ЛИТЕРАРНО ЋОШЕ

УСПАВАНКА ЗА ЖУЋУ
ЖИВОТНИ ЛАВИРИНТ
Уђем у неки лавиринт чуда
и сви мисле да сам луда.
Чујем неке страшне гласове
који стварно плаше ме.
Не могу да их избацим из главе
и осећам се као да сам у кући страве.
Угледах светлост на крају пута
као да удаљини сија нека круница
жута.
Пронађем прави пут у радост –
– да што дуже траје моја младост.
Катарина Кочетова 53

Спавај ми, спавај, Жућо мали,
сутра биће диван дан!
Сунце ће осванути
и тебе пробудити.
Сањај, сањај, Жућо мали,
како пахуље падају,
велике и мале
разигране и лепршаве.
Спавај ми, спавај и не брини се,
сутра санкаћемо се.
Цело друштво ће се радовати
и на бриге заборавити.
Немој се плашити,
ја ћу те пазити,
Жућо мој мали
Невена Павловић 52

ЦРНКО
Спавај ми, спавај, Црнко мој
мали,
твој мачји живот пун је љубави.
Шапице црне,
љушкица розе,
бркови оштри,
свакакве позе.
Играмо се Црнко и ја,
по цео дан и ноћ.
Одрасли не разумеју
Црнкову моћ.
Моја љубав према Црнку
велики је див
иако је само играчка, као да је
жив.
Сара Роган 52

МОЈА МАМА
Мама је пространство које ме је
створило.
Мама је прозор који се широм
отворио.
Мама ми је живот подарила,
и све моје снове остварила.
Мама је биће које ме пази,
када сам болесна – чува, брине и
мази.
Лидиа Мустафовски 53

ИГРАЈМО СЕ БОЈАМА
Да бисмо се могли
бојама играти,
морамо о њима
понешто сазнати.
Само три основне боје постоје:
плава, жута и црвена.
Тако је, рецимо, боја зелена
од плаве и жуте добијена.
Жута и црвена
заједно прерасту
у нову боју –
– наранџасту.
Плава и црвена,
када се споје,
ето још једне –
– љубичасте боје.
Жута и плава,
заједно, у трену,
претворе се
у зелену.
Безброј боја
у природи има
и баш је лепо
играти се њима.
Сара Попов 54

СВАЂАЛАЧКА ПЕСМА
Пажња, свађалице,
ево и вама песмице!
Ако се питате како настаје свађа,
то вам је као кад се потопи лађа.
Као море кад се заталаса.
Ни једно пријатељство не бива без
свађе,
ал' можда је баш зато и слађе.
Кад се неко наљути на мене,
чини ми се као да свет хоће да се
сруши
и тада се увек претворим у уши.
Кад чујем реч пријатељску,
мени срце заигра
и тада почиње нова
другарска игра.
Не дозволите да свађе
оскрнаве нешто вредније
и од злата слађе.
Софија Радовановић 53

ПЕРНИЦА

Антоније Басара 53

Пернице су као пуни ормари,
чувају толико ствари.
Оловке и бојице све –
– дрвене, воштане и остале.
Свако дете перницу има
и када је лето и када је зима.
Свако дете воли да црта и пише
зато је потребно бојица све више и
више.
Сара Попов 54

КОШАРКА

ПЕСМА О МИРУ
Рођена сам у миру,
у миру и живим.
Својим се прецима
сваког дана дивим.
Како су се борили,
животе своје дали
за мир и слободу
и млади су пали.
Много је људи
страдало у рату,
а превише деце
изгубило тату.
Да ли је потребно
још неко да страда
да се рат искорени
и мир светом завлада?

Волим да идем на тренинге своје,
најлепше време за мене баш то је.
Спремам опрему и патике
и увек кренем раније.
Волим кошарку јако
па ми тренинг пада лако.
Иако тренер некад виче,
то ради да нас подстиче.
Волео бих да постанем кошаркаш
познати
и зато ћу на томе вредно радити.
Трудим се сваки дан
да остварим свој сан.
Антоније Басара 53

Уна Грзунов 54

ПАС
За час,
сваки пас,
ускочи у талас
и чује се „пљас“!
Он једе „педигре“,
игра разне игре,
играм се са њим
и крај њега трчим.
Из игре,
брзе попут чигре
викнем: „тигре!“
Урош Стојановић 52

