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raduj se, raduj se, deteraduj se, raduj se, dete

Радуј се, радуј се, дете,
у свету сваког тренутка
лепота нека се роди,
час цвет црвен у шуми,
час одблесак на води. 

У свету сваког тренутка
понека радост заблиста,
сад полет у срцу младу,
сад роса на длану листа.

У свету сваког тренутка
топлота нека нас згреје,
час материнске су руке,
час у родном крају стреје.
Радуј се, радуј се, дете!

 Десанка Максимовић 



moj hektormoj hektor

буцмасто штене – 
пунач ко, дебељушкасто 
младунче кучета, пса

Тога дана није се чуо лавеж старог Хектора чак ни онда 
када је поред његове кућице прошао дебели мачак. Завирио 
сам у кућицу да видим шта је то с мојим псом. Зар читав 
дан спава? Лежао је на слами и машући репом гледао ме 
водњикавим очима.

„Можда је болестан“, посумњао сам и у његову чинију 
улио шољицу топлог млека. Позвао сам га напоље. Хектор 
је само подигао главу и опет је спустио. То је било први пут 
да ме није послушао.

„Еј, Хекторе, Хекторе!“ – погладио сам га по разређеној 
длаци. – „Ти си болестан, стари друже. Можда ти смета ланац? 
И од њега ћу те ослободити.“

Пас се опет увукао у кућицу и наставио да дрема.
Увече, чим се отац вратио с посла, пожурио сам да га 

оба вестим о Хекторовој болести. Иако уморан, отац је оти-
шао да га види. На његов позив пас је само отворио очи. 

– Болестан је – рече отац и поглади га по глави. 
– Тата, колико је Хектору година? – запитах.
Мој отац се мало замисли па рече:
– Купили смо га оних дана кад си се ти родио. Био је тада 

сасвим мало, буцмасто штене.
Размишљао сам о себи и Хектору. Имали смо једнако го-

дина, он је остарио, а ја сам још био дете. Из замиш љености 
трже ме очев глас:

– Пси никада не умиру у близини куће. Они осете до ла зак 
смрти и последњим снагама се некуд удаље.

Те вечери сам стално имао на уму свога драгог пса. И у 
сну је Хектор био са мном, и то онакав какав је био увек, 
здрав, хитар и одан. Заједно смо се провлачили кроз мрачне 
шуме и беспућа. Нисам се плашио, јер сам имао поузданог 
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заштитника. Одједном, Хектор је нестао. У мене се усели 
страх. Звао сам га, а ни сам нисам чуо свој глас. 

Отац ме продрмао.
– Пробуди се! Чега си се уплашио у сну? 
Осетио сам силно олакшање и одмах наставио да спа-

вам.
Чим сам се ујутру пробудио, пожурио сам да видим 

бо лесног пса.
Његова кућица била је празна.   

 Миленко Ратковић

силно – велико, 
огромно



ovaj de~ak ovaj de~ak 
zove se pepo krstazove se pepo krsta

џамбас – дресер коња, 
вешт јахач, овде значи 
човек који се радо 
свађа и бије 

Ђоконда – Монализа, 
слав   на по портрету 
који је на чи нио велики 
итали јан ски сликар 
Леонардо да Вин чи
 

Овај дечак зове се Пепо Крста.
Он станује у последњој улици у великој каменој кући.
Његов тата је џамбас коме су у једној тучи
одсекли пола увета и два прста.

Овај тужни дечак зове се Крста Пепо 
од мајке Лизе и оца Хохохонда. 
Па лепо.
И шта онда?

Зар не видите: дечак је поружен, као цар
кога су прогнали из домовине, тако свирепо...
– Е, ту лежи цела ствар,
то јест, ту је оно што није лепо.

Дон Хохохонд изнад свега воли да се напије,
касно у ноћ се враћа, пуца у небо, виче.
Кад дође пред кућу – извали пола капије,
а престрашени Пепо задрхти као птиче.

Мама Лиза га сачека на прагу, тужна као ружа
у јесен, са нежним лицем Ђоконде
скине му блатњаве чизме, целог га разоружа,
и тихо запита: „Докле, о Џоне Хохохонде?“
А Хохохонд се мршти, ко да из земље чупа
сонде,
и никад не каже
ни „довде“
ни „донде“.
Код других није тако. Свуд лепше сунце грије,
у свим другим кућама боље се живети може.
Ено, Џим Хухухунд уопште не пије,
има дућан препун седларске коже,
своје синове мази и никада их не бије.
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Живот Крсте Пепа зато је препун бола...
Сам у каменој кући он не зна за другарство.
Гледајте га: личи на цара без престола, 
коме су варвари отели дечје царство.
   Милован Данојлић

 

варвари 
– дивљаци, не-
просвећени људи 

1313



sima gluva]sima gluva]

Сима Глуваћ није био глув кад с нама игра и разговара, а у 
школи кад год не зна лекцију, он се прави глув. Зато смо га 
и позвали Глуваћ. Имали су професори муке с њиме. Они 
га питају једно, а он се прави да није чуо шта га питају, па 
одговара друго, оно што зна. Тако, на пример, пита њега 
про фесор:

– Кажи ти мени, Симо, у коме су веку Срби примили 
хришћанство и ко су били први хришћански учитељи ме ђу 
њима? 

А Сима запне: 
– Косовска битка је била 15. јуна 1389. године на Пољу 

Косову. Турску војску је предводио...
– Стани, стани, не питам те то! – надвикује га професор, 

а Сима наставља још вишим гласом – турску војску је пред-
водио сам султан Мурат, а српску војску српски цар Лазар. 
Војске су се сукобиле на реци Лабу....

– Стани, брате, побогу!... – Виче професор, па се диже са 
катедре и шаком му запуши уста. – Је ли, ти не чујеш 
добро? – пита га професор. 
– Јесте, не чујем добро! – вели Сима. 

– Зато – вели професор – видим, ја те питам једно, а ти 
ми одговараш друго. Добро, иди на место!

И тако ти се Сима некако извуче. Али кад је видео да му то 
добро пролази, а он се избезобразио, па почео да пре терује. 
Пре се држао истога предмета, па професор га пита једну 
лекцију, а он одговара другу, ону коју зна, али сад почео чак и 
предмете да брка. Професор га пита зоо логију, а он одговара 
земљопис. Пита га, на пример, про фесор: 

– Кажи ти мени, Симо, које се животиње називају ко пи-
тарима? 

А како Сима нема појма о томе, одговара:
– Наша се држава граничи са истока Бугарском, са се вера 

Румунијом и Аустро–Угарском, са запада...
Професор просто да побесни и треска књигом о катедру, 

а Сима наставља.
Разуме се да то није могло да иде тако једнако, профе сорима 

већ досадило, а ђаци почели да шапћу о томе како се Сима 

лекција – задатак; 
гра ди во које сe учи на 
јед ном часу

зоологија – наука о 
живо тињама
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прави глув. А оно што се шапће, чује се као и оно што се 
гласно каже. Дочули то професори, па ти једнога дана уђе у 
наш разред као нека комисија: разредни ста решина, још један 
професор и школски лекар. Поседаше, па прозваше Симу 
преда се. Сима као увиде да му ово ни је добро, па стао пред 
таблу и све колута очима.

– Како се зовеш? – пита га лекар и то врло тихим гласом. 
Сима увиде да је то замка, па покуша да се извуче: 

– Нисам чуо шта ме питате. – одговори он лекару.
– Како ти је име и презиме? – пита опет лекар.
– Има четири доказа да је Земља округла. Први је...
– Стани! – виче разредни старешина. Сима се заустави, 

па нас прелете све очима, као хтео би да нас упита је ли доб-
ро.

– А како ти се зову отац и мајка? – пита опет лекар тихо.
– Молим? – опет Сима као бајаги, није чуо.
– Како ти се зову отац и мајка? – понавља лекар питање. 
– Америку је пронашао Кристофер Колумбо – одговара 

Сима.
Професор и лекар погледаше се међу собом и тада ће раз-

редни старешина рећи шапућући: 
– Ја мислим да би најбоље било повалити га, овде пред 

целим разредом на клупу, скинути му чакшире и опалити му 
двадесет пет батина, али тако крвнички, да бар месец дана 
не може сести на столицу.

И лекар и онај други професор, сложише се с тим, а Сима 
кад то чу, иако су шапутали, удари у плач.

– Немојте, молим вас, господине!
– Како, како, па зар ти чујеш кад ми шапућемо? – запита 

лекар. 
– Чујем, али само на једно уво.
– Е, ако само на једно уво чујеш, онда ћемо ти ударити 

само половину батина. Хајде, свлачи чакшире!
– Јаој, господине, немојте, ево овог тренутка прочуо сам 

и на друго уво. 
– Прочуо си, је ли?
– Јесам!
– Е, па, дедер, реци ти мени како се зовеш – понови опет 

лекар шапатом.
– Зовем се Сима Младеновић! – одговори лепо и гласно 

Сима.
 Бранислав Нушић

чакшире – панталоне 



drug drugudrug drugu

Ко има друга, има све –
и пријатеља, и помоћ у свакој прилици,
и адресу за писма, и гитару за песму,
и још десет прстију када је мало својих десет,
и уво за тајну, и уво за жељу,
и још једне очи, и још једну памет.

Другарство није птица
 – птица одлети.
Другарство није бели зец,
 – зец је плашљив.
Другарство није пахуљица,
 – пахуљица је лепа, али се истопи.
Другарство није злато,
 – злато се купује.
Другарство није шапутање,
 – шапутање се претвара у јединицу.

Другарство је као храброст војничка,
као часна реч,
као стално сећање на друга.

Два друга и лопта су утакмица на мале голове.
Два друга у клупи јесу кућа у разреду.
Кад два друга поделе ужину, то личи на свечани ручак,
Друг зна да сабира – али за двојицу.

Једна јабука и још једна јабука су – по једна јабука
за два друга!
Друг зна да дели.
Кад се једна јабука подели на два друга,
добијемо по један румени образ јабуке за два друга.

Друг не живи сам, издвојен.
Две ноге и лопта нису довољни за игру.

У школској клупи не седи само један ученик.
Ужина није лепа када се једе кришом, без друштва.
Да би неко био друг, потребно је да нађе још једног друга.
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   Друг је само другу друг!

   Дечак дечаку!
   Девојчица девојчици!
   Девојчица дечаку!
   Дечак девојчици!

   Тражимо себи другове –
    једног,
     десет,
   читав разред другова.

 Драган Лукић 



la`la`

„Kekec“ – šaljiv časopis 
za decu

– Mišo, stigla su kola. Dođi da istovarimo kukuruz da nam ne 
pokisne. Sprema se nevreme! – to mama zove.

– Uf, opet kukuruz! Ja moram da učim! – to Miša odgo vara.
– Onda nemoj da se igraš, već uči! – to opet mama viče.
Miša se raduje što ne mora da istovaruje kukuruz, pa zviždi, 

već kako to on ume. Osmehuje se i šapuće samome sebi:
– Lepo sam ih prevario, a sad ću uzeti novine i čitati ne što 

lepo.
Miša uzima „Kekec“, hoće da čita. Gleda šta bi čitao, ali nikako 

da pronađe nešto što bi mu bilo po volji.
Napolju, zaista kiša tek što nije počela. Mama i sestra is to varaju 

kukuruz, otac ga u korpama nosi u koš.
Miša je konačno nešto pronašao i počinje da čita. Ali, gle, sad 

mu čitanje nešto ne ide...
„Mama misli da učim, a ja tu čitam, makar šta!“ Miša ne čita 

makar šta, ali njemu se sad tako čini. 
„Čak sam i lagao“, vrti mu se po glavi dok posmatra sličice.
Miša opet pokušava da čita, ali ništa ne razume. Kao da čita 

na nekom stranom jeziku...
Onda odjednom ustade, ostavi časopis i pojuri 

društvu koje istovaruje kukuruz. Pope se na kola i 
brzo poče da baca kli pove u korpu. 

–  Zar si već naučio? – pita ga sestra i nešto se os-
mehuje.

–  Naučio, nego što! – odgovara Miša, ali ne 
podiže oči.

–  Tako brzo? – čudi se mama.
–  Glavno je da je nešto dobro i pametno, pa 

makar bilo i brzo – umeša se otac dok mu je sin 
pomagao da podigne korpu na rame. – Je li 

tako, sine? 
–   Aha – odgovara Miša i još brže ubacuje 

klipove u korpu.
Još poslednji klipovi nisu bili u košu, a kiša je počela 

da pada.
Svi su se radovali što ih kiša nije pretekla.
Miša se vratio svom „Kekecu“ i, gle čuda, sada je sve ra zumeo 

i sve mu je bilo lepo...
        Mihal Kovač

1818



 kolo kolo

Ухватимо се у коло, децо, широко,
    широко, широко,
за сваког у овом колу има места доста,
нека играју ноге, и срце, и руке, и око,
ово је коло широко,
ово је коло дубоко,
сва деца света у њему сузе су отрла своје,
у овом колу има места за сваког госта,
за све који се воле, за све који се воле.

Ухватимо се у коло да играмо, да певамо
о томе да ни једно дете неће бити без хлеба,
о томе да ће сва деца да добију на зиму санке,
о томе како је широк кров овог нашег неба,
о томе да ће свој деци певати успаванке
све добре мајке, све мајке.
Ухватимо се у коло са загонеткама, са
    чудима из прича,
нек игра вук са Црвенкапом,
нек поштује рода жабу,
ако не будемо играли загрљени, коло ће се 
    негде расплести
и никад нећемо прескочити до сунца
    ниједну тарабу,
и никад ниједну причу нећемо на путу
    срести

Ухватимо се у коло са сунцем, са цвећем и
    звездама,
са свим славујима које понекад у вреви не
    чујемо,
окрећимо се у колу нек се заврти земља
    под нама,
са песмама све деце света које чујемо,
у колу љубави дечје, снова дању и ноћу,
ја такво коло хоћу,
ја такво коло хоћу.

 Мира Алечковић



мастило – течност, 
раствор различитих 
материја у различитим 
бојама, употребљава се 
за писање пером.

 dobar drug dobar drug

Који има добра друга,
не боји се очајања:
подељена туга 
упола је мања;
подељена срећа
два пута је већа.

 Јован Јовановић Змај

vredni de~kovredni de~ko

Лица: ДРАГИША и МАМА

МАМА:  Драганче, сине, пожури, задоцнићеш у шко лу.
ДРАГИША: Дабоме да хоћу, кад никад моје ствари не оста-

виш на место...
МАМА:  Пожури, срећо, мало...
ДРАГИША: Зар не видиш да журим... Нађи ми брзо га ћице за 

фискултуру... (отрчи до врата, виче) Баба, уви 
ми патике!... Мама, где су ми ци пе ле?... Што их 
ниси очистила?... (опет код врата) Баба, извади 
ми из фијоке мастило!... Јаој, докле ћу да ти 
говорим: није у левој, него у десној! (Изађе кроз 
врата и убрзо се враћа са патикама и мастилом) 
Мама, додај ми че шаљ!

МАМА:  Дај, мама да те очешља!
ДРАГИША: Нека, ја ћу. (Узима од ње чешаљ) А ти ми ста ви у 

ташну свеску из рачуна... Погледај на ра според: 
да ли имам цртање?...

МАМА  (гледа у распоред): Имаш. 
ДРАГИША: Зави ми доручак, појешћу га у школи... Где ми 

је лењир? Нађи ми брзо лењир! И шестар...
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МАМА:  Ево, сине, све је спремно.
ДРАГИША: Колико је сати?
МАМА: Петнаест до осам.
ДРАГИША: Ето, мама, јесам ли ти рекао да не морам да 

уста нем у седам. Ја се брзо спремам. Довољ  но 
је да се дигнем у пола осам. До виђења ма ма! 
(пољуби маму). Бако, однеси фудбал до Вла де, 
да га напумпа!... До виђења! (одјури).

    Завеса
 Душица Манојловић
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Ta se jedinica iz poljskog jezika sručila na mene iznenada kao 
grom iz vedra neba. Bilo je to u subotu, na poslednjem času.

Preostalo je još svega nekoliko minuta do zvona – zapravo bi 
se moglo reći da je nedelja već bila nastupila. I eto, u tih neko liko 
nesretnih minuta morao sam pred tablu i – jedinica. A učitel jica 
je pri tom dodala:

– Šta će na to reći tvoja mama? Ti, očito nemaš srca.
Osetio sam u tom trenu kako mi se srce steglo od žalosti pri 

pomisli na mamu. Jer, moja je mama uvek hvalila našu učitel jicu, 
govorila kako je dobra, a sada...

Tako sam bio utučen da to ne mogu opisati. To je očito prime-
tila i Zosja, stigla me kad smo išli iz škole kući i rekla:

– Ne daj se slomiti! Ako kloneš, to je nešto najgore na svetu.
– Ma kako da ne klonem – rekoh ja – kad ću, po svemu sudeći, 

morati ponavljati razred? Reci, zar ti ne bi bila oča jna?
– Ne bih! Adam Mickijević, kada je još bio mali, takođe je 

ponavljao razred. Ali on nije zbog toga klonuo, nije očajavao, 
nego se prihvatio posla i počeo tako marljivo učiti da je postao 
slavan čovek.

– Šta to govoriš, Zosja? Zar je to moguće – prekinem je ja. Zar 
onaj Adam Mickijević kojemu spomenik stoji na Kra kov skom 
bulevaru? Ko ti je to rekao?

– Znam sigurno: moj je tata o tome čitao u jednoj knjizi... 
Kažem ti, baš on...

Odmah mi je nekako laknulo pri srcu. Došao sam kući i re kao:
– Mamice, bi li ti htela da ja postanem slavan čovek?
– Želela bih da budeš čestit čovek – odgovori mama.
– Znam, čestit, ali ja bih mogao biti još i slavan. Tako, re cimo 

kao Adam Mickijević!
– Adam Mickijević!? Oho! Dragi moj, to je najslavniji polj ski 

pesnik... Gde da se ti s njime upoređuješ? Daleko je on...
– Možda i nije tako daleko – rekoh ja. – Kada je Adam Micki-

jević išao u školu, takođe je ponavljao razred...
– Kako „takođe“?! – vikne mama i pođe prema meni. 
– Zar ti ne znaš da je Adam Mickijević?...
– O Mickijeviću ja sve znam, nego pokaži ti meni svoj 

dnevnik!

ja i adam mickijevi] ja i adam mickijevi] 
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zbiti – dogoditi

trabunjati – pričati sve 
i svašta

prikovan – pričvršćen

Šta sam mogao učiniti?! Više se nije moglo preći preko ono-
ga što se danas zbilo u razredu. Da, morao sam sve isrpičati 
o našoj učiteljici. A na kraju sam zamolio mamu da se ne 
uzbu đuje, jer ako je i Adam Mickijević takođe... onda i ja... 
ali mama nije dala da završim misao.

– Prestani trabunjati o Mickijeviću! Nemoj se poigravati 
mo jim živcima i terati me u krajnost. Kako ti je samo palo 
na pamet da se s njim upoređuješ?! Mickijević je kao dete 
pao s prozora i dugo je radi toga bolovao, pa nije nikakvo 
čudo što je pona vljao razred. A ti?

– Dobro – rekoh ja – a ti, mama, baš ako hoćeš da i ja 
pad nem s prozora, molim... Samo, upozoravam te da mi 
stanujemo na trećem spratu...

Iako više o Mickijeviću nisam rekao ni slovca, mama je 
dot erala „do krajnosti“.

I tako ja svaki dan sedim pored knjige kao prikovan. Nema 
više ni spomena o tome da bih ja pošao stopama Adama 
Micki jevića.

Šta ja mogu kad mama neće.
 Hana Ožogovskaja



deca su kao 
neke retke ptice 

Деца су као неке ретке птице.
Деца су као блистави корали.
Деца су као драгоцена бронза.
Не можеш децу купити на тргу.
Не можеш ни за све мајмуне света.
Можеш купити двадесет робова.
Можеш купити тридесет робова.
Но радост нам доносе само деца.
Једино деца заиста су деца. 

 Црначка народна песма
  
      

корали – су морске 
непокретне или слабо 
покретне животиње 
које живе у великим 
скупинама, колонијама. 
Коралом се назива и 
светлоцрвен, ру жи-
част или бели каме н 
кречњачког скелета 
корала који се обрађује 
и користи као украс.

драгоцена бронза – 
метални накит сливен 
из различитих метала
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nedeqa u [koli

Недељом, 
кад клупе спавају,
као да је у воду потонуо свет,
само птице са слика отварају уши
да мувљи ослушну лет. 

Недељом,
кад креде спавају
крај табла с којих је обрисан знак:
по њиховом црнилу линије шара
једино сунчев зрак.

Недељом,
кад књиге спавају
и ваздух у разред продре чист:
само ветар крај прозора школског
окрене на грани лист.

   
 Стеван Раичковић
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bio je to valjan debio je to valjan de~akak 

baraka – drvena kuća

Priča se odnosi na jednog malog učenika petog razreda. Bio 
je marljiv i valjan dečak. Znao je da se ljuti zbog nepravde, kao 
i Martin Taler. Ako je moralo da bude, tukao se naokolo, kao i 
Matija Zelbam. Noću je katkad sedeo na prozoru sv lačion ice i 
tugovao za roditeljima, domom, kao Uli Zimern. Čitao je jako 
pametne knjige kao Sebastijan Frank i katkad se zavlačio u park, 
kao i Jonatan Troc.

Dečaci su ćutke sedeli jedan kraj dugog na kanabetu i slu šali 
pažljivo svoga vaspitača i profesora Beka.

Doktor Bek nastavi: – Onda se jednog dana majka ovog dečaka 
teško razbolela. Iz malog gradića, u kome je živela, doneli su je 
u bolnicu, jer bi inače sigurno umrla. Preko, na drugom kraju 
grada je bolnica, velika zgrada od crvenih cigala, sa poseb nim 
barakama za zarazne bolesti u pozadini vrta.

Mali dečak je tada bio jako uzbuđen. Nije imao ni trenutka 
mira.

Jednog dana, pošto je njegovoj majci bilo jako pozlilo, od ju-
rio je jednostavno iz škole u grad. U bolnici је seo kraj majčine 
postelje i držao njene ruke. Onda joj je rekao da će sledećeg da-

na opet doći – jer je sutradan imao izlazak. U trku je 
prešao dugi put, vraćajući se u školu.

Pred školskim vratima ga je već očekivao jedan 
maturant. Bio je to jedan od onih koji još nisu bili 
dovoljno zreli da ra zumno i velikodušno obavljaju 
dužnost koja im je poverena. Upitao je dečaka gde je 
bio. Dečak bi pre pregrizao jezik nego što bi ovakvom 
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