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НАШИ МАЛИ ПИСЦИ И ПЕСНИЦИ
ЛИТЕРАРНИ РАДОВИ УЧЕНИКА II И III РАЗРЕДА
Мој нови пријатељ
Упознао сам га на мору захваљујући мом брату Јагошу. Отишао сам до
собе, а мој брат је за то време упознао новог друга Милоша. Када сам се
вратио био сам изненађен. Ко је ово?
Одмах сам пожелео да се са њим спријатељим, иако је био старији од
мене. Имао је црну косу и пегице на носу. Био је јако добар и васпитан
дечак. Сећам се као да је јуче било! Воли да плива и да се игра песком.
Дружили смо се лепо док нисмо морали да се вратимо у Црну Гору. Мој
брат и ја смо били јако тужни, ал' шта ћеш. Такав је живот! С њим ми никад
није било досадно, јер је био јако занимњив и пун идеја за игру.
Препричавао нам је догађаје и причао нам вицеве. Воли да се шали и увек
се смеје. Једина његова мана је то што у свему жели да буде најбољи, а
када му то не успе, љути се и плаче... Ал' нико није савршен. Понекад сам
мислио да је то он.
Волео бих да имам брата или сестру, да са њима проводим квалитетно
време као са Милошем. Ипак имам доста другара и нисам усамљен и тужан
дечак.

Необична прича о јесени
Испод стрехе једне куће, у свом малом гнезду седела је ласта.
Скупљених крила дрхтала је на хладном ветру. Била је уморна, промрзла и
гладна. Стигла је јесен, а она није знала где да иде. Ускоро јој стиже писмо.
„Драги моји пријатељи, управо сам стигао у Мајорку. Путовање је било
дуго, напорно и опасно. На путу су вребале олује и грабљивице. Пут се ипак
исплатио јер смо стигли у сунчан и пречеп крај пун сочног воћа и бобица.
Гле, ено црва! Сада ћу га изненадити. Хоп! Како је код вас? Да ли се она
размажена јесен већ расплакала? Шта раде врабац Живко и голуб Миша? Да
ли Топалко Тополовић чува моју кућу? Обиђите га. Једва чекам да вас
поново видим. Јако ми недостајете. Видимо се на пролеће. Пуно поздрава.
Ваш Славуј Славко.“
Ласта Милка је збуњено држала писмо у крилу. Окренула га је неколико
пута и нашла ситно исписану адресу: Ружин гај 34, Мајорка, Шпанија. „Ура!
То је место за мене. Само да спакујем кофере и видимо се на пролеће.“
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Зимски ветар

Зима је гадна,
јер је тако хладна.
Ал'најгори је ветар тај,
то ти добро знај.
Огрни се шалом,
па ћеш лако да се бориш,
са љутим ветром,алом.
Зими је ветар зимски,
к'о лети таласи плимски.
Птица више нема,
а ветар гране лема.
На снегу покушава да се игра Петар,
ал' не може,јер му смета ветар.
Са ветром нико не излази на крај,
док је он ту нигде није рај.
Матија Савић III2
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