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Проф. др Слађана Миленковић

МАШТА И СНОВИ 2016.
Фестивал поезије за децу „Машта и снови“
траје и постао је традиционални међународни
сусрет деце-песника. Сам назив одсликава дечја
интересовања, дечји свет и стваралаштво. Машта
је овде препозната као основно средство за
обликовање светова и појмова, а песнички језик
као основно средство за обликовање поезије као
уметности паралелне животу и сличне животу.
Стваралаштво саме деце и омладине, дечје
стваралаштво,
омладинско
стваралаштво,
огледало је њихових имагинарних светова, па
тако и овде, у овом Зборнику и у оквиру овог
Фестивала креативност младих стваралаца има
две наизглед супротне особине: очуђеност,
необичност приказаног света, и његову
суштинску присност и познатост. Писци
заступљени у Зборнику временски су изместили
у фантастичну прошлост своје унутрашње
доживљаје, а опет успели да споје ове две
тенденције. Док бришу проблеме савременог доба
– еколошку катастрофу коју проживљавамо,
распад старих вредносних система, општу
економску несигурност – имагинарни светови
створени у овим стиховима, ове деце и младих,
отварају могућност да се о тим истим проблемима
проговори метафорички, да би се свели на
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размере примерене деци. На тај начин, чак су и
забрињавајуће теме актуелизовали било као
непроменљиви део устројства света, било као
стање које се може побољшати личним делањем.
Све зависи од писца и од склоности читалачке
публике.
Међу темама које су заступљене на овом
Фестивалу, поред маште која је доста заокупила
пажњу песника, доминира и други мотив из самог
назива Фестивала, мотив снова. Мотив сна као
свет супротан свету стварности, који је и доста
заступљен уопште у целокупном књижевном
стваралаштву, у виду алегорије и метафоре јавља
се још у књижевности антике у Хомеровој
„Илијади“. Сан се као мотив јавља и у трагедији
„Цар Едип“. Прелазак из паганства у хришћанство
карактерише веровање у то да су снови божанске
поруке послате одабранима. Касније, сан као
књижевни мотив присутан је и у ренесанси и
бароку - Калдерон „Живот је сан“. У нашим
народним песмама снови често предсказују
догађаје, као у песми „Смрт Сењанина Ива“. Сан је
присутан и код романтичара нпр. у песми Бранка
Радичевића „Рибарчета сан“, a касније се везује за
љубавне песме у којима истиче елементарна
осећања и анимистичко и пантеистичко поимање
света. У књижевним остварењима Иве Андрића
„Мост на Жепи“ и „На Дрини ћуприја“ сан је битан
чинилац у структури књижевног дела. Мотив сна
су деца често обрадила као оквир за неку причу, а
млади као израз њихових хтења. Иако су још увек
у потрази за својим идентитетом, деца су
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креирала овде свој свет према координатама које
су добили од одраслих. Свако слово, исписано
њиховом руком и намењено вршњацима као
читалачкој публици, има вековну тежину и
изискује одговорност одраслих, који их
усмеравају, јер се тако тка свест оних који
продужавају живот. То је и један од циљева
Фестивала, јер тамо где се формирају емоције
враћамо се цео живот по одговоре. Циљ који је од
оснивања Манифестације постављен, остварен је
и овај пут, а то је развијање и подстицање дечјег
литерарног стваралаштва. Детињство, као период
одрастања, увек је било и тешко и болно. Увек се
ту корачало несигурним корацима, зато деца, и
тугујући и осећајући оштрину животних ветрова,
имају и у писању основни задатак, а то је да не
поклекну под ударцима тренутака пролазности,
већ да препознају праве животне и литерарне
вредности.
Овогодишњи Фестивал окупио је младе
ауторе из десет земаља: Република Македонија,
Република Србија, Босна и Херцеговина –
Република Српска, Мађарска, Бугарска, Румунија,
Црна Гора, Република Словенија, Република
Хрватска и Немачка. Од укупно пристиглих 1912
песама, за Зборник је одабрано укупно 166
песама, а најбољи радови су награђени. Времена
су се променила, али је детињство остало исто и
његова жеђ за магијом песничког чарања, постала
још јача. Машта и фантастика у овим песмама,
које су сама деца створила за децу, води нас у
један нови, потпуно непознат свет. У том свету се
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догађају чуда, која су могућа једино у бајкама или
у сну.
У Војводини је некада било осам фестивала
поезије за децу, остала су само два: „Невенов
фестивал деце песника“ у Савином Селу и
митровачки „Машта и снови“. Тим је већа
одговорност организатора да га и даље негује и
одржи, а квалитет и обим овогодишњег
Фестивала сведочи о јачини песничке речи деце и
младих и о решености одраслих да их у
књижевном стваралаштву подрже.
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Песме ученика млађег узраста
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Никола Матић је рођен 21. новембра 2006. године
у Земуну. Одличан је ученик III разреда Основне
школе „Светозар Милетић“. У родном граду
похађа и Музичку школу „Коста Манојловић“ и
две године свира виолину. Поред бављења
поезијом, учи енглески језик и члан је
Одбојкашког клуба „Блокаут“ из Београда.
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ГЛАВОБОЉА
Проблем је велики
не могу да га решим,
помозите ми,
можда грешим.
Очи су јој јако плаве
и кикице негде трче,
нема мира да је питам
да ли су јој локне праве.
Само моје срце мало,
одговор је мени дало,
кад је поред њене локне плаве
к’о у зеца залупало.
Никола Матић, III
ОШ „Светозар Милетић“
Земун
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СРЕЋНА ПОРОДИЦА
Сви ме воле.
Мама, бака, дека, тата и сека ме воле.
Мама ме воли пуно.
Када сам тужан, мама је ту да ме загрли и пољуби,
Када сам болестан, мама је ту да ме пази и мази.
Бака ме воли, њен сам миљеник.
Дека ме воли, његов сам унук.
Тата ме воли и све ми купује.
Сека ме воли, мала је.
Пожели ме док сам у школи.
Када дођем, вришти – хоће са мном да се игра.
Александар Башић, I
ОШ „Бранко Радичевић“
Шид
Издвојено одељење Гибарац
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ГИТАРА
Ја хоћу да свирам гитару,
да песме певам своје.
Нашла сам једну стару,
кроз њу свирају боје.
Једном, у животу,
остварићу своје снове.
Научићу праву ноту,
научићу да свирам гитару
и песме ће светом да заплове.

Ива Тењи, I
Основна музичка школа „Петар Кранчевић“
Сремска Митровица
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ШТА ДА ПОЖЕЛИМ ЗА УСКРС
Шта да пожелим за Ускрс?
Можда једну лутку или можда лопту?
Ова одлука ствара главобољу!
Да се играм с лутком, то јако волим,
облачила бих је и чешљала,
чак бих је и нахранила
и ако грашак не би јела, строга са њом не бих била!
Објаснила бих јој да, пуно, пуно,
има витамина у тим зеленишима!
Али слушајте, без љутње,
некако размишљам и у другом правцу,
баш ти зелениши ме воде кроз брзаке на пропланку,
a исто тако важно за здравље, ако не и важније,
је кретање!
Пре пуно, пуно, година,
рукомет сам почелa да тренирам,
као мала.
И тренер ме хвали стално, јер се трудим максимално!
...и тако, одлука је пала: лопта за рукомет се створи на листи жеља.
Ускршњем Зеки, ту листу с љубављу шаљем,
а уз то пуно, пуно, пољубаца дајем!

Вивиен Марки (Márki Vivien), II
ОШ „Серво Михаљ“
Мужља – Зрењанин

12

МАГЛА
Ходам пустим улицама,
Кроз густу маглу
И тражим светлост дана.
Децембар је,
Данас је најдужа ноћ,
А најкраћи дан.
На тамном небу покушавам да видим Месец,
Али магла је свуда око мене.
Ова ноћ је најдужа,
Хоћу целу да је преспавам.
У магли не могу да нађем свој дом.
Зашто је само данас дан толико кратак?
Где је дан
Да ме узме за руку
И изведе из ове магле?
Тражим пут, звезде не видим,
Али оне су ту, уз мене.
Хелена Татић, III
ОШ „Светозар Милетић“
Земун
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НА ТАЛАСИМА УСПАВАНКЕ
Свако вече мама драга,
гледа дете с кућног прага,
па му пева речи нежне,
док посматра ноћи снежне.
- Спавај, спавај, бебо моја мила,
у сан ће ти доћи твоја добра вила.
Донеће ти лепе снове,
донеће ти лутке нове,
донеће ти зубић бели,
да те све то развесели.
Лепо сањај, луче, све до јутра,
не тугуј, јер ћеш сутра,
мало, моје мило,
ти опет мами у крило!
Ана Коцић, III
ОШ ,,Стефан Немања“
Ниш
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ЉУБАВ
Љубав се у свесци пише?
Не, јер се ту све избрише!
Љубав се у срцу пише?
Да, јер ту вреди највише!
Када љубав боли,
Тада се неко воли.
Не мора да значи,
Јер љубав увек зрачи!
Ања Бикар, IV
ОШ „Свети Сава“
Сремска Митровица
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УМЕМ ДА ВОЛИМ
Умем да волим ja сендвиче топле,
Умем да волим палачинке.
Умем да волим животиње
Све редом,
Ал’ оно што највише волим то је мајка моја...
Волим и кад шведски сто постави стрина моја...
На крају, док одлази дан,
Од силне љубави моје
Изговорила сам ја у једном даху:
„Стеване, волим те као шећер у праху.“
Маја Михајловић, IV
ОШ „Браћа Груловић“
Бешка
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МОЈА ШКОЛА
Звоно,
Двориште,
Ужина,
Напољу весела дружина.
Учионица,
Књиге,
Редови,
Почиње час нови.
Читање,
Писање,
Оцена,
Данас пита, моја је процена.
Страх,
Трема,
Незнање
Наступа бесвесно стање.
Звоно,
Предах,
Крај бриге,
На трен се ослободих књиге.
Радост,
Весеље,
Рад и учење,
Образи мењају боју,
Тако ја видим школу моју.

Ања Церовић, IV
ОШ „IV краљевачки батаљон“
Краљево
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ЗВОНИ ЗВОНЦЕ, ЖДРЕПЧЕ (CLING, CLING, MÂNZULE)
Мама каже да се у подне
Родило ждрепче овде.
Сместа пођох да га видим.
Ко зна? Можда му се свидим:
Да му звонце дарујем,
Можда га обрадујем,
Да зазвони, док се креће,
Звони, звони, драго ждрепче!
Ходи са мном, ходи брзо,
Да будемо друга два,
Да те моја мама воли,
Као што те волим ја.
Причекаћу, ипак, мрак,
Тада ћеш већ бити јак.
Кемпеану Роберт (Cîmpeanu Robert), IV
Oсновна школа број 15
Дробета Турну Северин
Румунија
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ПРОЛЕЋЕ (PRIMĂVARA)
Дува ветар пролећни,
Ливада се зелени,
Сунце јарко, светло, сјај,
Цвеће стиже у наш гај.
А на грану процветалу
Лептира сад слеће рој.
Зраци Сунца коло воде,
Код нас враћају се роде.
Чекамо их здрави, чили,
Живахни, лепи, весели,
Волимо све што се креће,
Маму, тату и пролеће.
Санзиана Преда (Sânziana Preda), I
Oсновна школа број 15
Дробета Турну Северин
Румунија

19

ВОЛИМ...
Волим да спавам,
Волим да учим,
Волим са друштвом да будем у парку.
Волим да плешем,
Певам и рецитујем,
Посебно волим цртаће све.
Волим да једем,
Штрудлу да правим
И са баком колаче да филујем.
Ипак, од свега највише волим
Да се са својим маленим Мицком
По шареној ливади разиграм.
Александра Новковић, I
ОШ „Вук Караџић“
Прибој

20

ПРАВИ ДРУГ
Другар се у радњи не може наћи,
Другар са неба пасти неће.
У невољи се може наћи,
Као на ливади процветало цвеће.
Прави другар се тешко стиче,
Он на тебе никада не виче.
Прави другар није лажан,
Он је у животу веома важан.
Миа Збућновић, I
ОШ ,,Јован Јовановић Змај“
Змајево
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ЦРВЕНОКОСА
Пала ми је сад на памет
једна мала и њен прамен.
Несташна јој коса риђа,
она ми се много свиђа.
Срце моје, срце фино,
волим је к’о чоколино.
Чупнућу је ја за репић
и побећи, као ветрић!
Петар Милетић, I
ОШ „Ђура Јакшић“
Перлез
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СОВА
Једна мала сова,
Јавља ми се с крова,
Ја јој кажем да ућути,
Она ми се љути.
„Бежи, мала сово,
Да не буде ово:
Јер, ја сам из Ниша,
Донећу ти миша.
Мишић је у штали
И много је мали.
Мала си и ти,
Па презалогаји!“
Вера Стојановић, I
ОШ „Доситеј Обрадовић“
Ниш
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ШУМА
Волим када је чиста трава,
волим како Сунце блиста,
волим и облак плави на небу.
Волим када у ваздуху мирише.
Волим шареног лептирића,
који слијеће на жути цвјетић.
Волим цвркут птица у шумици
којом Јана шета и пјева: „Tра, ла, ла, ла, ла...“
Дарија Шћекић, I
ОШ ,,Павле Ровински“
Подгорица
Црна Гора

24

25

ЂАК
Ја сам ђак и носим руксак,
олуја иза мене риче,
а мене се то не тиче.
Јер, ја сам ђак и носим руксак у њему књиге,
оловке и писмени задатак.
И сво знање, што има један ђак,
стало је у мој руксак.
Зерина Ахметагић, II
Основна школа „СОКО“
Грачаница
Подручна школа Шкаховица
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ТИХА РАДОСТ У ДОМУ МОЈИХ РОДИТЕЉА
Сваки родитељ једно машта:
да му деца буду здрава,
да им све од руке иде,
да немају ни за шта да брину.
Тиха радост мојих родитеља:
да све врви од весеља,
да се деца добро слажу,
да буду поштена, да не лажу.
Да буду вреднa, поштени људи,
да се на њих нико не љути.
Да сиромаху, ком треба, увек помогну
и ником никад не одмогну.
Марија Марковић, II
ОШ „Прота Матеја Ненадовић“
Бранковина
ИО Јошева
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СРЦЕ У СНЕГУ
Нацртао сам срце у снегу,
ту близу, на оближњем брегу.
Из космоса хоћу да се види,
срце моје не зна да се стиди.
Што није црвено, ништа не мари,
тако желим, то су моје ствари.
Хоћу само да се види и зна срце у снегу Ивони припада.
Бранислав Николић, II
ОШ „Васа Чарапић“
Пиносава
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ШКОЛСКИ ПРИБОР
Једно вече, на распусту,
Чудан сан сам снила.
Моја школска торба
Добила је крила,
Са прибором, сва весела,
На мору је била.
И перница, паметница,
Купаћи обукла,
Наочаре ставила
И важна се правила.
Дружина сва школска
Весела је била,
Све док се Елена
Није пробудила.

Елена Мајсторовић, II
ОШ „Никола Тесла“
Београд
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ЗВЕЗДАНА МАШТА
Седим крај прозора и видим звезде,
сићушне, сјајне, како небом језде.
Посматрам их, а и оне мене,
и поглед ми, полако, у сан вене.
Путовање настављам у царству снова,
тамо ме чекају сазвежђа нова.
Сазнаћу, заиста, свашта и свашта,
У сну ме чека звездана машта!
Филип Конаковић, II
ОШ „Хајдук Вељко“
Корбово
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БЛАГО ТЕБИ, БЛАГО МЕНИ
Благо теби, благо мени,
све се око нас зелени!
Јагањци и беле раде
већ нам красе све ливаде.
Птичице граде нова гнезда,
небо је пуно звезда.
Поветарац кадгод вирне
из зелене детелине.
Све се мало нарогуши,
провирују зечје уши.

Елена Милојевић, II
ОШ „Владислав Савић Јан“
Паруновац (Крушевац)
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ВОЛИМ СВОЈУ МАЈКУ (O IUBESC PE MAMA MEA)
Лист полако пада,
А ја мислим сада
О драгој мајчици,
Коју много волим.
Пупољак ће никнути,
Дрво ће угинути,
А ја ћу те још волети,
Моја мајчице.
Марикуца Александра (Maricuţa Alexandra), II
Oсновна школа број 15
Дробета Турну Северин
Румунија
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ЛАЛА
Пролеће нам стиже
и киша је стала.
Из земље је, стидљиво,
провирила лала.
Сунце је подигло
њену круну белу,
а малена Маја
убрала је целу.
„Ставићу те у вазу,
да ми собу красиш.
Молим те, немој никад
своју лепоту да угасиш.“
Маја јој се дивила
Четири дана цела,
Али, петог дана,
Лала је увела.
Јана Стојадиновић, II
ОШ „Деспот Стефан Високи“
Деспотовац
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ПАРОВИ
Ако лав има лавицу,
А слон своју слоницу,
Миш своју мишицу,
Зашто Сунце нема своју Сунчицу,
Зашто корњача нема свог корњачка,
Зашто црв нема своју црвицу,
А аждаја свога ажда?
Ако мама има тату,
Ако бака има деку
А ја своју секу,
Зашто је Сунце само,
Зашто је Месец сам?
То бих волела да знам!
Маша Ковачевић, III
ОШ „Јован Јовановић Змај“
Сремска Митровица
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МОЈА ШКОЛА
Моја је школа на крају села,
До ње води узан и кривудав пут,
Себи је баш лепо место нашла,
У њој су деца насмејана лица.
То је мала кућа за децу,
У њој су ходник и учионице,
Рачунаљка дрвена, стара,
И много лепих радова.
У нашој лепој школи
Уче нас да рачунамо и пишемо,
Уче нас да бринемо о природи,
А највише, да постанемо добри људи.
Тијана Ђорђевић, III
ОШ „Ђура Јакшић“
Јелашница
Одељење у Просеку
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ЈЕСЕЊА ПЈЕСМА
Дошла нам је јесен
пуна златних снова,
шарених боја
и дарова,
пуна златног лишћа,
пуна кишних дана
и све се мање чује
цвркут птица са грана.
Јесен нам је стигла,
кишобрани нам требају,
јер нас кишне
капљице вребају.
На стазама се лишће жути,
а нама требају
нови, топли капути.

Ања Клашња, III
ОШ „Дворови“
Дворови
Република Српска
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ДА САМ ЈА…
Да сам ја…
принцеза,
нико са мном
не би смео
да се зеза.
У државама и
у селима
одржавала бих
равнотежу
за земљину тежу.
И сви би се смејали без туге и бриге.
Само игре...
Време нека иде
правим путем.
Сара Мекић, III
ОШ „Вук Караџић“
Власеница
Република Српска
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КАД БИХ БИО ПРИНЦ
Кад бих био мали принц,
са свом децом света
љубав и радост бих делио
и са њима се целог дана веселио.
Кад бих био принц,
замак препун играчака бих саградио,
децу без родитеља наградио,
сваку њихову сузу у осмех претворио
и свет без патње и бола само за њих створио!
Никола Стојковић, III
OШ „Бранко Миљковић“
Ниш
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МОЋ
Вештице имају моћ:
„Абракадабра, постани жаба!“
Виле имају моћ:
„Ћирибу, ћириба, некa Сунце свима сја!“
Деца имају моћ највећу осмеха пуну врећу.
Сара Крагујевац, III
ОШ „Ђура Јакшић“
Зрењанин
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ДЕТИЊСТВО
Све што се смеје,
скаче и расте,
скакуће и врти се,
то дечја песма је.
Најлепши цвет у башти
што ветру клања се,
најлепша мелодија
дечја песма је.
Свако дете - један свет,
нова машта, нови лет.
Крила шире, јуре, журе,
да направе нови ред.
Нове стазе - чудне неке,
зна путеве само дете
од игре до слободе,
скакутањем до врха планете.
К’о пчелице златне, сјајне,
паметнице љубав шире.
Рука руци, горе-доле
нек се сада сви помире.
Нека грли свако свога,
сви у коло, добри свете.
Деца ће вам запевати,
најлепше је бити слободно дете.

Елена Кељановић, III
ОШ „Бејза“
Београд
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МОЈ ДЕДА-ВОЈНИК
Мој је деда,
некад давно,
војник био,
али стварно.
И у страшном неком рату
он је био,
са својим се другарима
храбро борио.
Каже да је било
пуно бомби свуда,
авиона, ракета
и разних неких чуда.
Каже и да могу
мирно да спавам
и веселе снове
да могу да сањам.
Јер, и мене
наша војска чува сада,
као што је и он
дечји сан чувао некада.
Тако ћу и ја, сутра,
храбар војник бити,
своју земљу и свој народ
од зла ћу штитити.

Димитрије Ристић, III
ОШ ,,Стефан Немања“
Ниш
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КАКО ЗАМИШЉАМ ЧИКА ЈОВУ ЗМАЈА
Ево, видим чика Јову Змаја Глади браду и суче брке, којима нема краја!
Пише поучне и шаљиве приче и песме,
Сва се деца смеју и веселе – све се тресе!
Тресе се Земља, са свих се страна чује граја!
Сва децa углас весело кличу:
„Ура, волимо чикa Јову Змаја!“

Леон Петронијевић, III
ОШ „Свети Сава“
Младеновац
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БАЛЕТ
Балет је као сан,
сваки корак
води ме у нови дан.
Плије и релеве
сестре су мале,
скачу са леве
и десне стране.
Примабалерина
није лако бити,
пируету треба научити.
Потруди се
да направиш шпагу,
па се припреми
за правилну „вагу“.
Волим да играм балет,
сваки је покрет
као лет.
Лена Јовановић, III
ОШ „Ћирило и Методије“,
Београд
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МАЛО О МЕНИ
По кухињи сад се мувам,
Спремам питу, ручак кувам.
Лопту имам, дајем гол,
Често падам, као фол.
Цигла, цигла, циглица,
Готова је кућица.
Лечим људе, сируп дајем,
И за боце ја не хајем.
Из далека писма носим
И тиме се ја поносим.
Кад ја звизнем, мораш стати
И возачку показати.
Катарина Јовановић, III
ОШ „Живко Томић“
Доња Шаторња
Одељење у Јарменовцима

46

ЈЕСЕЊА ПЕСМА
Јесен ступа на наш праг
у невидљивој магли.
У првом маху,
сви су ђаци у клупи, седе, пишу.
На грани се птица пакује,
југ је нестрпљиво очекује.
Лишће лети,
кад на гомилу дете скочи.
Јесен прави тепихе шарене,
жуто-наранџасте, малко црвене!
Јесен с осмехом дође
и одлети на поветарцу хладном!
Бојана Симић, III
ОШ „Растко Немањић - Свети Сава“
Нова Пазова
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ВОДЕНИЦА
У шуми старој оближњег села,
наста граја и право весеље,
стара и трошна, давно напуштена,
воденица једна поново меље.
Некад је била лепа и нова,
време је нигде начело није,
воденички камен стално је млео
и брашном хранио цело село.
Стари је млинар вредно радио
и увек био препун среће
када је посла у млину било
и када се чуло како камен клепеће.
А онда дође неко ново време,
заста точак и камен бели,
још само наду тајно је гајио брашно ће његово неко да пожели.
И сад, поново, воденица меље,
точак се окреће кроз бистру воду,
отхраниће брашном још много деце
док из села некуд не оду.
Катарина Јосиповић, III
ОШ „Мајур“
Мајур
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ЧУДЕСНИ ПЛАТАН (A CSODÁLATOS PLATÁNFA)
Колико деце око њега!
А наш платан се томе радује.
Ти, дивни платане,
Погледај около, слободно!
Живиш до 1000 или 2000 година,
Порастеш до 25 или до 30 метара.
Како си ти леп, платане!
Само блисташ под сунчевим зрацима!
Погледај добре учитељице,
Погледај децу!
На њима се види доброта.
Зар није тако, дивни платане?
Колико деце око њега!
А наш платан се томе радује.
Ти, дивни платане!
Склапаш очи, касно је.
Хеди Нађ (Nagy Hédi), IIIб
Основна школа „Тамаш Варга“
Ходмезевашархељ
Мађарска
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ШИПУРАК
Шипурак је дивље воће,
брала сам га ја у шуми
због тога што мама хоће
тегле џемом да напуни.
Шипурак је дивља ружа,
биљка која трња има,
из бербе сам дошла тужна,
избодена по прстима.
Пуну корпу донела сам,
претрпела сав тај напор,
а кад мама то преради,
знам да бићу главни дегустатор.
Чај од шипка чува зими
болешљиво грло моје,
не да да се вирус прими,
лековита биљка то је.
Сад ме још помало боле
ти убоди по прстима,
јуначке су ране моје,
од њих барем вајде има.
Теодора Мишић, III
ОШ „Вук Караџић“
Књажевац
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СТИГЛА НАМ ЈЕ ЈЕСЕН
Прошло нам је топло лето,
стигла нам је јесен - ето!
Птице су отишле на југ,
а капут нам стиже дуг.
Ветар дува, благ,
и на трави оставља лишћа траг.
Кишобрани, као пчела рој,
заузели су град мој.
Јесен волим ја,
јер ми пуно слатког воћа да!

Ема Бошњак, III
ОШ „Милош Црњански“
Суботица
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КЛУПА
Клупа су две залепљене столице.
Клупа двоје спаја.
Једна столица је девојчица,
А друга је дечак,
Који се, лепо и нежно, удвара девојчици.
Девојчица то лепо и слатко и фино прима
и смешка се.
Клупа је место које спаја двоје.

Ирина Гајић, III
ОШ „Никола Тесла“
Београд
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МОЈ ПАС
Мој пас се зове Рекс
Воли много да једе кекс.
Кад изађе напоље,
Нервирају га птице,
Много воли да скаче
И јури лоптице.
Он је мој пас,
Много га волим
И у целом крају
За мене је ас...
Лука Лазић, III
ОШ „Браћа Јерковић“
Железник
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У МАЛОМ МЕНИ, ВЕЛИКА ЖЕЉА
У малом мени, хиљаду жеља,
а све у моје срце стану да цео свет буде пун весеља
и да сви људи чувају децу,
као мало воде на длану.
У малом мени, велика жеља да изнад облака летим,
као птица у сваку земљу
да лепо слетим.
Да свако дете има дом,
леп и миран сан
и да дечји осмех, у свету овом,
буде више од Сунца сјајан.
Свако дете своје жеље има,
а једна му је највећа,
моја је да радост буде свима
и да увек буде срећа.
Матиа Милутиновић, III
ОШ „14. октобар“
Београд

54

ЈЕДНО ДЕТЕ
Једно је дете крај излога стало,
у возић што јури оно се загледало.
Поглед му јури, док воз тај жури.
Дете се смеје, док снег баш веје.
Дечак је мали, ципела стара,
прстићем својим он излог шара.
Тужно главицу саже,
док сузе његове образе влаже.
Хтео би да има возић мали,
али много пара њему фали.
Одлази дете, полако, даље,
поруку свима да пошаље.
Одрасли свете, обрати пажњу
на још једно дете.
Једно је дете крај излога стало,
У воз што јури оно се загледало.
Тања Денчић, III
ОШ „8. септембар“
Пирот
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ДРУГАРСТВО
Свуда су пријатељи.
Двоје другара у школској клупи...
У школи увек има другара.
У парку се, увек, неколико пријатеља нађе,
међу пријатељима никада нема свађе.
Пријатељи све деле и најдубље тајне
и кобасице чајне,
али не могу ништа веће да поделе
од пријатеља или пријатељице трајне.
Ивона Јовановић, III
ОШ „Светозар Милетић“
Земун

56

ДЕТЕ
Дете је као анђео,
оно је слатко и добро.
Дете украшава свет
и зато је тако леп.
Сви га нешто уче
и сви га критикују,
али, дете играчке вуче
и све по кући преврће.
Дете је прича за себе
и када иде да спава,
за њим се вуче ћебе
и тада снове слатке сања.
Дете је, као анђео,
оно је слатко и добро.
Дете украшава свет
и зато је тако леп.
Невена Станојевић, III
ОШ „Деспот Стефан Високи“
Деспотовац
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САРА
Седим на прозору и немо ћутим.
Мама мисли да се стално љутим.
Не зна, мама, шта ми је у глави.
Чекам цео дан да ми се Сара јави.
Неће Сара ни да ме чује.
Цео дан се с другим дописује.
Чекам ја, чекам позив тај.
Али, она оде другом у загрљај.
Док их гледам, тужног ока,
У срцу ме нешто копка.
Желим, желим да приђеш ми
И да заједно останемо ми.
Страхиња Платиша, III
ОШ „Алекса Шантић“
Вајска
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МОЈ ХРЧАК
Кики се зове мој мали хрчак,
у кавезу се врти, као неки зврчак.
И по ноћи и по дану,
Он сакрива своју храну.
Док семенке, радо, грицка,
Пуно воли да се лицка.
Теодора Дебељачки, III
ОШ „Свети Сава“
Сремска Митровица
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МОЈА ПРИЧА
Ја га зовем „срце моје“,
Јер ми је у живот унео боје.
Тата креће у предузеће,
За њега нема веће среће
Него да свима јави
Да му је син даса прави.
Филип Живојиновић, III
Основна школа „Змај Јова Јовановић“
Рума
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Пријатељ Фестивала
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СУНЧАН ДАН
Када сване сунчан дан,
ја сам увек радостан.
Птичице, тада, раздрагано лете,
могле би стићи на крај планете.
Цветови своје латице шире,
а посвађане пчеле на ливади се мире.
Мрежом лептира ловим ја,
а да ли ћу га ухватити, ко то зна.
Паун свој реп шири,
а кртица из земље вири.
Сунчан дан је диван дан
и зато сам насмејан.
Стефан Савин, III
ОШ „Змај Јова Јовановић“
Рума
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ВИСИБАБА (GHIOCELUL)
Кад се зима завршава,
Испод белога чаршава
Провирила висибаба.
Виси као наушница
Окачена о петељку.
Висибаба - Звончица!
Па објави целом свету:
„Пролеће је сад у јеку,
Биће ту за тили час
Да огреје опет нас
И засија на сав глас.“
Кроитору Ђорђијана (Croitoru Georgiana), IV
Oсновна школа број 15
Дробета Турну Северин
Румунија

64

ЛЕЊИ БУМБАР (BONDARUL LENEȘ)
Мали мрав, толико ситан,
Стао би у зрно грашка,
Носи терет врло битан,
Трипут тежи, па испашта.
Насред пута, бол и туга,
Плаче бумбар незасити:
- Од глади ћу умрети!
Немам ничега мрвицу,
А немам ни газдарицу!
- Хајде, па понеси врећу,
Платићу, жалити нећу.
- Што да не?
Али... смем се заклети
Не могу ја радити...
- Јадан ли си!
Хеј, срамоте!
Бумбару, лењом просјаку,
Нити милом, нити силом,
Помоћи нећу никако!
Талој Валентина (Taloi Valentina), IV
Oсновна школа број 15
Дробета Турну Северин
Румунија
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АЗОРЕЛ (AZOREL)
Поносан, да не верујеш,
Велик, црн и длака дугих,
Шепури се по авлији,
Сматра да је изнад других.
Кад изађе из авлије
Да прошета ту лепоту,
Враћа се брзо, уплашен Срео је какву страхоту.
А могуће и Баука.
Цела авлија сад кука.
А, ако те баш занима,
Ако хоћеш баш да знаш Кучета мањег се боји
Азорел, дични пас наш!
Радујка Бота Кармина
(Raduica Bota Carmina), IV
Oсновна школа број 15
Дробета Турну Северин
Румунија
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ДАНАС ПОЧИЊЕ НЕДЕЉА (AZI ÎNCEPE SĂPTĂMÂNA)
Свако јутро тата
Први се сређује,
Облачи се брзо
И може да стартује.
К’о сирена пишти:
„Добар дан“, завришти.
Загрли ме брзо.
Још је ноћ и тама
Када моја мама
Тихо крене свима
Доручак да спрема,
Да свако добије
Јутарње ђаконије.
А чим Сунце гране
И ја, натенане,
Устајем полако,
Јер ме чека ауто.
Као прави ђаци
Крећемо на пут,
Клинке и дечаци,
Галаме прваци,
Као узнемирени,
Љути, мали, врапци.

Тудосије Дариа (Tudosie Daria), IV
Oсновна школа број 15
Дробета Турну Северин
Румунија
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ЋИЛИМ
Хеј, ћилиме шарени,
што у мојој машти
јездиш небом плаветним,
повези ме до цветних поља,
окупаних сунцем златним!
Хеј, ћилиме мекани,
за своје ресе привежи срећу,
твоје боје су боје љубави,
желим да осетим радост највећу!
Хеј, ћилиме моћни,
са овог света однеси зло и тугу,
донеси нам здравља и мира,
на нашем небу осликај дугу!
Елена Ескић, IV
OШ „Младост“
Нови Београд
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ЉУБАВ (НИ)ЈЕ САМО РЕЧ
Љубав није само реч
коју лако можеш рећи,
љубав - то је тиха ватра
на којој се мораш пећи.
Љубав није само реч
коју просто тако кажеш,
љубав - то је кад се смејеш,
играш, плачеш и помажеш.
Љубав није само реч
коју бацаш да ка сваком лети,
љубав - то је вредно благо
које чуваш као дар свети.
Oливера Козомарић, IV
ОШ „Дринка Павловић“
Београд
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МОЈЕ СЕЛО
Много волим моју стару кућу,
и да гледам деку, како пије ракију врућу.
Много волим своје село
и на ливади стадо бело.
Много волим ливаде, воћњаке и њиве,
а посебно, када процветају шљиве.
Много волим житно поље,
као море, жуте боје.
Много волим мирис покошене траве
и да гледам како, лепо, пасу краве.
Много волим јагањце и теле,
пилиће и мачиће беле.
Усред села - рудник глине,
да можемо све да гледамо са висине!
То је опис мога села
у ком су сва деца весела.
Владимир Павловић, IV
ОШ „Вук Караџић“
Стојник
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ЉУБАВ
У мојој глави станује
један дечак плави.
зашто је то тако,
баш је ребус прави.
Кад га видим накратко,
срце лупа јако,
кад га нема у школи,
мене туга мори.
Да ли је то љубав
питам себе често,
одговора немам,
избегавам га вешто.
Неда Станисављевић, IV
ОШ „Димитрије Тодоровић Каплар“
Књажевац
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ОБЛАЦИ
Као мали чамци,
они небом плове.
Ко зна где су пошли,
у даљине нове?
И ниједан од њих
на други не личи.
Сви су тако различити,
а ипак су слични.
Плавим небом,
лелујају се лако
и док их посматрам,
нестану тек тако.
Док их тако гледам,
желео бих, јако,
да дотакнем један
макар и накратко.
Урош Пешић, IV
ОШ „Дринка Павловић“
Куршумлија
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БАКА И ДЕКА
Волим бабу,
Волим деду,
Деда ме сада
Гледа са неба.
Деда је био
Мајстор прави,
Волео је да пеца
И рибом се хвали.
Баба ме увек чува,
Редовно ми ручак кува.
Све што пожелим ја,
Баба ми увек да.
Пошто се бојим мрака,
Увече, пред школом,
Чека ме бака.
Анастасија Петровић, IV
ОШ „Свети Сава“
Руменка
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МАЛИ КОМШИЈА
Чували смо комшију малог
Док му се бака од лекара не врати.
Цео дан играти се с њим није лако,
Јер никако не смеш стати.
Он хоће,
Он трчи,
Он тражи.
Час је у кухињи, час је у гаражи.
Играо би се озбиљно,
Али не уме,
Нешто му причаш,
А он не разуме.
Да другачије није, свако би знао:
Хлеб му је на намазану страну пао!
Онда му јогурт заврши у носу
И сав се из шоље по тепиху просу!
Па сад, драги моји,
Видите и сами
Како је онда, сваког дана,
Његовој мами!
Теодора Петковић, IV
ОШ „Никола Тесла“
Београд
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ЗИМА
Снег пада на кровове,
завлачимо се у топле домове.
Децембар, јануар,
Фебруар и пола марта,
Пећ нам ради двадесет четири сата.
Прехлада нас данима мучи,
Док висибаба у дворишту чучи.
Урош Суђић, IV
ОШ „Свети Сава“
Бачка Паланка
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БУБАМАРА
Стигле ласте,
стигле роде,
долеће пролеће!
Бубамаре пуцају од среће!
Драгана Јањеш, IV
ОШ „Петар Кочић“
Честерег

77

ЛУЦКАСТА ПЕСМА
Ја сањам луцкасте
И смешне снове.
Сањам да постанем неустрашиви гусар,
Који плови океаном.
Сањам да постанем пилот,
Који јури кроз облаке.
Сањам да постанем
Мали цветак зановетак.
Али, најлуцкастији сан је
Да постанем срце, које неко искрено воли.
Милица Марковић, IV
ОШ „Светозар Милетић“
Земун
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ЛУТКА
Имам лутку, Барби праву,
Ја јој чешљам косу плаву.
Моју Барби стално гледам,
Пуно је волим и ником је не дам.
Ал’ до ње кад дође
Млађи брат,
Сломи јој ногу
И започне рат.
Сада је, Барби,
Без ноге једне,
Нит’може да хода,
Нит’ може да седне.
Онда ми лутку узме тата,
Да поправи ногу
и грди брата.
Мој брат је гледа
Жао му, знам,
ал’ Барбику му више не дам.
Наталија Манчић, IV
ОШ „8. септембар“
Пирот
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Песме ученика средњег узраста
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Лав Лукић је талентовани, млади песник, ученик
VI разреда ОШ „Никола Тесла“ у Раковици. Пише
песме од првог разреда. Добио је преко 90 награда
и похвала на домаћим и иностраним фестивалима
и многим конкурсима. Његова прва Песничка
збирка „Велико спремање“ објављена је 2015.
године, а у преко 40 зборника и дечјих часописа
објављене су му бројне песме. Учи стране језике,
свира гитару, похађа школу цртања и тренира
тенис. Постиже успехе и из математике и физике.
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ЗОВ
(бајкерска песма)
Дозива те ветар
и друмови те гоне,
јер кретање је живот.
Онај што стоји, тоне.
Ниси чудак што дише
само у ритму брзине.
Јездиш на металном ату,
не дрхтиш испред кривине.
Одавно си знао,
док завидан облак се плази,
стаза, калдрма, асфалт,
постоји да се гази.
Ритам даје машина.
Док жив си, стати нећеш.
Разгрће жар брзина.
Трајаћеш док се крећеш.
Дозива те ветар
и друмови те гоне,
јер кретање је живот.
Онај што стоји, тоне.
Лав Лукић, VI
ОШ „Никола Тесла“
Београд
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МАТИ
Ко се за тебе брине и стално се моли,
Ко те зове „сине“ и највише воли?
Чије су то нежне руке
И постељу ко ти спрема?
Зна све твоје муке
И препреке за њу нема.
Коме твоја љубав треба највише на свету,
Чија нежност увек прија свакоме детету?
Ко те увек чека и свуда те прати,
Као сенка нека?
То је само мати. Нежност.
Скромност срца.
Жељана Јевтић, V
ОШ „Браћа Недић“
Осечина
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ОПАНАК
Опанак је симбол стари,
носили га моји преци,
ту навику из давнина
преносили својој деци.
Носила га моја бака,
моја тетка, моја мама,
и поносна ја сам на то,
јер га носим и ја сама.
Није важно ко га носи,
које врсте, какве боје,
ал’ порука то је свима –
обичаје чувај своје!
Нађа Патковић, VI
ОШ „Драгутина Тадијановића“
Вуковар
Република Хрватска
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ЖИВОТ СВОЈУ ПЕСМУ ИМА
Као небо пуно звезда, будућност се смеши,
у плесу живота игра и никад не греши.
Води нас кроз време, лаким корацима,
учи нас да живот своју песму има.
Будућност је јахач, кроз дане и снове,
води нас кроз свет, у победе нове.
Дугачких пруга скретничар је она,
на време нас буди, за њом звоне звона.
Бодри нас кад треба, нуди нови свет,
будућност је наша к’о пред Сунцем цвет.
Као права дама, кроз живот се шири,
кроз браву будућности, увек неко вири.
Уна Крупа, VII
ОШ „Мирослав Антић“
Ниш
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ДУША
Ние, луѓето-совршена целина,
а само надворешноста на виделина.
Што е со внатрешната белина,
вистинската човечка големина?
Со она што ја прави човечноста-човечност,
а добрината-вечност.
Дали, огледалото сите правилно не огледува?
Дали само посакуваното ни го покажува?
Зарем, никогаш не не залажува,
зарем секогаш, вистината ја кажува?!?
Од сопствениот одраз,
зачмаени,
од одмаздениот пораз,
огорчени,
во душата, неутешно расплакани,
како со нож, крваво прободени,
но со бледа шминка, исто како преродени.
Занесени од дотерана и средена физиономија,
без никаква душевна и духовна хармонија,
сами херои во својата измислена симфонија.
Душата е сето она, што не може да се смени,
она со кое најискрено се плени!
Георгина Петреска, VII
ООУ „Кузман Шапкарев“
Скопје
Република Македонија

87

МОЈЕ СЕЛО
Ја сам сељак - не стидим се рећи,
у свом селу уживам у срећи,
мало учим, мало радим, још више се трудим,
уз цвркуте птица, ујутру се будим.
У мом селу најлепше је у месецу мају,
кад биљке започну знаке живота да дају,
кад свако дрво у шуми олиста,
моја Драгијевица сва заблиста.
Јутарње Сунце новом дану светлост даје,
јавља се кокошка, снела је јаје.
За школу ме мајка спрема, отац паре за ужину даје
ал’ доручак је главни –
једем свеже кокошкино јаје.
Никола Стефановић, VII
ОШ „Браћа Недић“
Осечина
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ОБЛАЦИ
Облаци су велики и бијели
и као мала дјеца весели.
Они небом шетају
и као мала дјеца играју.
Имају разне облике,
изгледају к’о неке слике.
Док се по небу вијоре,
подсећају и на море.
Некад су као пахуљице,
а некад као хљеба мрвице.
Крај облака лете птице
и неке друге летјелице.
Евгенија Марковић, VIII
ОШ „Свети Сава“
Бијељина
Република Српска
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ЉЕПОТА ЖИВОТА
Када у живот уђеш сигурно
И када знаш да је у теби топлота,
Тада те чека најбоље оно,
Тада те чека љепота живота.
Када су ти врата отворена широм
Да видиш љепоте овог свијета,
И кад те на улазу сачека голуб, са миром,
Тада те чека љепота живота.
Када, као ријека живот за тобом тече
И башта цвјета, пуна свјетских љепота,
Онда ти живот пружа ведро вече,
Онда те чека љепота живота.
Док сјај, као мјесечина шљашти,
А из људи избија чиста доброта,
Тада знаш да живот к’о звијезда пршти,
Тада знаш шта је љепота живота.
Софија Рађеновић, VIII
ОШ „Стефан Митров Љубиша“
Будва
Црна Гора
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ДОМОВИНА
Сетни поглед у даљину лута,
види друге људе и друга места,
пут онај тамо много је лепши,
није то само једносмерна цеста.
Људи на том путу никуда не журе
ведра им чела, не подижу глас.
Око њих цвркут птица се чује,
Сунце сија, плави се небо,
а у пољу сазрео клас.
Трче деца, румених лица,
да уберу цвет из мирисне баште,
руке им мале, а срца велика,
таква је домовина из моје маште.
Лепа је ова наша земља.
Mир нека влада и данас и сутра!
Машта често постане стварност,
потрудимо се сви за срећнија јутра.
Градимо слогу, срећу и мир,
сећам се речи деде мога,
унуцима давно аманет оставио:
Чувајте домовину с вером у Бога!

Даница Савић, VIII
ОШ „Добросав Радосављевић Народ“
Мачванска
Митровица
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ПА, ШТА
Мој кофер,
И клупа испред зграде,
Кључ заборављен,
И чекање
Дјечак са свијетлим локницама
И дјевојчица нека
У представи која чекање ми крати
Урамљена слика је
Дјетињства мог замагљеног
Лијепе очи
Имаш
Па, шта
Нисам ја крив
Плаве су и очи моје
И, па шта бјеше моје
Па шта давно
Одрасло
Затомљено
Одлетјеше сјене двије
За лоптом
С надом остадох да ће
Испод отирача
Прашина ми рећи гдје је кључ
Дјетињства изгубљеног.

Петар Лучић, IX
Прва основна школа Живинице
Живинице
Босна и Херцеговина
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БЕЛИ КОЊИ
Чула сам топот коња
како трче по снегу
леденом... белом.
Чула сам топот коња
како јуре кроз бела,
пешчана поља.
Чула сам топот коња,
дозивају ме у кас са њима.
Чула сам топот коња,
јуре, журе,
кроз бела, ледена поља,
долазе да воде ме са њима.
Чујем топот коња,
видим беле коње
и ја сам један од њих.
Расту ми крила,
прозирна, светлуцава...
Полазим у кас са њима,
у бела пространства,
у слободу.
Мина Крстић, V
ОШ „8. септембар“
Пирот
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МОЈЕ МАЧЕ
Моје мало маче
по цео дан скаче.
Пред вратима пази
да ли ко улази.
Кад се врата отворе,
вешто се увуче,
на фотељу легне,
мало се протегне.
Често ми моје маче мало,
у крило дође, полако.
Мало ми преде, мало се мази,
шапицама по мени гази.
А понекад уме и штету да прави кад уништи цвеће мојој баки.
И онда је моје маче драго
и остаје моје велико благо.
Кристина Ковач, V
ОШ „Братство јединство“
Сомбор
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КУЦА
Куче моје мало
под прозор је стало,
цвилело је гласно,
чула сам га јасно.
Дали су му храну,
нашло јој је ману,
било је тужно,
некако и ружно.
А кад ме је видело,
мало се постидело
и срећно залајало,
много ми се радовало.
Анђела Савић, V
ОШ „Вук Караџић“
Кладово
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ЖИВОТ
Живот је коцка већ бачена,
заплетена жица, која се врти.
Живот је радост, победа и срећа,
живот је оно што треба живети.
Као јато риба у мору
сви негде журимо...
Тражимо боље сутра на другој страни,
лутамо, а живот је овде - баш ови дани.
Клекнем пред икону, некад,
и помолим се за све животе.
Јер, живот је вредан
само ако је пун доброте.
Зато, не јури и не жури,
све у животу узми полако.
Уживај у сваком трену који постоји,
и све друго биће лако... Живи...
Ива Радић, V
ОШ „Вук Караџић“
Кладово

98

ПРИЈАТЕЉ
Постоји ли неко ко те разуме
Ко те воли онакав какав си,
Чак и да те расплаче уме,
И каже једноставно такав си.
Постоји ли неко ко је уз тебе кад ти је тешко,
Ко ти даје наду,
Па ти на уснама заигра успону или паду.
Да, пријатељ му је име,
Увек је ту у срцу твом,
Поноси се тиме,
А ово је посвећено једном мом.
Анастасија Рице, V
ОШ „Ђура Јакшић“
Кикинда
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ПРОЛЕЋЕ
Небо бистро, пуно сјаја.
Све сад листа и пре маја.
Бежи зима, нема леда.
Пчеле зује, биће меда.
Све је топло, све се плави,
Настао је живот прави.
Плаве зоре, плаво цвеће.
Све је плаво у пролеће.
Пролеће нам наду буди,
Нове жеље, нове снове.
Пролеће нам полет нуди,
И животе даје нове.
Владимир Катић, V
ОШ „Миодраг Чајетинац Чајка“
Трстеник
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ЛОПТА
Oкругла
разиграна
непрестано се врти
лебди ту негдје
између живота и смрти
плава
зелена
од срамоте црни
лопта ова није за игру
играча незрелих
она храни
дарује
ћути
не тражи
самује
ова лопта није за игру
већ да се врти
не играјте се њоме
играчи без савјести
демони смрти.
Омар Куртановић, V
ОШ „Рифат Бурџовић Тршо“
Нови Пазар
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САЊАМ
Сањам да летим
преко ливада,
преко поља,
као лептир малени.
И кад са цвијета
на цвијет слетим,
чудесан мирис осјетим.
Блиставе ријеке
сањиве се буде,
свијет је прелијепа башча
и извор среће
за све људе.
Ајла Хасановић, V
ОШ „Рифат Бурџовић Тршо“
Нови Пазар
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ЗАГОНЕТКА
Зажмури, па погоди:
Како се смеје?
Како се греје?
Како се плаче?
Како се заљуби
и како се глава
због љубави губи!

Станислава Вајагић, V
ОШ „Драгутина Тадијановића“
Вуковар
Република Хрватска
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ЗАМИСЛИТЕ, ДЕЦО
Замислите, децо,
нешто лудо, лудо,
замислите, децо,
неко чудно чудо.
Замислите, децо,
песмицу без стиха,
замислите, децо,
сликовницу без слика.
Замислите, децо,
да слова оживе,
замислите, децо,
у јесен боје живе.
Замислите, децо,
да нам школе нема,
тада би светом харали
немир и дилема.
Михаела Ивошевић, V
ОШ „Борово“
Борово
Република Хрватска
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ЦВЕТНА ПЕСМА
Ако погледаш ружу како црвени,
или видиш јабуку како румени,
знај да се не стиди ни јабука, ни ружа,
већ им се љубав пружа.
Ако погледаш себе, видећеш песмицу,
Она се смеје – љубав је на лицу.
Милица Oбрадовић, V
ОШ „Јулијана Ћатић“
Страгари
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ЗА МАМУ
Ово цвијеће сам убрао за тебе,
за твој дан.
Цвијеће које ти волиш је
плави јоргован.
Ти, мамице, много радиш,
цијелог дана,
oдмори мало очи,
на цвијету плавог јоргована.
Марко Пушоња, V
ОШ „Свети Сава“
Рогатица
Босна и Херцеговина
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КОД БАКЕ И ДЕКЕ НА СЕЛУ

Кад сам била код баке и деке на селу,
Видела сам једну козу белу,
Поред ње су били зечићи,
А до њих весели прасићи.
Бака нам је спремала
Ђаконије разне,
Пунили смо стомаке празне.
Дека нас је провео по селу,
Показао фамилију целу,
Видели смо прелепе њиве
И брали најлепше шљиве.
Од тих шљива
Он ракију пече,
Каже, дека,
да све болести лече.
Бака нам је спремила
Пекмез и слатко.
Много ми је криво
Што остасмо кратко.
Јана Терзић, V
ОШ „Иво Андрић“
Ниш
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ЉУБОВТA Е ГОЛЕМА
Во ноќта
таа свети
а светла никаде нема.
Што е тоа?
Тоа е љубов!
Кога ми е многу топло
а сонце не е.
Што е тоа?
Тое е љубов!
Во сон
таа ми доаѓа
и лесно не проаѓа.
Што е тоа?
Тоа е љубов!
Љубов, љубов е тоа
и не можам да ја скријам
љубовта само можам
во срцето да ја свијам.
Самира Шабанова, V
ООУ „Благој Кирков“
Велес
Република Македонија
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НЕБЕСКА РЕКА
Све четири стране света
Најмлађој реци биле су мало.
Њој је требала страна пета.
Није хтела ни лево, ни десно,
Ни у долину, ни у море,
Гледала је у Сунце и воде
И само желела увис да тече.
Ни мајчине речи, ни стражари строги
Не беху јачи од њене жеље,
Никоме није хтела да буде слуга Мала река постаде дуга.
Анита Никитовић, V
ОШ ,,Емилија Остојић“
Пожега
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ЈА САМ ТИГАР
Нек се зна Ја сам необичан тигар, Банди,
око себе имам другаре
малог крокодила Гилета,
лава Шврћу, брзу антилопу Цецу
и три жута пилета.
Нек се зна Ја сам тигар.
Ако ми неко пређе пут,
показаћу му
колико сам љут.
А када ми на очи
падне мрак,
свима ћу показати
колико сам јак.
Ипак,
открићу вам једну тајну
о својој слици и прилици.
Ја сам, у ствари,
само тигар од плиша,
на дрвеној пoлици.
Петар Лекић, V
ОШ „Душан Јерковић“
Рума
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РЕЧИ МОЈЕ
Као поток, теку речи моје,
као птице када поје,
као пчеле када се роје.
И смер им је баш, онај прави,
као вредни мрави у трави,
као победник у својој слави.
Све у пару, стоје у реду,
наслоњене као баба на деду,
као обојена влас на седу.
Журе да се загрле, речи моје,
као руке кад се споје,
па је лепше све удвоје.
У врсти, као војници марширају,
на концу, оне балансирају,
као циркузант, вешто жонглирају.
Слатко теку, речи моје,
дугом оне душу боје,
траг лепоте свуда оставе,
а све из ове тршаве главе.
Сара Марковић, V
ОШ „Слободан Бајић Паја“
Пећинци
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ЉУБАВ ЈЕ НЕШТО
Љубав је нешто
што веома вешто,
лети преко мора
и рађа се као зора.
Када осетиш мирис
опојнога цвећа,
знај, то је љубав
и велика срећа.
Кад се мачкови боре
хладног фебруара,
знај, то им љубав
заврзламе ствара.
Када се воле
мама и тата,
на свет ће доћи
сека или бата.
Ето, то је љубав,
што за сваки пар
има увек на поклон
неки прелеп дар.
Теодора Тољага, VI
ОШ „Јован Јовановић Змај“
Сремска Митровица
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ОТВОРЕНО КАЖИ
Ако те неко вређа
и говори ти ружне речи,
па чак и да ти је он
од свих пречи,
немој да се скриваш
иза других људи,
снажан буди.
Немој да те слаже меки поглед бајни,
или можда нека кутијица тајни,
иза тог се ока крију само лажи,
немој да се стискаш,
отворено кажи.
Кажи све што мислиш,
што те савест гризе,
па ћеш ту да увидиш,
и његове кризе.
Слободанка Огњеновић, VI
ОШ „Јанко Веселиновић“
Црна Бара
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ДАНИ У НЕДЕЉИ
Недеља седам дана броји,
сваки на свом месту непомично стоји.
Понедељак је први у седмици дан,
мисли да је важан и сања свој сан.
Уторак се за њим к’о приколица вуче,
још смо на почетку, деца вредно уче.
Среда у средини...
Пишем ову песму, корњача ме гледа,
како год да окренеш, у средини среда.
Четвртак за средом, трагове јој брише,
петак је ту близу, већ се лакше дише.
Петак... ни торба ми данас није тако тешка,
готова је школа, викенд ми се смешка.
Готова је школа, готове су бриге,
нек одморе мало и торба и књиге.
Субота... дивна, мирисна и чиста,
ничег лепшег нема кад сунцем заблиста.
Недеља је последњи у седмици дан.
Спавам докле хоћу, као да је сан.
После недеље, опет, понедељак дође.
Кад размислим боље, брзо нам недеља прође.

Елена Костић, VI
ОШ „Бошко Палковљевић Пинки“
Сремска Митровица
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КИШНИ ДАН
Волим кад дођу кишни дани,
па градом скакућу кишобрани.
Мали, велики, једнобојни, шарени,
а најлепши кишобран припада мени.
Није посебне израде, ни боје,
најлепши је, јер је за двоје.
Обожавам кишни дан,
кад Огњен заборави кишобран,
па за мном улицом пожури
и под мој кишобран дојури.
Милица Михајловић, VI
ОШ „Миодраг Чајетинац Чајка“
Трстеник
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ИЗБРИШИ БОЛ
Избриши бол из срца свог
штапићем чаробних боја.
Љубав ће доћи до срца твог
у хаљини одговарајућег кроја.
Избриши бол из своје душе
кад јој у ваздуху присуство осетиш.
Не дозволи да ти се снови руше.
Затвори очи и пробај да летиш.
Избриши бол из сетног гласа,
на срећан крај живот мирише.
За смртнике, увек је било спаса.
Нема ни дуге, без мало кише.
Лазар Јовановић, VI
ОШ „Краљ Александар I“
Пожаревац
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МОЈА МАШТА (МОЯТА МЕЧТА)
Ујутру, кад прогледам,
стоји мала, свежа,
капљица бистре росе,
танане снаге пуне сјаја.
После се појави зрачак светлости
и блиста топлотом.
Прохуји једна мала варница то је моја машта.
Гергана Дјанкова, VI
Школа на хебрејском „Димчо Дебељанов“
Софија
Бугарска
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ПРОЛЕЋЕ
Пролeћe - кројач, ново одeло
Од зeлeног сатeна кроји.
И свe су крошњe, ливадe, баштe,
У вeсeлој, зeлeној боји.
Жути маслачци и бeлe радe
По зeлeном тeпиху ничу.
Ластe су својој кући стиглe са југа
И раном пролeћу кличу.
У цвeћу крошња и ниског жбуња
Пчeлицe, врeдницe зујe.
Са свакe гранe, оградe живe,
цвркут птица сe чујe.
На нeбу јe Сунцe скочило високо
и зовe природу да сe буди,
грeјe малeнe, дeчјe носићe
и враћа осмeхe на лица људи.
Милица Миждало, VI
ОШ „Васа Чарапић“
Бели Поток
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МАШТА И СНОВИ (KÉPZELET ÉS ÁLMOK)
Снови уморно леже на некој тераси.
Хиљаду и један човек уздише сада
и много је болна тамо машта.
Ледена киша лупа, мистериозно,
као да сваким лупањем убија
по један (људски) лик.
Из дечјих очију теку сузе,
из болних срца
свака им кап покида по парче,
чини им се да је све готово
и да више неће видети Сунце.
Ветар, који је некада нежно миловао,
сада ни не мисли какав је некада био,
дивље је кидао дрвеће,
тресао им младе гране,
срца им ишчупао
и повукао са собом њихове снове.
Текла Луца Немеш (Nemes Tekla Luca), VI
Римокатоличка Основна школа и Гимназија на
обали Тисе
Солнок
Мађарска
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ЖИВОТ
Живот је лијеп
кад знаш да разумијеш овај свијет.
Треба да слиједиш свој сан
и тако ћеш уљепшати сваки дан.
Само се опусти
и све бриге из руке пусти.
И немој да плачеш због оних
који то нису заслужили –
они то раде с намјером да би те „излудили“.
Немој да те нервирају мале ствари
и немој дати, кроз те мале ствари,
да ти се живот поквари.
Не јурцај кроз живот
и себе надјачај.
Ја не знам пуно о томе,
јер се никад тиме нисам бавила.
Знам још мало ствари,
али – најбитније сам у ову пјесму ставила.
Селена Берић, VI
ОШ „Георги Стојков Раковски“
Бања Лука,
Република Српска
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ПЕСМА ЗА СВУ ДЕЦУ СВЕТА
Свако дете живот је један
И сваки је једнако вредан.
Било да смо
Беле или црне боје,
Имамо право да поносно
Носимо име своје.
Право на радост
Игру и срећу,
На љубав, на снове
Нек’ има свако.
Свако дете
К’о један цвет,
Свеједно где расте,
Овде ил’ тамо.
Свеједно да л’ је
Црвен ил’ жут.
Мирише дивно и краси свет,
Тај малени цвет!
Александра Мурати, VI
ОШ „Слободан Бајић Паја“
Нови Карловци
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БЕЗ МАШТЕ
Песму треба да напишем,
али у глави немир влада.
Разне идеје надолазе,
али не и оне праве.
Муку мучим,
не могу да се одлучим.
На видику маште нема,
па она стварно дрема.
Зажмурићу на оба ока, јако,
и ову песму завршити тако.
Ивана Мартиновић, VI
ОШ „Душан Јерковић“
Рума
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МАГЛА
Као чудна нека тајна
простире се око нас магла мрачна.
Као завеса, видик нам заклања,
увек густа, али и прозрачна.
Иако магла од тебе бежи,
она увек успе да те најежи.
Али, кад ти од ње покушаш побећи,
она ће те стићи и загонетку ти рећи.
Често сврати за време зиме,
дође и навре попут плиме.
Силна је она све док се не расплине
или претвори у ледено бело иње.
Немања Тадић, VI
ОШ „Нада Пурић“
Ваљево
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ШКОЛА КОЈУ ЖЕЛИМ
Вољела бих да је школа моја
саздана од безброј дугиних боја
и да тако до вјечности блиста,
мирисна, лијепа и бескрајно чиста.
Да сви ђаци моје најдраже школе
више од свега чистоћу воле,
да нигдје нема прашине ни смећа,
то би нам била бескрајна срећа.
Да марљиво учимо и вриједно радимо
и око школе цвијеће садимо,
да се мирис шири са сваког цвијета,
да нам се диви цијела планета.
Александра Мракић, VII
ОШ „Свети Сава“
Дубраве
Босна и Херцеговина
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БАКА И ДЕКА
Субота и недеља су дани
које ја не могу да дочекам,
јер тада долазим у царство
љубави, игре и смеха,
где ме, раширених руку,
чекају бака и дека.
Моја бака права је вила
нежна и мила, к’о најфинија свила.
Кад ми помоћ треба, помогне ми бака,
јер за њу је свака препрека лака.
Пуна фиока бананица
увек ме чека,
а за то се побрине
мој дека.
Волим баку и деку,
воле и они мене
и зато нам у љубави
прође суботње време.
Милана Вујичић, VII
ОШ „Петар Петровић Његош“
Врбас
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РОДИТЕЉ
Разумије се ко је побиједио!
Од првог потеза ишао сам на мат.
Дуго се водила та битка.
Играо сам с татом шах.
Тата и ја - два добра друга:
„Хеј, тата, нема љутње!
И даље си ти мој путоказ“.
Николај Петровић, VII
ОШ „Свети Сава“
Бијељина
Република Српска
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ПЛАМЕН РЕЧИ
Сазидах речју својом мостове
На кулама које су нас делиле,
Крај којих стално слушах молитве
Од којих су нам се душе ледиле.
Пламте ми, као буктиње, речи,
Којима осудих свако зло у нама.
Јер, нисмо се умели радовати срећи,
Већ само болу који срце слама.
Прободох речима ђавола у груди,
У далеки га послах заборав.
Неће више ником он да суди,
Љубави је време, а мржњи крај.
Вања Арсић, VII
ОШ „Васа Чарапић“
Бели Поток
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ШУМСКА ДАМА
Верујте ми, ово није шала,
од ловаца бежи срна мала.
Побегла је из постеље меке,
раном зором, у корито реке.
Лепота ми њена срце слама,
мала срна - права шумска дама.
Мало крене, па мало застане,
уплашено једно мало лане.
Овог јутра остала је жива,
хладна вода трагове јој скрила.
Побегла је кроз густе борове,
надмудрила ловачке керове.
Баш су ловци неке чудне птице,
неће више да лове лисице,
већ гледају низ падину стрму
где ће малу угледати срну.
Где су сада ваша срца мушка
кад на срну подиже се пушка?
Лови вука, не дирај у лане!
Зар да шума остане без даме?
Марија Томић, VII
ОШ „Вук Стефановић Караџић“
Левосоје - Бујановац
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ВЕРУЈЕМ
Верујем да постоји почетак после краја,
Верујем у још лепши јун, после лепог маја.
Верујем у лепоту човекову изнутра,
И после тамних ноћи, у сунчана сутра.
Јер, чак и онда кад не зацељују ране,
Ја сам та која верује у боље дане.
Тешко је онда када напушта ме нада,
Али, вера у веру је најјача тада.
Верујем у Сунце, небо и птице,
Верујем да и зао човек има добро лице.
Верујем у љубав и љубави се дивим,
Верујем у живот, јер са вером живим.
Јелена Маринковић, VII
ОШ „Вук Караџић“
Црвенка
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ЕЗЕРСКА СЛИКА
Покрај синото езеро
има еден предел див,
секој штом го погледне
останува без здив.
На едно мало место
со камчиња и ситен песок,
се извишува една жална врба
галејќи се со сончевиот блесок.
Над нејзината голема крошна
безброј птици летаат,
а покрај нејзиното старо стебло
луѓето спокојно шетаат.
При најмал ветер
кога езерото се бранува,
таа со своите надвиснати нежни гранки
тивко и спокојно тагува.
Секогаш мирна и замислена
покрај езерото стои,
со своите гранки во песокот
езерските далги ги брои.
Бојан Кралевски, VII
ООУ „Вера Циривири-Трена“
Скопје
Република Македонија
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ТАТКО...
Мирис на нежен детски цвет и среќа,
звук на безгрижна мелодија и игри во вреќа,
допир на подадена рака во несреќа,
вкус на растопен мраз од сите грижи,
поглед од кој секое детско срце се движи.
Звездите и месечевиот срп го штитат небото
црно,
а школката го штити своето бисерно зрно,
брановите како војници го чуваат езерото сино,
а јас покрај мојот татко се чувствувам силно.
Те сакам татко, ја сакам топлината твоја,
ти несебично со мене ја градиш иднината моја.
Ми подаруваш љубов, татко мој драг,
за семејството си темел, топол и сигурен праг.
Татковината и домот тој ги брани, детскиот сон
го чува,
војник силен, зиме и лете, дење и во ноќта глува.
Стихови напишав, со љубов и почит исткаени,
стихови за него, со најсилни бои насликани.
Василија Јовчески, VII
ОУ „Кочо Рацин“
Охрид
Република Македонија
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ВИЗИЈА ЗА ИДНИНАТА
Во детскиот свет
полн со искреност и безгрижност
невиност и радост
постои една силна јасна визија
за најубава младост
Во ова време немирно и бурно
полно со судири и лоши судбини
во секој човек се случува нешто чудно
очекувано, неостварено и будно.
Младоста тивко наидува
рој желби навестува
соништа и копнежи освестува
а иднината полека се осветлува.
Гледам среќни лица
слушам среќен младшки пој
мир, слобода и радост во рој,
а збогум за тагата од детскиот сон.
Посакувам светла иднина
за децата од целиот свет
да нема жолти, црни и бели
но само среќни, задоволни, храбри и вeсели.

Ерика Јованоска, VII
ООУ „Кире Гаврилоски-Јане“
Прилеп
Република Македонија
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НАДЕЖ
И кога на нешто крај ќе дојде,
и кога нешто во животот
засекогаш ќе пројде
надежта тука треба да е
во нашите мисли секогаш да сјае.
Другарство кога се губи
или љубов голема
ние треба да се надеваме
насмевката на лицето треба да ни стои
среќни денови срцето да ни брои.
Срцето со радост да ни е полно
со среќа да ни е исполнето цело
бидејки тука е надежта
да не бодри врело.
Како таа да те тера да веруваш.
Да веруваш дека се подобро ќе е,
како што во верата твоја
веруваш ти.
И кога некого многу сакаш
и мислиш дека надеж нема нитумалку,
сети се дека надежта секогаш тука е
и знај дека нема да згрешиш.
Милица Василова, VII
ООУ „Тоде Хаџи Тефов“
Кавадарци
Република Македонија
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ДЕТЕ ТАЈНОВИТОГ СВИЦА
Сањаћу вечерас
Да свађам се са ветром,
Да вир у мору загрлим,
Дотакнем дугу,
Ослушнем срамежљиви шапат цвећа
И запазим кораке старог дрвећа...
Неухватљиву звезду
Погледом ћу укротити,
Док галаксија цела преда мном бди.
Са цвета на цвет,
Као да сам пчела,
Крилима својим сне обојити...
Записаћу ноте музике тишине,
Шапатом ноћи покрити свет,
Док у мраку звезда
Небо купа и голица...
Сањаћу да жаром својих стопа
Отопим снег,
Путнике кроз ноћ пратим,
Као дете песме,
Као дете тајновитог свица...
Јана Маслаковић, VIII
ОШ „Доситеј Обрадовић“
Ниш
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МОЖЕ ЛИ
Може ли еден ден да биде обичен
кога започнува со раѓањето на утрото,
со доаѓањето на најсилната звезда, Сонцето,
кое во своите зраци силно го прегрнува светот?
Може ли еден ден да биде обичен
кога луѓето на Земјата и облаците на небото
го играат нивниот секојдневен танц?
Може ли еден ден да биде обичен
кога е исполнет со разни доживувања,
кога создава насмевка на човековото лице
која не треба никогаш да згасне?
Може ли еден ден да биде обичен
кога заспива во прегратките на Месечината
која сите нѐ зела во нејзините крила,
која ги запалила на небото звездите?
Може ли еден ден да биде обичен
кога доаѓа, ни донесува спомени
и никогаш не се повторува?
Матеја Богдан, VIII
ООУ „Славејко Арсов“
Штип
Република Македонија
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ЉУЉАШКА
Љуљашка се њише.
Летим високо...
Ногама дотичем
Расцветалу, пурпурну, бресквину крошњу.
Високо изнад,
У плавом пространству,
Лебдим и додирујем
Погледом од успомена
Плави Дунав,
Мирисе мога села,
Црвене кровове
Што се разливају у плаветнилу...
Летим високо,
Ношена дивном мелодијом,
Коју безбрижно тка
Клика и цика разиграног пролећа.
Љуљашка ме њише,
Високо, високо...
Ема Стојановић, VIII
ОШ „Вук Караџић“
Кладово
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ШОМЛО (A SOMLÓ)
Шомло, Шомло,
мој драги Шомло,
на којем не расте хмељ
већ пуно грожђа.
Где рушевина од тврђаве чека
да Пал Кинижи
поново прилегне у њој.
На Шомлоу расте пуно грожђа
моје руке га беру,
волим вино што се прави од њега.
А биће вина, цела сала пуна буради.
Над планином Месец излази
и зри хиљаду јутара грожђа.
Кад си тужан и жедан,
попијеш чашу вина и већ си срећан.
По врућини, врба ти даје хлад,
тако се одмара радник,
који плете лозу.
Свевишњи све то радосно гледа,
јер на Шомлоу смећа нема.
Ово место хвали руке вредних људи,
ја ти кажем, вреди га погледати.
Ержебет Кун Сабо (Kun Szabó Erzsébet), VIII
ОШ „Пал Кинижи“
Нађалашоњ
Мађарска
(Somló је вулканска планина у Мађарској)
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ШОМЛО (A SOMLÓ)
На врху Шомлоа
је рушевина тврђаве.
Поред њега је
легло једно момче, да неког чека.
Отвара очи,
и види пуно смећа.
Пошто је он спортиста,
као из игре, брзо покупи смеће.
Клима главом,
колико је ту било смећа.
На небу се Месец појави,
ту је вече,
момак је сав очајан,
док тражи пут до куће.
Нашао је неки траг
и кући стигао,
мада је прво пар јутара прешао.
Погледао је у небо,
на врх Шомлоа.
И видео, колико је тамо
сада пуно посла.
Људи беру грожђе,
као вредне пчеле.
Биће доброг вина,
има да цури из славине.
До следеће бербе
спомињаће стално,
како је вино било добро,
које је из буради нестало.

Јене Марк Хорват (Horváth Jenő Márk), VIII
ОШ „Пал Кинижи“
Нађалашоњ
Мађарска
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ПРИЧАМ, АЛИ УЗАЛУД
Када нешто причам
а нико ме не разумије,
као да ми се све руши
и поглед ми се крије.
Причам, али нико ме не слуша,
ваљда постоји нека добра душа.
Све што причам
и све што обећам дам.
Не волим да лажем,
урадим што кажем.
Ајла Хаџихајдић, VIII
ОШ „Свети Сава“
Бијељина
Република Српска
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ЕЛЕГИЈА НА ПЕЧАЛБАРОТ
Денот полека, тивко
сонце се сокри, горе зад планина
ладно ветре одеднаш подувна,
па пиле тажна песна запеа.
Оф, леле, проклета судбино,
судбино моја, несудена,
младост и живот ми помина
во далечна, пуста туѓина.
Оставив гладни мали дечиња,
млада невеста, вредна, убава,
дење – ноќе со мака да печалам
тргнав сосема сам во далечина.
По фабрики време бргу замина,
на црни плеќи старост натежна,
пуста желба во срце остана,
голема тага во душа скриена
за младоста мила, непрежалена,
за радоста слатка, неповратена.
Ели Донева, VIII
ОУ „Никола Карев“
Кочани
Република Македонија
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ВРЕМЕНОМ
Временом...
Временом жалост постаје гора,
под ногама леденим, осећаја пуним,
трагови остали, љубав смањили...
Временом...
Временом море постаје пустиња,
мислима далеко, сећањима оскудно,
љубав на пучини суши се насукано...
Временом...
Временом ватра постаје пепео,
љубави узалудне,
пријатељству погрешном,
искрице тмини плес уступиле...
Временом...
Временом ветар постаје тишина,
смех заустављен, гласови заборављени,
уздах на уснама небо у очима…
Лила Милошевић, VIII
Песничка радионица „Млади песници“
ОШ „Филип Вишњић“
Београд
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МИСЛИ
Око мене све знаци и путокази,
ја сама, у некој улици, по хладноћи
лутам неким ходницима мојих мисли
и питам се: „Куда ли сад поћи?“
Не знам ни како да се вратим,
одвојена сам од остатка свијета,
мисао за мишљу само се роји,
да више нико не може да их споји.
И стојим, тако, сама на улици,
иако је ту широка и бучна цеста,
лутам толико далеко у мислима
да не могу да се помјерим с места.
Ања Кодић, IX
ОШ „Јован Дучић“
Патковача
Република Српска
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МАНЕКЕНКА БРЕЗА
Међ дрвећем к’о принцеза,
Танкострука, њежна бреза.
Глатка, мека кора бијела,
Сво дрвеће занијела.
Треперавог, ситног листа
На Сунцу к’о дукат блиста.
Зраци се уплету кроз крошњу њену,
Топлином је буде, тиху и снену.
Вјетар јој шапуће да је воли,
Ни облак не може да јој одоли.
Да знате како је жудно прати!
Сваку ноћ би код ње да сврати.
Само да нико не чује!
Многи би њене гране да позлате,
Ал’ шта је – ту је.
Могу само да пате!
Звездана Гојковић, IX
ОШ „Октоих“
Подгорица
Црна Гора
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СПИРАЛА
Вртим се у тами, у тами спирала,
Мој живот нема морала,
Моју будућност заклањају непознате ограде,
Победити морам своје мрачне змајеве.
Сваки дан се сукобљавам са сузама у очима,
Моје руке су везане јаким канапима.
Мој живот је спирала бесконачности,
Кад ћу опет сопствену срећу ковати.
Спирала ме води и губи ме,
Последњу биљку мог живота погубљује.
Лара Гобец, Миа Малингер, Пиа Полутник и Сташ
Калајџиски (Lara Gobec, Mia Malinger, Pia Polutnik i Staš
Kalajdžiski), IXа
ОШ „Франа Крањца“
Цеље
Република Словенија
Радни превод: Лука Малетин, студент, Оливера Веселинов, Ивана Огризек,
Марко Бркић, гимназијалци, Срђан Веселинов, матурант, Зоран Веселинов,
VII разред, Друштво Словенаца Кредарица Нови Сад
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СОНОТ НА ИДНИНАТА
Над нашето градче се злати месечината,
како златна топка која ја предвидува иднината.
Низ прозорчето влегува светол месечев зрак
кој ја разбива монотонијата на црниот мрак.
А таму, до прозорецот спие едно дете,
најубави соништа во мислите си плете.
Мама нежно по косата го гали
и вечерното светло во собата го пали.
И одненадеж светлото светилник се стори,
ко светол пламен в сини пространства што гори.
А Андреј застанал зад кормилото на еден брод,
го освојува темно синиот морски свод.
На компјутерската маса Марко седи,
и на екранот чудни кодови си реди.
Станал незаменлив програмер
и непобедлив компјутерски инжењер.
А на другата страна од морето, на брегот,
непрестојно врне снегот.
Таму, во постелата мека,
Марко новиот компјутер го чека.
И како толку мирно спијат?
Тие немаат што да кријат.
Во бескрајни соништа тонат,
сонот на иднината тие го сонат!

Јана Петрова, IX
ООУ „Вера Циривири-Трена“
Скопје
Република Македонија
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СРЕЌА ЗА ЧОВЕКОТ
Искрена љубов најчиста
е потребна на секој човек.
Да го исполни и развесели,
На тагата да заборави.
Солза радосница
Од очите да потече,
А во душата да заигра спокој и мир,
Насмевка прекрасна лицето да го краси
Како звездите - небеска шир.
Болката засекогаш да остане во минатото,
Како чувство кое не прави посилни,
А храброста и упорноста
Во сегашноста и иднината,
Чувство кое не прави поиздржливи.
Смеата и тагата
Да бидат наши вечни сопатници,
Мудроста и добрината,
Наши вечни водачи.
Леона Живић (Леона Живиќ), IX
ООУ„Крсте Мисирков“
Куманово
Република Македонија
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МОЈ САН
Када падне мрачна ноћ,
у кревет ћу радо поћ
и сањати слатке снове,
увијек разне, увијек нове.
И у некој земљи чуда,
ја се онда шетам туда,
видим тамо чуда многа,
свугде стигне моја нога.
Вани хладно, снијег мете,
док ми мисли свукуд лете,
на обалу топлог мора,
преко седам брда,
преко седам гора.
Док се ја у мору купам,
неко ми на врата лупа,
мама ме у школу зове
и прекида слатке снове.
Анђела Капор, IX
ЈУ ОШ „Свети Сава“
Билећа
Република Српска

148

149

ЉУБОВТА НЕ Е САМО ЗБОР
Љубов - што тоа значи?
Ќе знаеш, кога таа силно ќе зрачи
Велат-Љубовта ти дава сила?
Ќе знаеш, кога ќе ти биде мила
Кога љубовта во срцето ќе ти се всели
само тој или таа ќе те развесели
Насмевка од тебе ќе грее
а срцето силно ќе ти се смее
Љубов-збор кој толку моќно звучи
Ќе знаеш за што пишувам,кога ќе ти се случи
Љубовта е низ векови опеана
а сеуште од многу срца недоживеана
Љубовта не е само збор!
Љубовта е за среќа и солзи изговор!
Андреа Петрушевска, IX
ООУ„Крсте Мисирков“
Куманово
Република Македонија
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Песме ученика старијег узраста
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Глорија Маџарац је рођена 26. септембра 1997.
године у Новом Саду. Ученица je IV разреда
Средње школе „Др Ђорђе Натошевић“ у Инђији,
смер туристички техничар. Планира да упише
књижевност. Заљубљеник је у природу, поезију и
рок музику. Аматерски се бави глумом у
Културном центру Инђија. Мото који је покреће
је: „Све што можеш да замислиш - можеш и да
оствариш, али и да напишеш!“
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САНЧО ПАНСА
Можда си, лежећи поред мене,
сањао исто што сањам ја.
И хајде да не делимо више снове
на твоје и моје.
Хајде да то буду снови
које заједно сањамо нас двоје.
Чућеш свашта, ако ослушнеш тишину.
И када ћутиш, ја чујем глас твој.
Нек’ твоји снови у облак се вину,
спавај, јер ти си херој мој.
Чувам те, јер црна сам душа,
која тешко усни у пустим ноћима.
Ти си витез који ме слуша
и верујем твојим дубоким очима.
Гледај да сваки нови дан буде твој дан,
живи живот и не дозволи
да ти бездушни узму сан.
Тежи ка томе да свако ново време
буде за тебе нова шанса.
И, ако баце на тебе мржње семе
ја бићу твој верни Санчо Панса!

Глорија Маџарац, IV
Средња школа „Ђорђе Натошевић“
Инђија
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ДРУГУ С…
Дан за даном пролази,
твој лик у сећањима долази,
твој је осмех, наше сузе
због судбине што те узе.
Вест је стигла изненада,
к’о олуја насред града,
пуног жагора и среће,
к’о да се ништа десити неће.
Сада је тихо, сви ћутимо.
Зашто? Живот питамо,
зашто баш сад, кад маштом,
летњи распуст да распламсамо.
Правила нема, смрт не бира,
за ред никада знати неће,
нама остаје у оку суза
и да ти доносимо на гроб цвеће.
Милана Настасић, I
Пољопривредна и медицинска школа
Бијељина
Република Српска
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СА ДРУГЕ СТРАНЕ
Додирни ноћас златну кишу,
отвори небо погледом својим.
Побацај коцке по модром плишу,
ноћас се пуног Месеца не бојим.
Зар нема пута преко те реке,
меке и црне, као свила?
Јесу ли звезде баш толико далеке,
бојиш ли се да рашириш крила?
Уплети руке у прастаре гране,
моје те очи храбре и зову.
Можда ћеш доћи до друге стране,
просути прах за љубав нову.
Зар нема пута преко те реке,
понекад црвене, заспале, тихе?
И јесу ли звезде заиста далеке?
Ћути и чућеш сопствене крике.
Катарина Ненадовић, I
Земунска гимназија
Земун
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ЛОВ НА СЛОВА – ЖЕЗЛО УНИВЕРЗУМА

(VÂNĂTOAREA DE LITERE-SCEPTRUL UNIVERSULUI)

Остарели учитељ човечанства
још у руци држи
лук и жезло универзума.
Луком је многе пирамиде и слова срушио,
а жезлом покорио мора.
Понесох лук и стреле са сребрним врхом
и пођох тамо где се Сунце први пут родило,
а иза Земље подигао први Месец у лов на слова.
Шума је дубока
и бели листови плешу тамо-амо,
слова се иза листова и цвећа скривају,
а ја још не савладах добро одашиљање стреле.
Видех тек платно на којем Дијана,
несташна богиња,
као да побеђује с луком у руци...
а њена је рука сличила мојој.
Барбој Бјанка Роксана (Bărboi Bianca Roxana), IX
Техничка школа „Домнул Тудор“
Дробета Турну Северин
Румунија
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ИЗГУБЉЕНЕ САЊАМ СНОВЕ
Сутон се, лагано, спушта
и дан се ближи крају.
Немир неки обузима
мисли моје, док лутају.
Нада мном, на тамном своду,
далеке се звезде роје.
Док, тихо ветар шуми,
све тужније је срце моје.
Блистају далеке искре
и ноћну тмину злате.
Оку моме као да желе
угасли сјај да врате.
Све је узалуд. Прекасно је.
Изгубљене сањам снове,
Док, тихо, сетни звуци
морем тишине, лагано, плове.
Тамара Вилотић, II
Медицинска школа „Драгиња Никшић“
Сремска Митровица
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ЗМАЈ (ХВЪРЧИЛО)
Гледам ка небу плавом јасном, вечном и лепом.
Пишем стихове, мастилом,
о змају, великом:
како лети ка вечности,
као да има крила.
Заправо, трчи у тишини,
децу веселу гледа –
како се играју на земљи.
Племенитошћу су срца пуна очигледно ништа не знају
о животу и судбини.
Да ли знају да, када одрасту,
учествоваће у биткама многим,
како ће их живот разбити,
од снова их отерати.
Марија Ботушанова (Мария Ботушанова), Хб
Језичка гимназија „Академик Људмил Стојанов“
Благоевград
Бугарска
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БИСЕР
У себи је крио сва чуда света
И небеска знамења,
бисер,
откинут из утробе шкољке,
која је остала језиво усамљена.
Таласи су шапутали њену тугу
гласом који се стапао са плаветнилом
и губио доле, међу алгама.
Неко је тражио бисер у песку,
који се топио под ногама.
Док се море спремало за починак,
пучина је дремала плавим сном.
Галеб се огласи високо изнад облака.
Снагом својих крила секао је ветрове.
И гле...
У кљуну му небеско знамење.
Марко Радојичић, III
Гимназија „Бора Станковић“
Ниш
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СТАРЦИ
Mудар човек седи на столици за столом,
док ми пузимо
по прашини и прљавом поду.
Говори нам шта је исправно,
док ми,
јадници,
грешимо.
Шта смо урадили да смо заслужили такву
судбину?
И једном
ће се улоге обрнути.
Мудри човек ће заборавити своју памет
и ми ћемо владати светом.
И заборавити. Тако брзо (као што је Он),
шта смо у стварности.
Не желим да те повредим,
кад те упознајем са болом.
Урша Мајцен (Urša Majcen), III
Гимназија Ледина
Љубљана
Република Словенија

Радни превод: Лука Малетин, студент, и Срђан Веселинов,
матурант, Друштво Словенаца Кредарица Нови Сад
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О УМЕТНОСТИ
За оне који
не осете страх,
испусте уздах
у први мах,
бирају речи.
То није глад.
Верујем времену,
ветру и кремену
да запале град,
јер ја бићу Нерон;
запалићу папир.
Селена Кривић, IV
Медицинска школа ,,Драгиња Никшић“
Сремска Митровица
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ЧАСОСЛОВ ( ZSOLOZSMA)
Нек се и не огласи данас питање, из заседе
равнодушно негирам све; за старомодне
посматраче из мене се шири мирис стварности;
Кад бих хтео, Тихи-океан би ми био пријатељ;
апропо разлике, ја сам се из гнева, он се из
мудрости заклео на тишину;
Мимоишли смо се – значи тако се десило;
наслањам се на контејнер, бољим данима
росу из мора бајам у капи;
Прозирне самотње вечери су катапулти, огледала,
молитве, сутрашњи дани; могао бих бити било ко,
јунак лажних догађаја – стидео бих се тога;
Признао бих у себи, неком другом бих могао бити
лакрдијашки било ко; ако ми оптичке варке
оглашавају зло, доста пута рикнем;
Време, које као сендвич у фолији, тешко се креће,
успављује ме;
...само никако не нестаје, не нестаје...
Иштван Реденцки (Redenczki István), XIIц
Основна школа и Гимназија „Ласло Немет“
Ходмезевашархељ
Мађарска
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МИРИС БРЕЗА
Последњи пут кад сам те угледала било је јуче,
Стајао си испред мене, док ветар у леђа туче.
Прошао си поред мене,
За собом оставио траг сене,
Додирнуо погледом.
У једном трену дотакао си срце моје,
Мисли, које се непрестано роје,
Све најтоплије боје.
Погледала сам те,
Погледом покушала да ти кажем све Да волим те.
Осећања, у том трену, описати не бих знала,
Нити праве речи одабрала.
Помиловао ме је осмех твој,
А ја сам ти подарила свој.
Пољупци су нам се мимоишли,
Само једном се осети оваква веза,
Кораци разишли,
За нама је остао само мирис бреза.
Теодора Васиљевић, I
Гимназија „Вељко Петровић“
Сомбор
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МОЈ СВЕТ
Волим живот, волим бајке,
волим слатке снове,
шоље збуњујуће.
Хороскопи, скоро што-шта
не знају што знам ја
и мој свод неба, под облацима.
Скрханост тренут или вечност.
Бити или не, не, не, не,
ама баш ништа не показује.
На овом месту, на делићу земље,
ново небо се отвара.
Ако подигнеш поглед,
видећеш бесконачност.
И иза бескрајног свемира,
колико још, више од свега,
има моје срце.
Jелена Ивашки, I
Шумарско-прехрамбено хемијска школа
Сремска Митровица
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СУСРЕТ
Околности сплет, узбудљив лет,
сати протрчаше кроз небески свод.
Коначно, на правом месту сам опет,
где сусрет са њом више није само мисли плод.
Одевена у бело, као прекрасна вила,
усхићено стоји преда мном.
А напољу снег, све хладно, као лед,
али хладно не беше у загрљају том.
Велибор Берић, I
Техничка школа „Змај“
Земун
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ХРАСТ МУДРИХ МИСЛИ (STEJARUL CU GÂNDURI)
Деда је причао
о храсту лица подигнутог ка небу,
што је сваке вечери казивао по једну мудрост.
Ко би покрај шуме прошао и чуо га,
постајао би и сам, ненадано, мудар.
Мало њих је знало да је храст заправо млади
песник,
кажњен, јер се заљубио у вилу Поезију.
Њему лишће у јесен није опадало,
већ стајало мирно, као оковано временом.
Деда га је, кришом, посекао
и од њега направио небројена пера
за људе што воле писану реч.
Ћимпоеру Андреја (Cimpoeru Andreia), IX
Техничка школа „Домнул Тудор“
Дробета Турну Северин
Румунија
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ЗБОР
Нежниот, благиот
а понекогаш горчливиот
Збор.
Не оставај го
таму далеку на дното
од срцето
да тежи и силно да печи како рана.
Можеби ќе го заборавиш
и ќе го однесеш далеку
како есенски лист
ветрот да го одвее.
Ако зборот ти е горчлив,
навредлив, со омраза, лутина
остави да замине,
да испари како пареа.
Остави од усните
мед да тече за горчината
со блажина душата да ти ја исполни.
Марија Петреска, II
ОУТУ „Ванчо Питошески“
Охрид
Република Македонија
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ДА САМ
Да сам киша која повезује небо и земљу,
која се кроз вечност неће изменити,
да ли бих могла да повежем два срца?
Да сам птица, па да прелетим север и југ,
исток и запад.
Да сам цвет, па да процветам,
као и моја љубав према њему.
Да сам река, па да пређем сваку препреку,
да пустим своја осећања да теку, као вода.
Да сам мачка, па да се увек дочекам на ноге,
да имам девет живота, да се увек теби враћам.
Ксенија Миленковић, II
Средњa школa „Др Ђорђе Натошевић“
Инђија
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ЗАУВЕК
Да ли је заувек само трен?
Траг у бескрају или мит?
Семе себичности у души,
Вео страха бачен руком промене,
Жеља да Сунце не зађе,
Зора не сване,
Месец не завлада,
Тренутак када на трон наде слети сигурност,
Прича у загрљају наивности,
Мит оскрнављен мачем разума?
Једно велико ништа!
Жана Мариана Прокић, II
Електротехничка и грађевинска школа
„Никола Тесла”
Јагодина
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СЛОБОДА
То је кључ, који нам отвара врата у свет,
То је жеља, која постаје слатка као мед,
То је моћ, која ти даје полет,
То је љубав, која мржњу може да промени
И да људе заједно држи.
То је музика небројивих распона,
То је песма различитих гласова,
То је хармонија људи и природе,
То је лептир шарене форме.
Као дуга, пуна боја,
Слобода питање отворено остави Да одговор нађеш ти.
Слобода смо ти и ја,
Слобода је неизмерено време,
То је реч непредвидивих дубина
И значи више него што мислиш.
Понекад се чини ускраћена,
Зато немој је пустити кад добијеш прилику,
Пливај са њом у току живота
И нека неискусно срце промени
у срце чежње.

Ева Бахчич (Eva Bahčič), IIд
Гимназија Брежице
Брежице
Република Словенија

Радни превод: Исидора Вериш, матуранткиња, Друштво Словенаца
Кредарица Нови Сад
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ТИ СИ
У маси, данас је ужасно тешко
у тренутку, међу свима, да те видим!
У ноћашњем сну био си ми леп,
душу си ми чак загрлио!
Ти си кап јутарње росе,
Осећам, видим те крај себе!
Трагове оставља наша љубав,
сан од јуче данас ме прати!
Волећи, остајем сама,
стално тражим, али ништа не налазим,
за зрак љубави све дајем
и желим само да те имам!
Адриана Иванова Везјува, X
Језичка гимназија „Академик Људмил Стојанов“
Благоевград
Банско
Бугарска
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О ТЕБИ
У светлости новог дана
желим да си опет поред мене,
да поново чујем твој слатки глас,
да видим осмех на лицу,
да се бацим у загрљај твој...
У врелини сунчевих зрака
угледах ватру, која у срцу
снажније почиње да гори;
у сјају угледах очи твоје за њих ја имам суза хиљаду...
У бајковитој тишини ноћи
поново осећам усамљеност своју,
поново размишљам о том сну,
поново желим да се оствари,
поново дрхтим због тебе, од љубави...
Гергана Секулска, Х
Језичка гимназија „Академик Људмил Стојанов“
Благоевград
Бугарска
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САН НА ЈАВИ
Већ други пут живот ми спасаваш,
пред осмехом твојим губим тло.
Продорним очима сваку реч наглашаваш,
кад си са мном, далеко је зло.
У твом погледу вечности је траг,
а у гласу ти одзвања моћ.
Заувек, ти, бићеш ми драг,
на твоје очи подсећа ноћ.
Ти си идеал животног урагана
који нас рањивом децом прави.
Једина светлости овога града,
с тобом живим сан на јави.
Јелена Јовановић, III
Пожаревачкa гимназијa
Пожаревац
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У УЛИЦИ МИРИСНОГ КЕСТЕНА
Тихо је шапутао вјетар,
Најљепше стихове о љубави
Лишћу, које се башкарило,
У улици мирисног кестена.
Ноћ је раније пала, због жеље звијезда
Да чују новооткривеног поету.
Мјесец је завидио сваком ко је био
У улици мирисног кестена.
Један случајни пролазник
Упитао је дрво зашто су сви
Тако дивно весели те ноћи,
У улици мирсног кестена.
Дрво му се само осмјехнуло,
Не желећи да квари магију
Коју су стварале ријечи вјетра
У улици мирисног кестена.
Пролазник је наставио даље,
Чврсто одучивши да запише
Ове чудне догађаје
У улици мирисног кестена.
И дуго, након тога, боравио је
У улици мирисног кестена,
Незапамћени пјесник овог свијета.

Тина Стаменчић, III
Гимназија
Бања Лука
Република Српска
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НИШТА ВИШЕ
Чула сам глас нечији,
анђеоски, прича све тише.
Учинило ми се да је дечји.
Само то и ништа више.
Удари неко у моја врата!
У кући постаје мирније и тише.
Спојиле су се казаљке сата.
Само то и ништа више.
Приближих се вратима
И чух како неко дише,
У овим касним сатима,
Али, само то и ништа више.
Кад отворих врата,
Чудна светлост оде навише,
А са њом и откуцаји сата.
Учинило ми се - ништа више.
Јелена Милић, III
Школа примењених уметности
Шабац
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САМОЋА
Ако кажем: „Камен.“
Уд’рите ме бичем!
По руци што пише
И нози што ходи...
Уд’рите – удови су моји!
Ја слободно у небеса вичем.
Док уздигнуте руке живи облак брише,
Сам ћу своје ноге одстранити у води!
Ако кажем: „Пламен.“
Заћутите на трен...
И слушајте руљу, што бије по ветру.
То су деца рата које зовем сен.
Блудници, што Бранка претворише у камен!
Узалуд је будити их сад.
Зато ћутите и спустите бич.
Одморите руке. Пронађите хлад.
И слушајте песму: Народ доби пламен...
Певају виле да донесу сан...
Да и ја, к'о Човек, у самоћу станем...

Милан Веселица, III
Гимназија „Жарко Зрењанин“
Врбас
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УСПЕХ И ПОШТОВАЊЕ
Тресла се гора, неко је разбио калуп.
Кад Сунце буди поља,
хтели бисте да останем баук.
У души богаљи, унели ми бласфемију.
Авај, њихова мржња поји ми енергију.
Али и када паднем,
као црвена птица, са крила чистим пепео.
Увек нађем мотив да бих поново полетео.
По ћошковима и прашини тражим смисао,
затрпан у хартијама са хрпом речи које сам писао.
И осврнем се око себе, а мрак је прогутао собу.
Нађи ослонац када утонеш у борбу.
Реши енигму и схвати суштину за даље кључ за сваку браву је успех и поштовање.
Марко Јовановић, III
Техничка школа
Стара Пазова
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ПРОЛЕЋЕ (PRIMĂVARA)
Испод мраза, снега, леда,
Пролеће се нежно гега.
И стало је да светлуца,
Као каква звездица.
И природа ступа смело,
Обукла је ново одело.
Танани јој цветови
И мирисни пупољци.
Свака зверка сада зна
Да се пробуди из сна.
Младе зверке похрлиле,
На пољу би се играле,
Тако прхке, нежне све,
Пољем се разлетеле.
Изненада, и без знака,
Оживела биљка свака.
Изненада је мраз бели
Изнедрио свет нов цели.
Ирис Мариа Габор (Iris Maria Gabor), III
Уметничка школа „И. Ст. Паулиан“
Дробета Турну Северин
Румунија
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НОВЕМБАРСКА МИСАО (NOVEMBERI GONDOLAT)
(2015)

Сада је свака мисао узалудна.
Понизност је страна сваком,
а то је грех менталне пустиње.
Атила Јожеф! Узалудна је туга.
На рањеној Европи је хаос,
њен челик је власништво варвара.
Срце Париза, сетни мир.
Сјај душе на крсту.
Сада ништа није важно.
Човек може бити жена, може бити мушкарац. Он одлучује.
Капитал му је љубавник, спаситељ свега.
Буди тај који ће да мења ствари, буди оно што јеси!
Не допуштај да те свет ствара.
Ти стварај свет! Његова светлост ће те загрлити.
У лику своје кћери видиш бившу љубавницу.
Учини, молим те, да се не догоди зло.
Па, ако мој живот за сутра буде прошлост,
нек у њој почива моја успомена.
Сада морам да идем.
Ово не могу више да гледам.
Нови пут морам да тражим,
где ћу своју срећу да нађем.

Арнолд Дабоци (Dabóczi Arnold), XII
Гимназија Јуришич Миклош
Кесег
Мађарска
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***
Земља траву дарује,
Цео свет се радује,
Сунце небу шапуће,
Шева тихо цвркуће.
Сад све птице селице
Из далека долазе,
Сваку песму коју знају
На гранама отпевају.
Преко поља зеленога
Лептири су на пут пошли
И шарени, весели,
Поручују:
„Добро дошли!“
Дуца Маре Дариа Елена
(Duţă Mare Daria Elena), III
Уметничка школа „И. Ст. Паулиан“
Дробета Турну Северин
Румунија
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СТУПОВИ
Свјетло у мрак.
Ноћне утваре њишу се на тротоару
и плачем те дозивају сим’,
црнило око очију их стапа с тмином
и тмаст им је поглед тих.
Почуј, како пјесма црна им је
и плач, као плач новорођенчета зове те у помоћ!
Да спасиш тијело од пропадања временског,
погледом или пажњом задржи им дах.
Њишу се попут ступова у олуји,
у ноћи им смијех леди срце
и још један дим им поглед замути,
како славе даме свој несретни дан,
како прљаво им ноћи у души бива
и срећа им у чаши почива,
да још једном топлину трга у срце ставе
и њихати се престану.
Заувијек њихов дах, ноћни,
јецајем је прожет
јер и оне желе на мирном кревету спа’т.
Али, њишу се с вјетром док јутро не сване,
па се повуку у се, у несретан час
и сво свјетло
претворе у мрак.

Сара Хускић, IV
Прва ријечка хрватска гимназија
Ријека
Република Хрватска
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РОЂЕЊЕ
Потражићу те кад умрем.
Нисам свесна да ли постојим сада.
Мисао је вечна.
Моје је време кратко.
Скриваш се у свима,
ти си у мени, ја сам ти.
Поседујем те,
непозајмљен си ми
да могу умрети.
Волиш плес.
Играш се са мном,
кријеш нешто од мене.
Не? Кријем ли ја себе од тебе?
Попричаћу с тобом о томе кад умреш,
ако се не родим до тад.
Тања Поповић, IV
Радионица креативног писања „Алхемија речи“
Алексиначка гимназија
Алексинац
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МАСКИРАНА РУЖА
Садржај мог живота
огледа се у мојим корацима.
Дневна доза поезије
престаје када нестаје
последња кап мастила на оловци.
Смирују ме новонастале песме
којима се дивим.
Светлост мог света
никада неће да нестане.
И када ме не буде више,
живеће моје песме,
а онда са њима и ја.
Пожури за мном, ја журим,
немам времена да чекам
живот не жели да ме сачека.
Он јури.
Пожури.
Показаћу ти сву лепоту света,
мала места на којима можеш
бити срећан.
Моји кораци се губе, ја нестајем.
Садржај мог живота
огледа се у мојим корацима.

Милена Живић, IV
Радионица креативног писања „Алхемија речи“
Техничка школа „Прота Стеван Димитријевић“
Алексинац
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РАЗУМЕВАЊЕ
Душо моја, почивај у миру.
Барем ту ноћ,
кад тама допузи до мог извора
из којег црпим живот.
Чекам на јутарње устајање,
да дух опет заживи,
да из мене бриге отера
и да оживи лепе тренутке.
Не осврћи се назад
на моју далеку прошлост.
Боље се загледај у рај,
који се пред тобом отвара,
и нека ти пакао не омета поглед.
Боље да си свестан садашњости
у којој се крећеш.
Никад немој да останеш без воље.
Анже Симончич (Anže Simončič), IV
Гимназија Ледина
Љубљана
Република Словенија

Радни превод: Ивана Огризе, гимназијалка, Друштво Словенаца
Кредарица Нови Сад

184

МЈЕСЕЦ
Соба је препуна, а празна је,
у ћошку сједим,
гледам у мрак и видим тишину
како шета по зидовима
и на тренутак бива прекинута откуцајима сата.
Мјесец је пружио своју зраку у собу
и као мачем је пресјекао
на овај и онај свијет,
на таму и мрак
на хљеб и крух.
Необично мирна,
питам се требам ли прећи у други дио собе.
Очекујем нови знак,
погледом га тражим око себе и схватих:
охладила ми се шоља чаја
коју ми је мама припремила.
Нерма Хускић, IV
„Гимназија Лукавац“
Лукавац
Тузла
Босна и Херцеговина
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ВИЛА ЈЕСЕНИ (ŐSZ TÜNDÉR)
Све је мирно,
све је мирно, све је лепо,
као сањарење под звезданим небом у зору,
кад погледаш небо и видиш,
то нешто што блиста као Аладинова лампа.
Размишљати, изгубити се нечујно,
не знајући да ће оно тебе сахранити,
плачући, жалиће за тобом
са сто речи, али само тихо,
тако да нити ће осећати,
нити ће разумети ишта.
Оно је ставило, кришом, јесен у лето,
једном речју, покваривши пола године,
мислило је да је
вечерња светлост на небу, на ивици пулта,
тај храбри, који је иступио из аутокрације,
иступио из пене над народом
али то није био он... само
један тупави, смеђокоси неко.
Валтер Шандор Сарка
(Szarka Valter Sándor), XIIIб
Стручна средња школа „Етвеш Јожеф“
Ходмезевашархељ
Мађарска
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ПРОЛЕЋНА ПЕСМА (CÂNTEC DE PRIMĂVARĂ)
Беле птице небом се вуку,
Моје мисли муче своју муку.
Пролеће још дошло није,
Природа још цела спије.
Ја чекам, да преко поља
И у око сваког створа
Крила, цвет и звук положи
И виолине ехо нежни.
Пролеће нам је све ближе,
Ево га, баш сада стиже На крилима многих птица
И у сјају свих звездица.
Фрацила Јонуц (Frăţilă Ionuţ), IV
Гимназија „Штефан Одоблежа“
Дробета Турну Северин
Румунија
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ОСМЕХ
Осмех спаја људе,
са осмехом живот траје дуже.
Смешите се децо,
смешите се људи
све је лепше кад смо весели осмех нам срећу дели.
Ја сам ову песму написала,
јер осмех помаже људима
да забораве на бриге,
да се воле до миле воље
и да нам свима буде боље.
Весна Кнежевић,
Гимназија
Хамбург
Немачка
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КРЕВЕТ ОД ЦВЕЋА (VIRÁGÁGY)
Волела бих да заспим,
Да вечно сањам,
Да легнем заувек
На мекану, цветну, ливаду.
Нек ме прогута Висибаба,
Нек ме прогута Шафран,
А на мом потонулом телу,
Нек процвета Хризантема.
Далма Мартон (Márton Dalma), XIIIб
Стручна средња школа „Етвеш Јожеф“
Ходмезевашархељ
Мађарска
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ДОБИТНИЦИ НАГРАДА
за најбоље песничке радове
2011.
Катарина Горчев, IV разред, ОШ „Христо Ботев“,
Димитровград, Анастасија Коцић, VIII разред,
ОШ „Стефан Немања“, Ниш, Тања Илић, III разред,
Гимназија „Св. Кирило и Методије“,
Димитровград
2012. године
Милан Петровић, III разред, ОШ „Душан Јерковић
Уча“, Карловчић, Андреј Јаковљевић, VI разред,
ОШ „Соња Маринковић“, Суботица, Предраг
Обрадовић, II/д разред, Математичка гимназија,
Београд
2013. године
Елена Костић, III разред, ОШ „Бошко
Палковљевић Пинки“, Сремска Митровица,
Јелена Томић, VI разред, ОШ „Дворови“, Дворови,
Република Српска, Тина Чорић, III разред,
Гимназија „Никола Тесла“, Будимпешта, Мађарска
2014. године
Никола Обрадовић, III разред, ОШ „Ђура Јакшић“,
Каћ, Алекса Глушац, VIII разред, ОШ „Никола
Тесла“, Београд, Александра Трајковић, III
разред, Медицинска школа „Миленко Хаџић“, Ниш
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2015. године
Ксенија Савовић, IV разред, ОШ „Драгиша
Михајловић“, Крагујевац, Исидора Божић, VII
разред, ОШ „Јован Јовановић Змај“, Сремска
Митровица, Јована Живановић, III разред,
Пољопривредна и медицинска школа, Бијељина,
Република Српска
2016. године
Никола Матић, III разред, ОШ „Светотар
Милетић“, Земун, Лав Лукић, VI разред, ОШ
„Никола Тесла“, Београд, Глорија Маџарац, IV
разред, Средња школа „Ђорђе Натошевић“, Инђија
ДОБИТНИЦИ НАГРАДЕ „СУНЧАНИ САТ“
за књижевно дело и подстицај литерарног
стваралаштва младих
2011. године
(није додељивана)
2012. године
Милијан Деспотовић (Пожега), уредник листа за
децу „Момчило“, Стеван Бељански (Нови Сад),
писац, главни и одговорни уредник листа за децу
„Невен“, Недељко Терзић (Сремска Митровица),
оснивач и руководилац Дечје песничке колоније
2013. године
Перо Зубац (Нови Сад), књижевник и
дугогодишњи уредник Редакције програма за
децу и младе Радио - телевизије Војводине, Весна
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Ћоровић Бутрић (Београд), уредник програма за
децу и младе Радио Београда, Денко Рангелов
(Ниш), главни и одговорни уредник листа за децу
на бугарском језику „Другарче“
2014. године
Др Миодраг С. Матицки (Београд), писац, главни
и одговорни уредник „Данице“ и „Данице за
младе“ Вукове задужбине у Београду, Магдолна
Нађ (Нови Сад), главни и одговорни уредник
листа за децу на мађарском језику „Јó Pajtás“ у
Новом Саду, Љубомир Ћорилић (Лозница),
књижевник и дугогодишњи уредник програма за
децу и младе РТВ „Подриње“ Лозница
2015. године
Миломир Краговић (Београд), писац, некадашњи
уредник у неколико издавачких кућа, покретач и
уредник рубрике „Дечје новости“ у „Вечерњим
новостима“, Весна Вукајловић (Нови Сад), писац
за децу и младе, дугогодишњи уредник у
Редакцији дечјег програма Радио - телевизије
Војводине, Меланија Римар (Петроварадин),
писац, главни и одговорни уредник часописа за
децу „Заградка“, на русинском језику
Специјалне награде:
Весна Грабић (Сремска Митровица), оснивач
Фестивала „Машта и снови“, Александар Мацко
Крстајић (Сремска Митровица), оснивач
Фестивала „Машта и снови“
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2016. године
Анђелко Ердељанин (Нови Сад), писац,
књижевни критичар и новинар „Сремских
новина“ и Радио Новог Сада, дугогодишњи
уредник рубрике „Сремске новине за децу“
Ана Никулина Урсулеску (Нови Сад), писац и
дугогодишњи уредник дечјих емисија на
румунском језику Радио Новог Сада, била и
уредник часописа за децу „Prichindel“ („Клинац“)
Елизабета Георгиев (Димитровград), писац на
бугарском језику, виши библиотекар, докторанд
Филолошког факултета у Београду, 15 година
води Песничку радионицу за децу и младе
Награда страном писцу:
Милан Петек Левоков (Нова Горица – Република
Словенија), писац (романа, поезије, кратких
прича, бајки) и правник, добитник многих
награда, објавио 16 књига за децу и младе
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Традиционални Међународни фестивал
поезије младих песника „МАШТА И СНОВИ“
не би могао да постоји без свог Града,
Сремске Митровице
Велика захвалност, у име свих младих
аутора, у име награђених и организатора
овог Фестивала – Центра за културу
„СИРМИЈУМАРТ“, што се још једном
дружимо у песничком свету лепе речи
и што је штампан овај Зборник, као дар
младим ствараоцима
ГРАДУ СРЕМСКА МИТРОВИЦАУПРАВИ ЗА КУЛТУРУ, СПОРТ И ОМЛАДИНУ
Посебна захвалност
DOO „UNO TRAVEL“ Сремска Митровица
који традиционално додељује
највреднију награду Фестивала
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За контакте и превођење посебно се
захваљујемо: Друштву Словенаца Кредарица
из Новог Сада, Елизабети Георгиев из
Димитровграда, Ани Никулини Урсулеску из
Новог Сада, Јоланки Ковач из Мужље и др
Флоријану Копчи из Дробете Турну Северин у
Румунији
За доделу специјалних награда захваљујемо се
Књижевној заједници Сремска Митровица,
Едукативном центру „KARDAŠ ART“ и
Канцеларији за младе Сремска Митровица

КЊИЖЕВНА ЗАЈЕДНИЦА
СРЕМСКА МИТРОВИЦА

EDUKATIVNI CENTAR

KARDAŠ ART
www.kardasmilan.com
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CIP - Каталогизација у публикацији
Библиотека Матице српске, Нови Сад
821.163.41-93-14(082.2)
ФЕСТИВАЛ поезије младих песника "Машта и снови" (6 ; 2016 ; Сремска
Митровица)
Зборник песама Шестог међународног фестивала поезије младих песника
"Машта и снови", Сремска Митровица, 2016. године / [главни и одговорни уредник
Сања Јовановић]. - Сремска Митровица : Центар за културу "Сирмијумарт", 2016
(Лаћарак : Колор принт). - 202 стр. : илустр. ; 21 cm
Тираж 300. - Стр. 3-6: Машта и снови 2016. / Слађана Миленковић.
ISBN 978-86-84359-21-8
COBISS.SR-ID 305342471

202

