатовић 668 – Знаци Милош 
Пиперски 668 – Хоћу велику тачку 
Мошо Одаловић 668 – Разлог Алексије 
Марјановић 670 – Вредни трут Радо-
мир Мићуновић 670 – Зевак Добрица 
Ерић 672 – Рад створи човека Љубиша 
Симић 672 – Рад Јован Јовановић Змај 
674 – Пјесма дангубе Григор Витез 
674 – Освета Драгутин Огњановић 674 
– Савезници Миле Станковић 676 – 
Ђачка песма Алекса Шантић 676 – Се-
дам готована Љубивоје Ршумовић 678 
– Важна питања Душан Радовић 680 
– Последње питање Драган Лукић 682 
– Шкољка Драган Лукић 682 – Пролаз-
ност Алексије Марјановић 684 – Како 
ко Алексије Марјановић 684 – Најлеп-
ше је у колевци Љубиша Симић 684 
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Нећу – и тачка 686

Тина не разуме Винка Вујанић-Ка-
феџиски 686 – Мали каскадер Душан 
Илијин 686 – Како бити добар Божи-
дар Мандић 688 – Бубњарски дар Вла-
димир Андрић 688 – Кад нешто обећам 
Мирослав Кокошар 688 – Шта ми нису 
дали Никола Вујчић 690 – Па шта ако 
сам дете Виолета Јовић 692 – Вели-
ки сликар Алексије Марјановић 692 – 
Колико је 3 х 3 – Душан Радовић 692 
– Види ти њега Мошо Одаловић 694 
– Живко брбљивко Брана Цветковић 
694 – Безобразница Јевтимије Буца 
Војиновић 696 – Ко је Мргуд Љубивоје 
Ршумовић 696 – Што јест, јест Горан 
Радошевић Радош 698 – Хвалисави 
мајмун Милорад Ј. Митровић 700 – 
Љутито мече Бранислав Црнчевић 700 
– Досада Душан Радовић 702 – Бубе у 
глави Мирослав Настасијевић 704 – 
Узјахао Петар ветар Татјана Цвејин 
704 – Пролазност Горан Радошевић 
Радош 706 – Мрак Бранко Стевановић 
706 – Лево сметало Владимир Андрић 
708 – Моје решење Градимир Стојко-
вић 708 – Нећу – и тачка Звонимир Кос-
тић Палански 710 – Тражим пошто-
вање Владимир Андрић 710 – Кад бих 
уловио златну рибицу Милан Мрдаљ 
712 – Са мном има нека грешка Влада 
Стојиљковић 714 – Овако се ђаво хва-
ли Јовица Тишма 714 – Има нека сила 
Љубивоје Ршумовић 716 – Има неки 
ђаво Јово Кнежевић 716 – Инаџија 
Владимир Андрић 718 – Скромност 
или... Јевтимије Буца Војиновић 720 
– Госпођица Cвађа Љутић Милан Мр-
даљ 720 – Јединац Мирослав Кокошар 
722 – Које су дужности једне баке 
Драган Лукић 724 – Кад ја хоћу Милан 
Цаци Михаиловић 724 – Бурно море 
Андра Франичевић 726 – Мрак Душан 
Радовић 726 – Пст, иде страх Мошо 
Одаловић 726 – Мрак Јован Јовановић 
Змај 728 – Страшљивац Јован Јовано-
вић Змај 728 – Велике очи Драган Ра-
дуловић 730 – Страх ме Добрица Ерић 
730 – Математички бонтон Небојша 
Иваштанин 732 – Помисли у себи Јо-
ван Јовановић Змај 732

Ја се не играм рата 734

Цесто бијела Станко Ракита 734 – Ја 
не волим да сам сам Драган Радуло-
вић 734 – Кад не знам шта ћу Ласло 
Блашковић 736 – Круг Ранко Митро-

вић 736 – Усред града Ласло Блаш-
ковић 738 – Шта је страшно Душан 
Радовић 738 – Жеље Миодраг Мића 
Јакшић 738 – У шуми Сергије Сласти-
ков Калужанин 740 – Како се воли у 
шуми Милоје Радовић 740 – Ко се са 
ким грли Иван Цековић 742 – Љубавна 
песма Милован Данојлић 744 – Дечаци 
кад сањаре Велимир Милошевић 746 – 
Петнаест година Раде Обреновић 746 
– Пре подне сам један леви Божидар 
Васиљевић 748 – Птица Ласло Блашко-
вић 750 – Срце на зиду Владимир Ан-
дрић 750 – Препоручљива песма Дра-
гомир Ђорђевић 750 – Кобајаги Миња 
Илијева 752 – Он ме не воли Виолета 
Јовић 752 – Кишобран Мирослав Коко-
шар 754 – Цветни кишобран Слободан 
Станишић 754 – Бреза Велимир Мило-
шевић 756 – Записано у среду Миро-
слав Антић 756 – Нећу Влада Батинић 
758 – Љубав ми не цвјета Велимир Ра-
левић 758 – Ко кога воли Мирослав Ко-
кошар 758 – Прва љубав Добрица Ерић 
760 – Ћутке Градимир Стојковић 762 – 
Шумар Петар Љубивоје Ршумовић 762 
– Ово је песма о краљу Љубивоје Ршу-
мовић 764 – Волим Стеван В. Поповић 
764 – Здравица Драгомир Ђорђевић 
766 – Само љубав Зорица Бајин-Ђука-
новић 768 – Волим да волим Власта 
Н. Ценић 768 – Мржња Драган Раду-
ловић 770 – Испит за цара Момчило 
Тешић 770 – А ја хоћу да живим Ран-
ко Павловић 772 – Зар може Небојша 
Иваштанин 774 – Бежанија Радомир 
Суботић 776 – Огледало Радомир 
Суботић 776 – Мете Ђорђе Радишић 
776 – Рат Ранко Симовић 778 – Деца ће 
победити Перо Зубац 778 – Мирољу-
бива песма Радомир Мићуновић 780 
– Нећу да порастем Драган Радуловић 
780 – Нећу да се играм рата Драган Ра-
дуловић 782 – Зашто се не играм рата 
Будимир Нешић 782 – Дете Радмила 
Томић 784 – Дјеца неће да бјеже Дра-
ган Радуловић 784 – Тата, немој да бу-
деш ловац Недељко Попадић 786 – Лов 
на птицу Милоје Радовић 786 – Кад 
промашиш птицу Драган Радуловић 
788 – Нек промаши Недељко Попадић 
788 – Тужица једног ловца Љубивоје 
Ршумовић 790 – Ал промашим 790 – 
Нећемо пушке, хоћемо крушке Горан 
Радошевић Радош 790 – Памти Петар 
Деспотовић 792 – Кад би Јован Јо-
вановић Змај 792 – Тако рече Господ 
Исус Николај Велимировић 794 – Смрт 
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коња Лаза Лазић 794
Како се гледа небо 796

Да ли то у град долази јесен Драган 
Лукић 796 – Три прозора Драган Лукић 
796 – Прозор Звонимир Костић Палан-
ски 798 – Облак уметник Десанка Мак-
симовић 800 – Путеви Милован Вите-
зовић 800 – Дечак и планина Недељко 
Попадић 802 – Поноћ Велимир Ралевић 
802 – Обележја Јован Јовановић Змај 
804 – Мозак Душко Трифуновић 804 
– Кад размислим мало Небојша Иваш-
танин 806 – Паун Гвидо Тартаља 806 – 
Копривина хвала Јован Јовановић Змај 
806 – Смак света Душан Илијин 808 – 
Беспослен пастир Јован Грчић Милен-
ко 808 – Кад се вратисмо са пута Раде 
Обреновић 810 – Ценовник Душан Ра-
довић 810 – Ружно паче Драган Лукић 
812 – Питалица за Д. Перо Зубац 812 – 
Други Душан Радовић 814 – Ко хоће да 
доживи чудо Десанка Максимовић 814 
– Пожарничка песма Војислав Ј. Илић 
814 – Шта све сања мала Јања Стеван 
П. Бешевић 816 – Страх од дубине Ми-
рјана Булатовић 818 – Чекање Душан 
Радовић 820 – Пекар Иво Мунћан 820 
– Судбине Душан Радовић 822 – Стари 
сат Воја Царић 822 – Људи сатови Ду-
шан Илијин 824 – Буцмасти сат Драган 
Лукић 824 Проблем старог сата Дејан 
Алексић 826

С ОНЕ СТРАНЕ ДУГЕ 828

Немој ово ником рећи 830

Еци пеци пец Народна 830 – Кад по-
растем Ласло Блашковић 830 – Сун-
цокрет Гордана Брајовић 832 – Сун-
цокрет Добрица Ерић 832 – Сунцокре-
тов пој Игор Коларов 834 – Загонетка 
Мирослав Антић 834 – Зна ли ико од 
Тамошњих Љубомир Ћорилић 836 – Ја 
Душан Илијин 838 – Тајне Томислав 
Курбањев 838 – О тајнама Зоран М. 
Јовановић 840 – Шта би било кад би 
било Љубиша Симић 842 – Зашто звез-
де жмиркају Павле Јанковић Шоле 
842 – Свашта Бранко Стевановић 844 
– Између облака и воде Зорица Бајин-
Ђукановић 846 – Глава Дејан Алексић 
846 – Сан Душко Трифуновић 848 – Је-
дан Душко Трифуновић 848 – Пут и ход 
Момчило Тешић 850 – Жуто-црно-цр-
вена песма Бранко Стевановић 850 
Застој на мосту Мирјана Булатовић 852 
– Морнар Воја Царић 852 – Несрећни

знак питања Бранислав Црнчевић 
854 – Бескрај Бранко Милићевић Ко-
цкица 856 – Није него Мирослав Цера 
Михаиловић 858 – Црно и бело Дејан 
Алексић 858 – Облаци Борислав Бог-
дановић 860 – Мирис Радомир Андрић 
860 – Речи и смисао Јован Јовановић 
Змај 860 – Речи Драгутин Огњановић 
862 – На врху Миодраг Станисавље-
вић 864 – Библиотека Весна Каћан-
ски 864 – О књизи Сретен Динић 866 
– Књига Момчило Тешић 868 – Књига 
Душко Трифуновић 868 – Путовање 
Бранко Стевановић 868 – Књига Бе-
шир Љушковић 870 – Кад књиге буду 
у моди Предраг Трајковић 870 – Књига 
Милоје Радовић 872 – Речи Драгутин 
Огњановић 874 – Лепа реч Јован Јо-
вановић Змај 874 – Шта у песми може 
да се деси Алексије Марјановић 874 – 
Клавир Душан Радовић 876 – Музичар 
тражи службу Лаза Лазић 876 – Бубањ 
Лаза Лазић 878 – Бубањ Бранко Сте-
вановић 880 – Труба Лаза Лазић 880  

Са мном има нека грешка 884

Погледај чуда Драгутин Огњановић 
884 – Неко Бранко Стевановић 884 
– Свемир у човеку Лаза Лазић 886 – 
Март Лаза Лазић 886 – С оне стране 
дуге Гвидо Тартаља 888 – Више се не 
вртим око вас Мирјана Булатовић 890 
– Разумем ваш сукоб генерација Ми-
рјана Булатовић 890 – Жмурке Дра-
гутин Огњановић 890 – Истина Душан 
Илијин 892 – Жеље Анђелко Ердељанин 
894 – Деца Зорица Бајин-Ђукановић 
894 – Не љутим се Љубомир Ћорилић 
896 – Доста Мирослав Цера Миха-
иловић 896 – Свађа Божидар Мандић 
898 – Буђење Божидар Васиљевић 898 
– На кога личим Драган Грбовић 900 
– Флеке Миљенко Жуборски 902 – Сла-
бе тачке Мирослав Цера Михаиловић 
902 – Балони Душко Трифуновић 904 
– Добри и зли Јован Јовановић Змај 
904 – Поштење Јован Јовановић Змај 
906 – Налазачи Ђорђе Оцић 906 – Игра 
Душко Трифуновић 906 – Живот је 
школа Јован Јовановић Змај 908 – Има 
Бога Мирослав Цера Михаиловић 908 – 
Како живи пољски миш Милован Да-
нојлић 910 – Себична песма Мирослав 
Кокошар 910

Сунчани дол 912

Кад сам био сасвим мали Благоје Ба-
ковић 912 – Моје детињство Милорад 
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Геров 912 – Мама је кућа која хода 
Милан Мрдаљ 914 – Мајчин поглед 
Ђуро Маричић 914 – Фото трема Ми-
лан Мрдаљ 916 – Мајка сина у ружи 
родила Народна 916 – Сестре без 
брата Народна 918 – Сестра дадиља 
Лаза Лазић 918 – Не зна поштар Ми-
лош Николић 918 – Доба љубави Ми-
рослав Настасијевић 920 – Живели 
сви који нас воле Зорица Бајин-Ђука-
новић 920 – Бршљан Крстивоје Илић 
922 – Згодно место Јован Јовановић 
Змај 922 – Туга и срећа Виолета Јовић 
924 – Деца Војислав Ј. Илић млађи 926 
– Шта је осмех Недељко Попадић 926 – 
Ћутање Зоран М. Јовановић 928 – Сад 
смо наши Недељко Терзић 928 – Десет 
дечјих заповести Јово Чулић 930 – 
Свако своме Николај Велимировић 930 
– Дрво Станоје Макрагић 932 – Скри-
вена камера Мирјана Булатовић 932 – 
Прозор и открића Душко Трифуновић 
934 – То је зато Драган Радуловић 934 
– Град Воја Царић 936 – Грађење куће 
Бранислав Петровић 938 – Градитељи 
Дечана Бранислав Петровић 938 – 
Дрво је као човек Драган Радуловић 
940 – Олуја Мирјана Булатовић 940 – 
Које је боље Јован Јовановић Змај 942 
– Шашава песма Мирослав Антић 942 
– Кад порастем бићу мрав Благоје Ба-
ковић 944 – Добар друг Јован Јовано-
вић Змај 946 – Другарска Перо Зубац 
946 – Пријатељство Радомир Мићуно-
вић 946 – Свако своју звезду има Ве-
лимир Милошевић 948 – Изум Бранко 
Стевановић 950 – О значају учења 
страних језика у природи Драгослав 
Андрић 950 – Понекад Драгорад Дра-
гичевић 952 – Човечанство Велимир 
Милошевић 952 – Пас Воја Царић 954 
– Најбољи друг Миодраг Мића Јакшић 
954 – Дрво Милоје Радовић 956 – Ауто 
и лист Станислав Стефановић 958 – 
Порука људима Ђорђе Радишић 958 – 
Лавеж Лаза Лазић 960 – Мислиш да не 
знам? Мирослав Антић 960 

Теби посвећено 962

Градови у мени Драгомир Брајковић 
962 – Срце куца... Лаза Костић 962 – 
Песма Мирослав Антић 962 – Љубав 
Мирослав Антић 964 – Буди прија-
тељ ветру Перо Зубац 964 – Како се 
то догађа Добрица Ерић 964 – О чему 
причамо док шетамо Мирослав Антић 
966 – Успомена Мирослав Антић 968 

– Пролећна песма Весна Алексић 968 
– Ко да то буде Стеван Раичковић 970 
– Бреза Драгомир Ћулафић 972 – Све 
случајно Васка Јукић Марјановић 972 
– Ех ах их ух ох Тоде Николетић 974 – 
У парку сам седео на трави Слободан 
Станишић 974 – Марш из мога огледа-
ла Благоје Баковић 976 – Погледај ме 
Јелена Саша Божовић 978 – Не може 
љубав да се сакрије Виолета Јовић 978 
– Пољубац Добрица Ерић 980 – Буба-
мара Спасоје Лабудовић 982 – Ником 
ништа Бранко Стевановић 982 – Два 
пријатеља Бранислав Црнчевић 982 – 
Двобоj Бешир Љушковић 984 – Много 
волим небо у свануће Добрица Ерић 
986 – Фонтане Крстивоје Илић 988 – 
Из првог споменара Мирослав Антић 
988 – Ђачка стаза Крстивоје Илић 
988 – Кад сам с тобом Слободан Ста-
нишић 990 – Како се каже ја те волим 
Слободан Станишић 990 – Ех, када 
се први пут заљубих Слободан Ста-
нишић 992 – Плус минус бесконачно 
Слободан Станишић 994 – Чуперак 
плави Гавра Ђаковић 996 – Љубав 
Драган Радуловић 996 – Јесте и то Не-
бојша Иваштанин 998 – Волим – не 
волим,не волим – волим Гавра Ђако-
вић 1000 – Океан срца Зорица Бајин-
Ђукановић 1000 – Где су оне лепе речи 
Небојша Иваштанин 1002 – Верност 
Власта Н. Ценић 1004 – Роде Миро-
слав Настасијевић 1004 – * * * Јован 
Јовановић Змај 1006 – На пучини Зо-
ран М. Јовановић 1008 – Непродати 
хлеб Милован Данојлић 1008 – Песма 
моје грлице Гордана Брајовић 1008 – 
Балада о птици Раде Јовановић 1010 – 
Кишобран Бранислав Црнчевић 1010 – 
Води ме некуд Велимир Ралевић 1012 – 
Растанак Спасоје Лабудовић 1012 – Не 
може нам ништа зима Рајко Петров 
Ного 1014 – Теби посвећено Милорад 
Геров 1014

Силазак у свет 1016

Мој брат зидни сат Мирјана Булато-
вић 1016 – Чувајте се сатова што касне 
Влада Стојиљковић 1016 – Како да 
се објасни Љубомир Ћорилић 1018 – 
Касне радио и телевизија Љубомир 
Ћорилић 1018 – У споменицу Јован Јо-
вановић Змај 1020 – Живот Лаза Лазић 
1020 – Дечак и вила Недељко Попадић 
1022 – Шта је дом Недељко Попадић 
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1022 – Сунчани дол Слободан Марко-
вић 1024 – Сањалица Гордана Тимо-
тијевић 1024 – Живот није шећерлема 
Бешир Љушковић 1026 – А ово је ва-
жно Ђорђе Фишер 1026 – Два путника 
Душко Трифуновић 1028 – Кад почне 
киша да пада Стеван Раичковић 1030 
– Где је сада она бара? Владимир Личи-
на 1030 – Весела балада о плачу Дра-
гомир Ђорђевић 1032 – Бол је, човече 
Љубивоје Ршумовић 1034 – Ако желиш 
да те прати срећа Добрица Ерић 1036 – 
Погледај у очи Драган Радуловић 1038 
– Ко се љути Драган Радуловић 1038 
– * * * Мирослав Антић 1040 – Капе-
тан и лула Бранислав Црнчевић 1040 – 
Зима Душан Васиљев 1042 – Пролеће 
Драгомир Ђорђевић 1044 – Устани 
Горан Радошевић Радош 1046 – Шума 
Лаза Лазић 1046 – Срећа Јован Јовано-
вић Змај 1048 – Неко нас са неба гледа 
Тоде Николетић 1048 – Пролете лето 
Добрица Ерић 1050 – Лађе у пољу До-
брица Ерић 1050 – Дала сам све Јован-
ка Хрваћанин 1052 

Ово је моја земља 1054

Стид и радост Ранко Павловић 1054 – 
Махатма Ганди Драгомир Ђорђевић 
1054 – Радосница Перо Зубац 1056 – 
Пјесма о доброти Драган Радуловић 
1056 – Ко у чуда верује Александар 
Поповић 1058 – Толстој Драгомир 
Ђорђевић 1058 – Град Предраг Бјело-
шевић 1060 – Шта ми непријатељ зна-
чи Љубивоје Ршумовић 1062 – Ово је 
моја земља Велимир Милошевић 1062 
– Без зрна страха Перо Зубац 1064 – 
Нико не одговара Јованка Хрваћанин 
1064 – Срце Мирослав Кокошар 1066 
– Двоглед Бранислав Петровић 1066 
– Кад киша пада Светозар Пилетић 
1070 – Сад више нисмо деца Крстивоје 
Илић 1070 – Запис о домовини Миод-
раг Тодоровић 1072 – Касарна Душко 
Трифуновић 1072 – Пролећно писмо 
Крстивоје Илић 1072 – Над вама бдије 
Отаџбина Душан Костић 1074 – Бунар 
Добрица Ерић 1074 – Шта је оно Љу-
бивоје Ршумовић 1076 – Из Србије ја-
бука Слободан Павићевић 1078 – Отац 
и син Ђура Јакшић 1078 – Такмичење 
Бранко Стевановић 1080 – Ограда 
на крају Београда Милован Данојлић 
1080 – На крају града Стеван Раич-
ковић 1082 – Дедино учење Драгиша 
Пењин 1084 – Мач без јунака Андра 

Франичевић 1086 – Пас и његова судба 
Милорад Ј. Митровић 1086 – Мачке и 
мишеви Андра Франичевић 1086 – Зе-
чеви и лисица Милорад М. Петровић 
1088 – Жгадије Душан Илијин 1088 
– Има ли смисла Никола Дреновац 
1090 – Продана слобода Бранко Ћопић 
1094 – Слобода Драган Алексић 1096 – 
Коњи у велеграду Предраг Чудић 1096 
– Коњски пут Ђорђо Сладоје 1098 

Ко у чуда верује 1100

Кад би ми неко рекао Љубивоје Ршу-
мовић 1100 – Ако ми верујете Влади-
мир Андрић 1102 – Шта човек да ради 
Милован Данојлић 1102 – Кловн у пољу 
Лаза Лазић 1104 – Стари комарац Ми-
рјана Булатовић 1104 – Велики и мали 
Душан Радовић 1104 – Ток живота Бо-
жидар Мандић 1106 – Чудо Љубомир 
П. Ненадовић 1106 – Баш овако Ми-
лан Мрдаљ 1106 – Деца и старац Лаза 
Костић 1108 – Беле косе Миодраг То-
доровић 1108 – Бака и деда Владимир 
Андрић 1108 – Суви храст Воја Царић 
1110 – Генерал Ласло Блашковић 1110 
– Где све нестаје Божидар Пешев 1112 
– Маратонци Мирјана Булатовић 1112 
– Земља и облак Андра Франичевић 
1114 – Али, треба да знаш Перо Зубац 
1114 – О смрти Перо Зубац 1116 – Жи-
вот Драган Радуловић 1116 – Како се 
умире у животу Ђорђе Фишер 1116 – 
Тачка и готово Мошо Одаловић 1118 – 
Грешка Драган Радуловић 1118 – Реч 
смрт Добрица Ерић 1120 – Умрећемо, 
па шта! Мирјана Булатовић 1122 – Мој 
брат Добрица Ерић 1122 – Деда на по-
следњем путу Драгомир Ђорђевић 
1124 – Мој деда Драга Мирјанић 1126 
– Декин савет Милан Мрдаљ 1126 – 
Учимо се Јован Јовановић Змај 1128 
– Ради Алекса Шантић 1128 – Мајци 
Момчило Тешић 1130 – Из сна Недељко 
Попадић 1130 – Балада о мајци Славко 
Вукосављевић 1130 – Жалосна врба 
Исаија Митровић 1132 – Један лист се 
на калдрму спустио Драгомир Ђорђе-
вић 1134 – Силазак Божидар Пешев 
1134 – Детињство Виолета Јовић 1136 
– Из детињства дуга Ђорђе Радишић 
1136 – Има нешто Драган Радуловић 
1138 – Река Лаза Лазић 1138 – Јесен 
детињства Ђорђе Радишић 1140 – Шта 
је на крају Душан Радовић 1140 – По-
носитост једнога храста Андра Фра-
ничевић 1142 – Звездани дечак Зорица 
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Бајин-Ђукановић 1142 – Песма сунцу 
Божидар Тимотијевић 1144 – Сунце 
Милован Данојлић 1144 – Силазак у 
свет Мирослав Цера Михаиловић 1146 
– Прекинута чаролија Витомир Нико-
лић 1146 – Све има своје време Јован 
Јовановић Змај 1148 – Дивље гуске 
Зоран Костић 1148 – После детињства 
Спасоје Лабудовић 1150 – Мој Пино-
кио Весна Ћоровић-Бутрић 1150 – 
Свет Драган Лукић 1150 – Тужни змај 
Драган Хамовић 1152

РАЗГОВОР С ВЕТРОМ 1154

Песма Десанка Максимовић 1156 – Тек 
онако Владимир Андрић 1156 – Увек 
Никола Вујчић 1158 – Братац Бранко 
Стевановић 1160 – Сунцокрет Душко 
Трифуновић 1160 – Узми велики ексер 
Мирослав Настасијевић 1162 – Шта је 
лаж Недељко Попадић 1162 – Опрости 
Зоран М. Јовановић 1164 – Мама, како 
да пипнем мрак Драган Лукић 1164 – 
Бијела врана Драган Радуловић 1166 
– Шарен Лаж Стеван Раичковић 1166 
– Како се гледа небо Гордана Тимо-
тијевић 1170 – Насртауфен човек  Ра-
дован Вуков Караџић 1170 – Незнани 
јунак  Драгомир Ђорђевић 1172 – Свет  
Душан Радовић 1174 – Српско-руска 
песма  Мирјана Булатовић 1174 

СПИСОК 
СТИХОТВОРЕНИЙ

ПОСМОТРИ НА ЧУДЕСА 11

Радуйся! Мошо Одалович /А.Ш. 13 – 
Счастье Срболюб Митич /А.Б. 13 – Не 
одежда создаёт человека Душан Радо-
вич /А.Б. 15 – Сердце Драган Лукич /А.Б. 
15 – Колыбельная для мамы Бранко 
В. Радичевич /Ми.Б. 17 – Страшному 
миру Благое Рогач /А.Ш. 17 – Колы-
бельная для детей всего мира Драган 
Радулович /А.Б. 19 – В начале Зорица 
Баин-Джюканович /А.О. 21 – На пер-
вой странице Радомир Андрич /А.А.Б. 
21 – Во все колокола Зорица Баин-
Джюканович /С.П. 23 – Крапива Йован 
Йованович-Змай /С.М. 25 – Счастье 

Горан Радошевич-Радош /С.Г.П. 25 – 
Голубь из раскраски Борислав Дж. 
Крстич /Н.Ф. 27 – Путник Зорица Ба-
ин-Джюканович /С.Г.П. 27 – Бумажные 
кораблики Драган Лукич /Ю.В. 29 – 
Детство Слободан Станишич /Е.Л. 29 
– Давайте расти! Любивое Ршумович 
/Л.Я. 31 – Песня болельщика Марко 
Мирослав Алексич /А.Б. 33

ЗА СИНИМ ХОЛМОМ 35

Что я вижу 37

Народные песенки Энге-пенге /А.Б. 
37 – Щука щуку слопала /А.Б. 37 – 
А-бэ-вэ-гэ /А.Б. 37 – Зелен-белен /А.Б. 
37 – Ари-бари /А.Б. 39 – Ах, шмель-
богатырь /А.Б. 39 – Чугунок /Л.Я. 39 – 
Люлька /М.П. 39 – Обманщик-сон /М.П. 
41 – Сон по улице идёт /П.Э. 41 – Спи, 
младенец, ты на свет явился /М.П. 41 – 
На Мораве грушки /С.Г.П. 43 – Цок-цок 
на кобыле /С.Г.П. 43 – Цок-цок, скачет 
конь /М.П. 45 – Страх /М.П. 45 – Хло-
палки /М.П. 45 – Громко хохотали... 
/М.П. 45 – Пальчики /А.С. 47 – День и 
ночь /А.С. 47 – Собираю виноград /А.С. 
47 – Улитке – чтоб выпустила рога 
/А.С. 47 – Бабушкин мешок /А.С. 49 
– Горлица воркует /А.С. 49 – Лягуш-
ка-ткачиха /А.С. 49 – Сыпься, дождик 
/А.С. 51 – Снегу /А.С. 51 – Пчеле /А.С. 51 
– Договор о мире с куницей /С.Г.П. 53 
– Мгла /А.С. 53 – Ружьё /А.С. 53 – Дождь 
топочет, мышку мочит /А.С. 55 – Если 
тебе плохо /А.С. 55 – Мышь сажала ку-
курузу /А.С. 55 – Собрал мишка ягоды 
/А.С. 55 – Женим медведя /А.С. 57 – „Я 
бедняк“ /А.С. 57 – Одна ворона /А.С. 57 
– Гром /Л.Я. 59 – Ворота /Л.Я. 59 – Дом 
/Л.Я. 59 – Капуста /Л.Я. 59 – Тыква /Л.Я. 
61

Вы мне верите? 63

Колыбель Йован Суботич /А.Б. 63 – 
Ещё один человек Добрила Стани-
мирович /Е.Т. 63 – Рождение Мирьяна 
Стефанович /М.Т. 65 – Как только я 
родился Божидар Васильевич /Е.Г. 
65 – Стихи о рождении Зорица Баин-
Джюканович /Т.Ш. 67 – Май Раша Пе-
рич /Е.Т. 67 – Цветок рождается на свет 
Стоянка Грозданова-Давидович /Е.Т. 
69 – Аист Милован Витезович /А.Б. 
69 – Недоумение Градимир Стойко-
вич /А.Б. 69 – Младенец Драган Лукич 
/А.Б. 71 – Лиляна Раша Перич /Е.Т. 71 – 
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Песня о цветке Бранко Милькович /А.Б. 
71 – Когда рождается дитя Любивое 
Ршумович /А.П. 73 – Пелёнка – глав-
ное знамя Русомир Д. Арсич /Е.Т. 75 
– Пока я жду брата Власта Н. Ценич 
/О.А. 75 – Кто это? Будимир Нешич /И.С. 
77 – Братик, я и папа Виолета Йович 
/Ю.П. 77 – Средний брат Будимир Не-
шич /А.Ш. 79 – Два ребёнка Велимир 
Милошевич /М.П. 79 – Снежинки и дев-
чата Зорица Баин-Джюканович /А.Ш. 
81 – Дитя Михайло Чупович /М.Т. 81 – 
Хорошо мне Горан Радошевич-Радош 
/А.Б. 83 – Семейное дерево Милое Ра-
дович /А.Б. 83 – Воскресенье Миодраг 
Тодорович /А.Б. 85 – Лучшая прогулка 
Велимир Милошевич /М.П. 85 – Папа 
и мама Драган Лукич /А.Б. 85 – Аист 
Милован Данойлич /И.С. 87 – Детёныш 
человека Анджелко Эрделянин /В.Л. 
87 – Волшебное слово Божидар Тимо-
тиевич /Е.Т. 89 – Маме – ура! Драган 
Радулович /П.Ф. 89 – Руки Момчило 
Тешич /А.Ш. 91 – Золотая ветка Никола 
Миличевич /С.П. 91 – Папин орден Бо-
жидар Тимотиевич /Е.Т. 93 – Дорогая 
игрушка Боголюб-Бобан Велимирович 
/А.Ш. 93 – Папа Стоянка Грозданова-
Давидович /Е.Т. 95 – Папин рисунок 
Велимир Милошевич /А.Ш. 95 – Папа, 
шляпа и ветер Гвидо Тарталья /М.Б. 
97 – Если бы папа был мамой Джю-
ро Милекич /А.Б. 97 – Дедушка и внук 
Драган Лукич /А.Б. 99 – Усатый букварь 
Милан-Цаци Михайлович /О.А. 99 – Де-
душкина трость Мира Алечкович /Е.Т. 
101 – Дедушкины усы Ласло Блашко-
вич /В.К. 101 – Совет родителям Вла-
димир Андрич /В.К. 103 – У бабушки 
в селе Владимир Андрич /В.К.,М.Ф. 105 
– Бабушка и внучка Йован Йованович-
Змай /Л.Я. 107 – Просьба Бранислав 
Црнчевич /С.Г.П. 107

Может, мне это снится 111

Смех и чудо Народная /М.П. 111 – Вер-
хом на баране Момчило Тешич /А.Б. 
111 – Всадник Йован Йованович-Змай 
/А.Б. 113 – Баран Лаза Лазич /О.А. 113 
– Проходит слон Гордана Брайович 
/А.Б. 113 – Телефониада Любивое Ршу-
мович /А.Б. 115 – У лесника Светозара 
Стоянка Грозданова-Давидович /О.А. 
115 – Загадка Григор Витез /М.Б. 115 
– Лёгкие загадки Любивое Ршумович 
/А.Б. 117 – Лев Душан Радович /Л.Я. 117 
– Охотник Йоца Драган Лукич /А.Б. 119 

– Санглбанглтинглтаг Душан Радович 
/Т.М. 121 – Колесо Йован Йованович-
Змай /Е.П. 121 – Тобоган Момир Драги-
чевич /А.Б. 123 – Молоток Драган Лукич 
/Л.Я. 123 – Стих длиною в пять вагонов 
Драган Лукич /А.Б. 123 – Самолёт Ласло 
Блашкович /С.Г. 125 – Никола идёт на 
работу Танкосава Петрович /А.Б. 125 – 
Стихи об усах Александр Попович /А.Б. 
127 – В погоне за истиной Божидар 
Мандич /А.Б. 127 – Если б я знал Влада 
Стоилькович /А.Б. 129 – Джири-бом – 
джири-ба Джюро Милекич /Н.Ф. 129 
– Пока я бегу босая Гордана Брайович 
/А.Б. 131 – Как во сне Душан Илиин /А.Б. 
131 – Самая тихая песня Григор Витез 
/М.Б. 133 – Колыбельная Бора Джор-
джевич /Е.Б. 133 – Чудо Тома Славко-
вич /О.А. 135 – Во сне Гвидо Тарталья 
/М.Б. 135 – Ключи Драган Лукич /Л.Я. 
137 – Усыпляние Милован Витезович 
/А.Б. 137 – Бабушкина сказка Гвидо 
Тарталья /М.Б. 139 – Колыбельная 
Светислов Вукович /Т.Ш. 139 – Пода-
ри мне месяц Григор Витез /М.Б. 141 
– Сны Божидар Тимотиевич /С.П. 141 
– Вида и чудо-сон Йован Суботич /Е.Т. 
143 – Колыбельная для дочки Божи-
дар Васиљевич /С.Г.П. 143 – Малень-
ким смельчакам Эмсура Хамзич /А.Ш. 
143 – Всё равно Драган Лукич /А.Б. 145 
– Зевунья Стоянка Грозданова-Дави-
дович /О.А. 145 – Скучно Васка Юкич-
Марьянович /А.Б. 145 – Кровать Мило-
ван Витезович /О.А. 147 – Эх, хорошо 
смотреть сны Божидар Тимотиевич 
/Т.П. 147 – Стихи про воду Момчило 
Тешич /А.Ш. 147 – Вы не верите? Ду-
шан Радович /А.Б. 149 – Пуляла, пуля-
ла пулька Божидар Тимотиевич /М.Л. 
151 – Швея Григор Витез /М.Б. 151 – 
Пальцы Григор Витез /М.Б. 151 – Твой 
стул Гвидо Тарталья /М.Б. 153 – Стёп-
ка-раколов Йован Йованович-Змай 
/Е.П. 153 – Сидит, сидит – боится Йо-
ванка Хрвачанин /О.А. 155 – Плаванье 
Драган Грбович /А.Б. 155 – Подводная 
тайна Милан Мрдаль /О.А. 155 – Купи 
коня! Йован Йованович-Змай /Л.Я. 155 
– Скачет рать Душан Радович /А.Б. 159 
– Пора в бой Йован Йованович-Змай 
/А.Б. 161 – Барабанщик задремал Йо-
ван Йованович-Змай /А.Б. 161 – Хра-
брый Ника Йован Йованович-Змай 
/И.Ф. 161 – Обезьяна-генерал Йован 
Йованович-Змай /С.Г.П. 163 – Чудо Ми-
рослав Антич /А.П. 163 – Лесной волк 
Любиша Симич /В.Л. 165 – Охотник 
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Милиян Деспотович /А.Б. 165 – Письмо 
Душан Радович /Л.Я. 167 – С добрым 
утром Григор Витез /О.А. 169 – Озор-
ные мальчики Йован Грчич-Миленко 
/С.Г. 169 – Звуки скуки Божидар Ти-
мотиевич /М.П. 171 – Скучная сказка 
Душан Радович /Л.Я. 171 – Кабы стал я 
королём! Йован Йованович-Змай /С.М. 
173 – Царь Йован Душан Радович /Л.Я. 
175 – Королевский приказ Григор Ви-
тез /М.А.Б. 177 – Издевалочка Слобо-
дан Лазич /М.П. 177 – Посещение Бра-
нислав Л. Лазаревич /М.П. 179 – Если 
семь весёлых ребят... Душан Радович 
/Т.М. 181 – Самый маленький сти-
шок Мирослав Антич /О.А. 181 – Ког-
да игрушки играют одни Бранислав 
Црнчевич /С.П. 183 – Верные друзья 
Алекса Шантич /Е.Т. 185 – Чеда и снег 
Момчило Тешич /А.Ш. 187 – Дед Мороз 
Александар Петрович /А.Б. 187 – Попо-
лам Стоянка Грозданова-Давидович 
/А.Б. 189 – С днём рожденья Срба Пав-
лович /А.Б. 189 – Первый щенок Бра-
нислав Црнчевич /О.А. 189

У детей есть крылья 191

Конь и сон Душан Радович /А.Б. 191 – 
Ветер Арсен Диклич /Е.Т. 191 – Ветер 
Григор Витез /И.Т. 191 – Ветер, ветер 
Гвидо Тарталья /М.Б. 193 – Вечер Сер-
гей Сластиков-Калужанин /Е.Т. 193 – 
Вечер Йован Йованович-Змай /Л.Я. 195 
– Земля Мирослав Кокошар /И.П. 195 
– Чудесная картина Стеван Раичко-
вич /А.Б. 197 – Первый весенний день 
Милован Данойлич /А.Б. 197 – Восход 
солнца Божидар Тимотиевич /Е.Т. 199 
– Пробуждение солнца Миролюб Тодо-
рович /Е.Т. 199 – Улыбка солнца Исайя 
Митрович /А.Ш. 201 – Ясное небо Ра-
домир Андрич А./А.Б. 201 – Солнце Ми-
лена Йовович /О.А. 203 – Солнце для 
мамы Григор Витез /И.Т. 203 – Мель-
ница на реке Слободан Маркович /О.К. 
205 – Цветок Милорад Геров /Е.Т. 205 
– Встреча с морем Душан Костич /С.П. 
207 – Одно такое... Стоянка Гроздано-
ва-Давидович /Е.Т. 207 – Дерево спит 
Душан Радович /А.Б. 209 – Ночной 
сторож Йован Йованович-Змай /Л.Я. 
209 – У детей есть крылья Драган 
Радулович /П.Ф. 211 – Смеются дети 
Драган Лукич /Л.Я. 213 – Письмо из-
далека Гвидо Тарталья /М.Б. 213 – У 
ручья Сергей Сластиков-Калужанин 
/А.Б. 215 – Зонтик Драган Лукич /Л.Я. 

217 – Дождь идет Драган Лукич /Ю.В. 
217 – Лето Стеван Раичкович /А.Б. 219 
– Снова Витомир Радованович /А.Б. 
219 – Мои часы Гвидо Тарталья /М.Б. 
221 – Стрелки часов Мила Джордже-
вич /А.Б. 221 – Часы Йован Йованович-
Змай /Л.Я. 223 – Баритон и бас Горан 
Боричич /Е.Т. 223 – Календарь и я То-
дор Тошич /Е.Т. 225 – Детская песенка 
Драган Лукич /А.Б. 225

Бумажные кораблики 227

Маки Драган Лукич /О.А. 227 – Сол-
нечный огонь Станко Ракита /Е.Т. 
227 – Ветер Милан Р. Маркович /О.А. 
227 – Книжица-раскраска Момчило 
Тешич /А.Ш. 229 – Морской урожай 
Драган Лукич /Л.Я. 229 – Если бы да 
кабы... Йован Йованович-Змай /С.М. 
231 – Трава Гвидо Тарталья /О.А. 231 
– Трава Момчило Тешич /А.Ш. 233 – 
Ограждение луга Милое Радович /О.А. 
233 – Где? Стоянка Грозданов-Да-
видович /С.Г.П. 233 – Например Деян 
Алексич /О.А. 235 – Подснежник Йо-
ван Йованович-Змай /С.М. 235 – Оду-
ванчики Спасое Лабудович /Е.Г. 237 
– Цветок Радомир Андрич /Л.Я. 237 – 
Кто понимает речь цветов Мирьяна 
Стефанович /А.Б. 237 – Липа Бранко 
Стеванович /А.Б. 239 – Цветок и пчела 
Йован Йованович-Змай /Е.П. 239 – Что 
говорит дедушка Слободан Павичевич 
/А.Б. 239 – Загадка Добрица Эрич /О.Ч. 
241 – Оса Душко Милунович /Е.Г. 241 
– Дерево Йован Йованович-Змай /Е.П. 
241 – Деревья Душан Радович /Л.Я. 243 
– О листе Верослав Гайович /О.А. 243 
– Журавли Луне Леваяц /О.А. 243 – Во-
робей зимою Йован Йованович-Змай 
/С.М. 245 – Воробей Душан Радович 
/А.Б. 247 – Воронёнок Гвидо Тарталья 
/М.Б. 247 – Почему они босые? Йован 
Йованович-Змай /С.М. 249 – Индюк-
пижон Десанка Максимович /Е.Г.П. 
249 – Павлин Иван Цекович /Ю.В. 251 
– Оскорблённая наседка Мирослав 
Кокошар /М.П. 253 – Яйцо и цыпленок 
Джюро Маричич /С.Г.П. 255 – Закон 
природы Петар Паич /О.А. 255 – Пас-
хальное яйцо Николай Велимирович 
/А.К. 255 – Ненастье Спасое Лабудович 
/О.А. 257 – Муравьи-строители Десан-
ка Максимович /М.П. 257 – Муравьи 
Гвидо Тарталья /М.Б. 259 – Неутоми-
мый муравей Гвидо Тарталья /А.Б. 
259 – Чудесное село Йован Йованович-
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Змай /Л.Я. 261 – Роща спит Григор 
Витез /М.Б. 261 – Тихо Добрица Эрич 
Е./В.Л. 261 – Олень Гвидо Тарталья 
/М.Б. 263 – Три лани Велимир Ралевич 
/С.Г.П. 263 – Белый зайка Алекса Шан-
тич /Е.Г. 265 – Зайкины сны Гвидо 
Тарталья /М.Б. 265 – Только трусы бе-
гут Андра Франичевич /Ю.П. 267 – Пу-
гливые зайцы Андра Франичевич /Ю.П. 
267 – Косой Йован Йованович-Змай 
/Е.П. 269 – Хвастливые зайцы Десанка 
Максимович /Ю.Ф. 269 – Заяц-хулиган 
Влада Стоилькович /Н.Ф. 271 – Почему 
заяц быстро бегает Гвидо Тарталья 
/М.Б. 271 – Странные стихи Небой-
ша Иваштанин /С.Щ. 271 – Зайка, за-
йка-побегайка Йован Йованович-Змай 
/Е.П. 273 – Улитки Гвидо Тарталья 
/М.Б. 273 – Улитка так необычна Весна 
Видоевич-Гайович /О.А. 275 – Сова Гви-
до Тарталья /А.Б. 275 – Ёж ежихе гово-
рит Бранислав Петрович /А.Б. 275 – Ёж 
и яблоко Гвидо Тарталья /М.Б. 277 – 
Крокодил Митар Митрович /О.А. 277 
– Сдвинутый стишок Урош Петрович 
/А.Б. 279 – Слёзы пингвина Радомир 
Мичунович /О.А. 279 – Слоновья пес-
ня Бора Джорджевич /Е.Б. 279 – Пес-
ня белого мишки Бора Джорджевич 
/Е.Б. 281 – В зоопарке Гвидо Тарта-
лья /М.Б. 281 – Песенка медведей Ева 
Рас /Е.Т. 281 – Трёхэтажный пациент 
Бранко Чопич /А.Б. 283 – Кит застрял 
Гвидо Тарталья /М.Б. 283 – Китовье 
дитя Гвидо Тарталья /О.А. 285 – Оди-
нокая раковина Любиша Симич /В.Л. 
285 – Мороз Луне Леваяц /Е.Г. 287 – 
Пугливый пёс Сергей Сластиков-Ка-
лужанин /Е.Т. 287 – Жучкин дом Йован 
Йованович-Змай /Е.П. 287 – Краткое 
описание блохи Милош Николич /О.А. 
289 – С(л)ом Бранислав Велькович /А.Б. 
289 – Упрямая рыбка Гвидо Тарталья 
/М.Б. 291 – Корова и газета Григор Ви-
тез /М.Б. 291 – Лягушка читает газе-
ту Йован Йованович-Змай /М.И. 293 – 
Утиная школа Йован Йованович-Змай 
/С.М. 293 – Водяная школа Раша Попов 
/А.Б. 295 – Жаба Любомир П. Ненадо-
вич /Е.В.П. 295 – Жаба и рак Народ-
ная /Л.Я. 297 – Ослиные уши Йован 
Йованович-Змай /С.М. 297 – Недораз-
умение Мирослав Антич /А.П. 299 – 
Ослиное счастье Андра Франичевич 
/С.Г.П. 299 – Осёл и свирель Йован 
Йованович-Змай /А.Б. 301 – Встреча 
Живоин Д. Карич /Н.Ф. 301 – Мышка 
и её муж Драгица Джекич /А.Б. 301 – 

Неразбериха Мирослав Антич /А.П. 
303 – Новая квартира Милан Мрдаль 
/А.Б. 303 – Без отваги нет героя Андра 
Франичевич /Ю.П. 305 – Мыши-герои 
Андра Франичевич /А.Б. 305 – Сквер-
ный ужин Андра Франичевич /М.Е. 305 
– Лев и мышь Андра Франичевич /Ю.П. 
307 – За синим холмом Григор Витез 
/А.Б. 307

Когда я вырасту 309

Без повода Градимир Стойкович /Е.Г. 
309 – Снежинки Милорад Геров /Е.Т. 
309 – Философское стихотворение 
Горан Новаков /О.А. 309 – Лоскутный 
коврик Мошо Одалович /О.А. 311 – 
Пища для сердца Бранко Миличевич-
Коцкица /О.А. 311 – Любознательная 
песня Драган Лукич /А.Б. 311 – Дождик 
перестал Момчило Тешич /А.Ш. 313 – 
Разноцветный ручей Григор Витез 
/М.Б. 313 – Самый лучший цвет Григор 
Витез /И.П. 315 – Луна Мира Алечко-
вич /С.Г.П. 317 – Много звуков Влада 
Стоилькович /Н.Ф. 317 – Луч Алексие 
Марьянович /А.Б. 317 – Мало – немало 
Йован Йованович-Змай /Л.Я. 319 – Се-
годня, завтра и послезавтра Драган 
Лукич /Л.Я. 319 – Крапива Будимир Не-
шич /А.Б. 321 – Пароход Драган Грбо-
вич /Е.Т. 323 – Водяная мельница Нико-
ла Дреновац /Е.Т. 323 – Наоборот Йован 
Йованович-Змай /Л.Я. 325 – Прогноз 
Спасое Лабудович /О.А. 325 – Точки 
Буда Стойкович /А.Б. 325 – Шапка Но-
вица Джюрич /А.Б. 327 – Темнота Ду-
шан Радович /Л.Я. 327 – Почему вагон 
сошел с рельсов Милан Р. Маркович 
/О.А. 327 – Поезд Верослав Гайович /А.Б. 
329 – Из самолёта Зоран М. Йованович 
/С.Г.П. 329 – Как пишутся стихи Мом-
чило Тешич /А.Ш. 331 – Пастух и сол-
даты Бранко Чопич /Е.Г. 331 – На кни-
жечку в подарок на Новый Год Лука 
Милованов Георгиевич /С.Г. 333 – Буца 
и печенье Андра Франичевич /Ю.П. 335 
– Почему... Поп Д. Джюрджев /С.Г.П. 
335 – Сапожники Десанка Максимо-
вич /Ю.Ф. 337 – Сентябрь Душан Ко-
стич /С.П. 337 – Летний сон Драган 
Лукич /Ю.В. 339 – Школьный звонок 
Стоянка Грозданова-Давидович /О.А. 
341 – Не скажут Бранислав Велько-
вич /А.Б. 341 – Дорога в школу Йован 
Йованович-Змай /Е.П. 343 – Школьный 
ранец Евтимие-Буца Воинович /А.Б. 
343 – Пятёрка Гвидо Тарталья /А.Б. 
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343 – Просьба первоклассников к учи-
тельнице Божидар Тимотиевич /Т.П. 
345 – Стихи о букваре Божидар Тимо-
тиевич /Е.Л. 345 – Ученье Васка Юкич-
Марьянович /А.Б. 345 – Объявление 
дикой свиньи Бранко Чопич /Е.С. 347 
– Мышка, Мишка и книжка Момчило 
Тешич /А.Ш. 347 – Осёл и книги Андра 
Франичевич /А.Б. 347 – Сейся, дождь! 
Момчило Тешич /А.Ш. 349 – Карандаш, 
карандаш Григор Витез /О.А. 349 – Те-
традь для рисования Стеван Раичко-
вич /А.Б. 349 – Солёная акварель Дра-
ган Лукич /А.Б. 351 – Рисовальщик Ми-
рослав Кокошар /А.Б. 353 – Не смешно 
Алексие Марьянович /О.А. 353 – Рису-
нок что надо Васка Юкич-Марьянович 
/А.Б. 353 – Художник и птица Зорица 
Баин-Джюканович /М.А.Б. 355 – Пор-
трет ёжика Гвидо Тарталья /М.Б. 355 
– Хвастунишки Гвидо Тарталья /М.Б. 
357 – Маленький художник Йован 
Йованович-Змай /Е.П. 357 – Картина 
Миленко Матицкий /Е.Т. 357 – Учись, 
пиши, трудись от души Народная /А.Б. 
359 – Ласточка Воислав Й. Илич /А.Б. 
359 – Круглая песенка Драган Лукич 
/Л.Я. 361

Дети знают то, чего не знают 363

Ой, поёт соловушка Народная /А.Б. 363 
– Дождь Драгомир Джорджевич /М.О. 
363 – Незабудка и мотылек Момчило 
Тешич /А.Ш. 365 – Если б деревья хо-
дили Григор Витез /М.А.Б. 365 – Маль-
чик и мотылёк Йован Йованович-Змай 
/Л.Я. 367 – Никому не скажем Гвидо 
Тарталья /М.Б. 369 – Из детства Йован 
Йованович-Змай /О.А. 369 – О маль-
чике из моего переулка Мирослав 
Настасиевич /О.А. 369 – Если какой-
нибудь мальчик... Милован Данойлич 
/А.Б. 371 – О куклах Славица Йовано-
вич /М.А. 371 – Сон маленького рыба-
ка Бранко Радичевич /С.Г. 373 – Пер-
вая преграда Брана Цветкович /Е.Г. 
373 – Сказка об огненном Змее Сте-
ван П. Бешевич /В.К.,М.Ф. 375 – Перед 
зеркалом Андра Франичевич /М.Е. 377 
– Два козла Душко Трифунович /А.Ш. 
379 – Шнурки Драгомир Чулафич /О.А. 
379 – Капризуля Йован Йованович-
Змай /Е.П. 381 – Гости Душан Радович 
/Л.Я. 381 – Совесть Владимир Андрич 
/С.Г.П. 381 – Баллада Спасое Лабудо-
вич /Е.Т. 383 – В нашем городе Гвидо 
Тарталья /М.Б. 383 – Облака Войя Ца-

рич /Е.Т. 385 – Урок Душан Радович 
/А.Б. 385 – Страх Григор Витез /И.П. 
385 – Потому что Спасое Лабудович 
/Н.Ф. 389 – Собаки и дети Душан Радо-
вич /Л.Я. 389 – Мой дом Иван Цекович 
/Ю.В. 389 – Муравей с добрым сердцем 
Бранислав Црнчевич /И.Ч. 393 – Зачем 
они – ночи? Мира Алечкович /М.А.Б. 
397 – Трубка капитана Драган Лукич 
/Ю.В. 397 – Чудесная книга Мира Алеч-
кович /Ю.В. 399 – Приглашение Драган 
Лукич /Ю.В. 401 – Мама говорит Ласло 
Блашкович /А.Б. 403 – Несправедли-
вость Ласло Блашкович /А.Б. 405 – Ког-
да был мрак... Душан Радович /А.Б. 405 
– Папа, выключи ночь Драган Раду-
лович /П.Ф. 405 – Лёд Момчило Тешич 
/А.Б. 407 – Что говорит Тамара кото-
рая ещё не умеет говорить наблюдая 
с соской во рту за этим огромным и 
несовершенным миром Изет Са-
райлич /И.В.Ч. 407 – Я хотела сказать 
Гордана Брайович /А.Б. 409 – * * * Лю-
бивое Ршумович /Ми.Б. 409 – Моя пес-
ня Драган Лукич /М.А.Б. 411 – Сказочка 
Йован Йованович-Змай /Л.Я. 411

РАЗНОЦВЕТНЫЙ МОСТ 413

Солнечные кони 415

Ан-зван-дран Народная /А.Б. 415 – Со-
творение мира Лаза Костич /А.Б. 415 
– Солнце Зоран М. Йованович /А.Б. 417 
– С добрым утром, солнышко Драгу-
тин Огнянович /С.П. 417 – Зонтики от 
солнца Бошко Ломович /А.Б. 419 – Как 
возникло Солнце Иван Цекович /Е.Г. 
419 – Солнечная песенка Момчило 
Тешич /А.Ш. 421 – Летняя грёза Йово 
Чулич /Е.В.П. 421 – Солнечные кони 
Войя Царич /А.Б. 423 – Заходит солнце 
Десанка Максимович /Е.Г.П. 425 – Пла-
нета Земля Душко Милунович /С.Г. 425 
– Вселенная Бешир Люшкович /Е.В.П. 
427 – Дороги путешествуют Мира 
Алечкович /Ю.В. 427 – В путь-дорогу 
Иван Цекович /Ю.В. 429 – Дождливая 
баллада Божидар Тимотиевич /С.П. 
431 – После дождика Иван Цекович 
/Е.Г. 433 – День разгорелся Бранислав 
Велькович /А.Б. 433 – Тайна Мирослав 
Антич А./А.Б. 435 – Звезда меж звёз-
дами Мира Алечкович /А.Б. 437 – Куда 
ты, месяц Бранко Чопич /С.Г. 439 – Не-
бесные пчёлы Йовица Джюрджич 
/С.П. 439 – Вор Ласло Блашкович /А.Б. 
441 – Кабы месяц был воздушным ша-
ром Иван Цекович /Ю.В. 441 – Звёздная 
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сказка Бранислав Црнчевич /С.П. 443 – 
Октябрь Димитрие Миленкович /О.К. 
445 – Буковый листок Сергей Сласти-
ков-Калужанин /О.К. 447 – Осенний 
ветер Григор Витез /И.Т. 447 – Смерть 
листьев Десанка Максимович /А.Б. 449 
– Белая песня Мира Алечкович /Ю.В. 
449 – Зимние картины Милош Кор-
дич /М.К. 451 – Зимние тайны Бешир 
Люшкович /В.Л. 453 – Снежинки Де-
санка Максимович /А.Б. 455 – Лыжи 
Джорджо Сладое /А.Ч. 455 – Поздра-
вительная открытка Мирослав-Цера 
Михаилович /Ю.П. 457 – Горные ру-
чьи Десанка Максимович /Е.Г.П. 457 
– Улитка Десанка Максимович /Е.Г.П. 
459 – Вот враньё-то Народная /А.Б. 461 
– Вы слышали? Драгутин Огнянович 
/А.Б. 461 – Шиворот-навыворот Мило-
ван Витезович /М.Л. 461 – Никому не 
говори Драган Радулович /П.Ф. 463 – 
Страна чудес Любиша Симич /В.Л. 463 
– Стихи ни о чём Игорь Коларов /А.П. 
465 – Со стула упала тьма Божидар 
Пешев /Н.Ф. 467 – Почему бы нет? Дра-
ган Радулович /П.Ф. 467 – Береги Буда 
Стойкович /М.Л. 469 – Искренность 
Душан Илиин /С.Х. 471 – Странный 
день Радомир Мичунович /А.Б. 471 – За-
виральный день Драган Лукич /А.Б. 473 
– Может ли Буда Стойкович /А.Ч. 473 – 
Лжец Зоран Джюричич /В.Л. 475 – * * * 
Йован Йованович-Змай /С.М. 475 – * * * 
Йован Йованович-Змай /А.Б. 475 – Что 
такое ложь Божидар Мандич /А.Б. 477 
– Доверие Божидар Мандич /А.Б. 477 – 
Поверьте Мила Джорджевич /В.Л. 477 
– Лук да чеснок Милутин Джюричко-
вич /А.Б. 479 – Столько - это сколько? 
Драган Алексич /С.Х. 479 – Из пустого в 
порожнее Деян Алексич /М.Л. 481 – Ни-
что Предраг Чудич /М.Л. 481 – У кошки 
на пиру Йован Йованович-Змай /А.Б. 
483 – Когда мыши станут... Божидар 
Тимотиевич /С.П. 485 – Благородный 
пёс Гвидо Тарталья /О.А. 485 – Гвоздь 
Деян Алексич /В.К. 485 – Крылья, ноги, 
голова Божидар Тимотиевич /С.Г. 487 
– Гвоздь Новица Джюрич /А.Б. 487 – 
Чемодан Райко Лукач /А.Б. 489 – Как 
появился пинг-понг Джордже Фишер 
/А.Б. 489 – Два конца Слободан Стани-
шич /Е.Л. 491 – Мальчишка Миленко 
Евджевич /А.Б. 491 – Да или нет Душан 
Радович /А.Б. 493

Самая тихая песня 495

Носороги Влада Стоилькович /А.Б. 495 
– Мрачный медведь Бранко Стевано-
вич /А.Б. 495 – Песни Белого Муравья 
Игорь Коларов /А.Б. 497 – Пёс Милорад 
Геров /В.К.,М.Ф. 499 – Собачья песня 
Тоде Николетич /М.К. 501 – Мудрые 
наказы щенку Бранко Чопич /Т.К. 503 
– Сны Мелания Римар /А.Б. 505 – Бык 
Бешир Люшкович /В.Л. 505 – Пугало 
Никола Дреновац /О.К. 505 – Дитя и 
птица Бранко Радичевич /С.Г. 507 – 
Чудо Будимир Нешич /Е.Г. 509 – Лупа 
Бранислав Петрович /С.Г. 509 – Лист 
бумаги Божидар Мандич /А.Б. 513 – 
Шутка Божидар Мандич /А.Б. 513 – Я 
стану моряком Мира Алечкович /Е.Т. 
515 – Плавание Душко Трифунович 
Е./В.Л. 515 – Пароход Поп Д. Джюр-
джев /М.П. 517 – Дельфины Луне Ле-
ваяц /В.Л. 517 – Кто расскажет Никола 
Дреновац /О.К. 519 – Фрукт Душко Три-
фунович Е./В.Л. 521 – Мука окаянная 
Йован Йованович-Змай /Е.П. 523 – Под 
сливой Йован Йованович-Змай /Е.П. 
523 – Любознайка Владимир Андрич 
/М.О. 525 – Ноги Момчило Тешич /А.Ш. 
525 – У меня есть Горан Боричич /Е.Т. 
527 – Взъерошенная песня Драгомир 
Джорджевич /М.О. 527 – Я расту Вла-
да Стоилькович /С.П. 529 – Улыбка для 
всех и каждого Градимир Стойкович 
/С.П. 529 – Тишина Иван Цекович /С.П. 
531 – Пёс и кот Джюро Маричич /Ю.П. 
531 – Уважение Андра Франичевич 
/Ю.П. 531 – Дом на пригорке Лаза Ла-
зич /И.Ч. 533 – Хлеб и вода Мирьяна Бу-
латович /А.Б. 535 – Природа знает всё 
Бешир Люшкович /А.Б. 537 – Челове-
ческая среда Душко Трифунович /В.Л. 
537 – Если бы дети завладели городом 
Петар Паич /С.П. 537 – Важный во-
прос Драган Лукич /Ю.В. 539 – Корова 
Бешир Люшкович /Е.В.П. 541 – Клевета 
Тома Славкович /Н.Ф. 541 – Как смеют-
ся девочки Драгомир Чулафич /Е.Г. 543 
– Как смеются мальчики Драгомир 
Чулафич /Е.Г. 543 – Глупости Душан 
Радович /Л.Я. 545 – Ветер унёс штаны 
Мошо Одалович /А.Ш. 545 – Мой мото-
цикл Гвидо Тарталья /М.Б. 547 – Га-
зель – белградский мост Мирьяна Бу-
латович /А.Б. 547 – Самый прекрасный 
город на свете Иван Цекович /Ю.В. 547 
– Проект Драган Лукич /Ю.В. 553 – Раз-
ноцветный мост Войя Царич /С.П. 553 
– Лифт Слободан Станишич /Е.Л. 557 
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– Как спят трамваи Милован Данойлич 
/В.К. 559 – Уведомление Владимир Ан-
дрич /М.О. 561 – Шутка Зоран М. Йова-
нович /А.П. 563 – Сказка о Старом Сне 
Бранислав Црнчевич /Е.Т. 563 – Сти-
хи о снах Зорица Баин-Джюканович 
/Е.Г. 567 – Дождливый сон Владимир 
Андрич /М.О. 569 – С добрым утром 
Драгомир Чулафич /Е.Т. 569 – Путе-
шествие Войя Царич /Е.Т. 571 – Неделя 
Драган Лукич /Л.Я. 571 – Дни недели 
Гвидо Тарталья /М.Б. 573 – Дни недели 
Петар Паич /С.П. 573

Взрослым требуется помощь 577

Командир дома Мошо Одалович /А.Б. 
577 – Прошу вас дети Любивое Ршумо-
вич /А.Б. 577 – Иногда Божидар Ман-
дич /А.Б. 579 – Любовь с детского сада 
Мирослав Кокошар /Т.Ш. 579 – Вот 
что я слышал Драгомир Джорджевич 
/М.О. 581 – Как появляются дети Ду-
шан Илиин /А.Р. 581 – Родительница и 
родитель Мошо Одалович /А.Ш. 583 – 
Может, мне это снится Душко Трифу-
нович /А.Б. 585 – Моя мама Драгутин 
Огнянович /С.П. 585 – Как много гла-
голов! Мошо Одалович /А.Ш. 587 – Ма-
мины сны Бранко В. Радичевич /Ми.Б. 
589 – Мать Велько Петрович /С.Г. 589 
– Пробуждение Миодраг-Мия Якшич 
/Н.Ф. 591 – Всегда мой папа Драгутин 
Огнянович /С.П. 591 – Папа Владимир 
Андрич /М.О. 593 – Папа Стоилько 
Станишич /А.Б. 595 – Отец Джюро 
Милекич /В.Л. 595 – Я хотел бы Миро-
слав Кокошар /И.П. 595 – Я бы папой 
был получше Драган Радулович /А.Б. 
597 – Если б я был отцом моего отца 
Ласло Блашкович /С.Г.П. 599 – Детский 
закон Алексие Марьянович /А.Б. 599 – 
Если б я родил родителей Драган Ра-
дулович /П.Ф. 601 – Заводные родители 
Раде Обренович /А.Б. 601 – Родители 
Горан Боричич /С.П. 603 – С родите-
лями – построже! Мошо Одалович 
/А.Ш. 603 – Объявленье Драган Раду-
лович /А.Б. 605 – Взрослым требуется 
помощь Славица Йованович /А.Б. 605 
– Лягу и я Русомир Д. Арсич /Е.Г. 607 
– Разница Душан Радович /А.Б. 607 – Я 
буду лучше Бранко Миличевич-Коцки-
ца /Е.Т. 609 – На чьей вы стороне Раде 
Обренович /А.Б. 609 – Сказка Власта 
Н. Ценич /М.Т. 611 – Дом у нас поко-
сился Милан Мрдаль /Н.Ф. 611 – Хо-
лодно-горячо Милан Мрдаль /А.Ч. 613 –

Надежда Милорад Геров /И.Ч. 613 – 
Дети имеют право Драган Радулович 
/П.Ф. 615 – Дом Виолета Йович /Н.И. 
617 – Дедушкины сны Слободан Па-
вичевич /А.Б. 617 – Дедушкина сказка 
на ночь Йовица Джюрджич /О.К. 619 
– Мы и дед Ласло Блашкович /С.Г. 619 
– Лучшие побуждения Мирьяна Була-
тович /А.Б. 621 – На чьей ты стороне 
Божидар Мандич /А.Б. 621 – Шляпа 
моего дедушки Виолета Йович /Н.И. 
623 – Просьба Драган Лукич /Ю.В. 623 
– На прогулку Гвидо Тарталья /М.Б. 
625 – Внук и дед: три пункта Бранко 
В. Радичевич /А.Б. 627 – Правильный 
порядок Владимир Андрич /М.О. 627 – 
Сороконожки Славка Петкович-Груи-
чич /А.Б. 629 – * * * Владимир Стан-
кович /А.Б. 629 – Бессонница Мирьяна 
Булатович /А.Б. 629 – Бабушка против 
телевидения Мирьяна Булатович /А.Б. 
631 – Прабабушка Мирьяна Булато-
вич /Е.В.П 631 – Пиршество Драгутин 
Огнянович /Е.Т. 633 – Поддержка Ми-
рьяна Булатович /А.Б. 635 – Слова Пе-
тар Паич /Е.Л. 635 – Прекрасные слова 
Джюро Маричич /А.Б. 637 – Мы, дети 
Григор Витез /А.Б. 637 – Красота Ду-
шан Радович /А.Б. 639 – Вместе Стоян-
ка Грозданова-Давидович /А.Б. 639

Вот что я слышал 641

* * * Любивое Ршумович /Ми.Б. 641 – 
Шёпот Драган Лукич /Ю.В. 641 – По 
пути к школе Милорад Геров /Т.Ш. 643 
– Идущие в школу Мирослав Кокошар 
/А.Ш. 643 – В добрый час, детвора! 
Исайя Митрович /А.Ш. 645 – Школь-
ный звонок Воислав Й. Илич /М.А.Б. 
645 – Учитель Драган Лукич /А.Б. 647 
– Учительница Мирослав-Цера Миха-
илович /Ю.П. 647 – Мой первый урок 
арифметики Слободан Станишич /Е.Л. 
649 – Мне меня жалко Мирослав Коко-
шар /А.Б. 651 – На первом уроке Божи-
дар Васильевич /Е.Г. 651 – Будильник 
Мирослав Кокошар /А.Б. 653 – Жен-
щины вечно всё портят Мирьяна Бу-
латович /Е.Г.П. 653 – Напрасный труд 
Алексие Марьянович /А.Б. 655 – Задач-
ка Алексие Марьянович /А.Б. 655 – Сло-
жение Божидар Мандич /А.Б. 655 – По-
дарок из школы Раде Обренович /А.Б. 
657 – Сон и явь Миле Станкович /А.Б. 
657 – Математика Милован Витезо-
вич /А.Б. 657 – Учительницы и учителя 
Никола Вуйчич /А.Б. 657 – Дом и школа 
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Божидар Мандич /А.Б. 659 – Медицин-
ский феномен Алексие Марьянович 
/О.А. 659 – Вежливые ответы на се-
рьёзные школьные вопросы Душан 
Радович /А.Б. 659 – Несправедливость 
Душан Радович /А.Б. 661 – Райское зна-
ние Миле Станкович /О.А. 661 – Были 
и такие Алексие Марьянович /А.Б. 661 
– Гении, поруганные в детстве Мирья-
на Булатович /Е.Г.П. 663 – Домашние 
задания Алексие Марьянович /А.Б. 665 
– Обвал вопросов Васка Юкич-Марья-
нович /О.А. 665 – Гости-профессиона-
лы Владимир Андрич /М.О. 665 – Прой-
дёт и это Алексие Марьянович /А.Б. 
667 – Простые предложения Мошо 
Одалович /А.П. 667 – Большая переме-
на – отдых от правописания Мирьяна 
Булатович /А.Б. 669 – Знаки препина-
ния Милош Пиперский /Е.Л. 669 – Хочу 
большую точку Мошо Одалович /А.Ш. 
669 – Причина Алексие Марьянович 
/С.П. 671 – Трудолюбивый трутень Ра-
домир Мичунович /А.Б. 671 – Лодырь 
Добрица Эрич Е./В.Л. 673 – Труд возвы-
сил человека Любиша Симич /В.Л. 673 
– Труд Йован Йованович-Змай /Е.П. 
675 – Песенка лодыря Григор Витез 
/И.Т. 675 – Месть Драгутин Огнянович 
/А.Б. 675 – Союзники Миле Станко-
вич /С.Г. 677 – Песня учеников Алекса 
Шантич /А.Ш. 677 – Семь дармоедов 
Любивое Ршумович /А.Б. 679 – Важные 
вопросы Душан Радович /А.Б. 681 – По-
следний вопрос Драган Лукич /А.Б. 
683 – Ракушка Драган Лукич /И.С. 683 
– Всё проходит Алексие Марьянович 
/А.Б. 685 – Кто как Алексие Марьяно-
вич /А.Б. 685 – Лучше всего в колыбели 
Любиша Симич /А.П. 685 

Не хочу – и баста 687

Тина не понимает Винка Вуянич-Ка-
феджиская /О.А. 687 – Маленький 
каскадёр Душан Илиин /А.Б. 687 – Как 
быть хорошим Божидар Мандич /А.Б. 
689 – Дар барабанщика Владимир Ан-
дрич /А.Б. 689 – Я могу пообещать Ми-
рослав Кокошар /А.Б. 689 – Чего мне 
не дали Никола Вуйчич /А.Б. 691 – Ну 
и что, что я ребёнок Виолета Йович 
/Н.И. 693 – Великий художник Алексие 
Марьянович /А.Б. 693 – Сколько будет 
трижды три Душан Радович /А.Б. 693 – 
Ишь ты какой! Мошо Одалович /А.Ш. 
695 – Живко-Сварливко Бранислав 
Цветкович /Н.Ф. 695 – Наглый мяч Ев-

тимие-Буца Воинович /А.Б. 697 – Кто 
такой Злобяк Любивое Ршумович /
Ми.Б. 697 – Что есть, то есть Горан Ра-
дошевич-Радош /А.Б. 699 – Хвастливая 
обезьяна Милорад Й. Митрович /М.Т. 
701 – Сердитый мишка Бранислав 
Црнчевич /Е.Т. 701 – Скука Душан Ра-
дович /А.Б. 703 – Букашки в голове Ми-
рослав Настасиевич /А.Б. 705 – Петя 
сел верхом на ветер Татьяна Цвеин 
/А.Б. 705 – Всё проходит Горан Радо-
шевич-Радош /А.Б. 707 – Мрак Бранко 
Стеванович /А.Б. 707 – Левый мешаю-
щий Владимир Андрич /М.О. 709 – Моё 
решение Градимир Стойкович /С.П. 
709 – Не хочу – и баста Звонимир Ко-
стич-Паланский /С.П. 711 – Требую 
уважения Владимир Андрич /М.О. 711 – 
Если бы поймал я рыбку золотую Ми-
лан Мрдаль /М.К. 713 – Что-то со мной 
не так Влада Стоилькович /А.Б. 715 – 
Так похваляется чёрт Йовица Тишма 
/А.Ч. 715 – Есть такая сила Любивое 
Ршумович /Ю.П. 717 – Сидит во мне 
чёрт Йово Кнежевич /И.С. 717 – Маль-
чик-наоборот Владимир Андрич /С.Г.П. 
719 – Скромность или… Евтимие-Бу-
ца Воинович /А.Ч. 721 – Барышня Свара 
Лютич Милан Мрдаль /А.Ч. 721 – Един-
ственный сын Мирослав Кокошар 
/Т.Ш. 723 – Какие обязанности у бабу-
шек Драган Лукич /Ю.В. 725 – Когда я 
хочу Милан-Цаци Михаилович /С.Х. 
725 – Бурное море Андра Франичевич 
/Ю.П. 727 – Темнота Душан Радович 
/Т.М. 727 – Тише, приближается страх! 
Мошо Одалович /А.Ш. 727 – Мрак Йо-
ван Йованович-Змай /Е.П. 729 – Трус 
Йован Йованович-Змай /Е.П. 729 – Гла-
за велики Драган Радулович /А.Б. 731 – 
Мне страшно Добрица Эрич Е./В.Л. 731 
– Математический бонтон Небойша 
Иваштанин /А.Б. 733 – Подумай про 
себя Йован Йованович-Змай /А.Б. 733

Я не играю в войну 735

Эй, дорога Станко Ракита /Е.Т. 735 – 
Не люблю я быть один Драган Раду-
лович /А.Б. 735 – Когда всё не так Ласло 
Блашкович /А.Б. 737 – Круг Ранко Ми-
трович /О.А. 737 – Мгла кругом Ласло 
Блашкович /А.Ш. 739 – Что страшно 
Душан Радович /А.Б. 739 – Желания 
Миодраг-Мича Якшич /А.Б. 739 – В 
лесу Сергей Сластиков-Калужанин 
/С.Г. 741 – Как любят в лесу Милое 
Радович /А.Б. 741 – Кто кого обнима-
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ет Иван Цекович /Т.К. 743 – Любовная 
песня Милован Данойлич /Е.Т. 745 – 
Когда мальчишки мечтают Велимир 
Милошевич /С.П. 747 – Пятнадцать лет 
Раде Обренович /М.Л. 747 – До полу-
дня я левый Божидар Васильевич /М.Т. 
749 – Птица Ласло Блашкович /А.Б. 751 
– Сердце на стене Владимир Андрич 
/М.О. 751 – О том, как быть Драгомир 
Джорджевич /А.Б. 751 – Притворюсь 
Миня Илиева /А.Б. 753 – Он не любит 
меня Виолета Йович /А.Б. 753 – Зонт 
Мирослав Кокошар /А.Б. 755 – Цве-
точный зонт Слободан Станишич 
/Е.Л. 755 – Берёза Велимир Милошевич 
/А.Б. 757 – Записано в среду Мирослав 
Антич /А.П. 757 – Не хочу Влада Бати-
нич /А.Б. 759 – Любовь моя не цветёт 
Велимир Ралевич /С.Г. 759 – Кто кого 
любит Мирослав Кокошар /В.Л. 759 
– Первая любовь Добрица Эрич /О.Ч. 
761 – Молча Градимир Стойкович /Е.Т. 
763 – Егерь Петар Любивое Ршумович 
/А.П. 763 – Баллада о короле Любивое 
Ршумович /Л.Я. 765 – Люблю Стеван 
В. Попович /А.А.П. 765 – Здравица Дра-
гомир Джорджевич /М.О. 767 – Толь-
ко любовь Зорица Баин-Джюканович 
/М.А.Б. 769 – Люблю любить Власта 
Н. Ценич /Е.Г. 769 – Ненависть Дра-
ган Радулович /А.Б. 771 – Экзамен на 
царя Момчило Тешич /А.Б. 771 – А я 
хочу жить Ранко Павлович /А.О. 773 – 
Неужели Небойша Иваштанин /С.Щ. 
775 – Бегство Радомир Суботич /А.Б. 
777 – Зеркало Радомир Суботич /А.Б. 
777 – Мишени Джордже Радишич 
/А.Б. 777 – Война Ранко Симович /С.П. 
779 – Дети победят Перо Зубац /А.П. 
779 – Миролюбивая песня Радомир 
Мичунович /С.П. 781 – Не хочу расти 
Драган Радулович /А.О. 781 – Не хочу 
играть в войну Драган Радулович /М.Г. 
783 – Почему я не играю в войну Буди-
мир Нешич /С.Г.П. 783 – Дитя Радмила 
Томич /А.Б. 785 – Дети не убегут Дра-
ган Радулович /П.Ф. 785 – Папа, не будь 
охотником Неделько Попадич /А.Б. 787 
– Охота на птицу Милое Радович /А.О. 
787 – Промахнись Драган Радулович 
/А.Б. 789 – Пусть промахнётся Недель-
ко Попадич /А.Б. 789 – Печаль одного 
охотника Любивое Ршумович /Е.В. 791 
– Долой ружья – даёшь груши Горан 
Радошевич-Радош /А.О. 791 – Помни 
Петар Деспотович /О.А. 793 – Кабы 
Йован Йованович-Змай /А.Б. 793 – Так 
говорит Господь Иисус Николай Вели-

мирович /А.К. 795 – Гибель коня Лаза 
Лазич /Е.Т. 795

Как смотрят на небо 797

И опять в наш город входит осень 
Драган Лукич /А.Б. 797 – Три окна Дра-
ган Лукич /Ю.В. 797 – Окно Звонимир 
Костич-Паланский /А.Б. 799 – Облако-
художник Десанка Максимович /И.Б. 
801 – Пути-дороги Милован Витезо-
вич /А.Б. 801 – Мальчик и гора Недель-
ко Попадич /А.Б. 803 – Полночь Вели-
мир Ралевич /С.П. 803 – Верная при-
мета Йован Йованович-Змай /Л.Я. 805 
– Мозг Душко Трифунович А./А.Б. 805 – 
Немного подумав Небойша Ивашта-
нин /А.Б. 807 – Павлин Гвидо Тарталья 
/А.Б. 807 – Крапивина похвальба Йован 
Йованович-Змай /А.Б. 807 – Конец све-
та Душан Илиин /С.Г. 809 – Никчёмный 
пастух Йован Грчич-Миленко /С.Г. 809 
– Когда мы вернулись из путешествия 
Раде Обренович /А.Б. 811 – Прейску-
рант Душан Радович /А.Б. 811 – Гадкий 
утёнок Драган Лукич /М.А.Б. 813 – Во-
просы Перо Зубац /А.Б. 813 – Другие 
Душан Радович /А.Б. 815 – Кто душу 
открывает чуду Десанка Максимович 
/В.Л. 815 – Песня пожарников Воислав 
Й. Илич /М.А.Б. 815 – Что видит во сне 
маленькая Яня Стеван П. Бешевич 
/С.Г. 817 – Страх глубины Мирьяна Бу-
латович /Е.Г.П. 819 – Ожидание Душан 
Радович /А.Б. 821 – Пекарь Иво Мунчан 
/А.Б. 821 – Судьбы Душан Радович /А.Б. 
823 – Старые часы Войя Царич /С.П. 
823 – Люди-часы Душан Илиин /А.Б. 
825 – Часы на башне Драган Лукич 
/Ю.В. 825 – Старые часы Деян Алексич 
/А.Б. 827

ПО ТУ СТОРОНУ РАДУГИ 829

Никому не говори 831

Эци-пеци-пец Народная /А.Б. 831 – 
Когда я вырасту Ласло Блашкович /А.Б. 
831 – Подсолнух Гордана Брайович 
/А.Б. 833 – Подсолнух Добрица Эрич 
Е./В.Л. 833 – Песня подсолнуха Игорь 
Коларов /А.Б. 835 – Загадка Мирослав 
Антич /А.Б. 835 – Что там? Любомир 
Чорилич /А.Б. 837 – Я Душан Илиин 
/О.А. 839 – Тайны Томислав Курбанев 
/О.А. 839 – О тайнах Зоран М. Йовано-
вич /С.П. 841 – Если бы да кабы Люби-
ша Симич /А.П. 843 – Отчего звёзды 
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мигают Павле Янкович-Шоле /А.Б. 843 
– Всё, что угодно Бранко Стевано-
вич /А.Б. 845 – Между тучами и водой 
Зорица Баин-Джюканович /Е.Т. 847 
– Голова Деян Алексич /Е.Т. 847 – Сон 
Душко Трифунович /Л.В. 849 – Еди-
ница Душко Трифунович /Е.В.П. 849 – 
Тропа и ходьба Момчило Тешич /А.Ш. 
851 – Жёлто-чёрно-красная песня 
Бранко Стеванович /А.Б. 851 – Оста-
новка на мосту Мирьяна Булатович 
/А.Б. 853 – Моряк Войя Царич /С.П. 853 
– Несчастный знак вопроса Бранислав 
Црнчевич /С.П. 855 – Бесконечность 
Бранко Миличевич-Коцкица /Е.Т. 857 
– Как бы не так Мирослав-Цера Ми-
хаилович /Ю.П. 859 – Чёрное и белое 
Деян Алексич /С.Х. 859 – Облака Бо-
рислав Богданович /А.Б. 861 – Аромат 
Радомир Андрич /Л.Я. 861 – Слова и 
смысл Йован Йованович-Змай /А.Б. 861 
– Слова Драгутин Огнянович /А.Б. 863 
– Наверху Миодраг Станисавлевич 
/А.Б. 865 – Библиотека Весна Качан-
ская /Е.Л. 865 – О книге Сретен Динич 
/Е.Л. 867 – Книга Момчило Тешич /А.Б. 
869 – Книга Душко Трифунович /А.Б. 
869 – Странствие Бранко Стеванович 
/А.Б. 869 – Книга Бешир Люшкович 
/Е.В.П. 871 – Когда книги будут в моде 
Предраг Трайкович /Е.В.П. 871 – Книга 
Милое Радович /А.Б. 873 – Слова Дра-
гутин Огнянович /О.А. 875 – Хорошее 
слово Йован Йованович-Змай /Е.П. 
875 – Что может случиться в стихах 
Алексие Марьянович /А.О. 875 – Рояль 
Душан Радович /Л.Я. 877 – Музыкант 
ищет работу Лаза Лазич /А.Б. 877 – Ба-
рабан Лаза Лазич /М.Г. 879 – Барабан 
Бранко Стеванович /А.Б. 881 – Труба 
Лаза Лазич /М.Г. 881

Что-то со мной не так 885

Вот чудеса Драгутин Огнянович /А.Б. 
885 – Кто-то Бранко Стеванович /А.Б. 
885 – Вселенная в человеке Лаза Лазич 
/А.Б. 887 – Март Лаза Лазич /А.Ш. 887 – 
По ту сторону радуги Гвидо Тарталья 
/М.Б. 889 – Больше я вокруг вас не вра-
щаюсь Мирьяна Булатович /А.Б. 891 
– Все понятно: конфликт поколений 
Мирьяна Булатович /А.Б. 891 – Прятки 
Драгутин Огнянович /А.Б. 891 – Прав-
да Душан Илиин /Е.Т. 893 – Желания 
Анджелко Эрделянин /А.Б. 895 – Дети 
Зорица Баин-Джюканович /С.П. 895 – 
Я не сержусь Любомир Чорилич /Е.Т. 

897 – Хватит Мирослав-Цера Михаи-
лович /Ю.П. 897 – Ссора Божидар Ман-
дич /А.Б. 899 – Пробуждение Божидар 
Васильевич /А.Б. 899 – На кого я похож 
Драган Грбович /И.Ч. 901 – Пятна Ми-
ленко Жуборский /А.Б. 903 – Слабина 
Мирослав-Цера Михаилович /Ю.П. 903 
– Воздушные шары Душко Трифуно-
вич /Е.В.П. 905 – Добро и зло Йован 
Йованович-Змай /А.Б. 905 – Честь Йо-
ван Йованович-Змай /С.М. 907 – Наход-
чики Джордже Оцич /Е.Т. 907 – Игра 
Душко Трифунович /Л.В. 907 – Жизнь 
это школа Йован Йованович-Змай /А.Б. 
909 – Есть Бог на свете Мирослав-Це-
ра Михаилович /Ю.П. 909 – Как живёт 
полевая мышь Милован Данойлич /А.Б. 
911 – Стихи эгоиста Мирослав Коко-
шар /А.Б. 911

Солнечная долина 913

Когда я был совсем ещё мал Благое 
Бакович /А.Б. 913 – Моё детство Мило-
рад Геров /А.Б. 913 – Мама – дом, ко-
торый всегда с тобой Милан Мрдаль 
/А.П. 915 – Мамин взгляд Джюро Ма-
ричич /А.Ш. 915 – Фототрепет Милан 
Мрдаль /О.А. 917 – Родила мать сына в 
розах Народная /М.П. 917 – Сёстры без 
брата Народная /А.Б. 919 – Сестрёнка 
Лаза Лазич /А.Б. 919 – Чего не знает 
почтальон Милош Николич /Е.Т. 919 – 
Время любви Мирослав Настасиевич 
/М.О. 921 – Да здравствуют все, кто нас 
любит Зорица Баин-Джюканович /А.Б. 
921 – Плющ Крстивое Илич /В.Л. 923 
– Волшебное место Йован Йованович-
Змай /Е.П. 923 – Тоска и счастье Вио-
лета Йович /С.Г. 925 – Дети Воислав 
Й. Илич-младший /С.Г. 927 – Что такое 
улыбка Неделько Попадич /А.Б. 927 – 
Молчание Зоран М. Йованович /А.Б. 
929 – Мы теперь свои Неделько Терзич 
/А.Б. 929 – Десять заповедей сыну Йово 
Чулич /А.Б. 931 – Все тянутся к своим 
Николай Велимирович /А.К. 931 – Дере-
во Станое Макрагич /А.Б. 933 – Скры-
тая камера Мирьяна Булатович /А.Б. 
933 – Окно и открытия Душко Трифу-
нович А./А.Б. 935 – Вот для чего Дра-
ган Радулович /А.Б. 935 – Город Войя 
Царич /С.П. 937 – Строительство дома 
Бранислав Петрович /А.К. 939 – Стро-
ители Дечан Бранислав Петрович /А.К. 
939 – Дерево как человек Драган Ра-
дулович /П.Ф. 941 – Буря Мирьяна Бу-
латович /А.Б. 941 – Что лучше? Йован 
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Йованович-Змай /Е.П. 943 – Дурацкие 
стихи Мирослав Антич /А.Б. 943 – Вы-
расту – буду муравьём Благое Ба-
кович /А.Б. 945 – Лучший друг Йован 
Йованович-Змай /Е.П. 947 – Дружеская 
Перо Зубац /А.П. 947 – Дружба Радомир 
Мичунович /Е.Т. 947 – У каждого своя 
звезда Велимир Милошевич /С.П. 949 – 
Выдумка Бранко Стеванович /А.Б. 951 
– О значении изучения иностранных 
языков в природе 951 Драгослав Ан-
дрич /А.Б. 951 – Взгляд Драгорад Дра-
гичевич /С.П. 953 – Человечество Вели-
мир Милошевич /С.П. 953 – Пёс Войя 
Царич /С.П. 955 – Лучший друг Мио-
драг-Мича Якшич /М.К. 955 – Дерево 
Милое Радович /А.Б. 957 – Машина и 
лист Станислав Стефанович /А.Б. 959 
– Обращение к людям Джордже Ра-
дишич /О.К. 959 – Лай Лаза Лазич /М.Г. 
961 – Думаешь, я не знаю? Мирослав 
Антич /А.Б. 961 

Тебе посвящается 963

Города во мне Драгомир Брайкович 
/О.А. 963 – Сердце стучит... Лаза Ко-
стич /А.Б. 963 – Стихотворение Миро-
слав Антич /А.Б. 963 – Любовь Миро-
слав Антич /А.Б. 965 – Стань другом 
ветру Перо Зубац /А.Б. 965 – Как это 
происходит Добрица Эрич Е./В.Л. 965 
– О чём мы говорим, пока мы бродим 
Мирослав Антич А./А.Б. 967 – Воспо-
минание Мирослав Антич /А.Б. 969 – 
Весеннее стихотворение Весна Алек-
сич /Е.Т. 969 – Кто это будет Стеван 
Раичкович /А.Б. 971 – Берёза Драгомир 
Чулафич /Е.Т. 973 – Всё случайно Ва-
ска Юкич-Марьянович /О.К. 973 – Эх, 
ах, их, ух, ох Тоде Николетич /А.Б. 975 
– Сидел я в парке на траве Слободан 
Станишич /А.Р. 975 – Марш из моего 
зеркала Благое Бакович /Ю.П. 977 – По-
смотри на меня, Алёна Саша Божович 
/А.Б. 979 – Скрыть любовь невозмож-
но Виолета Йович /Н.И. 979 – Поце-
луй Добрица Эрич /А.Б. 981 – Божья 
коровка Спасое Лабудович /О.А. 983 
– Никому ничего Бранко Стеванович 
/О.А. 983 – Два приятеля Бранислав 
Црнчевич /М.Г. 983 – Поединок Бешир 
Люшкович /А.Б. 985 – Люблю я небо 
ранним утром Добрица Эрич /В.К. 987 
– Фонтаны Крстивое Илич /В.Л. 989 – 
Из первых воспоминаний Мирослав 
Антич /А.Б. 989 – Ученическая тропин-
ка Крстивое Илич /В.Л. 989 – Когда я 

с тобой Слободан Станишич /Е.Л. 991 
– Как говорят Слободан Станишич 
/Е.Л. 991 – Эх, когда я впервые влю-
бился Слободан Станишич /Е.Л. 993 – 
Плюс-минус бесконечность Слободан 
Станишич /Е.Л. 995 – Светлый локон 
Гавра Джякович /С.П. 997 – Любовь 
Драган Радулович /П.Ф. 997 – И это 
тоже Небойша Иваштанин /И.П. 999 
– Люблю – не люблю, не люблю – лю-
блю Гавра Джякович Е.Т. 1001 – Океан 
сердца Зорица Баин-Джюканович /И.Ч. 
1001 – Где же ласковые речи? Небой-
ша Иваштанин /С.Щ. 1003 – Верность 
Власта Ценич /А.Б. 1005 – Аисты Ми-
рослав Настасиевич /И.Ч. 1005 – * * * 
Йован Йованович-Змай /А.Б. 1007 – В 
открытом море Зоран М.Йованович 
/М.Т. 1009 – Непроданный хлеб Мило-
ван Данойлич /А.Б. 1009 – Песня моей 
горлицы Гордана Брайович /А.Б. 1009 – 
Баллада о птице Раде Йованович /А.Б. 
1011 – Зонт Бранислав Црнчевич /А.Б. 
1011 – Уведи меня куда-нибудь Вели-
мир Ралевич /С.П. 1013 – Расставание 
Спасое Лабудович /А.Б. 1013 – Ничего 
не могут зимы Райко Петров Ного 
/А.Б. 1015 – Тебе посвящается Милорад 
Геров /А.Б. 1015

Погружение в мир 1017

Маятник – мой брат, он помочь мне 
рад Мирьяна Булатович /А.Б. 1017 
– Берегись часов, которые отстают 
Влада Стоилькович /А.Б. 1017 – Как 
объяснить? Любомир Чорилич /А.Б. 
1019 – Опаздывают Любомир Чорилич 
/А.Б. 1019 – Запись на память Йован 
Йованович-Змай /А.Б. 1021 – Жизнь 
Лаза Лазич /А.Б. 1021 – Мальчик и вила 
Неделько Попадич /А.Б. 1023 – Что та-
кое дом Неделько Попадич /А.Б. 1023 
– Солнечная долина Слободан Мар-
кович /М.П. 1025 – Мечтатель Гордана 
Тимотиевич /А.Б. 1025 – Жизнь вам 
– не сахарная вата Бешир Люшкович 
/А.Б. 1027 – Вот что важно Джордже 
Фишер /А.Б. 1027 – Два путника Душко 
Трифунович А./А.Б. 1029 – Когда начи-
нается дождь Стеван Раичкович /А.Б. 
1031 – Где то прежнее болотце? Влади-
мир Личина /М.К. 1031 – Весёлая бал-
лада о плаче Драгомир Джорджевич 
/М.О. 1033 – Больно, братцы Любивое 
Ршумович /А.П. 1035 – Если хочешь, 
чтоб счастье ждало впереди Добри-
ца Эрич Е./В.Л. 1037 – Смотри в глаза 
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Драган Радулович /М.Г. 1039 – Кто сер-
дится Драган Радулович /М.Г. 1039 – * 
* * Мирослав Антич /А.Б. 1041 – Капи-
тан и трубка Бранислав Црнчевич /С.П. 
1041 – Зима Душан Васильев /И.С. 1043 
– Весна Драгомир Джорджевич /А.Б. 
1045 – Встань Горан Радошевич-Ра-
дош /А.Б. 1047 – Перелесок Лаза Лазич 
/Е.Т. 1047 – Удача Йован Йованович-
Змай /Е.П. 1049 – Кто-то с неба смо-
трит на нас Тоде Николетич /А.Б. 1049 
– Пролетело лето Добрица Эрич /Л.Я. 
1051 – Корабли Добрица Эрич /Л.Я. 
1051 – Я отдала всё Йованка Хрвача-
нин /А.Б. 1053

Это моя земля 1055

Стыд и радость Ранко Павлович /А.О. 
1055 – Махатма Ганди Драгомир 
Джорджевич /Ми.Б. Слёзы радости 
1057 Перо Зубац /А.П. 1055 – Стихи 
о доброте Драган Радулович /П.Ф. 
1057 – Кто верит в чудеса Александр 
Попович /А.Б. 1059 – Толстой 
1059 Драгомир Джорджевич /Ми.Б. – 
Город Предраг Белошевич /А.Б. 1061 – 
Что значит для меня неприятель Лю-
бивое Ршумович /А.Б. 1063 – Это моя 
земля Велимир Милошевич /А.Б. 1063 
– Без зёрнышка страха Перо Зубац 
/О.А. 1065 – Никто не отвечает Йован-
ка Хрвачанин /А.Б. 1065 – Сердце Ми-
рослав Кокошар /А.Б. 1067 – Бинокль 
Бранислав Петрович /С.П. 1067 – Ког-
да идёт дождь Светозар Пилетич 
/А.Б. 1071 – Теперь мы больше не дети 
Крстивое Илич /В.Л. 1071 – Запись о 
Родине Миодраг Тодорович /А.Б. 1073 – 
Казарма Душко Трифунович /Л.В. 1073 
– Весеннее письмо Крстивое Илич 
/В.Л. 1073 – И вы обласканы Отчизной 
Душан Костич /А.А.П. 1075 – Колод-
цы Добрица Эрич /О.Ч. 1075 – Что это 
Любивое Ршумович /А.П. 1077 – Ябло-
ки Сербии Слободан Павичевич /С.П. 
1079 – Отец и сын Джюра Якшич /А.Ш. 
1079 – Состязание Бранко Стеванович 
/А.Б. 1081 – Ограда на краю Белгра-
да Милован Данойлич /Е.Т. 1081 – На 
окраине города Стеван Раичкович 
/А.Б. 1083 – Дедушкин завет Драгиша 
Пенин /А.Б. 1085 – Меч без героя Андра 
Франичевич /А.Б. 1087 – Пёс и его судь-
ба Милорад Й. Митрович /Е.В.П. 1087 
– Кошки и мышки Андра Франичевич 
/Ю.П. 1087 – Зайцы и лиса Милорад М. 
Петрович /Н.Ф. 1089 – Червь Душан 

Илиин /С.Х. 1089 – Да есть ли смысл? 
Никола Дреновац /Т.Ш. 1091 – Продан-
ная свобода Бранко Чопич /А.А.П. 1095 
– Свобода Драган Алексич /А.Б. 1097 
– Кони в большом городе Предраг Чу-
дич /А.Ч. 1097 – Путь коня Джорджо 
Сладое /А.Б. 1099

Кто верит в чудеса 1101

Кто бы мне доложил Любивое Ршумо-
вич /А.Б. 1101 – Вы мне верите? Влади-
мир Андрич /М.О. 1103 – Что человеку 
делать Милован Данойлич /А.Б. 1103 
– Клоун в поле Лаза Лазич /А.Б. 1105 
– Старый комарик Мирьяна Булато-
вич /А.Б. 1105 – Большие и маленькие 
Душан Радович /А.Б. 1105 – Течение 
жизни Божидар Мандич /А.Б. 1107 – 
Чудо Любомир П. Ненадович /А.Б. 1107 
– Именно так Милан Мрдаль /В.Л. 1107 
– Старик и дети Лаза Костич /М.Т. 
1109 – Белые волосы Миодраг Тодо-
рович /В.Л. 1109 – Бабушка и дедушка 
Владимир Андрич /М.О. 1109 – Сухой 
дуб Войя Царич Генерал Ласло Блаш-
кович /И.Ч. 1111 – Куда всё уходит Бо-
жидар Пешев /А.Б. 1113 – Марафонцы 
Мирьяна Булатович /А.Б. 1113 – Земля 
и облако Андра Франичевич /Ю.П. 1115 
– Надо, чтоб ты знал Перо Зубац /А.Б. 
1115 – О смерти Перо Зубац /А.Б. 1117 
– Жизнь Драган Радулович /А.Б. 1117 
– Как в жизни умирают Джордже 
Фишер /А.Б. 1117 – Всего лишь точка 
Мошо Одалович /А.Ш. 1119 – Ошибка 
Драган Радулович /А.Б. 1119 – Слово 
смерть Добрица Эрич Е./В.Л. 1121 – Мы 
умрём - ну и что? Мирьяна Булатович 
/А.Б. 1123 – Мой брат Добрица Эрич 
/А.Б. 1123 – Дедушкин последний путь 
Драгомир Джорджевич /М.О. 1125 – 
Мой дедушка Драга Мирьянич /А.Б. 
1127 – Дедушкин совет Милан Мрдаль 
/А.О. 1127 – Советы дяди Йована Йован 
Йованович-Змай /Л.Я. 1129 – Работай! 
Алекса Шантич /А.Ш. 1129 – Матери 
Момчило Тешич /А.Б. 1131 – Из сна Не-
делько Попадич /А.Б. 1131 – Баллада о 
матери Славко Вукосавлевич /А.Б. 1131 
– Ива печали Исайя Митрович /А.Ш. 
1133 – Листок на мостовую опустил-
ся Драгомир Джорджевич /М.О. 1135 
– Спуск Божидар Пешев /А.Ч. 1135 
– Детство Виолета Йович /Н.И. 1137 
– Мостик из детства Джордже Ради-
шич /А.Ш. 1137 – Что-то есть Драган 
Радулович /П.Ф. 1139 – Река Лаза Лазич 
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/А.Б. 1139 – Осень детства Джордже 
Радишич /А.О. 1141 – Что в конце? Ду-
шан Радович /О.А. 1141 – Гордость дуба 
Андра Франичевич /Ю.П. 1143 – Звёзд-
ный мальчик Зорица Баин-Джюкано-
вич /Е.Г. 1143 – Песня солнцу Божидар 
Тимотиевич /Т.П. 1145 – Солнце Мило-
ван Данойлич /А.Б. 1145 – Погружение 
в мир Мирослав-Цера Михаилович 
/Ю.П. 1147 – Оборванное волшебство 
Витомир Николич /А.Г. 1147 – Нетерпе-
ние Йован Йованович-Змай /Е.П. 1149 
– Дикие гуси Зоран Костич /А.Б. 1149 – 
После детства Спасое Лабудович /А.Б. 
1151 – Мой Пиноккио Весна Чорович-
Бутрич /А.Б. 1151 – Люди Драган Лу-
кич /А.Б. 1151 – Грустный дракон Дра-
ган Хамович /А.Б. 1153

РАЗГОВОР С ВЕТРОМ 1155

Песня Десанка Максимович /Е.Г. 1157 
– Просто так Владимир Андрич /А.Б. 

1157 – Всегда Никола Вуйчич /А.Б. 1159 
– Братец Бранко Стеванович /А.Б. 1161 
– Подсолнух Душко Трифунович /А.Б. 
1161 – Возьми большой гвоздь Миро-
слав Настасиевич /А.Б. 1163 – Что та-
кое ложь Неделько Попадич /А.Б. 1163 
– Прости Зоран М. Йованович /М.Т. 
1165 – Мама, как мне потрогать мрак? 
Драган Лукич /А.Б. 1165 – Белая ворона 
Драган Радулович /А.Б. 1167 – Пёстрая 
сказка Стеван Раичкович /Ю.П. 1167 
– Как смотрят на небо Гордана Ти-
мотиевич /А.Б. 1171 – Перепутанный 
человек Радован Вуков Караджич /А.Б. 
1171 – Неизвестный герой Драгомир 
Джорджевич /Ми.Б. 1173 – Мир Душан 
Радович /А.Б. 1175 – Сербско-русские 
стихи Мирьяна Булатович /А.Б. 1175 



 » « ( ) 
http://www.wahazar.ru  

 

 
 

    –    
  (       ) 

   XX ,  
  , 

     . 
 

 
 

 

 
    –    

(       ) 
    , 

   , 
      . 

 
 « » ( )  

http://www.eterna�izdat.ru 



 
 » « ( ) 

   

 
   * 
   ** 
   *** 

  
     
   

 
(+7) 495 472 68 81   wahazar@rambler.ru 

 
   |   : 

 
  * 

   ** 
   *** 

  
     

 
  « » ( , ) 

:   , , .   5 
011 30 25 118   izdavackifond@spc.rs 

  , ,   19 
011 32 31 593   skz@beotel.rs 



 
 » « ( ) 

 

2010/2011
   

  ,   , 
 ,  ,  , 

 ,    
   

   
 e a  e ,   

     ( ) 

 
2011/2012

  
  ,   , 

 ,  ,   
   

   
    

     (  � ) 
 

srb�rus�krug@narod.ru 

 
  » « ( )  

http://www.igam.co.rs 



 
 » « ( ) 

 

 
 

�    
 

  |   
 •  
 

  |   
   •    

 

  |   
  •   

 

  |   
  •  

      
 

  |   
   •    

 

   |  �  
  •   

 

  |   
  •   

 

  |   
    •     

 

  |   
 •  
 

�    
 

 
 

  » « ( )  
http://www.igam.co.rs 

 
 



КЊИГА РАДОСТИ
Српско песништво – деци и о деци

КНИГА РАДОСТИ
Сербская поэзия – детям и о детях

Сабрао и редиговао Андреј Базилевски
Ликовни украситељ – Марија Базилевска

Собрал и отредактировал Андрей Базилевский
Художник – Мария Базилевская

Издавачи
»Вахазар«, Москва

»Источник«, Торонто
»Просвета«, Београд

Уредник
Др Давор Миличевић

Јован Јањић

Редактор-коректор издавачке куће »Вахазар«
Ф.Чутура

 
Компјутерска припрема

и израда регистара
Слободан Тасић

Тираж 1000 примерака

Москва – Торонто – Београд

Формат 60х108/16. Шт.таб. 76,50.






