МОЈА МАШТА
СМИШЉА СВАШТА

Десанка Максимовић

Весела јесен
срма – сребро

слана – капљице воде на
биљкама настале услед
наглог хлађења ваздуха
дрозд – птица певачица
дубрава – шумовита долина, предео

буктиња – пламен, бакља

рубац – марама, марамица
брест – врста листопадног
дрвећа које успева у
пределима умерене и
топле климе

Б

ела свићу октобарска јутра:
по земљи море срме разлило се.
Данас се шума безбрижно весели,
свеједно што ћe умрети већ сутра,
свеједно што су пале ледене росе.
Свеједно што су пале прве слане,
још шума сећа се песме лудог дрозда,
још данас стазе су летом завејане,
певају пожутеле дубраве букава
и зру на сунцу као грозд до грозда.
Још безброј буктиња и пламенова
гори на шумском раскршћу сваком,
још барјак у руци тополе носе
као да долазе из сватова,
и машу издалека радосно шаком.
Још по стазама вино се сипа,
и с круне храстова злато мрви,
у рупцу шареном још иде липа,
још лудо с брестом се грли дивља лоза
на длану носећи срце пуно крви.

МИЛАН КОЊОВИЋ,
ЖИТА (СОМБОР - ПОГЛЕД НА ЖИТА) (1938)
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Питања за анализу
1. Име песникиње Десанке Максимовић ти је познато још из нижих разреда. Она у многим својим песмама описује природу (пејзаж), а у овој је
замислила октобарску шуму. Како ти се чини јесења шума из ове песме?
2. Којим бојама песникиња слика јесен?
3. Зашто је шума весела?
4. Које врсте дрвећа су описане у песми? Које дрво ти се највише свиђа?
5. Већ си се у петом разреду упознао са стилском фигуром у којој се предметима, појавама или бићима из природе дају људске особине. Како се
зове та стилска фигура?
6. Потражи неколико примера из песме за ту стилску фигуру.
Ако ти се допала песма, покушај да је насликаш (нацрташ) тако како је ти
замишљаш.
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Драган Лукић

Шта ћемо са септембром

С

ептембар смо ухватили у шаке.
Питајмо ђаке
шта ћемо с њим.
Да га у подрум затворимо?
Да га у воду утопимо?
Да га у мрежу ухватимо?
Да му неки лопов све дане покраде,
без септембра школе не могу да раде?
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Септембар смо ухватили у шаке.
Питајмо ђаке
шта ћемо с њим.
– Нека га нек живи
потребан је њиви
да јој кваси груди,
чекају га ђаци
да школе пробуди.

Борисав Атанасковић

Прави другови

Ж

ика Кашика? Сигурно да нисте чули за тог дечака, који се у нашој улици осећа као код своје
куће, иде бос, пева, звижди, и стално прича да је на свету најважније пријатељство и другарство.
– Али тешко је наћи правог друга – говорио је понекад Жика малом Саши, а овај зачуђено питао:
– Зашто?
– Зато што је тешко – гласио је одговор.
И Жика је при том ширио руке, као да се тим правда за своје речи. Затим би се наслонио на неко дрво и
климао главом.
– Да, да. Тако је то, друже.
А једном Жика Кашика изненада рече:
– На пример, – и ту се мало замисли – да ли би ти за
мене, ако сам ти друг, учинио нешто?
Реци шта – одговори Саша опрезно, плашећи се да
Жика не затражи од њега праћку.
– Било шта – ватрено је казао Жика. – Свеједно
шта. Одговори!
Раширио је очи и чекао одговор. А Саша је у недоумици: боји се да не упадне у замку, и не зна шта да
одговори.
– Па, овај,... – муца неодлучно – не знам... можда,
зависи. А ти за мене?
– Ја? – Жика широко развуче уста у осмех и рече: –
Све! Све, друже!...
– Да ли баш све? – Саша је сумњичаво вртео главом.
– Све, све! – бусао се Жика у прса. – Дабогда ми
мангупи избили зубе ако лажем. Доказао бих целом
свету да сам ти друг, прави друг!...
Жика је облетао око збуњеног Саше, скакутао с
једне ноге на другу, и затим захтевао од Саше да њему,

мангуп – лола, шаљивџија
облетати – опскакати,
трчкати око некога
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доброћудно – добронамерно, желећи добро

превртљив – непоуздан,
не може му се веровати

маљ – тежак чекић
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Жики каже неку жељу. Било обичну било необичну, паметну или глупу, свеједно какву – он ће му је испунити.
Саша се бранио, и доброћудно смешкао.
– Реци – наваљивао је Жика Кашика. – Слободно
реци.
Најзад је Саша то и учинио. Предложио је да му
Жика до сутра направи највећег и најлепшег змаја.
Жика је пристао и договорили су се да се сутра у три по
подне нађу на крају улице...
– Тачно у три.
– Добро, не брини ништа – додао је Жика уверљиво.
Онда су пружили један другом руку и растали се
врло дирљиво. Скоро грлећи се. Саша је отишао кући
као на крилима.
– Тешко је наћи правог друга – понављао је Жикине
мисли. – Врло тешко.
Сутрадан, тачно у три поподне, Саша се нашао на
уговореном месту.
Чекао је и чекао, али од Жике ни трага, ни гласа.
Нити је дошао, нити змаја донео...
Саши се увукла туга у срце, па само што не плаче.
С муком се уздржао и одлучно кренуо да тражи превртљивог и лажљивог друга...
Касно у сумрак, на углу улице налази Жику Кашику. Али му још није ни пришао, кад овај распали:
– Је ли ти? – виче на сва уста. – Је ли ти? Шта мислиш
ти о мени? Да ли ти ја личим на неког четвороношца, а?
Саша отвори уста да одговори нешто слично, али
Жика као да лупа маљем:
– Зашто ниси дошао, а? – и хтеде Сашу да спали
погледом.
– Како то мислиш? – муца Саша.
– Мислим како мислим – виче Жика. – Зашто ниси
дошао? Чекао сам те читавих пола сата.
– Ти мене?
– Да, ја тебе!
– А ја?
Овог пута Жика поче да се чуди.

– И ја сам тебе чекао – рече Саша.
– Лажеш! – узвикну Жика. – Стиди се!
– Ти лажеш! Ти се стиди!
На крају крајева цела ствар је изашла на чистац:
Жика Кашика је погрешио – уместо да оде на уговорено
место у три часа, отишао је у четири! А Саши је тада већ
било сломљено срце.
Затим су се измирили и за који час растали као прави другови. И опет су се договорили за сутра: да се нађу
у исто време и на истом месту.
– Видећеш каквог сам ти змаја направио – довикну
Жика.
А Саша је отишао кући весео, задовољан цупкајући
на једној нози.
– Тешко је наћи правог друга – певушио је. – Ја сам
га нашао, ја сам га нашао...
Не знам шта је било сутрадан.

цупкајући – поскакујући

9

Питања за анализу
1. Да ли ти се свидела ова прича? Читајући је, када си се највише изненадио? Зашто?
2. Главни ликови ове приче су Саша и Жика Кашика. Какве особине имају
њих двојица?
3. Жика Кашика вели да је тешко наћи правог друга. Да ли се слажеш с
њим?
4. С којим би се дечаком из приче ти радије дружио? Објасни зашто.
5. Шта мислиш, да ли је Жика Кашика имао правог пријатеља? Како замишљаш његово друштво?
6. Мали Саша је поверовао Жики Кашики да ће му он направити змаја.
Објасни реченицу из текста: „Саша је отишао кући као на крилима”.
7. Зашто Жика Кашика није дошао на уговорени састанак?
8. Ситуација између два дечака се не разрешава на крају. Напиши наставак приче.
9. Да ли си већ стекао најбољег друга/другарицу? Напиши састав у којем
ћеш га приказати. Обрати пажњу да поред његових спољашњих особина истакнеш и његове врлине због којих ти је постао најбољи друг.
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Дејан Алексић

Знатижеља

К

ао мали, питањима
Стварао сам муке свима,
Знатижеља никад сита –
Све је могло да се пита.

Питања су била многа,
А ја знадох своја права
Колко траје кад стонога
почне да се запертлава?

Како птице јато сложе?
Да ли вода зна да дише?
И да ли из цвета може
Мирис да измирише?

Ко то небом распе, моћан,
Светле тачке што га красе,
И да ли је реч скупоћа
Име тете иза касе?

Где дрвету стоји стомак?
Како је откривен точак?
И зашто се квочкин момак
Зове певац, а не квочак?

Зашто море таласа се?
Шта је то од снега беље?
Ко би знао да се спасе
Од толике знатижеље?

Шта је авет а шта неман?
Ко ли се не боји ноћу?
Заиста сам био спреман
Да упитам шта год хоћу.

Па и данас, рећи могу,
О истој се муци старам,
Јер промених тек улогу:
Не питам, већ одговарам.

ПИРОШКА ТОТ КАША, РАДОЗНАЛОСТ
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Питања за анализу
1. Чиме те је изненадила ова песма?
2. Шта мислиш, зашто је песник дао овој песми наслов Знатижеља?
3. Каква су питања наведена у песми?
4. Да ли је по теби важно да деца поставе што више питања у вези са
својом околином? Зашто?
5. У последњем стиху песник каже да место постављања питања он сада
одговара на њих. Зашто?
6. Сигурно си и ти као дете желео много тога да сазнаш. Да ли се сећаш
неких смешних, интересантних питања која си постављао својим родитељима?
Напиши састав с насловом Радознало дете.
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Недељко Попадић

Сањарење

П

онекад сањам да имам крила
и седам својих товара злата.
Да могу сваком, ко добра вила
ставити дукат, тихо, крај врата.
Сањарим: штапић чаробни имам
и мењам, тако, свет преко ноћи...
Сањарим како болесне примам
и како сваком могу помоћи.
И тако растем сновима вођен.
Помало тужан, јер нeмам крила.
Али ја такав, какав сам рођен,
бар имам срце као та вила.
Тако не могу ником помоћи.
Јер немам штапић да злато делим
и ником нећу до прага доћи.
Али бар сањам. Али бар желим.

Упутства за анализу
1. Шта ти се највише допало у овој песми? Зашто?
2. Због чега песник жели да добије крила?
3. Шта би он учинио чаробним штапићем?
4. Објасни израз из песме „бар имам срце као вила”.
5. О ономе о чему сањамо ноћу можемо наставити да маштамо дању. Да ли
је по теби важно маштати? Образложи свој одговор.
6. Да ли си ти понекад пожелео/ла да све промениш? Уколико јеси, кратко
опиши како и шта би мењао.
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Милош Стефановић

Школа није зграда

Ш

кола није зграда што као стражар мирно стоји
Школу чине жеље које младост кроји,
жеље тајне што се слатко крију
и идеје разне што ко киша лију.
Школа није гонич који ђаке гони
школа је радост кад звонце зазвони
и одмор велики и одмор мали
понекад и осмех некој ђачкој шали.
Школа је друг из дрвене клупе
све успомене лепе кад се једном скупе
некад је и пуно рада
али сигурно није само зграда.

14

Мића Данојлић

Како спавају трамваји

Н

оћ 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 лепо;
Нису се много разликовали ни 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.
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!
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Десетка, поносита, – фудбалер кад наступа,
Деветка, светлост Вождовца кад тамо нестане струје;
Тројка, што се свакога јутра негде 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 слонови, и добри, као краве.
Ноћ кад дубоко одмакне,
Кад тек понека сијалица ко златна крушка засјаји
И сваком на срцу терет дана одлакне,
– Ето шта раде трамваји.
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Упутства за анализу
1. Шта је необично у наслову ове песме? Због чега?
2. На шта песника подсећају трамваји ноћу?
3. Зашто трамваји не могу да спавају ни на десној ни на левој страни?
4. Трамваје разликујемо по бројевима (линијама по којима возе). Који
трамваји су описани у песми?
5. Сваки трамвај има неку карактеристику. Какви су десетка и двојка?
6. Зашто песник каже да трамваји спавају на ногама?
7. У песми има доста хумора и шаљивих описа. Који ти се чинио најсмешнијим?
8. Придружи се песнику у маштању: замисли о чему разговарају трамваји
после једног напорног радног дана. Напиши састав о томе.
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Гроздана Олујић

Бајка о листу

Т

реперио на грани лист јасена, смејао се и певао:
„Најзеленији сам, најлепши! Нико ми није раван.“
Али, и друго лишће било је зелено, сва шума је била зелена, изузев лишћа брезе које је већ добијало златасту јесењу боју. Лист јасена
поверова да с брезом нешто није у реду. „Бити жут док су у шуми
сви зелени – сумњиво је и крајње недолично. Требало би припазити
на њу, шта смера, шта хоће!” – лист јасена подозриво ослушну шта
међу собом шуми брезино лишће, али оно је шумило што и остала
зелена браћа и на исти начин треперило на ветру. У недоумици јасенов лист одлучи да се обрати за савет најстаријој грани, али грана
није имала времена за приче. Наилазила је јесен и она се за њу убрзано припремила. Лист тада одлучи да приупита сунчану зраку, али
мала луталица није хтела ни да застане.
Откидали су се дани, лист је треперио на ветру, смејао се и певао: „Најзеленији сам, најлепши! Нико ми није раван.”
Нико није ни приметио да постаје све прозирнији, све лакши,
нити да му се иза леђа прикрада оштрозуби јесењи ветар. Тек на
земљи, помешан са лишћем брезе, он виде да је постао жут и осмехну се: „Шта има лоше у томе? Зар и ово око мене нису лагани и
жути, сви жути!” Лист подиже поглед у вис и постиђено саже главу.
Високо горе, на већ оголелој грани, један једини лист се зеленио
и певао:
„Најзеленији сам, најлепши! Нико ми није раван.”
А једнако, и на ове доле и на оног горе, сунце је бацало своје јесење зраке, док се ветар лоповски шетао између грана.
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