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ПЕСМЕ ЗА ДЕЦУ КОЈЕ СУ УШЛЕ
У VI КЊИГУ САБРАНИХ ПЕСАМА
Из збирки

Река помоћница (1950)
Ветрова успаванка (1954)
Пролећни састанак (1954)
Росна руковет (1955)
Шумска љуљашка (1959)
Чудо у пољу (1961)
Сунчеви поданици (1962)
Птице на чесми (1964)
Златни лептир (1967)
Дете у торби (1977)
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Река
Текла селом бистра река,
добра, мала,
без вирова предубоких,
без опасних, злих обала,
без мостова, речних брана.
Лењо ишла њена вода,
могао си да је газиш
где год ти је било воља,
свуд је на њој било брода.

5

Рађала се на пет места:
испод жила букве старе,
испод неког кривог бреста,
у камену испод брда,
из лескових густих честа,
у столетној сенци храста.
Ту је танки речни кончић,
ту у пољу брза чесма,
ту барица сребрнаста,
бистре брдске воде лончић,
ту водопад једва видљив
ко срмена два повесма.

10

15

20

Довлачила у долину
јутром трубе белог платна,
ноћу мрака пласт до пласта,
и откосе дању златне.
Доносила по три вира
дубокога шумског мира,
и мирисе из даљине
брдских трава
и букава, и купине;
чини ти се крупни неки
цвет нараста, процветава,
и мирис му свуда плине.

25

30

Живеле су старе жабе
године у једном виру,
нико да их отуд тера;
живели су мирно раци
под каменом, у свом стану,
ништа да их узнемири

35

9
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________ Десанка Максимовић ________

ни избаци
на обалу, на пољану.
Стајао је шљунак што је
у корито пао речно
непомично по три лета,
нико тамо да му смета;
чинило се све у реци
непокретно, дуговечно.

40

45

И та тиха вода, кротка
као јагње од три дана,
што је знала целом селу
пуну мира ноћ да отка,
и та добра река мала
једанпут је починила
много зала
што не памте косе седе –
али боље да вам причам
све по реду.

50

55

Та вода што није знала
никад њиве да напоји,
и кроз село текла лења,
не пруживши никад земљи
дарежљиве своје руке,
поче скоро да се мења,
да залива
њиве, луке,
поста права снага жива,
у благодат створи беду –
али боље да вам причам
све по реду.

60

65
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________ Река помоћница ________

Деда чека унучиће
Пустили се рано ђаци
да побегну од олује.
Пречицама сваки хита:
кроз кукуруз, воћњак, жита,
јер за брдом већ се чује,
олујина крила хује,
по прашљивом колском путу
прште прве кишне капи
ретке, веће од дуката.
Понеки већ кући стиже,
неки се у стају склони.
Уплаши се Пера, Ката,
куда ли ће сада они,
да ли под кров где ноћује
њина стока,
или кући да пожуре,
па ма каква била бура
зла, жестока.

5

10

15

Излазе на праг сељаци,
мотре свуд испитујући,
какви ли су небом знаци,
да ли ће на време кући
стићи ђаци.

20

Гледа деда облачине,
црне по небу губере,
гледа крупне кишне капи,
па излази до на врата:
нема Пере, нема Кате,
а треба већ да се врате.

25

Дедица у себи гата:
– Доћи ће ми и пре буре
Пера, Ката,
ако гром се не зачује
док избројим до четири,
стићи ће ми пионири.
Броји деда брже, брже,
удар грома да претече,
и на мету први стиже.
А облаци све су гушћи,

30

35
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________ Десанка Максимовић ________

грмљавина све је ближе
и далеко иза брда
гром распали.

40

Нема Пере, нема Кате,
али теши себе деда:
на потоку има греда:
ни чет’ри је не би вола
могла отуд да одвуку,
нити сместа да покрену.

45

Нема Пере, нема Кате,
али теши себе Рака:
наићи ће нека кола,
сакриће се где у сену,
или слами и кошари
или гдегод код сељака
сетиће се да окрену.

50

55

Други неки глас у деди
јаде слути:
деца су му на сред поља,
можда ће и погинути.
Поплава ће страшна бити
ко што некад бива лети,
греду с реке може снети...

60

До вратница иде деда,
мотри небо са свих страна:
све се црни и колеба;
олујина галопира,
сломи се у воћу грана,
гром се у близини зари,
муња небо заошину,
пљусак лину –
нема Пере, нема Кате
да се врате.

65

70
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________ Река помоћница ________

подивљала река
За трен ока
лину селом сто потока;
низа сваку јаружицу,
већ одавно, давно суву
воде деру све у смеру
према школи, према реци
куд пут увек води ђаке.
Реке теку путевима
преко стрме њиве сваке,
низ пречице,
путање се све у селу
претвориле у речице,
у бујице.

5

10

Река стече руку триста:
једном с брда скида кладу,
другом камен тешки ваља,
трећом жбуње с жилом вади,
ломи насип и плотове,
као да у свакој руци
два огромна носи маља.

15

20

– Јуриш, јуриш, вода хучи,
гони право преко њиве,
сад препречи, заобручи!
Брже, брже, вичу кладе
на таласе поседале.
за њине се држе гриве.
– У помоћ, дозивљу жабе,
пуноглавци,
неко камен на нас баци!
– Поломи нам прсте, клешта,
вичу раци.
– У помоћ, врана тад закрешта
уплашена на тараби.
Гром се опет негде заби,
стаде дах и раку и риби
и чобанима у колиби,
у сламу се шћућурише,
један се уз другог приби.

13
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ПОЧЕТАК

ТРАЖИ
САДРЖАЈ

________ Десанка Максимовић ________

– Деда, деда! чу се како
кроз грмљаву зове Ката,
и у томе истом часу
вода иза заокуке
нагло бану,
узе их на своје руке
па са брвном низ пољану
однесе их као пера.

40

45

А и како, како не би,
кад пред собом она стада
каменица тешких тера,
ваља десет тешких клада,
кад надвоје брвно преби,
кад у њеним чељустима
кошарица многих неста.

50

А и како, како не би,
кад задружне повртњаке
муљем, блатом засу сместа.

55

И наједном све се стиша.
Још јасније сунце грану,
преко брда оде киша,
река суста и разли се
кроз пољану.

60
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________ Река помоћница ________

омладинци спасавају децу
На раскршћу где завија
ка задрузи пут и река
десила се три човека.
Виде, децу вода носи
кроз лугове, бујне паше.
Пера јоште руком маше,
Кати грања пуна коса,
плови водом расплетена.

5

Трчи човек за таласом
и у трку село виче
громким гласом:
– Потеците, људи, туда,
страшни покор, страшна чуда
чини вода!
Однесе ми испод руке
двоје деце преко брода.
Трчи човек ко без душе,
да дечице двоје спасе,
испред њега бежи река,
преграде се под њом руше,
не достиже он таласе.
Са свих страна људи јуре
ка задрузи, све пут ушћа,
јуре деца, старци, жене,
газе преко муља, прућа,
врх ограде поломљене.
Овде вода доваљала
два-три пања голотрба,
тамо пала једна врба,
мртва гнезда њој у коси,
а плотови попадали
под таласом ко откоси.
Ковитлац се овде пени,
онде вода удављено
јагње баци,
подалеко од обале
избачени леже раци.

10

15

20

25

30

35

Претрчали они тако
скоро пола часа хода,
када стигли до задруге,

40
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________ Десанка Максимовић ________

виде мирна лежи вода
усред свога окршаја.
У дворишту задругарском
свет се многи искупио
где на клупи лежи живо
деце двоје
с торбицама мокрим ђачким –
а сваки их оплакивô.
Спасли су их омладинци
срчаношћу, снагом, знањем.
Врти главом задовољно
неки седи човек стари:
– Радили су тако спретно,
као прави болничари!
– У животу нек им буде
све радосно, благодетно!
рече нека бледа жена.
У таласе скочили су
истог трена.
чим су децу опазили.
И додаде цео народ:
– Живи били, срећни били!
Омладинци то и чују
и не чују,
око деце још се мају,
још им руке, ноге тару,
и нечим их запајају.

45

50

55

60

65

Када бану деда Рака
и Катина са њим мати,
имају шта угледати:
отворила очи Ката,
отворио очи Пера,
пење им се крв у лице,
па гледају с чудом људе
омладинце.

70

75

Омладинци све то виде
и не виде,
ужурбано сваки иде,
за децу се нешто стара,
крај једног је, крај другог је
сад детета,
рекао би, болничара
правих, спремних вредна чета.
16

80
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________ Река помоћница ________

Саветовање у школи
Пролеће је ославило,
на све стране клица тера,
ничу свуда кукуреци,
сабљичице оштра пера;
проклијале неке травке
чак у реци,
испод воде;
чак на песку, тврдој стени,
на буњишту, трулом пању,
пролеће се зазелени;
сад ће лишће да пробије,
чини ти се да је пала
зелен-роса свуд по грању.

5

10

У школи се сакупили
учитељи и сви ђаци
и из града два шумара,
треба да се саветује,
треба да се разговара,
како да се пошумљава.

15

17
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________ Десанка Максимовић ________

пошумљавање
Сутрадан се још пре зоре
искупила школа цела,
па полако све уз реку,
долина се јоште бела
купала у јутра млеку.
Купина и крчевина
и понеки жбунић клена
ко згурен човечуљак
уз брегове свуд бауља.
Црвени се земља глина
као да је опечена.

5

10

Кад до првог стигли моста,
сврстали се у бригаде,
па сваки на своју страну,
све како су јоште јуче
одредили да ураде,
све по плану.

15

Покрај горњег, малог моста,
са дружином пошумљава
голи брешчић Илић Коста.
Ископали низ јамица,
пршти камен, земља тврда,
па стављају у њу смреку
и певају, док им јеку
враћа редом десет брда:
– Расти, смреко, где си расла,
па нам грану с граном сплети,
па нам зидај орлу дворе
лепше него и у причи,
па мириши зими, лети.
Са јелом се и јабланом
у висину ти такмичи,
у ширину утркуј се
са најширом букве граном.
Расти, смреко, где си расла,
буди шума густа, јака,
пуна хлада, пуна мрака.
Гаји орле и јастребе,
и косове и цариће,

20

25

30

35
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________ Река помоћница ________

да путнику украј тебе
увек буде мило ићи.

40

Ерић Сава пошумљава
са дружином камењаре.
– Расти, шумо, камен покриј,
кад упече јулска жега,
да путнику буде лакше
проћи дању преко њега.
Када падне киша јака
и бујица озго крене,
да у часу сва не сјури
низа страну, низа стене.
Да се опет извор роди
у камену, испод жила,
да изворска песма проври
где је некад звонко врила,
Сава тако благосиља.
Две бригаде: Савић Наде
и Милоша Марковића,
саде украј тихе бране
све тополе и јаблане,
дугокосе сиве иве,
па говоре докле саде:
Нек ту расту, нек ту живе
где су расле од давнина,
где су њини завичаји,
где је њина домовина.
Нека свака лети лице
у зеленој води гледа,
зими нека слуша жубор
тихе воде испод леда.

45

50

55

60

65

70

Пошумљава буквом Пера
голо брдо до буквака,
помаже му сестра Ката
и са њом још десет ђака,
па говоре младикама:
– Прими нам се, шумо млада,
па дочекај лета двеста,
да у теби нађу места
све птичице нашег села,
да намерник нађе хлада,
да има где да одахне
човек кад се враћа с рада.
19

75

80
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________ Десанка Максимовић ________

Прими нам се, шумо млада,
па дочекај лета триста,
да на твоме деблу никад
секира се не заблиста.

85

Радили су десет дана
ударнички, све без смене,
у јутро једанаесто
обале су освануле
пошумљене све у често.
Па је школа разавила
заставице природњачке
и уз песму проходала
од једне до друге тачке.
– Падај сада, кишо плаха,
удри што год можеш јаче;
проломи се ти, облаче,
чекамо вас ми без страха.
Листова ће пролистати
билиони, билиони,
пљускове ће задржати
на дланима својим они.
Ми смо пољем прокопали
свуда јарке и бунаре.
И реку смо зауздали,
натурили њој уларе –
никад више неће бити
поплаве ни штете старе.

90

95

100

105

Шуму смо вам посадили,
нема више голог места,
вратите се сада птице
које сте се разбежале,
савићете ко од шале
свакој јутра гнезда двеста.
Јелових ће бити шума,
вратите се ви, орлови,
и јастреби, тмурне сове,
ево вама шуме нове,
дела наших вредних руку,
већ одавно није село
чуло у ноћ вашу хуку.

110

115

120

Биће скоро шумарака
младе букве, младог бреста,
вратите се и ви, креје,
20
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САДРЖАЈ

________ Река помоћница ________

црвенперке и детлићи,
жељне ви сте завичаја.
Пошумљено сада све је,
кроз шуму ћеш ваздан ићи,
а неће јој бити краја.

125
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________ Десанка Максимовић ________

Река помоћница
Уранио Перин отац,
пошао у воденицу
прво жито да отера
а на вреће сео Пера,
па посматра гредом реку
и размишља поносито:
– Ја сам с братом и са Катом
три месеца помагао
да добије река снагу,
да се створе водопади,
па сад она за мог оца
и за цело село ради.
Док је отац млео жито,
украј бране стао Пера,
па посматра како вода
пенуша се и ковитла
и окреће четир витла,
па се лепо чини њему
да сребрне неке руке
воденична гоне кола,
брже него десет коња,
и дедина још два вола.

5

10

15

20

А на прагу седе старци,
воде дуге разговоре:
– Гле ти наше безручнице,
некадашње реке старе,
откако је укротисмо,
поникоше њој ручице,
ради она непрестанце
и по дану и по тмици,
гони нама камен-станце
кад год дођеш воденици.

25

30

Једном руком жито меље,
другом она платно бели.
Не знаш шта се чује јаче,
брзаци и водопади
или песме и пракљаче.
На обали седе деца,
па простиру изапрано.
И Ката је с мајком дошла

35

40
22

ПОЧЕТАК

ТРАЖИ
САДРЖАЈ

________ Река помоћница ________

да помаже јутрос рано.
– Не би вода, мајко, тако
добро прала, вели Ката,
да јој нисмо сакупили
капљу сваку;
не би била тако бистра,
да обале што се роне
подизали нисмо тврдо,
не би тако брзо текла,
да је нисмо навратили
да прескаче све низ брдо.

45

50

Једном руком река пере,
другом носи и залива.
Кад дан стане да се клони,
замиришу луг, шумарци,
река место задругара
растрчи се преко њива,
кроз баштице, свуда редом
по пољани, недогледом.
Задругарска деца само
отворе јој многе бране
говорећи међу собом:
– Како ли смо мучили се
по баштама јоште лане;
а сад река, помоћница,
стотиницу има руку
и у свакој руци носи
сто вргова, сто ведрица.
Лије воду сад по луку,
сад је носи врежи, бркви,
сада цвекли, сада мркви,
сад шећерној слаткој репи.
А нас да је још толико
заливача десет пута,
не бисмо воде најамили,
тако башти има доста,
тако земља воду гута.

55

60

65

70

75

Једном руком жито меље,
другом пере и залива,
а трећим се већ припрема
да ужиже селом свеће,
електричне свеће бројне.
Кад ноћ падне више неће
пружати се многобројне

80
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________ Десанка Максимовић ________

људске руке лојаници,
или лучу или гасу,
светлост ће да пали река
у једноме истом часу
у соби, у пољској тмици.

85
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Ове песме лаке
чули смо од баке

ПОЧЕТАК

ТРАЖИ
САДРЖАЈ

ПОЧЕТАК

ТРАЖИ
САДРЖАЈ

коло
Ходите овамо
коло да играмо,
ко је игри склон.
До петлића кока,
до жирафе слон,
до кучића маца,
лав до риса стани,
а до јагањаца
њихови чобани.

5

Ходите овамо
коло да играмо.
Лије до зечева,
а до муње гром,
до облака шева,
до дремљивца тром,
јунак до јунака,
до дечице бака.

10

15
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ТРАЖИ

________ Десанка Максимовић ________

САДРЖАЈ

Страх
Цију-ци,
у рупу, мишићи,
скријте репиће
у пеленгире,
да вам не вире,
иза пећи су
мачкови зли.

5

Ако се коме
кија и зева,
скичи и пева,
и шала каква
изводи пуста,
нека шаку
стави на уста
и не чује се
да је жив.
Цију-ци!
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ТРАЖИ

________ Ветрова успаванка ________

САДРЖАЈ

Хвалисава патка
Га-га-га,
нека чују
сва села;
синак ми је
момчина,
три је реке
препливô
и четврте
допола.

5

Га-га-га,
кћерка ми је
грлата,
по пет села
надвиче,
шесто село
допола.

10

15
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________ Десанка Максимовић ________

уображени ћуран
Стари ћуран кауче
да сви једном науче:
– Лепши сам од пауна,
и жена ми Кауна
лепша од паунице.

5

Моја жена носи
о грлу корале,
ја у круни рубине
велике и мале.
Лепши смо од свију
у шумама птића,
и од шаренога
на букви детлића.

10
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________ Ветрова успаванка ________

Детлић
Тук-тук-тук!
Ја сам птица детлић,
шарен сам ко петлић,
радим поваздан.
Шума ми је ловиште,
шума ми је скровиште,
буква је мој стан.
Знам стазе и богазе
куда мрави пролазе,
куд је буба пут,
где су црвоточине,
где црвић отпочине,
где је осин кут.

5

10
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________ Десанка Максимовић ________

Брезица
Била нека брезица
лепа као царица,
а у гору дошли
једанпут дечаци
да брезу посеку;
од брезице царице
садељали палице
за својега деку.

5
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САДРЖАЈ

________ Ветрова успаванка ________

како храстић расте
Ухватио храст
својој деци јуче
беличасту ласту.
Кад полети ласта
са гранчице лаке,
да пружају за њом
зеленике шаке,
па да поодрасту
повише рамена
тати – старом храсту.

5

10
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________ Десанка Максимовић ________

Зечје ухо
Чује зека из даљине
кад у шуми врабац кине,
кад у трави трчи мрав,
када ниче купус плав,
када тихо пужић пева,
зевалица када зева.

5
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ТРАЖИ

________ Ветрова успаванка ________

САДРЖАЈ

облак
Облак шаље кишицу,
да залије баштицу,
напоји кромпире,
што из земље вире,
па да их у недељу
печемо у пепелу.

5

Облак шаље кишицу,
да порасте шумица,
да је брсти козица,
па да млека да,
пуна литра два.

10

Облак шаље кишицу,
да напоји земљицу,
да кукуруз роди,
да дечици годи,
да буде качамака
и млека и кајмака.

15
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________ Десанка Максимовић ________

припрема за зиму
Иди, чика-Мразу,
смрзни шумску стазу,
и друм и путању,
и њиву и поље,
и бару и реку, –
све до миле воље.

5

А ти, деда-Снеже,
мој стари витеже,
земљицу побели,
по путима јаме
заспи и зацели.

10
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________ Ветрова успаванка ________

Шта ватра пева
Данас ми се игра:
ију-ију-и,
данас нам у лонцу
богат ручак ври,
три шачице граха
и кромпира три.

5

Данас ми се игра:
ију-ију-и,
данас и за мене
добар ручак би,
чамове дашчице
тридесет и три.

10
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________ Десанка Максимовић ________

Боровнице
Девојчице миле,
ми смо вам се скриле
баш ту прекопута,
крај јелиног скута,
код боровог хлада,
код извора чиста,
где буквица листа,
код траве зелене,
код птице малене,
код вењиних честа
и свих редом места.

5

10
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________ Ветрова успаванка ________

Девојчица и јагоде
Устаните, јагодице,
окрените сунцу лице,
да будете румене,
да личите на мене.
Јабуке се сунчале
па румене постале,
сунчале се крушчице
и дренове бобице.

5

Устаните, боровнице,
боровнице, циганчице,
па се сунцу обрните,
да све добро поцрните.

10

На сунцу су стајале
па су црне постале
и зелене трњине
и суседе купине.

15
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________ Десанка Максимовић ________

Мора се јести
Када не би јеле,
и траве би свеле,
свели би кромпири.
Ручају и мрави,
ручају и пчеле
и бели лептири,
и бубе за ручак
баш су сада селе.

5

Нећете ли јести,
претворићете се
једном из дечака
ви у човечуљке
о којим вам прича
свако вече бака.

10

Нећете ли јести,
претворићете се
ви из девојчица
у палчиће ситне,
мање од бубица.

15
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Бим, бам, ударам
већ је дан, већ је дан

ПОЧЕТАК

ТРАЖИ
САДРЖАЈ

ПОЧЕТАК

ТРАЖИ
САДРЖАЈ

ливадско звонце
Бим-бам,
ударам,
већ је дан,
већ је дан.
Мрав пошао
на пут ран,
дошла пчела
цветовима
већ у стан.

5

Бим-бам,
ударам,
да се буди
цвет и кам,
да травице
дремљивице
буде срам.

10

15

Бим-бам,
ударам,
мили већ
и пужић сам,
а миш слепи
бунован
побегао
на таван.
Бим-бам,
ударам.

20

25
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________ Десанка Максимовић ________

кокино обећање
За кочић је коку
привезала бака,
казнила је осим
свију кокошака,
што јој је баштицу,
вртирепка мала,
сву почепркала.
Жао Брану јако
коке, па он брише
сузе и говори:
– Опрости јој, бако,
неће никад више.
Ако јој опростиш,
сад ми се заклела,
биће увек мирна
и сваки дан снети
три јајета бела.

5

10
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________ Ветрова успаванка ________

Мрави зидари
Мравак зидар
мраве зове:
– Исплетите
лествице
од увеле
травице,
а жирове
капице
нека буду
бачвице,
и ситни
каменчићи
маљеви
и чекићи.

5

10

Зидаћемо
мравињак
ко тврђава
да је јак.
До вечери
дићи ћемо
хиљаду
вајата,
и хиљаду прозора,
прагова
и врата,
ходнике
и ровове,
подруме
и кровове.
И још на све стране
многе громобране,
да не сруши гром
наш високи дом.

15

20

25

30
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________ Десанка Максимовић ________

Водоноша
Мали Тоша,
водоноша,
у љушчици
од ораха
за птичице
воду носи,
да се мију
и да пију.
Те он гледа
из прикрајка
како врапци
боси газе
и како их
купа мајка,
па му мило
и весело,
као да је
напојио
цело село.

5

10
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________ Ветрова успаванка ________

Телад и чобаница
Смиљо, добра Смиљо,
иди врати с паше,
краве, маме наше,
ево, дан већ цели
ми смо без њих била,
нисмо се мазила,
нисмо млека пила.
А кад пођеш спати,
ми ћемо и теби
зделу млека дати.

5

10
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________ Десанка Максимовић ________

куцина вечера
Паше Буба
прегачицу,
спрема куци
вечерицу:
две кошчице
од овчице,
кожицу
од сланинице,
и комадић
погачице.

5

10

Па вечеру
да заслади,
ту додаје
орах млади,
и крушчица
такушица,
и јабуке
од две руке.

15

Те се чудом
чуди Буба:
куца зачас
хлеб и кости
и сланину
уз то слисти;
а кад дође
ред на сласти,
зовну коке
да их части.
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________ Ветрова успаванка ________

Јутарња песма пчела
Ваља меда скупити,
ваља кућу кућити
опет из почетка.
Ви, Осице, до косице,
где багрење расте!

5

А ви, Младе, на ливаде,
травицу попасте!
Ви, Мазице, на стазице,
до палих крушака!
Ви, Крилате, побирајте
сласти са шљивака!

10

Ваља меда скупити,
ваља кућу кућити
опет из почетка.
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________ Десанка Максимовић ________

Јесења пчелиња песма
Спремиле смо зимницу,
сто четири сата.
Ту је мед са ливада,
жући од дуката.
Ту су ретке капљице
с лековитих трава,
када кога заболи
трбух или глава.

5

Има меда с босиљка,
са липа, са зова,
с плодова, са листова,
са првих цветова.

10

И бистрога липовца
има до сто кила.
Има воска новога
пет крупних гомила.

15
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________ Ветрова успаванка ________

Јесен у шуми
Сазрели су плодови,
падају са грана,
треба да се сакупе
док је лепих дана.
Похитајте, зверчице,
понесите врећице
и дугачке моткице.

5

Три ће дана требати
плод да се сабира,
биће брда кестена,
биће брда жира.

10

Биће доста плодова,
ко у реци песка,
родио је орах,
преродила леска.

15

Пожурите, зверчице,
понесите џакчиће,
раширите шачице.
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Куче маче јаре паче
миш детлић вук петлић
гавран сврака деда бака
дете кока зечић вока
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ПОЧЕТАК

ТРАЖИ
САДРЖАЈ

лутке рачунају
Свако вече ја се мучим
своје лутке да научим:
нек се зна
један и један
да су два.

5

Оне лепо руке скрсте
и гледају моје прсте,
како бројим:
да се зна
један и један
јесу два.

10

Послушне су моје лутке,
све на часу седе ћутке;
свака жели
већ да зна
један и један
да су два.

15

Али, што ћу, све су глупе,
иако су врло скупе,
јер ниједна
да ми зна
један и један
да су два.

20
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________ Десанка Максимовић ________

Чупавко
Неће да се шиша
наш другарчић Миша,
па се наглас дере.
То зачули врапци,
међу собом зборе:
– Врапчије нам вере,
не хтедне ли Миша
збиља да се шиша,
порашће му коса
дуга као река
оштра као трава;
направиће у њој
своје гнездо оса,
помилиће њоме
чете жутих мрава.
Нико неће смети
да му се приближи;
птице неће хтети
да му на праг слете,
да кљуцају мрава;
и маца ће прва
свом мачету рећи
да му чисто, мало,
не прилази, да се
не би ошугало.
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________ Ветрова успаванка ________

Јаре и вуци
Играла се коза
с белим јаретом,
својим дететом.
– Јаренце, јаренце,
буренце, буренце,
баш си дебело!
Да не дођу само
вуци у село.

5

А у близини,
иза бунара,
чучала страшна
два вука стара,
па се заклеше:
– Главе нам старе,
украшћемо јој
бело јаре.

10

15

То чули ловци
негде из мрака,
па припуцали
из пушака.
А вуци од страха,
децо драга,
побегли у ноћ
без гласа и трага.

20
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________ Десанка Максимовић ________

Хвалисави зечеви
Хвалили се зечићи
у зеленој травици.
Један рекô:
– Тако ми
не отпала рука,
не бојим се вука.

5

Други рекô:
– Мајка
да ме жива
не гледа,
не бојим се медведа.

10

Трећи рекô:
– Тако ми
купусова струка,
не бојим се лисице,
копца ни баука.

15

Утом нешто шушнуло
негде испод грана,
разбегли се зечеви
на стотину страна.
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________ Ветрова успаванка ________

коке и меда
Селе коке на седало,
мало мече то гледало,
па дубоко уздахнуло,
кроз целу се шуму чуло:
– Лепо ли би било, брате,
место што се коке јате,
да ту крупне крушке зру,
па све редом отпадну
у криоце медведу.

5
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________ Десанка Максимовић ________

Разговор на паши
ОВЦА:
Ходи, јагњешце,
преко травице
потрчи нове,
мама те зове,
да ти да млека
док не попију
бата и сека.

5

ЈАГЊЕ:
Мајчице,
овчице,
ја све млеко
не могу јутрос
попити само;
позови да дођу
бата и сека
и њима да дамо.
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15
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________ Ветрова успаванка ________

препелица и пастир
препелицу пастир
питô једног дана:
– Од каквог је прута
фрула ти здељана,
те ти свираш тако
ко ниједан птић:
„Пућ-пурић“?
Препелица птица
њему одговара:
– Фић-фић,
пућ-пурић,
моја фрула је кљунић.
Пућ-пурић!

5

10
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________ Десанка Максимовић ________

Молба малог жира
Ветре, добри ветре,
не буди ми зао!
Када будем с гране
на земљицу пао,
спусти ме у меко
гнездо лишћа сува,
да ми се о камен
чело не угрува.

5

Ветре, добри ветре,
не обарај мене
у прашину пута,
већ у задњи бусен
травице зелене,
већ у златне сметове
првог лишћа жута!
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15
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________ Ветрова успаванка ________

Ветрова успаванка
Буји-паји,
шумице,
тебе ветар љуља.
Заспали су громови,
заспала је муња,
да се већ не понови,
побегла је сова
иза сто брегова.

5

Буји-паји,
шумице,
тебе ветар љуља.
Заспали су стршљени
и љутице осице,
заспала је гуја
у гнезду од биља,
а ћукови побегли
на стотину миља.

10

15
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________ Десанка Максимовић ________

Старинари
Ми бумбари,
старинари,
продајемо
старе ствари:
напуштене кућице
пужева скитница,
оборена гнезда
певачица птица,
окраћале кошуље
лепе гује шарке,
иглице са борова
и лањске шишарке,
фесове што ветар је
здувао са жира,
има цела гомила,
може да се бира.
Ево здела крњавих,
од ораха љусака,
пера тек сад отпалих
са птица и гусака.
Ево за мед лонаца
од напукле глине,
замршених конаца
паучине фине.
Пожурите, мечкице,
сиротани мрави,
домаћице кртице,
ви сте увек штедише,
домаћини прави.
Нека на трг
у град иде,
ко за нове
ствари мари;
ми бумбари,
старинари
продајемо
старе ствари.
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обућарска задруга
У задрузи одјутрос
пуно граје и лупе,
ударају чекићи
о даске и калупе,
треба силне ципеле
да се спреме, накупе.

5

Наручиле мајчице,
очеви и баке
да се граде ципеле
за њине прваке,
наручили да буду
и лепе и јаке.

10

Не само за суботу,
не само за среду,
већ да ђаци у њима
сву зиму проведу,
по песку и камену,
и снегу и леду.

15

У задрузи одјутрос
пуно граје и лупе,
ударају чекићи
о даске и калупе,
треба силне ципеле
да се спреме, накупе.

20

За четири дана ће
у школу прваци,
зазвониће све школе
улице, сокаци
и одаје по кући
кад у новој обући
растрче се ђаци.
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________ Десанка Максимовић ________

Шарена торбица
Иде ђачић у школу,
о рамену торбицу,
сваки час загледа:
ту је боја зелена
као млада пшеница,
да бујају дечица;
уз њу никла црвена,
да детету школица
све на радост буде;
па модра ко шљива,
да се шари чуде;
па ко дуња жута,
да се ђачић звезда
и сунашца сети
кол’ко год је буде
погледао пута.
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________ Пролећни састанак ________

Скретничар
Стојте, аутомобили,
стојте, брзи трамваји,
таљиге воћа пуне!
Сад ће из школе да груне
ђака надошла река
у веселој, лудој граји.

5

Лакше, аутомобили
дајте тачне знаке,
код куће децу чека,
да се радосна врате,
ујка и стриц и баке
и маме и брижне тате.

10

Стојте, аутомобили
деца улицом трче
као пољем лептири!
Возару, коње смири!
Трамвају, не иди галопом!
Сад ће из школског дворишта
на улицу јурнути ђаци
као избачени топом.
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________ Десанка Максимовић ________

од куће до школе
Од Катине куће до школе
има више од часа,
кроз шуму, утрине голе;
преко плота, низ реку;
час идеш колским путем,
час низ стазицу преку.

5

Многа деца у граду
ударила би у сузе
да тако кроз ливаду,
кроз шуму, кукурузе,
ујутру прођу сама,
да сретну вучјака права,
да чују у близини
рикање волова и крава.

10

А Ката мирно корача
кроз шуму пуну таме:
ту пањ личи на човека
што у заседи чучи,
на створење из приче
опомиње у магли смрека,
поток љутито бучи.

15

20

Тамо украј вратница,
куд она проћи мора,
бик страшан пут јој пречи,
колачи на њу очи –
дошло би до злих разговора
кад би знао људске речи.
Ката се помирљиво насмеши
на његове очи мрке,
речи му добаци присне,
и прође изатрке
поред страшнога бика,
а торбичицу стисне,
да је у ливади другој
дочека нова рика.
У потоку нечије псето
иде јој у сусрет и режи,
види се, злоћа права,
и као да у њу гледа;
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________ Пролећни састанак ________

а она, уместо да бежи,
кораке успорава,
како је саветовао деда.

40

Толико пута Ката
наиђе на змију путањом –
огрнула плаштић сури,
па пошла на неку мету;
Ката се осврне за њом
помислив: „Свак ли се жури
некуд на овом свету!“
Катицу усред пута
стигне често киша плаха,
река стане да нараста,
прелије преко међе;
али она без страха
по уском пољуљаном брвну
на другу обалу пређе.

45

50

55

Угледа понекад уз пут
говеда у каквој штети,
њиву нечију газе,
па мада хита у школу,
брзо за њима полети,
истера до утрине и стазе.

60

Много њу гредом ствари
мами на уживање, игру,
пољем дечаци, овчари,
јуре се, гоне чигру,
и детлић, веверица жута
хоће да је одведу с пута.

65

У реци се шарени шљунак,
гуштер би се играо жмурке,
мами је на ливаду каћунак,
ветар је за рукав вуче;
али она се жури
и данас као и јуче.
У школско двориште Ката,
а звоно за улазак звони.
Учитељ стоји крај врата,
сваком се ђаку јави.
Један по један они
прилазе, скидају капе,
а када наиђе Ката,
поглади је по глави.
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САДРЖАЈ

Бака
Неко воли да има
лутке и пајаце,
добоше и трубе;
неко воли живе
кучиће и маце,
коке и голубе.

5

А ја бих вам волела
од свега највише
да имам три баке.
Прва би ми причала
приче свакојаке
и напамет песме
учила ме лаке.

10

Друга би ме бранила
кад ме мама кара
и читала уместо
мене из буквара.

15

И ваздан би са мном
играла се трећа
игара што их се
из детињства сећа.
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________ Пролећни састанак ________

пушничар
Деда Пера
шљиве суши,
шљиве суши
и певуши:
– Шљиве моје,
шљивице,
препуне сте злата,
сваку лесу продаћу
за десет дуката.
Унуцима купићу
шарене читанке,
и таблицу унуци
и баби опанке;
а за своју душицу
дувана и лулицу.
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________ Десанка Максимовић ________

кос и нос
Хвалио се кос
да има од свију
птица лепши нос.
То зачула рода
што крај реке хода,
шљап, шљап,
па повика: – Треба
нос да је ко штап!

5

То зачуо орао
па закликта: – Брука!
Нос треба да буде
ко у мене, кука.

10

Тад довикну детлић
с околних дрвета:
– Носић треба да је
оштрији од длета.

15

Канаринку туда
нанео је пут,
зацвркута: – Носић
треба да је жут.

20

Долетео гавран
на оближњи трн,
па загракта: – Нос је
лепши кад је црн.
Заплака се кос
па под крило стави
свој малени нос.

25
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________ Пролећни састанак ________

кртице
Кртице,
шкртице,
зашто сте се скриле
тамо усред таме,
па једете саме?

5

Кртице,
шкртице,
ви имате подруме
пуне још од лане
свакојаке хране.

10

Кртице,
шкртице,
не ваља се крити;
слађе ће вам бити
ако што имате
и другоме дате.

15

Мало гладној шеви,
и мало црвићу,
а помало и мени,
веселом врапчићу.
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________ Десанка Максимовић ________

намерник
Враћао се мрав са пута,
па омркô на стази.
Крај маслачка утом жута
колибицу старог пужа
опази.

5

– Добро вече,
мравак рече.
Путник незнан издалека
пред вратима твојим чека,
можеш ли га примити?

10

– Кад би сама
гуја љута
омркнула насред пута
ја бих и њу примио.
Уђи само,
ноћ проспавај,
намерниче премио.
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________ Пролећни састанак ________

Маца и паук
Мала маца прегачу
села је да тка.
Њој говори пауче:
– Бољи ткач сам ја.
Ја, мачкице, знам
у свилу да сткам
са небеса дугу
и сунчани прам.

5

Говорила маца:
– Заната ми мог,
знам нешто и ја.
Проткам кончић црвен,
па зелена два,
па модар и жут
иза рујевог
дођу сваки пут.
Ја ти имам дар,
ако рећи смем,
сву ливаде чар
у пређу да шчем.
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________ Десанка Максимовић ________

Час земљописа
– Земља је округла,
наш учитељ каже,
јеси чула, бако?
– Гле, не лези враже!
Да ли је баш тако?
– Јесте, јесте, бако.
Пођем ли на исток,
све тако идући,
морам опет својој
вратити се кући.
– Ех, када би земља
и рогљаста била,
ишао куд хоћеш,
опет мораш доћи
до мојега крила.
– Још учитељ каже:
кад је код нас вече,
тад на другој страни
ведро јутро тече.
– Ти се шалиш, враже,
да ли тако рече?
– И док ми учимо
усред дана права,
ђак на другој страни
увелико спава.
– Е, то му верујем,
јер и с ове стране
лењи ђаци краду
сами себи дане.
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________ Пролећни састанак ________

над књигом бајки
Дечаче, признајем ти, ни за мене нема
у свету ствари ни мртве ни неме,
камење хода и певају траве;
све ствари су у свету живе, и големе,
све говоре и имају људске очи праве.

5

И мени свет се чини пун створења,
пун створења о којима говоре приче.
И ја у правду имам поверења
и волим оног који је прориче.
И ја верујем, победити мора
добри што крете са злим да се туче.
Победиће добри, нема разговора,
не мора имати ни прут чудотворни,
ни чизме крилате, нити златне кључе.

10

Кад добри само стигне у царство мрака,
све ће почети тамо да се сија,
излетеће птице свуд из крлетака.
Царства мрака нестаће свакако,
одувек сам веровала и ја.

15

Не преврћи унапред листове, читај мирно:
добри ће стићи на време, како не би,
и ослободиће три сужња нејака.
Кад сви помисле: победи цар мрака,
смождиће га добри, а за љубав теби.

20

За љубав теби неће бити скоро
нигде у свету човека опака,
ни злога дела гдегод започета.
За љубав теби биће срећна свака
земља, одавде – па до на крај света.

25
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________ Десанка Максимовић ________

Честитка за нову годину
Да сам на небу сунце,
ствар би била врло лака,
бацила бих вам кроз прозор
сто златних честитака.
И облак кад бих била,
знала бих добро шта треба,
на саму Годину нову
снег бих вам послала с неба.
Да сам мраз, пионири,
још уочи тога дана
сванула би на окну сваком
велика сребрна грана.

5

10

Да сам продавац књига,
дала бих вам, тврда вера,
безброј укоричених
Робинсона и Гуливера.

15

Али уместо књига,
слеђене на прозору слике,
шаљем вам песме своје,
брзе и верне гласнике.

20

Оне вам носе поздрава
колико је у години дана.
Била вам свака радња
успехом крунисана!
Зими имали снега
за грудвање и санке,
лети родиле за вас
јагоде и караманке!

25

Нашли где да се играте
с пролећа кад се сунце јавља!
Стекли верних другова!
Имали увек здравља!
Ваши су животи скупљи
него саме златне руде,
зато сви над вама бде,
сви се око вас труде.

30

35
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________ Пролећни састанак ________

Песници вам певају песме,
књиге вам штампају штампари,
ткаље вам ткају пуно
за зиму топлих ствари.

40

Колико је у години дана
и недеља и месеци,
толико ће и године ове
школа се отворити деци.
Толико ће шећерана
радити од ране зоре
да сваког боговетног дана
шећера за вас створе.

45

Све добро што га има
отаџбина за вас збира.
Срећна Година нова,
народе пионира!

50

85

ПОЧЕТАК

ТРАЖИ
САДРЖАЈ

________ Десанка Максимовић ________

Говор учитељичин
Ученици, брзо ће проћи
и једно, и два лета, –
не задржа ђачке дане.
Из веселих ђачких клупа
разићи ће се ваша чета
на разне света стране.

5

Има још ширих поља
од дворишта тог бескрајна.
Бићете омладина свесна.
Већ видим како ће сјајна
девојка постати Весна.

10

Већ видим лукове моста
што ће га она дићи,
стубове од цемента, челика.
Већ видим диже Коста
два градилишта велика.
Златни су у ње прсти,
сликарка постаће Мара,
а у вредноме Крсти
већ видим славног лекара.
Милица биће шваља.

15

20

Учитељица биће Снежана,
Милан, Петар и Лала:
они ће предати другом
једнога лепог дана
знање што сам им дала.

25

Ја ћу тад бити стара,
нећу моћи да радим више,
читати нећу моћи
никако без наочара,
говорићу још тише, тише.

30

Оставићу таблу и креду,
сунђере и каталоге,
часове по распореду,
и многе са вама бриге,
и радости с вама многе.

35

Али ја се не бојим
болести ни старости:
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________ Пролећни састанак ________

кад ми устреба нешто,
ученицима јавићу својим,
Брану, Ивану, Кости.

40

Кад у возу немаднем места,
уступиће ми Јова,
торбу ће ми понети Дача.
Имаћу свугде синова,
и кћери, и помагача.

45

Благо мени тада, благо,
кад ми враћали будете
оно што вам сада дајем.
Писма ће ми доносити Драго,
Миле ће ме возити трамвајем.
Радмила биће зацело
милосрдна сестра вредна.
Обучена сва у бело,
она ће ми пружити воде
кад у болници будем жедна.

50

55

Ја се старости не бојим,
ја сам научила Луку
свему што добро јесте,
он ће ме узети за руку
и превести преко цесте.

60

Марко ће судија бити,
па ако када сазна
да ме зли вређају људи,
њих ће постићи казна.

65

Сад срећно пошли даље,
Весна, Лало, Снежана,
Иване, Лука, Коста,
сећајте се разреда нашег
и после много дана
и знања стеците још доста!

70
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Три побратима
У пролећа, у пролећа има
три добра побратима.
Заједно увек иду
као три добра брата,
увек се један до другог
у игру, у коло хвата.

5

Најстаријег зову људи
именом Бурић Марта.
Плаховите он је ћуди,
јаше ветар место хата.

10

Као нелистале гране,
као узбуркана вода,
доламу носи сиву,
неће ником да је прода.
Прође слеђеном реком,
а од његова крока
попуцају санте леда,
вода се узбурка дубока.

15

Други се именом зове
Априла Зеленића.
Он зелен огртач носи,
у руци држи птића.

20

Тек Март прохуји друмом,
већ Април у галопу
јури, и где год стане,
зелену остави стопу.

25

Погледа ливаду оком,
а на њој никне трава;
погледа небо мутно,
оно се разведрава.

30

Прође само кроз шуму,
она листом замирише;
уздахне каткад сетан,
а небо пошље кише.
У пролећа, у пролећа има
три добра побратима.

35
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________ Десанка Максимовић ________

Најлепшег међу њима
Цветића Мајем зову.
Кад он пролази селом,
цвеће ниче и на крову.

40

Простирач цвећем ткани
свугде се пред њим пружи;
под дивљу ружу седне,
цвет се отвори на ружи.
У води огледа лице,
а у њу падне звезда;
одмори се под граном,
птица излети из гнезда.

45

Завири у мрачне кланце,
а они се засветле;
у двориште ступи само,
из куће истрчи дете.

50

У пролећа, у пролећа има
три добра побратима.

92

ПОЧЕТАК

ТРАЖИ
САДРЖАЈ

________ Пролећни састанак ________

Фебруарски разговори
Разговарали врапци и сенице
крај озимице пшенице.
Рекао врабац тихо, са сетом,
скакућући под дрветом:
„Имам три добра друга чворка,
три брбљивка, разговорка.

5

Деле их од мене горе велике,
обале Грчке и Африке.
Једва чекам да ветар јужњак дуне
и шуме буду листа пуне,

10

и поља стану цветом да се злате,
да ми се другови врате.
Чувам за њих разна зрнца и семенке
и суви грозд са евенке.“
Рекла сеница у жућкастом гуњу:
„А ја једва чекам жуњу.

15

Доћи ће ваљда крајем фебруара
другарица моја стара.
Сачувала сам њој и малој зеби
више него самој себи
сламки, кучинице, кукурузне браде,
кад стигну, да гнездо граде.“
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________ Десанка Максимовић ________

пролећни састанак
Ево нам већ и марта,
с њим сунце у шуму стиже,
утисну стопало златно
од букве до клена стара,
и у сребрно платно
потоке попретвара.

5

Врабац се од радости
пролећне воде напи.
Протеже разгрејане кости
гавран на сувој грани,
гуштер у каменој шкрапи.

10

Све што у шуми живи
сунцу се обрадова
и стаде да се скупља:
и ноћна птица сова
и дивље пчеле из дупља.

15

Сабра се пуно бића
на шумскоме пропланку:
дотрча медвед с троје
још дремовних мечића,
зец с пуно деце своје.

20

Дојури брзо и лија,
дуги реп за собом пружа;
однекуд и корњача
полако докорача,
води уза се пужа.

25

Па запеваше сунцу:
„Топлотом земљу нахрани,
позови младо биље,
измами лист на грани –
не враћа нам се у шпиље.

30

Не враћа нам се више
у зимске тесне јаме,
где на влагу мирише,
не враћа нам се у легла,
под бусен, ни под камен.

35
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________ Пролећни састанак ________

Не гледа нам се више
облак, поље без траве,
грање у шуми суво.
Зови никсице плаве,
зови бабино уво!

40

У поток руке увуци,
па горску воду избистри,
заспи воћњаке цветом,
озелени њиву у луци,
облаке с неба истри!“
Само што рекоше жељу,
сунце им поред ногу
измами прву траву,
и од самог снега бељу
белину осу по глогу.

45

50

Три копља зец увис скочи,
заигра радосно мече,
птици заблисташе очи.
А младо, одморно сунце
пече ли с неба, пече.

55
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________ Десанка Максимовић ________

Горски потоци
Лепо ли је што смо ми
млади горски потоци.
Нигде ни час не стојимо;
омркнемо, не ноћимо.
Вијугамо тамо-амо,
ливадицу поткопамо;

5

камен с брда скотрљамо;
ту узмемо, тамо дамо.
Постојимо час у хладу,
откинемо грану младу,

10

откинемо лешник с леска,
и од сунца снопић блеска.
Кроз ћутање шумско немо
поваздан се ми зовемо,
и грмимо и кличемо;
заронимо па ничемо,

15

главачке се тад бацамо
у подножје стена само;
а уз пут нас са свих страна
посматрају птице с грана.

20
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________ Пролећни састанак ________

песма зрикаваца
Зри, зри, зри,
на земљу долазимо ми
у одређени сат,
да траве узри влат,
да шећер у грожђу ври.

5

Зри, зри, зри,
свирачи чудни смо ми,
уз нашу свирку све зри,
трњина, купина и ти,
кукурузе зелени.

10

Зри, зри, зри,
кад засвирамо ми,
уз твој зелени бок,
у селу свако зна
да ће за дан, за два
твој млечни узрети сок.

15
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________ Десанка Максимовић ________

Иде јесен
Иде, иде јесен.
Јадне липе младе,
шта ли ће да раде!
Шта ли ће да раде
сребрнастосиве
крај потока иве!

5

Шта ли ће да раде
високе тополе
кад остану голе!
Чим ће да се бране
храстови у гори
кад јесен захори!

10

Кад јесен захори,
чим ће да се бране
старе букве гране!

15

Чим ће да се бране
од јесени строге
шумице убоге!
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Вожња
Возимо се. Покрај пута
разасута
села леже.
Ко потоци после буре
коњи јуре,
лете, беже.

5

Врх потока и шипрага
топла, блага
вечер пада.
Возимо се. Сања цвеће;
мирис слеће
са ливада.

10

Гле, сеоске куће беле
као стреле
тек пролете.
Поред пута стабла вита,
шибље, жита
лете, лете.

15

Гле, почињу и светлаци,
лета знаци,
да се пале,
и из магле трепте сиве
као живе,
звезде мале.

20

По бескрајно нежном, меком,
и далеком
небу плаву
насмејани месец блуди,
што на људи
личи главу.
Возимо се. Покрај пута
разасута
села леже.
Ко потоци после буре
коњи јуре,
лете, беже.

25

30

35
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киша на ливади
Умијте, умијте добро очи,
говори ливада деци-цвећу,
док киша овако из неба точи
и пере кровове, круне дрвећу.
Умијте, умијте добро лице
док пљусак овако из неба лије,
умијте румене трепавице,
да буду јоште руменије.
Умијте се, перунике,
док киша плаха још не суста;
ивањска траво, расплећи кике,
коса је у тебе дуга и густа.
Има данас кишице младе,
да се окупа сто ливада,
расплећите се, беле раде,
докле овако снажно пада.

5

10

15

Перите рупце шарене, жуте,
говори ливада кћерима редом.
Перите беле рукаве, скуте,
по целом пољу, недогледом.
Има данас на небу воде,
да се окупа сто пашњака.
Умивајте се! Да, живе згоде:
киша је тако бујна и млака!
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________ Десанка Максимовић ________

Стена под маховином
Заплака од зиме стена сива,
само је облак густи покрива.
То веверица, лија и куна
дочуле иза далеког жбуна.
И за вретена зелена селе,
десет година преле, преле.

5

И десет других ткале, ткале,
од маховине кожух саткале.
Сад нека дува кошава, бура,
одевена је стена сура.
Топло јој као у стогу сламе
испод зелене меке доламе.
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________ Росна руковет ________

априлска песма
Девојчице, ја сам расла
где расту зебе и чворци,
где хује пропланци, шуме,
и ветри развигорци.
Двориште је моје било
поред саме бистре реке,
навраћале су у њега
често лисице и зеке.

5

Девојчице, ја сам расла
где се у високој трави
поваздан играју жмуре
скакавци, попци и мрави.

10

И сад, чим добијем писмо
од зеленога априла,
пожелим да се вратим
где сам у детињству била.

15

Кућа је стајала моја
украј кућице пужа,
близу танке путање
што се кроз поље пружа.

20

Тркали су се са мном
потоци, брзи тркачи,
хрвала сам се с ветром,
да видимо ко је јачи.
Пљуском сам априлским ишла
по води до чланака,
обућицу је моју
сушила добра бака.
И сад кад добијем писмо
од зеленога априла,
сетим се како је она
добра, предобра била.

25

30

Ја сам расла где звезда
изнад брда израста,
где се играју на ветру
деца граба и храста.

35
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________ Десанка Максимовић ________

Расла сам тамо где расте
месец румени, здрави,
с децом се на реци игра,
мост им сребрни прави.

40

Расла сам где расте небо
изнад поља у цвету,
била сам ближа сунцу
но жутом сунцокрету.
Зато, чим ми се април
картом отуда јави,
пожелим да са њим прођем
тамо по густој трави.

45
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________ Росна руковет ________

Разговор брезе и ариша
Једанпут у брдима,
док је сипила киша,
разговор овај сам чула
између брезе беле
и прозрачног ариша.

5

Бреза је рекла: „Ја волим
девојчицу која је чиста,
бела као моја кора,
која се пријатељски смеши
на сваког у шуми створа.“

10

Ариш је рекао: „Ја волим
дечака што се држи право
као стабло ариша,
који уме и да плане,
а уме и да се стиша.“

15

Бреза је наставила:
„Мени је много мила
девојчица која уме
ко трава јутарња да плаче,
да прича као шуме.“

20

Ариш је додао: „Ја волим
дечака поносита,
коме се још издалека
храброст на лицу чита.“
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Два северца
Два северца, два другара,
јурила дуж тротоара,
кућа, врата;
два северца са Карпата.
Утом један проговара:
„О, да ми је покрај жара,
покрај пећи,
прозебао тако лећи,

5

јер не може нико знати
шта то значи го, голцати,
ићи светом
све по зими, трком, летом.

10

О, да ми је наћи фину,
танку неку пукотину
испод врата;
вредело би сува злата.“

15

Други одмах то прихвати:
„О, да ми је знати
улаз горе
да ли има кроз прозоре.“

20

Већајући шта ће, куд ће;
до Радине стигли куће;
поребарке
ушли тихо, иза шарке;
иза шарке на вратима,
где за ветре улаз има,
право пећи,
све углас веселећи.

25

Изнела им Рада чаја,
хлеба два-три залогаја,
дала капе,
и ципеле и чарапе.

30

Загрејавши руке, лице,
изјурила на улице,
испод врата,
два северца са Карпата.

35

111

ПОЧЕТАК

ТРАЖИ
САДРЖАЈ

________ Десанка Максимовић ________

Немајући што да даду,
пољубила оба Раду,
обећала
да јој пошљу коса мала,

40

да јој пошљу сунца траку
кад претуре зиму јаку.
Рада чека
сад дарове издалека.
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први снег
Заспао млинар
синоћ рано,
остало двориште раскаљано,
река мутна, њиве црне;
а јутрос гледа:
преко реке мостови леда,
и све засуо штедро, издашно,
снег као брашно.
„Види ти, види,
мраза, млинара“,
викну чика,
„види ти вредног
ударника,
каква чуда преконоћ ствара,
шта учини од поља, река,
од дрвећа,
као у току вечера једног
самле брашна милион врећа.
То ти се зове радити живо!
То ти се зове, млинари, мливо!
Ја да останем
хиљаду ноћи
будан за каменом воденичним,
не знам да ли ћу опет моћи
засути село
брашном пшеничним.“
Пробуди се и ковач стари
што сребро кује,
срму испреда;
под снегом осванула
поља гледа,
па узвикује:

5

10

15

20

25

30

„Види ти мраза,
ударника,
види момчића,
како кује,
колико преко једне ноћи
сребрн-новчића
он искује.

35
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________ Десанка Максимовић ________

Опшио сребром кров до крова,
просу вреће
сребра нова,
и претворио грм до грма
у пластове срма.

40

А ја да кујем
хиљаду дана,
не бих сковао толико светлих
сребрних грана
ни кровова
ни засуо сребром
планинске веђе,
ни напрео толико
срмене пређе.“

45

Пробудили се баштовани,
устаоци што цвеће гаје.
Виде, вртови расцветани
јутрос се сјаје
на све стране,
зимских се ружа
расцвале гране.

50

55

60

„Види ти мраза,
баштована“,
један каза,
„како сребрне измами клице!“
Други за њиме:
„Види ти зиме,
ударнице,
како преконоћ створи чуда:
вртове сребрне одгаји свуда!“

65

Јави се трећи:
„Могу рећи,
у свом животу
нисам видео баштована
да толику створи лепоту,
за пола ноћи,
пола дана.

70

75

Ја се мучим пролеће цело,
целог лета,
док ми се вртови не претворе
у цвеће бело,
док бела ружа не процвета.“
114
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Децембарска прича
Једном неки дечак, причали ми Ескими,
разбије злом поочиму две срче
када га је послао на чесму зими
и сакрије се у врту испод снежне смрче.
А на смрчи виси кристално посуђе,
чаше и зделе и разноврсне боце,
и како ветар међ гране светле уђе,
скида их и баца њему у криоце.
Дечак изабра зрачне две боце неке,
најлепше што су икад биле под сводом,
и понесе их испод светле смреке
да на чесми напуни свежом водом.
Кад уз пут спази: вода већ стоји у срчи,
сама од себе у њих се однекуд лије,
и не мораде на чесму више да трчи
када поочим затражи да пије.
Ако вам ово што говорим личи
на бајке које се причају зими,
ако не верујете овој мојој причи,
потврдиће је редом сви Ескими.
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птичја нова година
Година ће нова, а сенице Сенке
и гугутке Сиве, голубице Белке
остале без јелке.
Имају у шуми и јеле и смреке,
али без украса, без свећице неке,

5

без сребра и злата и без играчака
којим јелке ките деци мама, бака.
И ноћ утом паде. Кад ето ти чуда,
шумом дивне јелке засијаше свуда.
Не од лажног сребра и лажнога злата,
правих су их звезда окитила јата.

10

А на врху сваке стоји срп месеца,
као на јелкама што имају деца.
Чаробник је ваљда ту у шуми био
и за птице месец јасни умножио.

15

Из неба ведрога домамио нежно
сребрнасто иње и пахуље снежно.
Повешао птичје играчкице разне:
шишарке, жирове, пужје куће празне.
И ја сам вам била са сеницом Сенком,
и гугутком Сивом, голубицом Белком
под њиховом јелком.
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Игранка
Добила сам јуче позив
на буковом листу танку:
– Зовете се на игранку
сред дворане
у пропланку,
вечерас кад месец гране.
Привежите крилце
од танке свилице,
понесите за трубу
подешено рилце,
фењерчић на туру,
свећицу у коси,
будите у рукавицама,
али боси.
Око струка, око ногу,
око врата
накит од злата
и траке
од паучине
и сунчане зраке.
Свираће добровољци:
бумбари, комарци и мољци.

5

10

15

20

Примамљив позив,
зацело.
Само нисам могла наћи
за игранку
на пропланку
прописно одело.

25
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купине
Састале се крај потока
купинице црна ока.
Црна ока, црна лица,
прозборила купиница:
„Танка брезо белобока,
што се нишеш крај потока,

5

ко у гори, посведочи,
има од нас црње очи?“
Зашумела брезе грана:
„Има црње очи Стана,

10

Стана, мала чобаница,
из тих тамо колибица.“
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Мали баук
Стао баук уз церић
куд пролази млад зечић,
да га мало препадне
када туда допадне.
Враћала се из села
стара мечка, дебела,

5

она место зечића
прошла покрај церића.
Препаде се бауче,
па узе да јауче.

10

и утече у мрак црн;
убоде се ту на трн.
Сад га нема, несреће,
да зечића пресреће.
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успаванка за зечића
Маленоме грабу
однели су бабу
у град људи зли.
Спи, зекане, спи!
Зеленоме бресту
однели су тету
у град људи зли.
Спи, зекане, спи!

5

Млађаноме дуду
однели су ујку
у град људи зли.
Спи, зекане, спи!

10
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САДРЖАЈ

пуж
Радосна зора после кише,
у сребру дршће ствари руб,
сања под росом цветова боја.
Буди се само птица покоја
и поветарац потока дуж;
а остарео већ и груб
по влажном путу мили пуж.
Вуче за собом вијугаст скут,
и, као опрему ратни борац,
носи на леђима свој трошни дворац
и бежи у њега на сваки шум.
Куда ли путује стари пуж?
Да ли до баре што пречи пут,
ил’ на оближњи зелени хум?
Диже се магла над пољем збрана,
бели облаци небом броде,
путују некуд жубори воде
кроз пелудан и мирис биља.
И мили пуж. Да ли ће стићи
да ли ће стићи до краја дана
до далекога свога циља?
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Шумска љуљашка
Заспала је мало
паукова мама,
он у шуму – клис!
Љуљашку истиха
сплете па се ниха:
увис, увис!

5

Гледале га птице
тако на врх жице,
застао им дах.
Гледали га мрави
у зеленој трави,
па их било страх.

10

Опази га цвеће
како кроз зрак шеће,
заплака у глас:

15

– Шта ће, шта ће бити,
ако прсну нити,
а паучић – трас!
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Стризибубе
Кројачице стризибубе
имају деце, и не броје,
поваздан им дуги кроје
платна трубе,
трубе цица,
трубе чохе;
заболе их, јадне, глава
од безбројних кошуљица,
хаљиница
и чаршава.

5

10

Кројачице стризибубе
кроје тако без престанка.
Кад нестане платна танка,
кад нестане чохе,
цица,
кроје лишће са платана,
и са јохе,
са брезица,
до ноћи ће бити шума
покројена.

15

20
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Сунцобрани
Једанпут се упутиле
бубамаре из винограда
до првих крај реке ливада
а била ужасна жега,
нигде у близини гране
да се од сунца бране,
и, како су бубице, зна се,
нису имале сунцобране.

5

Размишљале часак оне
како да се од сунца склоне
па узбра свака маслачак,
густи меки облачак;
али ветар утом подуну
и ливади на све стране
развеја сунцобране.

10

15
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Бумбар готован
Пошао бумбар на излет,
сав прерушен као странац,
на леђима шарен ранац,
а на сваком прсту редом
прстенчића златних пет.

5

Када стиже на појату,
зукну бумбар дембелан:
– Даћу вама добру плату,
нађите ми одмах стан,
на првоме само спрату,
стан светао, раскошан.

10

Понуди му собу паук
на чардаку светлом свом,
понуди му пуж ливадски
свој седефни лепи дом,
своје гнездо стара сврака,
понуди му мравак неки
кулу на врх мравињака.

15

Разне бубе, с разних страна,
бринуле се око стана
крупног госта готована,
бринуле се да му буде
вода хладна, слатка храна,
нудиле га да остане
у гостима десет дана.
Само пчела нека мала
удари у смех, у звон:
– Какав путник! Какав странац!
Ја знам добро ко је он,
мада носи шарен ранац,
то је бумбар готован,
стршљену је љутом знанац,
а кум му је лењи трут.
Покажите њему пут,
нек сам себи тражи стан
троми бумбар готован.
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Грађење гнезда
Наша гнезда лака
сва од отпадака
паперја и сламе,
кучине и влата,
дворови су нама
прелепи и скупи
нема таквог злата
којим би могао
човек да их купи.

5

Овде вуне влас
тамо сена струк,
комадић павити
савијен у лук,
повесмо танушно
паукове пређе
и вилине косе,
и влаканце суве
маховине смеђе.

10

15

Наша гнезда пуна
јутарњега дашка,
паперјаста као
круница маслачка,
мирисаће птићу
на недра облака,
на свеж откос сена,
и биће му мекша
од меких пелена.

20

25

Подићи ћемо их
на букву, на храст,
високо, свачији
да премаше раст;
далеко од деце,
далеко од људи
и њихове хајке,
на гранате гране,
на гране љуљајке.

30

35
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Старке ужарке
Старке ужарке,
седе павити
поваздан сучу
врвце и нити.
Ако из гнезда падне сврачак
голуждрав, нејачак,
оне му пруже
своје уже.
Ако у јаму упадне меда,
ужарка седа
и њему баци јако уже
да се пуже.
Ако путнику шумском треба
преко понора дубока прећи,
пребаци она
мост висећи.
Кад месец упадне у шумску реку
и нада вику,
и нада дреку,
уже пруже утопљенику.
Зато ја мирно идем гором –
па и ноћу,
знам свуд су около
старке ужарке,
седе павити;
оклизнем ли се над понором,
оне ће ми уже пружити.
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у гостима
Позвао је мај
све бубе на чај,
од осе до пчеле,
да се провеселе,
тихе бубамаре,
лептире, бумбаре,
и ливадске попце,
и рударе ровце.

5

Спремио је мај
судове за чај,
изнео у поље
разнобојне шоље,
позлаћене купе,
чутурице скупе,
и румене зделе,
и крчаге беле.

10

15

Сипао је мај
сваком мед у чај,
у црвене лале,
у звончиће мале,
у хајдучку траву,
перунику плаву,
у жуте љутиће,
да заслади пиће.

20

Попио је свак,
и лептирић лак,
чаја пола литре,
засвирале цитре,
зачула се труба
свирачица буба,
из оближњег жбуна
запевала жуна.

25

30
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Мали чувар
Ав-ав,
био крив, био прав,
био врабац, био кос,
био млад, имô браду,
не дам кућу
да покраду.

5

Ав-ав,
нико неће проћи жив,
био прав, био крив,
био сусед, био гост,
бацио ми хлеб ил’ кост,
нудио ми златних пара,
не дам свога
господара.

10

129

ПОЧЕТАК

ТРАЖИ
САДРЖАЈ

________ Десанка Максимовић ________

лијина јелка
Прави лија јелку
сред горе високе
и позива коке,
зверчице и људе,
па им обећава:
коки жита,
птици мрава,
петице ђаку,
детету без баке баку,
жалосним поток смеха,
воденичару чун,
а ковачу два меха,
зечићу нове гаће
и мени – месец пун.

5

10

А кад стигосмо, рече:
– Што сте ми веровали?
То је било у шали.
Вратите се празних шака
сви, од зеца до ђака!
Остани само ти, коко,
и ви, петлићи, већи,
водићу вас својој кући,
тамо имам жита у врећи.

15

20
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Дозлабога
Стоји кока босонога
и брбљива
дозлабога
на буњишту.
Са њом певац убојица
лица строга
дозлабога –
храну ишту.

5

Уз њих њина деца многа,
сва жућкаста
дозлабога
гладна пиште.

10

Пут понесе небом копца
крволока
дозлабога,
у трен ока
устреми се на буњиште.

15

Ал’, однекуд,
докле два и осам сабра,
ево неког дечка храбра
дозлабога, мотку стиште.

20

Уз то диже грају, вику,
па полете ка крвнику,
а он стога
препаде се
дозлабога,
заборави на буњиште.

25
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ко је већи
Паче патки до чланака,
патка коки до пазуха,
кока петлу до грудњака,
петô ћурки све до уха,
гуска с гуском подједнака,
теле крави до вимена,
ждребе коњу до стремена,
јагњад овци до срдаца,
прасе јаги све до руна,
а до њушке куци маца,
врабац чворку испод кљуна,
чворак свраки до колена,
сврака врани до повије,
жабац бари до окрека,
рачић реци до камена,
до обале њиви река,
мравак цврчку до гудала,
цврчак пужу до рогова,
мишић маци до бркова,
јела звезди до очију,
месец сунцу до пламена,
дете мајци до криоца,
мама тати до рамена.
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________ Шумска љуљашка ________

у доњем дворишту
У дворишту пуном кока,
и гусака,
и ћурана,
викну бака:
– Зар вам није доста дана?
Сад ће девет, сви у кревет!

5

Прхну брзо на седало
уплашено пиле мало;
двајест и три коке старе
отрчаше под амбаре:
а петлићи рујне кресте
по плоту се редом сместе;
као да се игра жмурке,
сакрише се на дуд ћурке;
у кућице ниске, уске
пожурише беле гуске;
оде куче у штенару;
а ждребад у коњушнице;
и у први забран птице;
неста буке, разговора
из обора и из тора.
Када све њих под кров стера,
на спавање пође бака,
заспа брзо, срца лака,
испод белог свог губера.
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Рекини рођаци
Ја знам једну маму,
ја знам једног тату,
ја знам једну секу.
Та је мама буква,
тај тата је храст.
Родили су реку
у бистроме врелу
где је густа гора,
па су рекли кћери:
– Иди тражи чику,
певача јавора;
иди тражи стрину,
виту оморику;
иди тражи тету,
јабуку у цвету;
иди тражи баку
у старом букваку;
у гору далеку
иди тражи деку.
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лим и Дрим
Рекле реке лим и Дрим,
један другом побратим.
– Па шта с тим?
Нека само даље теку
Лим и Дрим.
А у Лиму живи рак
и с њим ситни мрморак.
– Па шта с тим?
Нек о томе брине Лим.
– Покрај Дрима ваздан шушка
белоушка.
– Па шта с тим?
Нек о томе брине Дрим.
– А у Лиму птица штрк
рибицама масти брк.
– Па шта с тим?
Нек о томе брине Лим.
– Покрај Дрима скаче стринка
гаталинка.
– Па шта с тим?
Нек о томе брине Дрим.
– А у Лиму има дом
мали сом.
– Па шта с тим?
Нек о томе брине Лим.
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кројач
Шије рачић цео дан
за рибицу копоран.
– Рачићу,
кројачићу,
збори њему рибица,
хаљиницу шиј мени,
да буде од шкољкица,
да се пресијава
ко кадифа права
и да се шарени
као перје птица.

5

10

Ја ћу теби изнети
из дубоког врутка
три сјајна белутка
ноћу за узглавље;
и шачицу меког
за постељу песка
тамо испод леска;
и за твоје увек
молићу се здравље.

15

20

136

ПОЧЕТАК

ТРАЖИ
САДРЖАЈ

________ Шумска љуљашка ________

књиге разбибриге
Продала је бака
далеко у граду
пет кила крушака.
Па се мисли стара
шта би деци купила
за то мало пара.

5

Да ли играчака?
Играчке се ломе,
зажалила бака.
А шећерног леда?
Што ће деци шећер,
кад имају меда.

10

Да ли опанака?
Омало је новаца,
помислила бака.

15

– Купићу им књига,
одлучила стара,
за то мало пара.
Може крај прашчића
књигу своју читати
мој чобанин Мића.

20

Може моја Мара,
кад послове среди,
да се разговара.
Недељом и баки
моћи ће из књиге
прочитати унуци
разне разбибриге.
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праведна бака
Кад је двоје око стола,
дели бака све напола,
тачнија јој рука стара
од кантара.
Ако секи комад да,
неће бати дати два;
ако бати пружи три,
и она ће добити;
а ако им сипа чаја,
сипа тачно до гутљаја.
Ако секу за што кори,
кривицу и бати створи;
речи строге њему две
и секи се понове.
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Мајушна бајка
Дошао на море неки
мали, а већ грамзив бата,
по сунцу кад је вода
сва као пуна злата
и стао рукама одмах
сјај с таласа да хвата.
– Хоћу да носим кући,
ходи ми помози, тата!
А сунце, када зачу
шта дечак оцу рече,
сакри се за облаке
и више не појави
од јутра до увече.
И угледаше купачи
где олово водом тече,
само нису, разуме се, знали
шта то може да значи.
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Сложни другови
У раду су друзи мали
почесто се џавељали;
али кад је да се скаче,
да се за реп вуче маче,
да се дрекне изнебуха,
да се гони лептир, муха,
да се коки перо чупа,
да се скаче преко клупа,
да се виче кад ко спава,
да се капом гони ветар,
и на дрво да се пентра,
дружина су били верна,
дружина су били права,
кадри да сви за једнога
у мрак оду,
да се сатру,
да похрле и у воду,
и у ватру.

5

10

15

140

ПОЧЕТАК

ТРАЖИ
САДРЖАЈ

ЧУДО У ПОЉУ

ПОЧЕТАК

ТРАЖИ
САДРЖАЈ

ПОЧЕТАК

ТРАЖИ
САДРЖАЈ

Ко хоће да доживи чудо
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ПОЧЕТАК
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Чудо у пољу
Ко хоће да доживи чудо
мора устати врло рано.
Милион ситних патуљака
у ране сате
на траве влати,
пшенице струке,
и на живице,
на перје птице
ниже росу.

5

Сви су мањи
од жира букве,
имају руке,
лице и косу
ко зелену,
ко плавичасту,
а понеки су сасвим сури.
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Остави брзо покривач, јастук,
па пожури
да видиш народ вредних шака –
јер и њих нестаје као росе
од ветра и од сунчаних зрака.
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ко хоће да доживи чудо
Ко хоће да доживи чудо
мора имати срце невино
као млеко,
не сме бити уображенко,
јер такву створу
доживети чудо је тешко.

5

Ко хоће детињу радост да нађе
мора умети да опрости
оном ко му подмеће клопке и замке,
и оне ће се претворити
у кочије и лађе
и у санке.

10

Ко хоће да доживи чудо
мора се радовати као ласте,
мора му бити дато
да може и заплакати обилато
и кад до дечака већ одрасте.

15

Ко хоће да доживи чуда
мора веровати да она постоје
у свету свуда,
да покрај звезда што их видимо
и невидљиве звезде се роје.

20

Мора веровати међ гласовима
који допиру до нашег уха
у тихо вече
да их још исто толико има,
да и песма за коју немамо слуха
сваки час украј нас протече.
Ко хоће да доживи чудо
не сме згазити на стази мрава,
не сме каменом птице да туче,
јер од двораца где чудо спава
та нежна бића чувају кључе.
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пролећно јутро
Добро јутро, бубице сана!
Пењу се уз небо кочије дана.
Кочијаш сунце седи на боку,
ватра му гори у светлом оку.
Облаке белце шиба бичем
и раздрагано кличе, кличе.

5

Поздравља кочије пролећног дана
и јагње бело и црна врана
и уцветала трешњева грана.
Зашто си нема, бубице сана?
Пењу се уз небо кочије дана.
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Зашто плачу кукуреци
Зашто плачу кукуреци
јутрос кад све кличе зори?
Каква туга срца мори
мога милог цвећа, бледих кукурека
јутрос док се магла подиже са река?

5

Зашто плачу кукуреци
док долазе прве ласте?
Какав бол у души расте
мога милог цвећа, бледих кукурека
јутрос док се магла подиже са река?
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Снежне пахуљице
Мама, знаш ли ми рећи
шта су пахуљице снежне?
Да нису оне звезде помрле од мраза
и постале тако сребрнасто беле и хладне?
Да нису оне бело цвеће с месеца,
развејано несташним ветром?

5

Да није на небу сувише хладно,
па озебли бели лептири
долазе на старом сунцу да се огреју?
Мама, знаш ли ми рећи
шта су то пахуљице снежне?
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И дрвеће прима плату
Сутра је први август, како знате,
када дрвеће у целоме свету
прима плате:
ни сребро, ни злато, већ звездану монету.
И то не бива као код нас људи
по запослењу, и знању, и чину,
већ колико које дрво жуди
да порасте у небеса висину.
Одбројава месец, благајник стари,
по заслузи жбуну и дрвету сваком,
до саме зоре звецкају кантари,
свака грана стоји с позлаћеном шаком.
Седамнаест хиљада пет стотина звезда
добијају чемпреси, јаблани и јеле,
пуне се зелени дланови и гнезда,
по пет хиљада добијају брезе беле.
Храстови примају колико могу понети,
а буква колико стане јој у недра,
и све у звезданој светлој монети
којом кипе ноћу небеса ведра.
А ниско жбуње и трње по стењу,
које није чезнуло небу у висину,
није волело светлости да се пење,
добија једино звездану ситнину.
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Смрт лишћа
Шта то, мама, тако тужно прича ветар,
кад од његове приче
лишће бледи и опада?
Можда причају ветрови да су селице
помрле од умора
и подавиле се у далеком мору?

5

Можда су донели ветрови
на свом крилу
уплашени крик селица?
Шта то, мама, тако тужно прича ветар,
кад од његове приче
лишће бледи и опада?
Можда ветар прича да се сунце уморило
и пало у воду
и да никад више неће доћи?
Ко би ми могао рећи
зашто лишће бледи и опада?
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Цветни збор
Пометали прстенци беле шешире,
гујино цвеће ћубе жуте,
златном се звездом закитили љутићи.
Из оближњих ливада вире
деца и бели лептири.
А све стазе и путићи
закрчени грдним светом,
до цвета цветом.
Зазвонише звонца да сви ћуте:
отпочиње свечан цветни збор
о важним стварима да већа,
нека сваки живи створ
из породице буба и цвећа
на месту мирује,
нека шапатом и летом
збор не узнемирује.
И објави се на све стране
да цветови не могу да сносе
да им деца шешире краду,
да ће поставити на стражу
чичкове, стршљене и осе;
а деци, ако то смета,
цвеће ће увређено побећи
на други крај од света.
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Сан у Мошћеничкој Драги
Кућица крај мора мала,
на њој прозора три,
у соби девојчица
малена слатко спи.
Завирио у собу
чаробњак, месец пун.
– Девојчице, шта би рада
да ти поклоним сада?
– Претвори ми облачак
на небу у лаки чун.
– Шта после с чуном да радим?
упита девојчицу
шаљивчина, тобож мрк.
– Превози ноћас звезде
са Цреса до на Крк:
Даницу прво превези
па браћу, Влашића Седам,
па Медведице обе,
хоћу из своје собе
са прозора да гледам.
По вољи девојчици
учини месец пун,
претвори бео облачак
у лак крилати чун,
превезе до Крка звезде,
па после уморан
спусти се на модри Црес
и баци у ноћно море
са главе сребрни фес.
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о космају
На Космају, на Космају,
где извори дижу грају,
до церића церић већи
нашô стан;
о Космају
шта још оно хтедох рећи,
сад не знам.

5

На Космају, на Космају,
где сенице чаврљају
целе ноћи и вас дан,
ветар јури шуморећи;
о Космају
шта још оно хтедох рећи,
сад не знам.

10

На Космају, на Космају,
где лисице и пси лају,
стазом тек претрчи зечић
самохран;
о Космају
шта још оно хтедох рећи,
сад не знам.
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20

На Космају, на Космају,
где стазице кривудају,
све пречицом можеш сећи
на врх сам;
о Космају
шта још оно хтедох рећи,
сад не знам.
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Бела врана
Нека врана самохрана
разболе се сред планине;
нигде сина,
нигде снахе;
што имала од родбине,
отишло је у морнаре
и монахе.

5

Лечила је сеничица,
милосрдна, мала птица:
положи је у постељу,
лишће сухо,
поскида јој црно рухо
и обуче чисто, бело,
голубије;
укува јој горке траве,
да их пије.
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15

Сретнете ли у планини
на пропланку,
или стази,
белу врану како гази,
то је врана самохрана,
у беломе руху хода, –
није хтела да га скине
и када је оздравила
после неге
сеничине.

20

25

155

ПОЧЕТАК

ТРАЖИ
САДРЖАЈ

________ Десанка Максимовић ________

Ћурак помодар
Како осване јутро,
наш ћурак помодар
излази у двориште,
као да иде на бал,
одевен у црни фрак –
али то је његова ствар,
у то нек се не меша свак.

5

Стави на главу круну
црвену као жар,
а охол му корак –
али то је његова ствар,
у то нек се не меша свак.

10

Кад отвори уста, виче
као да је где пожар,
као да је света смак –
ал то је његова ствар,
у то нек се не меша свак.

15

Куцне ли га ко случајно,
ма му не нанео квар,
од беса поцрвени
као у пољу мак –
али то је његова ствар,
у то нек се не меша свак.
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Ближи се, ближи лето
Ближи се, ближи лето;
у души већ га слутим.
Помаља златну косу
у зрелим њивама жутим.
Зрикавци су ми рекли
које у путу сретох:
„Ближи се, ближи лето.“

5

Ближи се, ближи лето.
Помаља усне рујне
у булкама црвеним.
Миришу ливаде бујне
и поља и шумарци
које у путу сретох:
„Ближи се, ближи лето.“

10

Ближи се, ближи лето.
Као сјајна царска круна
златна му светлуца коса
румених свитаца пуна.
Сви су ми они рекли
кад их у путу сретох:
„Ближи се, ближи лето.“

15

20

157

ПОЧЕТАК

ТРАЖИ
САДРЖАЈ

________ Десанка Максимовић ________

Веверице
Веверице гаравуше,
с белом траком око гуше,
играле се једном дању
на буковом старом пању,
тек узрелим лешницима,
кликерчића и пиљака,
покрај птица и биљака.

5

Утом једна, понајмлађа,
два лешника сакри смеђа
украј пања, иза леђа;
није знала шта је крађа,
дајем вама тврду веру,
мислила је сме их скрити
за вечеру.

10

– Где је нама пиљак пети,
где је трећи, понајвећи,
куд се учас могô дети?
заграјиле гаравуше.
Зграби ли га можда жуња,
скри ли зечић испод гуња
или буква испод скута,
или некуд одскакута?
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Кад ето ти чете мрави
трчи уз пањ да им јави:
– Нашли смо вам два лешника
повелика ту у трави!
И на пању опет, ено,
играју се све поштено,
а у мале изјелице
букти лице све црвено.
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________ Чудо у пољу ________

одлази сунце
Одлази сунце. Последње зраке
већ грле шуму храстову младу;
залуд дрвеће пружа му шаке
и маховина тужи у хладу.
Одлази сунце, и сенке расту;
мириси свежи ваздухом плове;
залуд га птице у једном храсту,
залуд га цвеће натраг зове.
Одлази сунце. Инсекта јата
уплећу крила по зрачној свили;
залуд ми рука светлост хвата,
кроз прсте оно увек ишчили.
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________ Десанка Максимовић ________

Месечина
Плете месец сјајна, сребрнаста ткива.
Летње вече млако.
Кроз пусту пољану два зелена дива
белом стазом, ћутке, путују полако.
У небо се стаза на видику слива
ко река у талас широкога мора.
Путују лагано, ко два створа жива,
сребрном равницом два висока бора.
Шта ли душа њина месечином снива
у то вече млако?
Ено, ено, стазом што све беља бива
борови ка небу путују полако.
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________ Чудо у пољу ________

путовање на санкама
Сакрила се планина и ледина
испред широког снежног платна;
греје ме огромна бунда дедина
и веселе на коњма звонцад златна.
Под гривнама леда гране се чине
загрљени сребрни венци;
кад одшкрине светлост врата планине,
забљеште сунчана језера и зденци.
И кроз поље бескрајна зракова игра
преко меких снежних сметова:
час су снопље златних стрела, час чигра,
час кита сребрних цветова.
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САДРЖАЈ

Вече
Сутон пада
врх потока, пута, села,
и ливада
и камења;
преко шума, њива, стења
сутон пада.

5

Издалека
као нека
сетна, мека
чудна песма, мени мила,
крекети се чују с бара.
У мени се буди стара
туга, коју увек ствара
сетна, мека
песма нека,
издалека
коју ми је ветар догнô.
И све оно
монотоно
крекетање, и зрикање
са ливада и са њива,
и шум воде што се слива,
намах све то тако бива
сетно, болно,
монотоно
као туга.
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Сутон пада
врх потока, пута, села
и ливада
и камења;
преко шума,
њива, стења
сутон пада.
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САДРЖАЈ

Јесен
Прошетала јесен по густом шевару,
пропланку и шуми, сеоскоме путу,
у дукату, бакру, и у ћилибару
и по који смарагд на шареном скуту.
Изгледаше ко да бол је тајни гања
други пут кад прође у мрку оделу,
суморна и бледа, измеђ сухог грања,
и у сиви вео зави шуму целу.
Задњи пут кад прође, плакала је врло
редом изнад свију напуштених гнезда,
а црну јој косу и уморно грло
красило некол’ко сребрнастих звезда.
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Слушајте
Слушајте понекад у шуми птичји цвркут,
њихове дозиве, њихов крик и цијук,
учиниће вам се, није песма птица
него се чују чекићи и пијук
из неких у грању скритих ковачница,
учиниће вам се, неки народ ситан
бави се безбројем послова, заната,
и журно, журно на гнездима деље
мајушне за птице прозоре и врата,
и да вилине коњице поткива,
да реже бакарна крилца бубамари,
да кује рогове маломе јеленку
и гради много ситних, металних ствари,
Слушајте понекад у шуми птичји цвркут!
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________ Десанка Максимовић ________

камена пећина
Завирим једном у пећину камену,
кад тамо чудне се догађају ствари:
цар патуљака, станар пећине стари,
може му бити и хиљаду лета,
ставио круну од каменог цвета,
сва се провиди као бистра вода,
и свуд около пећини са свода
блиста исто тако камено цвеће.
Пред царем и за њим патуљака свита,
у руци сви носе светло, биљурно грање
и један из камене књиге чита:
– Царе, срећно ти било крунисање!
Круна је твоја грађена билион лета
од суза којима плачу стене,
од росе камене и каменог цвета.
И ја хтедох да пођем на крунисање,
али ми се са оближње гране јави
птичица нека живахна и сура
што крај гнезда у рачвама стражари.
– Нису то патуљци живи, прави,
сви су они од камена, биљура,
и свита, и читач, и цар њихов стари;
а глас онај што се њихов чини
жамор је ветра што се изгубио
давно, прадавно у овој пећини.
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________ Чудо у пољу ________

Сусрет са лисицом
Ишла сам ногу пред ногу
доста невесела лица
и мислила: у тој кући
зечева и лисица
да ми је да једном могу
сусрести лију и зеца,
видети у даљини
кошуту где пут пресеца.
кад ето ти из шуме
лисице лепе, риђе,
не види ме и близу,
сасвим близу ми приђе, па
шмугну у прву честу.
Ја замишљам остах у месту
гледајући у смеру
куд риђе нестаде зверке.
Желела сам да срећно
умакне ловцу и керу,
да у јазбину стигне докле
још сунце сија,
да час претекне касни.
Заборавила сам била приче
о лукавости лија из
природописа и басни.
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________ Десанка Максимовић ________

пауково дело
Слушам птичије речи
корачајући кроз шуму
уском козјом путањом
све стрмијом и тањом,
кад паукова мрежа
пут ми наједном препречи.
Сред мреже раскорачен
паук газдински стао
као сељак на њиви
коју је узорао.
Могла сам покретом руку
здерати то плетиво,
сву паукову муку
смрсити у клупче сиво,
али ми беше жао.
Ударих шумом лево
кроз дубоку честу свежу:
ко зна шта је паук снивô
докле је плео мрежу;
и он је можда срце
у танане нити прео,
у мрежу га створио свега.
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Обазрем се још једном
иза грања на њега,
и видим како и он
за мном се обазрео.
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________ Чудо у пољу ________

ливада у планини
Идем планином, идем,
мислим, нема јој краја;
наједном ливада пуче,
на ливади дрвена стаја,
тиха и сама самцита,
немаш коме шта да кажеш,
нема никог да што пита.
Око стаје као чаше
из којих пије патуљак
све до каћунка каћунак,
као да је гозба била.
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Читала сам земљописе
и знам да овуд расту,
и да су на великом гласу,
ариши, јеле и тисе,
да дивокозе ту пасу
и како се планине зову.
Па ме цело јутро буни
и чуди зашто ли нису
ни у ком земљопису
записали ливаду ову
на којој расту каћуни.
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Врана
У шуми једном с пролећа
кад лед на реци прска,
и сунце се ко дрво грана,
долазила ми је у сусрет
нека лепа крупна врана.
Насмејанога кљуна
ступала је мени право
као да ми је хтела
рећи: Здраво, здраво!
Очи су јој се сјале
као два тамна кристала –
пролеће беше на прагу,
није то за птице шала!
Ишла је правце мени,
па се онда чисто збуни,
стаде крилима да маше
као да стреса труни,
и не зна што би рекла.
Чепркну бусенак ногом,
и опет удаљи се
довикнувши само: Збогом!
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Можда је хтела да ми
повери неку тајну,
да ме одведе на какву
њој знану њивицу сјајну
где зрна у бразди сунце
чекају с пуно наде,
да ми повери како
она их из земље краде.
Будем ли је опет срела,
шта ми рекла да рекла,
ја је одати нећу,
тајну пролећну њену
кроз свет ћутке понећу.

25

30

172

ПОЧЕТАК

ТРАЖИ
САДРЖАЈ

________ Чудо у пољу ________

пуж на послу
Јуче наиђох на чудо
које се ретко пружа:
отварање зимских врата
на кућици шумског пужа.
Да ли чекићем, руком,
пијуком или длетом,
алатом без алата, –
тек он их некако сломи
ту испред ока мога.
И четири пружи рога
сита зиме и чаме
и очице канда своје
зачуђено упре на ме:
– Шта, зар она овде стоји
још од почетка зиме,
зар нема куће своје,
зар се не занима чиме!
Неумна бића мала
како би могла да знају
зашто се људи ко ја
вечито по шуми мају!
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________ Десанка Максимовић ________

пљусак
Киша ме затекла плаха
три километра од дома.
Чули се у три наврата
страшни удари грома,
около шаптало биље:
– Та киша вреди злата!
А ја сам желела само
до кућних да стигнем врата,
да се докопам крова.
То опазила шума
и становници њени,
те фењере своје сова
за мрак понуди мени;
слепи миш кабаницу
од непробојне коже –
свако што има и може.
Понудише ми пауци
уместо кишног штита
своја сребрна сита;
пуж ме позва да се склоним
у његовој малој љусци,
јер гром у њу ретко бије.
А киша лије ли, лије,
и мрак се око мене пласти
црњи од угљарског гуња.
Тек кад ми се плашљив зека
под сам нос зацерека,
храбро се упутих кући
и насмејах кад се муња
спотаче и, колико је дуга,
по небесима прући.
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________ Чудо у пољу ________

купање облака
Затекла сам једном сунце
негде више планине
кад је узело у шаке
дебељушне беле облаке
и стало да их купа
ко што маме с вама чине.
Они су као деца бежали,
крили се иза јела и леска
док их је сунце прскало,
као водом, млазом блеска
и растопљенога злата,
све преко груди, рамена,
трбушчића и врата.
А кад их тако окупа,
стави свакога да спава
брду далеком на раме,
дрвећу између рачава,
у меке стогове сламе.
Само један облачак бео,
дечје благе лепоте,
сунцу се из руку оте
и беше пркосно сео
на дрво неко далеко
преко реке, у луци,
па сунце голишав чика.
Да сам имала тада
блок и оловке у руци,
беле, златне и сиве,
нацртала бих купање ово
да му се и деца диве.
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________ Десанка Максимовић ________

леп дан
Сутрадан после кише
дођох птицама у стан,
а оне све окупише:
– Леп дан! Леп дан!
Проговориле наједном
и сове, дању неме:
– Лепо време! Лепо време!
Разбрбљао се поштено
и стари хром гавран:
– Волим кад леп је дан!
Загрцнуо се поток,
сав се од смеха цепа:
– Да светла јутра, лепа!
Мрмља и дебели бумбар,
сав јоште бунован:
– Леп данас имамо дан!
И белутак под сунцем
поздрави ме, скреса:
– Разведрила се небеса!
Борови као војници
уз бедра приљубили длан,
јављају ми и они:
– Леп дан! Леп дан!
Водопад са стене звони
прскајући ме штедро:
– Свануло јутро ведро!
И пуж поверљиво шапће,
ни он није за сунце слеп:
– Дан леп! Дан леп!
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________ Чудо у пољу ________

непозната птица
Јесенас у забрану,
док шума подне чека,
птицу сам непознату
спазила издалека.
По лисном јесењем злату
ходала је као и ја
и застајала сместа
чим сунца лептирак жути
на смету буковом засија,
чим лист се с гране упути.
После би прхнула до места,
као да свесно бира,
где сметови се шарене
као пролећна леја,
где се потоци пене,
где паук звезду плете
између жбуна и жбуна.
Није то била креја,
није то била жуна,
нити сестра детлића,
нити црвендаћ стари,
али је волела шуму.
И ја се добро збуних
од чуднога открића:
да се и њој и мени
свиђају исте ствари.
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птице на чесми
Дивно ли је изненада
наићи на горску чесму,
још је не угледа око,
а њену зачујеш песму
негде под брдом дубоко.
Ти потрчиш као дете
у правцу њенога гласа,
купина те у ходу сплете,
пробијаш се кроз густу честу
или кроз папрат до паса.
А када стигнеш задихан,
од дивљења станеш у месту:
поређале се на жилу
под којом вода се рађа
сенице грмуше и жуне,
па развезале причу
ко жене на перилу.
А ти, од страха да се
не преплаше и не збуне,
да не побегну у грање,
сакривен иза жбуња
слушаш радосну песму
и њино чаврљање.

178

5

10

15

20

ПОЧЕТАК

ТРАЖИ
САДРЖАЈ

________ Чудо у пољу ________

олуја у шуми
Слушајте олују како кочијаши,
помамно како низ планину грми –
упрегла је коње с хиљаду копита.
Хоћете ли, децо, низ пропланак стрми
да вас повезе тамо куда хита,
да вас скотрља низ вододерине,
да вас однесе до у дно јаруга,
одакле сова у поноћ се руга,
да вас малчице својим бичем шине,
да вас за носић мимогред уштине?
Хоћете ли да вас на кочијама
одвоза до тамних медведових јама,
да се са вама порве како ваља
низ окомите стазе срна и коза,
да вас низ брдо, кроз трње, одваља,
да вас онамо куд хита одвоза?
Хоћете ли да вас на своје врашке,
на своје луде посади љуљашке,
па да се с вама вине под небеса
и онда наједном да вас са њих збаци
ко што се воћка са дрвета стреса?
Хоћете ли да вам позајми трубе и гусле
и своје гајде поклони ђавоље,
да вам прода своје промукле пиштаљке,
па да дувате у њих до миле воље,
док вас не заболе образи и усне,
док не заглуну ваше бабе и мајке?
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пролећни шатори
Одох с пролећа на Авалу,
а она, ко да није гора,
сва се жути и бели
од нечијих шатора;
куда год пођем, сретнем
колибице мале цветне.
Размишљах од јутра до мрака
јесу ли то куће птица,
или станишта вила,
чергице патуљака,
ко ли у њима живи.
Уто ми се јави са клена
птица весела, малена,
зеленожуте боје:
– Пролеће, пролеће то је,
румено, златно, и бело
стигло и разапело
свуда шаторе своје.
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у селу мрава
Пратила сам мраве војнике
кроз шуму старих смрека,
да видим куд ће се дети,
под која стабла далека.
Желела сам да знам шта носе
у ранцу што га прте
на леђима са муком,
и ко је повукао те црте
невидљиве по којим
гамижу пук за пуком.
Желела сам да знам из кога
тешког долазе рата,
оставише ли на пољу
бојноме оца и брата.
Тако смо стигли у села
њихова, у мравињаке.
Тамо их дочекаше
њихове маме и баке,
сестре и мала браћа:
изиђе по сто мрава
на једног који се враћа.
Поцрни од њих трава,
сухи лист лањски и стаза,
чинило се да неће
моћи сви у шуму да стану,
да све се живо показа
из колибица њиних
великих као људске
колибе у бостану.
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Звали су и мене у госте,
да видим какве су им
школе, трговине, занати;
али ја не хтедох
да сметам свечаности
и кући се полако вратих.
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Миш патуљак
Ваздан сам гледала гнезда
чворака, славуја, царића,
ћука, вране и свраке,
орлова, сове старе,
једна мала као шаке,
а друга ко гнездаре
ћурки и кокошака;
једна као перца лака,
а друга тешка, од прућа;
нагледала сам се данас
сита птичјих кућа.
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Наједном, кад с планине
на пропланак равни сађох
где се чобанчад збира,
на влату траве нађох
гнездо од ораха мање,
а мало веће од жира.
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Да ли је прикачено било
о сабљицу или красуљак,
не знам, тек из њега скочи
мишић, прави патуљак,
мањи од свију миша
које дотле сретох на свету
и крај мене прошиша,
скри се под неку кору.
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И ја вам и дандањи
мислим о том ситном створу:
На тако простора мало
како је, како стало
срдашце, желудац, плућа,
репић, ноге и глава;
како ичија кућа
може да се одржи
на танкој стабљици трава!
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Трњина под снегом
Била је зима, а ја гладна
нашла се далеко у шуми;
неку песмицу смешну
певала су ми црева.
Окренем се око себе:
има ли веверица, зечева,
да им затражим хране?
Уто са снежне гране
прхну крилато створењце
и стресе са ње ђердане
и беле дуге венце,
а на голоме трну
бобица се нека указа.
У истом часу се и ја
и јато сеница згрну.
Никада крајем лета
диње са црнице њиве
нити с јесени шљиве,
нити гроздови зрели,
нису били тако слатки
као те трњине под снегом
што смо их у шуми јели.
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Мали војници
Ступају дечаци за војника четом,
одсечно корача сваки, ногу мења;
наоружани каменом, дрветом,
на грудима значка од лишћа јесења.
Игралишта цела вире им из џепа,
начињена од маште и иловаче.
Певају уз војску, а многи још тепа,
многи би могао још наглас да плаче.
Отаџбино, гаји их будно и створи
да ту где од листа ставили су значку
огањ љубави за људе прогори,
машту претвори у лаву стваралачку.
Људи да постану и нежни и чврсти,
дечаци ови дрветом наоружани,
да сваки овде у њиховој врсти
знадне једном мир у свету да брани.
Армијо наша, војнике мале ове
узми под своје очинско окриље,
детиње њине штити игре и снове,
бди над вртом где расте то скупо биље.
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На људски начин све да се размрси,
да за њих не буде покоља ни рата,
они да не знадну за метак у прси,
јурише на нож, уже око врата.
Свет да им буде сав отворен широм,
све од Северног до Јужног стожера,
да као сада могу ићи с миром
кроз земље свих језика и свих вера.
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Брбљивице
Сећам се у првој су клупи
седеле две брбљивице мале
и на часу ваздан шапутале.
Ставе на уста шаке,
па као да су се скриле
иза каквог паравана
брбљају целога дана
глупости свакојаке.

5

А мени се то досади,
па, ко што се већ у школи ради,
без милости их преведем
да крај других другарица седе.
Да сте видели тих јада!
Као да су се нашле
у два различита града.
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Не прође ни недељу дана,
стекоше у новој клупи
и пријатељство ново,
па полако, слово по слово,
прошапуташе опет.
Никако да им језик отупи!
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А ја ти поново здружим
две своје брбљивице
и вратим на место старо.
Да сте видели тог бола!
Сад четири њих су плакале
као да су се нашле
на четири разна пола.

25
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Слике из буквара
Као да гледам стари лист буквара
из кога сам некад учила да пишем:
исте машице, ватраљ покрај жара,
иста мишоловка с ухваћеним мишем.
И мачка иста што нежно умива
корпу мачића, сићушних рисова,
и та ластиња гнезда под стрехом сива
стајала су некад врх букварских слова.
И те у реци вечерње попевке жабље
враћају ме на прве у буквару стране,
и та шила, косе, мотике и грабље,
као да су из њега пресликане.
И ћурани с реповима као лире,
строгих над око скупљених обрва,
српови што изнад надстрешнице вире –
у буквару страна двадесет и прва.
Из буквара су и ти пилићи на сену
што ваздан шапца-лапца играју се,
и ти петлови у огртачу румену,
и на седалу кокоши покисле, кусе.
И ти људи палчићи уз високу кацу,
и винске буради огромни трбуси,
и фењер сличан великом светлацу,
и једнооки на небу месец руси.
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Девојчице
Имала сам у разреду три девојчице
између тридесет вражјих дечака,
а већина буде често опака.
Подсмевали су им се сваког дана
што често и ни за што плачу,
чикали их да они за све имају
и више дара и снагу јачу;
да су девојчице кратке памети
зато што имају косе дуге, –
казивали разна мишљења глупа
каква се не би никада смела
чути из ђачких, другарских клупа.
Е, кад је тако, моји другари,
истераћу из вас тај дух стари,
помислим и станем давати задатке
за такозване памети кратке:
где треба маште и осећања,
где треба да се много воли,
где треба да се много сања,
где треба вере и оданости,
где треба штогод да се опрости,
где треба смисла за лепоту
и друге храбре истрајности,
где треба без много умовања
у истину какву да се продре.
И видим: опада храброст дечака,
немају, видим, за све дара;
а девојчице раздрагане
напишу целе четири стране.
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Маче у џепу
Донело једном с пролећа
неко несташно ђаче
у школској торби са књигама
и бело малено маче.
Слегла се око мачета
половина ђака у згради,
већало се шта би с њиме
све могло да се уради.

5

Да му се привеже звонце,
предложила прво Цвета,
и пусти да се ходником
за време часова шета.

10

Да га попну на вршак
старога школског дуда,
па да га могу ђаци
гледати одасвуда.

15

Предлагали тако редом,
па рекао најзад Бора
да га кришом спусте у џеп
коме од професора.
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Сви пристану одмах на ову
ученичку заседу стару
и примене је на нашем строгом,
славном математичару.
Али је професор брзо
као да су једначине
прозрео ђаке и ставио
на место досетке њине.
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Кад је отпочело маче
да се јавља да мауче,
извадио га мирно и рекао:
– Излегло ми се у џепу јуче.
Дајте му нека шара
у шапу какву креду,
а ми ћемо наставити
рачуне по распореду.
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Помазио је при том маченце
по белој свиленој длаци,
ниједном да викне, да прасне –
како су очекивали ђаци.
Забезекнуо се разред
као да је пао с неба.
Био је то славан човек,
знао како са ђацима треба.
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проницљиве судије
Први разред у који сам
као наставник ступила ногом
био је чувен у школи
по ђачком подвигу многом;
али ко ђаке воли
не уплаши се ни тога,
те стегох срце и уђох.
– Није строга! Није строга!
јави се прва клупа,
па за њом све остале –
а ја сам од свих врлина
што су се наставничке звале
хтела да ми строгост хвале.
Зато хладна, намрштена,
уђем идућег пута,
а кроз разред зажубори:
– Прави се да је љута.
Кад се пробудим касно
и пред њих неуредна банем
као да сам сишла с облака,
цикне плавуша мала:
– Јој, како се очешљала!
И прихвати критику живо
који други од ђака:
– Закопчала дугмад криво.
Понекад упаднем у разред
усред радосне граје,
зажагоре покисло они:
– Ух, данас ће да пита,
друкчија је кад предаје.
Кад без икаквих увода,
не рекавши нежну реч коју,
станем одмах да радим,
да им бдим више глава,
гунђање ми допре до уха:
– Нису јој све козе на броју,
неће моћи да се забушава.
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Ђачко срце
Имала сам колегу неког,
ценио је ђаке врло строго,
гонио их да редовно уче,
па га нису волели много!
Шта је сиромах могô!
Петицама није хтео
да купује љубав ђака,
подносио је да му дају
имена свакојака:
крокодил и аждаја,
тврдица и цепидлака.
Једанпут усред зиме
професор се стари разболи
и нови у разред дође
што није тражио име
свакога војсковође
ни годину свакога рата,
што је пуштао да свако
под клупом што хоће барата,
да гурка друга у раме,
да муве по прозору хвата,
док он тумачи можда
важну битку код Заме.
А ђаци почеше ипак
да чезну за професором старим,
постао им однекуд мио,
било им га свима жао,
научили све редом ствари
што им је захтевао
док је међу њима био.
Недељом му у болницу
ишла поворка права,
и молила га да их још тамо
редом испреслишава,
да им се, чим оздрави, врати,
Бонапартом, Петром Великим
од милоште га звали,
а новом надимак дали:
Лажни цар Шћепан Мали.
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Дечја недеља
Сестрићу, сутра је радостан празник,
земља слави децу и мајке њине,
биће невиђених забава разних
кроз градове и села отаџбине.
Загрмеће звучници са свих страна,
причаће о вама, пионири, ко сте.
На зелене стазе Калемегдана
Београд ће вас позвати у госте.
Биће препуни дечји ресторани
свакојаких и пића и јестива:
млеко, шира, гроздови узабрани,
као што на гозби жетвеној бива.
Бацаће људи цветове са спрата
пред мајке са нежном децом из јасала,
као пред војску кад дође из рата;
клицаће сви и твојој мајци хвала.
Стаће низ трамваја, аутобуса,
запреге, старци, са звездама борци,
када наиђе твоја глава руса,
кад се појаве деца у поворци.
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У игру с вама поћи ће песници,
и музичари дечји и цртачи.
Сестрићу, кличи, кад дигну се клици,
слушај музику, смеј се, певај, скачи.
А кад се небо заспе Кумовом Сламом
и многи већ се кућама упуте,
ти ћеш остати са сестром и мамом
у парку да слушаш вечерње цвркуте.
Само да хоће и дан леп да сване,
да небо буде младо као дете,
да се на поздрав, љубав домовине,
одмах радосно сви одазовете.
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попац Веселко
Живео је попац Веселко
у колиби између дасака,
сустанарка му је била
нека добра, усамљена бака.
Када год би се на планину
спуштала густа, суморна тама,
он би се јављао ведро,
да се бака не осећа сама.
Кад је у шуми хладноћа,
па пуцају дрво и камен,
он дотрчи на огњиште
да распири сустали пламен.
Када се бакица разболи,
пева све умиљатије, тише,
да би прогледала мало,
да би могла лакше да дише.

5

10

15

Ако се старици придрема
и прилегне на постељицу танку,
увуче јој се он под узглавље
и отпочне слатку успаванку.

20

Када би још попац Веселко
у животу у колиби био,
отишла бих чак донде
да му у ноћ глас чујем мио,
и собом бих радо повела
двоје, троје деце из града
да га слушају и она
док вече на колибу пада.

25
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Мрак
Ноћ. Већ очи моје хоће да се склопе,
нечија рука тихо изнесе свећу,
покрете сенке ствари на зиду,
у мрак се из свих кутова попе.
Ја мишљах: мрак једва чека
да ме оставе саму
и хтедох да викнем, али се у стиду
уздржах и загледах у таму.
И од страха спазих безброј слика глупих:
нечију туђу жуту мачку
на маленој луткиној клупи,
па чудовиште коме не знах име погодити
лежаше црно на мојој столици;
и нигде ниједну светлу тачку.
Чеках шта ће се страшно догодити.
Вечност беху та два у мраку часа,
и опет сенка ствари се таласа,
неко врати опет у собу свећу,
топло ме у наручје стиште
и ја од радости велике клонух:
туђа мачка беше огртач моје лутке,
а безимено страшно чудовиште
беше мој пајац глупи на свом слону.
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Болест
Не знам више кога имена и рода је
била болест врела што дах ми тешко пресеца,
као сен иђаше неко кроз одаје
и по прозору, сву ноћ, лице месеца.
Изненадно огањ у заспалој пећи плане
и румено лице добију све ствари.
Узима неко моје чело у хладне длане,
и страх за мном нечији осмех болом зари.
О, чини ми се, из тог погубљеног доба вреде
све ситнице, сваки зрак што на душу слеташе.
Сећам се још: ноћу од тавне на таваници греде
до огња велика ноћна лептирица леташе.
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Близанци
Недалеко од моје куће
родили се сестрица и брат
у исти сат.
Већ сад они сложно деле
сваки мамичин слог,
већ сад се сложно веселе
због осмеха татиног.

5

Кад се пробуди сестрица,
пробуди се и брат
у исти сат.

10

И онда сложно поделе
зору, сунце и дан
и месец кад им у собу
завири насмејан.
Када сестрица прохода,
проходаће и брат
у исти сат.
Водиће их тата заједно
у Зоолошки врт,
заједно гледаће где трче
газелице и хрт.

15

20

Кад пође у школу сестрица,
поћи ће с њом и брат
у исти сат.
Делиће тада сложно
учитељице милоште,
делиће листове у књизи
и писмо кад стигне са поште.
Кад се насмеје сестрица,
насмејаће се и брат
у исти сат.
Делиће у животу сложно
и радости и бол,
па ма једно стигло на Јужни
а друго на Северни пол.
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Рођење детета
Уз глас свих живих бића,
уз јагањаца блеку,
и ждребенцета њиску,
и телета малог муку,
уз цијукање мишића,
уз нежни мачета маук,
уз жаба песму меку,
уз зрикање и зуку,
пилића пијукање,
уз билисање славуја,
и гукање голубова,
уз хуктање младих сова,
уз гавранчета гак,
чуо се нов дечји глас
јуче у сами мрак.

5

10

15

И сви су наједном стали
и ослушнули дете,
и у рупи мишићи,
и јагањци у тору,
и теле у обору
и курјак у шуми,
и совица на грани,
и жабице у бари,
и тихи попци под прагом,
и пилићи и ћурани,
паткови млади и стари,
осице и бумбари, –
и ћук и дупљи слеп –
тако им се нов дечји глас
учинио леп.
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Вест
Јутрос је радио донео вест
да се истог трена
родило код нас триста мушкарчића
и двеста у Сијера Невади
и сто једна цурица малена
на рту Доброј нади.
Истог часа дошло је на свет у Кини
око две хиљаде невиних беба,
и хиљаду у Сибиру,
и родили се негде мали Бедуини
и сто нових људи у граду Адис Абеба.
И свугде где се човек нађе,
око Гибралтара и Суеца,
на Целебесу и у Венецуели,
родила се нова деца,
девојчице рујне као поморанџе,
и дечаци црни и бели.
Још је радио јавио и ово:
да се негде,
можда у Војводини, или око Јужног пола,
испод Урала или Карпата,
зида за њих огромна, огромна школа
и около безброј интерната;
па ће сву децу рођену тог минута,
не ону од лане или од јуче,
са Волге, Темзе, Сене или Купе,
била црна, бела, црвена или жута,
у ту огромну школу да сакупе
заједно да се играју и уче.
Било би ми врло, врло жао
ако је неко лажну вест дао!
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Чисти кукац
За залиском на шишарци
живи чисти, лепи кукац,
кососвилац,
златокрилац,
светлобркац,
жуторукац.

5

За залиском на шишарци
све потребно има кукац:
и собицу светлу, праву,
и кухињу
и оставу.

10

А кад кукца жуторукца
позаболи ноћу трба,
под јасикин трчи лист,
јер је кукац
светлобркац
много чист.

15
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поздрав реци
Несташна реко у дну мога села,
да ли још памтиш старе наше игре?
Ко сад змајеве шаренога чела
крај тебе пушта, и немирне чигре
гони те везу?

5

Да ли још по теби од хартије лађе
са невидљивим путницима плове?
Ко именима што у књизи нађе
далеких река наивно те зове
новим и новим?

10

Обале твоје да ли су пусте, или
каква мајушна и боса принцеза
крај тебе шета као по сјајној вили,
у рукама јој од листа лепеза
и чека витеза?

15

Да ли и сада од врбова прућа
раскошни дворци крај тебе се граде,
и ограђују дворишта без кућа,
да ли, место дрва, по њима се саде
сунцокрет и крља?

20

Често на тебе мислим сад крај воде
по којој прави бродови и лађе
са путницима поносито броде,
у којој само понекад се нађе
капљица твоја.

25

Крај које увек докле сутон пада
процветају низови сијалица
у чијој води многа сјајна зграда,
какве ти не знаш, охолост свог лица
стооком огледа.

30
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Изволите на изложбу деце сликара
Нема ни једном више
од четрдесет месеци,
од триста недеља,
од две хиљаде дана,
а сликала су сама,
без помоћи старије сестре
и брата
портрете својим мама
и бака и тата.

5

На изложби биће
и чуђења и смеха
и свега одреда.

10

Улазнице:
само три осмеха
и пет топлих погледа.

15

Прва мама
Прва мама личи на војника,
или неког џина,
на часу гимнастике:
држи руке водоравно,
а састављених је пета,
на мундиру као тепсије
пет дугмета.

20

Чини се тако љута
као да је тек истукла сина.

Друга мама
Друга мама је права дама:
у ушима два колута,
на руке није заборавила да метне
три бразлетне
и два сата,
и прстење од злата,
ешарпа шарена као у пловке,
потпетице као оловке,
а шешир висок
не пролази кроз врата.
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Трећа мама
Трећа мама је права правцата,
има очи, нос и уста,
обрву учитељски строгу,
и лепу косу густу,
и руке, и на свакој
по седам, осам прста
свих боја и врста –
само нема ногу!
Можда је загазила у воду,
можда клечи –
а иначе је дивна,
немам речи!

35

40

45

Четврта мама
Четврта мама има два ока дубока,
два уха и две руке
али од неке муке
стоји на једној нози
као рода,
и кад пожели да хода,
мора неко да је вода,
да се не би спотакла
и разбила, као да је од стакла.

50

55

Пета мама
Пета мама као у дечјој причи
на Палчицу личи,
ноге јој и руке
мајушне као у лутке,
сукњица кратка,
у коси лептир-машна,
само кишобран носи
дебљи од стабла
и ташну огромну
као школска табла,

Шеста мама
Шеста мама би била сасвим мила,
али уместо усана
има два црвена брка,
јер се боја разлила
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и сад, сирота, личи
на чиче из јуначке приче,
једино је спасава
сукња плава.

70

Седма мама
Седма мама води о канапу
рекло би се, мачку,
јер зверка има брке и белу шапу;
а можда води и лава,
јер је зверци велика глава
и дуга грива
као што у лавова бива
(сликар без искустава
уместо мачке лако
нацрта лава),
а може то бити и љут, опасан кер –
углавном, о канапу
мама води у шетњу неку звер.

75

80

85

Први тата
Стоји један тата
висок као палата
на четири спрата,
али шта то мари,
лепоту му то не квари,
већ што има два пара ногу
високих као шестари,
и главу четвртасту,
и наврх носа црвену красту.
(Није морала та мрља
тати баш на нос пасти.)

90

95

Цртала кћи Ана,
стара девет стотина дана.

Други тата
На другом тати спазиш прво лулу
велику као кулу
и дим густ и црн
стоји над њом као грм.

214

100

ПОЧЕТАК

ТРАЖИ
САДРЖАЈ

________ Сунчеви поданици ________

Испод слике написао бата
словима штампаним као квадрати:
„И ја ћу кад порастем
пушити као тата.“

105

Један деда
Ту је један деда,
или тата, или ујка.
Коса му је зеленкасто седа,
као хајдук гледа,
али уместо граната и јатагана
опасао око струка
венац банана.

110

Цртао дечак Веља,
стар сто четрдесет недеља.

115

Друга бака
Друга бака је још горе среће:
састоји се из три вреће
и једног ћупа –
једна врећа јој је глава,
друге две су рукави
плави,
а велики жути ћуп
бакин је труп.
Ове мрље, вреће и шаре
прва су слика сликарке Маре.
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уранак
Сестро, поведи своје малишане
у шуму и ти,
док поља још се не раздане,
да затекну зебу док још спава,
и сову док није побегла с букава,
да напоје се сити
сунчане птичије хране.
Поведи их да пију из суда
одакле сунце пије,
одакле пију јагњад и иве,
да виде када магла прва
суне кланцима из ноздрва
и росом уроде траве и иверке,
да дан бар један живе
као мале, тек излегле, зверке.
Пробуди их док још месец сјаји,
док још спавају
плочници и трамваји,
док шума се није још ни очешљала,
ни кошуљу ноћну свукла стаза мала.
Без градских нека пођу играчака,
нека их сами граде
од прућа и од зрака.
Рано, док су још прозори истока сиви,
води и ти своје малишане,
нека виде где шума живи,
нека се упознаду са гнездом и жбуном,
с извора нека пију као птице кљуном,
нека чине што год им годи.
Нека ваздан као птице живе
о радости и води.
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Три стршљена
Живела је у планини
нека стара,
добра бака,
па немала пса чувара,
ни овчара, ни вучјака.

5

Досети се стара жена
па погоди три стршљена
да чувају чатрљицу
трошну њену
ако какви разбојници
и лопови на њу крену.

10

Чувао је један с крова
од лопова,
чувао је други с лица
од скитница,
са забата, врта мала,
чувô трећи од провала.

15

Чувена је била бака
код медведа и курјака,
веверица и код лија,
сви је редом поштовали,
сви су знали:
нема поља, нема њиве,
па се храни одлазећи
у планину
по јагоде и по гљиве.

20

25

У недељу једном рано
пут нанео разбојника
с два другара,
хтео баку да похара,
да јој узме оно гљива
што за зиму
и од саме себе скрива.

30

Опазила три стршљена,
три стражара,
неваљалце,
повадила љуте жалце,
насилника свак по једног изубада,
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оде први носа крупног
као цвекла,
оде други са чворугом насред чела,
а трећем је из ушију
крв потекла.
Побегоше разбојници
куда који празних шака,
а у соби дрхтала је јоште бака.
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Мртва птица
У полумрачној собици лугара
вене мртва птица, напуњена кучином,
без облака, без таласа, без другара
са којим је летела над пучином.
Сад се више не блиста и не умара
крило на које зора спушташе прву росу;
рука путника, морнара или шумара
у срце њено прах и мрак просу.
Сад сен се огледа у њеном оку од стакла
и ветар гони по зраку, по поду,
као пахуљицу бело перо птичије.
Сад никад више неће очи ничије
спазити како се крилом неба такла
птица, као звезда сребрна у своду.
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под небом од жице
Са свих мора, свих небеса и светова,
у огромној полулопти од жице,
разноврсних гласова и летова
бораве заробљене птице.
Додирује се луг и речна матица,
са оазом пустиње су блиске,
крај колибра ситних као златица
у мутном језеру су плиске.
Пауни вуку по прашини скуте,
врте се нојеви укруг и без смера,
суморно по гранама ћуте
фазани потамнелих пера.
Провејава сунце кроз зарђалу жицу,
каткад у језеру месец процвета;
и нанесе пут слободну птицу
на околна бледа дрвета.

222

5

10

15

ПОЧЕТАК

ТРАЖИ
САДРЖАЈ

________ Сунчеви поданици ________

коњи у руднику
Без сунца и месеца,
где не расте дрво ни трава,
где се не чују деца,
у звекету алатки и справа,
све зиме и жарка лета,
у поноћ, кад зоре студе,
тегле уморни коњи
претешка вагонета
пуна бакарне руде.

5

Не миришу им њиве,
ни трава топлих откоса,
не мрси им горски ветар
дуге расплетене гриве,
на сапи им не пада роса;
у јами, у мрклој тами,
снажних напреглих груди,
вуку коњи уморни,
верни помагачи људи.
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________ Десанка Максимовић ________

Дрвосече у шуми
Јутро, пролеће, цвет око мене,
чудесна радост прожима сву ме,
не слутим нигде са болом судар.
Наједном из драге оближње шуме
потмуло одјекну за ударом удар.

5

Непозната ми птица нека
са уцветале вишње врха
одлете кући уз слутње зле.
Удар, па удар, и тад се скрха
грана и шумно паде на тле.

10

Јутро, пролеће, цвет око мене,
ал’ нешто радост одузе сву ми
и не осећам жеља ни нада.
Ко ли је јутрос умро у шуми:
да ли храст стари ил’ јела млада?

15
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САДРЖАЈ

Љутић
Ја сам светионик за оне
што пут не могу да нађу,
за лептире што ноћу гоне
једрилицу белу лађу.
Ја сам светионик јасни
за бубицу која лута,
за кукца када касни,
а скренуо је с пута.

5

Ја сам светионик, будно
светлим попцу и мраву
кад ноћу узалудно
путању траже кроз траву.

10

Ја сам светионик жарки,
од звезде на небу жучи,
за све што сломљених катарки
ноћу се враћају кући.
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________ Десанка Максимовић ________

Сумрак на ливади
Чује се у трави глас ливадских птица;
гуштер се и змија тихо за сан спрема;
заспало крило широких вратница;
плот повио рамена и дрема.
Сањиво благи су прсти трна злога;
нишу се и грле танка цветна бића.
И као свећа са прозора кога
гори на јарку жути цвет љутића.
Претвара се у честу поспалих кровова
отровница црнородна кукута.
Хитају бубе пут својих ровова,
срце ноћи је пало сред ливадског скута.
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________ Сунчеви поданици ________

Вечерња песма
Ево полако и мрака.
Питаш ме куд ће се скрити
бубица она сива,
ко њу ноћу покрива.
Не бој се, њена ће баба
наћи јој листове цера
или листиће граба.
Троугласта буба црвена
увући ће се под лист липе,
јеленци под лист клена;
пуж голаћ ће се скрити
под купусова пера,
ровац под земље грумен
топлији од губера:
неко под камен, под кору.
Не бој се, постеља ће се
наћи свакоме створу.
Успаваће бубе-маме
дечицу и испод сламе;
а лептиров ће тата
поћи да сину иште
у цвећу преноћиште;
зрикавци ће се попети
на травке од три спрата:
поћи ће свилена буба
испод листова дуда,
под винов лист бубамара;
мрави ће побећи испод
великога оног пласта
од сувих иглица бора.
Не бој се, вечерас сваки
уточиште наћи мора.
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Чуда у шуми
Док ноћу путујем шумом
и воз варнице сипа,
а зрикавац скривен зриче,
увек доживљујем чуда.
Около мене свуда
ничу створења из приче:
кроз јеле и јаворе,
изнад урвинског мрака,
опазим змајеве дворе,
све чардак до чардака;
на једном Баш-Челик седи
и из заседе врза
змаја кроз гору брза
што девојку под пазухом носи.
Отуд где варнице се гасе
змија младожења стиже
и змијску кошуљицу збаци,
па је на ватри спали,
а из ватре се диже
јунак што блиста ко зраци
јутарњи устрептали.
На стењу високом крај реке
усуд замишљен седи
и најлепше звезде на своду
једну по једну скида
и баца их у воду.
Све тако до зоре, до дана,
док кондуктер не викне:
Љубљана!
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________ Десанка Максимовић ________

Шумска самоћа
Око мене је шумски мир,
човека нигде нема.
Једино мрки буков жир
у хладу са мном дрема,
скинуо са главе фес.
Једино дрводеља детлић
удара вредно у кору:
крес, крес, крес.
Једино поток кроз гору
дубоко у понору
дигао урнебес.
Једино птице једна другој
носе с гране на грану вест.
Једино се с облаком рве
стари на вису брест.
Једино печурке под бором
од првог снега беље
држе некакав збор,
у руци свакој по штит.
Једино се поветарац
сада спушта, сада пење
уз брежуљак окомит.
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________ Сунчеви поданици ________

Глас секире у шуми
Наједном зачух, секира дрво руби,
познадох њен глас звоника у присенку;
али ми се чинило да чујем из храшћа
неку огромну тужну птицу, женку,
како над гнездом разореним кука,
да видим њена крила орлушинска;
чинило ми се да се шума ори
од неког непознатог птичијега вриска,
да та метална праисконска хука
долази из неког дивовскога кљуна,
из гнезда неког дотле невиђеног,
огромног као облакова руна.
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Рађање планина
Док идеш, идеш планином,
прича ти дрвеће старо:
Била тако једном нека
велика река
дужа од сваког пута,
дужа од змијских царева,
и крокодила,
и железнице, и сплава;
а била
јача од лава,
и као рис љута.
И имала та река јака
стотину вредних шака.
Куд год би прошла крај стења,
у свакој би понела руци
пуно камења
и спуштала га често
на исто место.
Затим је ветар, торбар стари,
прашине ту надувô,
а кише пале јаке
да прах и камен слепе,
па небу под облаке
порасле планине лепе.
После је опет вихор
преко тог голог стења
развејао семења, семења,
из свих шума,
из свих вртова,
и никле су јеле
и брезе беле
и много цветова.
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________ Сунчеви поданици ________

Горски поток
У рано јутро, још не беше зора,
прођох крај заспале гране и птице
и спазих поток где из планинског тора
украде овну звонке меденице,
па стрча низ стену срца раздрагана.
Затим се иза леђа прикраде жбуну
и кришом узе свирале чобана,
па засвира у њих, да ми се учини,
чујем царића, и коса и жуну.
Потрчах за њим до пећинских врата
и видех где у недра натрпа блага:
звонкога сребра и жутога злата
и поче њима да звецка и звони
као да има ђердане дуката.
Уз пут украде белца од коњаника
што га на шумској раскрсници срете
и стаде кланцем да бесно галопира,
од брзине га попадоше пене,
обузе га дечје смејање и цика,
од радости не зна куд би да се дене.
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Изненађење
Изгубили се једном били
ћурићи и послала ме бака
да нађем у шуми бегунце.
А шума бејаше густа,
пуна тишине и мрака,
земљом лежи лишће суво
и претећи некако шушти
чим ветар почне да дува –
те умало не дође до плача,
али у шуми нађох
ненаданих помагача.
Иде креја и води креју,
храбре ме, углас се смеју;
на свакој гранчици зеба
извирује, бегунце вреба;
гавран гакће с церића:
– Ено у јарузи ћурића!
Љути се са јасена сврака:
– Гледај гаврана глупака!
Ћурићи су ти онамо
крај шумског мравињака.
Догледом претражује сова
испод лиски, кестенова.
Да створи још већу збрку,
и зец се дао у трку
по сумрачном шумарку:
сва шума од сваке руке
хтела би да ме спасе муке.
Уто викну радосна бака:
– Врати се, ево ћурака,
скриле се иза кочака!
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________ Сунчеви поданици ________

Ветар рвач
Пут ме нанесе лане
кроз шуму и кроз траву,
а у шуми ветар млади
звиждуће као лола,
ставио шешир на главу
начињен од облачка,
на челу пролећна значка,
а дуги му огртачи
од уцветала глога,
па пита: „Има ли кога
да се са мном порве,
да видимо ко је јачи?“

5

10

Изиђе на мегдан бреза,
он је око прста уви,
руке јој на леђа свеза,
па опет стаде да чика.
Тада се церић суви
и граб однекуд указа,
па јавор, и јасика,
шумска материна маза.
Он им свима без по муке
ишчаши у лакту руке.

15

20

Сажали се тада мени
на сирото дрвеће,
па пред њега изађох.
А он, хоће ли неће,
и тек ми приђе без речи
те ме натера да се
окрећем као чигра
све на једноме месту,
али, на моју срећу,
досади му се та игра
и оде некуд у честу.
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30
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________ Десанка Максимовић ________

Разговор са псом чуваром
И ја стрепим са старим псом чуваром
кад тама над шумом стане да се склапа.
И ја се бојим да није лисичја шапа
на кокошији закуцала харем.
Чим падне ноћ, узнемире и мене
те сенке што око плотова чуче.
Да ли је довољно закључати се кључем,
замандалити на колиби капке дрвене?
Шта ли то виче по сву ноћ у шуми?
Која то птица као жена кука?
Да ветар однекуд не нанесе вука?
Да се не отворе медвеђи подруми?
Мирис овај из шуме не да ми мира,
као да је дошао од неке познате звери.
Да ли то зец близу од страха трепери?
Или веверица кроз лескар пут бира?
Да није замирисало совино перје,
да није пролетео близу ћук-босјак,
или мирише однекуд дивљи восак,
или око пањева труло иверје?
Гарове, мирис ове ноћи је чудан,
мора се бдети дубоко око куће.
Можда су у јарузи неке звери љуће,
које се ретко појављују у дан.
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________ Сунчеви поданици ________

Гатка о шуми
Ја волим скровити живот шуме,
никад не знаш отров у којој је бобици,
никад не знаш шта паук шумски уме,
ни шта коњиц ветар носи у зобници.
Никад не знаш које све живе душице
ничу земљи из једне једине стопе,
никад не знаш кроз које камене ушице
поток се планински проби и пропе.
Никад не научиш све песме лаке
што их увече певуши јасика,
никад не попамтиш све сунца млãке
што их подне на тлу под грањем наслика.
Никад не научиш сва умења
којим се путање пужу уз косе,
никад не знаш испод кога грумења
можеш наићи на дивље осе.
Ја волим живот шуме скровити,
никад не знаш где вију гнезда тајне,
не знаш где те чека извор лековити,
где ћеш наћи дрењина рујне колајне.
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Никад не знаш где живе шумски дуси,
где се вију њине лаке скупине,
вуку ли те за скут трнови руси,
или они, или нокти оштре купине.
Никад не знаш где повија дете вила,
где се нишу лаке колевке њезине,
не знаш је ли она на пропланку била,
или су трепериле гране брезине.
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у дечјој библиотеци
Читала сам ти о диву,
о аждаји и змају,
прстену чудотворном
и вилинскоме крају,
читали смо о томе доста;
сад ходи истину живу
да видиш која лепша
од најлепше бајке поста.

5

Погледај оних тамо
стотину мравињака
што носе, копају и секу;
то нису, нису мрави,
већ људи живи, прави;
они ће пре стотог мрака
с места на друго место
пренети читаву реку.

10

15

Улице јуче су овде
још разривене биле,
а данас поплочане;
то нису, нису виле
очистиле својим скутом;
девојке раздрагане
прошле су овим путом.

20

На земљи на све стране
живот се претвара у причу;
мостови као дуге
у једном тренутку ничу,
у светлост се испредају воде,
ноћи се бистре у дане,
дани личе на зоре,
бајке по земљи ходе.
Нису то, нису виле
махнуле својим скутом
и од земље створиле бајке,
није то снага дива
што лице земље мења;
пођи ма којим путем,
срешћеш децу и мајке,
обична људска створења;
из њиних руку и срца
бије та снага жива.
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________ Десанка Максимовић ________

Стасај брже, дете
Једнога јутра када се пренете
земља увелико биће изграђена.
Стасај, стасај, брже, дете,
да будеш и ти млада, орна смена,
да и ти своју снагу и рамена
ставиш у темеље зграде започете.
Стасај, да и ти испреплећеш руке
у путеве што се по свој земљи граде,
у довратке кућа, у мостова луке,
домовина те ишчекује, иште.
Не дај без тебе да се све поради.
Узрасти да и ти даш свој занос млади
за неизмерно ово градилиште.
Стасај, стасај, брже, да се слијеш у та
младићка на рад јуришања смела,
тај вихор који све препреке гута.
Стасај да подвига остане у теби,
да се без тебе завршила не би
великог овог препорода дела.
Стасај, да живиш у земљи која је
из наше љубави поникла и мука,
да не даш да ико нанесе јој вреда.
Стасај да газиш путевима што су
испод твојих се забелели длана;
на њима ти ћеш видети по ноћи
као да идеш сред белог дана;
на њима нећеш сусрести заседа
никад, ни наићи камен спотицања.
Једнога јутра када се пренете
земља увелико биће изграђена.
Стасај, стасај, брже, дете,
да будеш и ти млада, орна смена,
да и ти своју снагу и рамена
ставиш у темељ зграде започете.
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Весели повртњак
Куд год погледе надалеко пустиш,
све веселе, из детињства знане, ствари,
по јарку боце и репушине густиш,
коприва крај плота мангупски крстари.
Патуљци стари, купуса главице беле,
шапатом причају давне смешне згоде,
и кад саспеш на њих ведро воде,
смеју се и дуго трљају глатке ћеле.
Ту се вреже граха, као акробате,
пужу без страха уз високе притке,
а онда за сваки педаљ бију се битке
између корова и зелене салате.
Однекуд вире испод зелених власи
пијанички носеви љутих паприка,
и сетиш се каквог из детињства лика
и мисао не може више да се скраси.
Као да пред неким смерно одступа,
бубица жута мили земљом натрашке,
обилази грумење и просуте грашке,
и недужност њена чини се глупа.
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И смеју јој се бумбари грохотом
и диње топле као кравља вимена
и смеје јој се лубеница снена
округласта и задовољна животом.
Чичак ту никад не скида ордење,
плиш сваки дан носе репушине сиве,
тамо се не мисли на старост, на мрење,
сви се радују, пију, весело живе.
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повратак у завичај
Добро вече, шумски путови глуви
пуни мириса и прехладног мрака,
добро вече, самоће лептирице лака,
у крила ме своја умотај и уви.
Добро вече, помрчино пуна фењера
и све што у теби скривено има,
добро вече, бујице наљутог дима
што ми вас ветар у наручја тера.
Хвала што преда ме далеко дође река,
што златно буково лишће паде на њу,
што мирисом топљеног лана и окрека
преда мном до куће окади путању.
Што ме на рукама у двориште уне
мириса вечерњих набујала плима,
што су стрехе гнезда и сећања пуне,
што ме грана свака у наручје прима.
Хвала што слепих мишева венци цели,
одевени у црно рухо вето,
на тавану су опет се обрели.
Добро вече, вечерња пољска сето.
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Добро вече, попци у старом темељу,
разумем ваше свако топло слово,
разумем вашу давну тиху жељу
да увек останем овде, под овим кровом.
Хвала што ми ведро здравицу напи,
у коју се сви мириси вода слили.
Добро вече, изворе у буковој жили,
млаз твој студени пијем до искапи.
Хвала што ми замириса зова у првом мраку
на тугу и на шипраге домаће.
Добро вече, пчеле у пчелињаку
и успомена раних слатко саће.
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Златни лептир
У земљи некој
далекој, предалекој,
у сред среде планина,
породица живела
жутог Мрава Џина.
Имао је дечице
више него на шљиви
преродној има шљива,
више него зрнаца
у кукурузних њива,
и листова у грана,
више него капљица
за кишовитих дана.
За сву децу не могô
да пронађе имена,
а камоли прехране,
мрвица и семена,
а камоли кошуља,
опанака и гаћа;
била је то читава
најезда домаћа.
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Слазила једном тако
низ планину полако
супруга Мрава Џина
и за руку водила
најмлађег свог сина,
а за њом је табало,
по мрвицу глабало,
јоште дечице двеста.
До тихог ишли места,
до планинскога вира,
да ноге деци Злата,
супруга Мрава Џина,
у реци изопира.
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Кад бише пред пољану,
Мрав Џин преда њих бану
из шумског густа мрака,
упртио на раме
створа неког нејака.
на друго свежањ сламе.
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„Донео сам ти“, рече,
„о, жено Мрава Џина,
још једног малог сина.
Чувај га добро, пази;
на шумској нађох стази
самог овог црвића,
без иједног бића
да га чува и воли.“

45

Дружина Мрава Џина
одасвуд ведро сколи
маленога Црвића,
званог Мрвка Мрвића.
А Злата рече Џину:
„Куд је милион двеста
наших, биће још места
и за сина дошљака.
Дај и њега да купам
вода је речна млака.“
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Кад стигоше пред дворе,
стигоше одозгоре
пред мајку и пред Џина
из свију пукотина,
и прозора, и врата
још многе деце чете.
Џин их овако срете:
„Ево још једно дете,
ево још једног брата,
донео вам је тата.“
Јурнуше сви на госта
и углас сваки вели:
„Благо нама, благо, што су те довели.
Даћемо ти сутра коњица зеленка,
скакавца с ливада, од млечике млека,
вина од купина.
Биће теби добро с децом Мрава Џина.“
И Златки слатко на души,
па радосно певуши:
„Благо мени, благо, стече ми дружина
још једнога сина.
Стераћу му постељу од мирисног сена,
исплести чарапе повише колена;
скројити кошуљу и малене гаће
од вуне домаће.
И уместо мајке певат успаванке.“
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Певала му је Злата,
певала вече свако,
и љушкала полако.
И Џин причао приче
о тихом попцу што зриче
испод кућнога прага,
и о рекама меда,
о земљама где сунце
и месечина седа,
где расте златна трава –
све док га не успава.
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То чудно било свима
редом по свој планини
што Џин честити чини.
Зборила сови сова:
„Чуднога ти је он кова,
нема ни својој деци
Златица шта да кува,
а он се светом мува,
доводи којекога.
Луд ти је дозлабога.“
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Крекетале и жабе:
„Погледаш ли по гори,
свугде по мравак гаца,
више их је у свету
него пуноглаваца,
како се у шуми вели,
а још једнога сина
у кућу су довели.“
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Чудиле се и птице:
„Код птица ни код буба
још таквих није било:
ниједно нема крило
ни као нокат мало
да би залепршало;
ни репа, ни руку, ни ногу.
Просто плакати богу.“
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Најзад казале лије:
„Џин је будала стара,
могао га је узети
себи за покућара:
да испред мравињака
оплеви ситну траву:
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када се Злати дрема,
да јој побиште главу;
док у гостима гдегод
са децом буду били,
да испред куће мили,
од лопова да чува.“

130

А наш је Мрвко Мрвић
живео што се само
у причи приповеда:
наједном он је стекô
мајку, оца и деда,
и двеста и три стрица
и стрина и стриница,
и многобројне тете
и браће целе чете,
целу чету сестара
да се о њему стара.
Јахô је поваздан скакавца зеленка,
поваздан је пио вина од купина,
од млечике млека,
сока од јабука.
Живео тако дуго,
за црва може се рећи,
у задовољству и срећи;
али једнога дана
спопаде њега мука,
у котурић се свија
као љутица змија
и наглас Мрвко кука:
„Мука ми, мука, мука!“

135

140

145

150

155

Џин, добричина стара,
црепове ваздан греје,
Злата чајеве вари
и сви певају ноћу
да би га успавали:
„Ћути, ћути, мали, доста беше плача,
донеће ти пчеле липовога саћа.
Ћути, тебе воли сва чељад домаћа!“
Али то не помаже.
Тада Злата повика:
„Мој Џине, брзо трчи,
зови каквог видара
искуснога и стара
што зна чаробне речи
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којима све се лечи.“
Мрав Џин укопан стао,
жао му Мрвка, жао,
жао му жене Злате,
па мисли куд би кренô
на запомагање њено.

175

Десила ту се сврака,
па рекла: „Душа свака
осим вас зна за Пајку,
свих паукова мајку.
Стара је као сова,
мудра је као шарка
та видарица Пајка,
једина она зна речи
којима све се лечи.
Пођи сад са мном, Џине,
пре но што зора сине,
стићи ћемо на чардаке
као паучина лаке
где видарица живи.“
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Пођоше тако они.
Џин жури иза свраке
и тешке сузе рони
Пре но што зора сину
прођоше кроз планину,
стигоше пред чардаке
видаричине лаке.
О сувој виси грани
краљица паучја стара,
а около ње хиљаду
слугу и надничара,
и дворкиња и преља,
све по једно за сваки
од послова и жеља.
Вредна пчелица Кротка,
помоћница јој млада,
у том баш трену дотка
велики ко ливада
ћилим пред њене ноге.
И комарице многе
свуда око ње преду
свилу као зора бледу.
А стотину стонога,
као стотину гребена,
чешља јој смерно косу,
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уплиће је и вије.
Она, чим спази Џина,
довикну са висина:
„Јесу ли твоји мрави,
у име бога, здрави,
или их штогод тишти?
Слободно савет ишти!“
Мрав Џин прво поћута,
збуњен због дугих скута
њених и косе дуге.
„Мрави су моји здрави“,
дршћући најзад рече,
„али ми сина Мрвића
желудац чупа, пече;
поваздан он се вије
у котур као змије,
не може ништа јести.
Чини ми се да има
наједном сто болести.“
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Насмеши се на то Пајка,
свих паукова мајка,
па рече Мраву Џину:
„Помоћи ћу твоме сину,
мајушном слабом црву,
али ти мораш прво
сабрати мени, Џине,
разноликог семена
стотину два бремена;
најпре семена мака
свих неколико шака,
и још од сунцокрета
двадесетак сепета,
и од мирисног биља,
од метвице и смиља
десетиницу капа.
Треба ми с букве, клена
торбица још малена,
а са бора и јеле
по две гомиле целе.
И уз пут ми се сети
шта још мирише лети,
па и са тога збери
ти по праведној мери.
И све ми то донеси,
Џине, до краја дана.“
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Тад Џин се кроз плач јави:
„Када би сви, сви мрави,
мајчице, на овом свету
сада мени помогли,
не би до краја дана
ни они збрати могли
што твоја душа иште.“

265

Видарица усне стиште:
„Или до краја дана
да сетва буде збрана,
да крај мене се сточи
као мирисне кише;
или ми се на очи
немој јављати више.“

270

275

Ту снага се врати Џину,
викну своју дружину:
„Овамо на планину,
до паучијег места,
деце милион двеста!“
Беше права дивота
кад рој се мрави смота
и на посао прилеже.
Ножице им хитре беже, беже, беже
од вреже до вреже, од цвета до цвета,
с макове чахуре па до сунцокрета.
Ручице им хитре журе, журе, журе,
сад су испод бора, па онда у трену
на букви у клену.
Збира Мрав Џин, збира, од жира до жира,
од круне до круне: врећице се пуне.
Гомила, гомила, семена је сила
већ у врећу пало,
ниједнога зрна у шуми не оста,
али све то мало, све то беше мало, мало,
ни пола што седа Пајка заповеда.
Колико било да било,
Џин јој сручи пред крило
и рече мрављи смерно:
„Служио сам те верно,
реци ми сада речи
којима све се лечи.“
Она погледа семе,
све до бремена бреме,
па прасну, а од гласа
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њеног ухвати Џина
на стотину ужаса:
„Лажовчина си гола!
Ту, Џине, нема пола
онога што обећа;
али је твоја срећа
што сам данас добре воље.
Него трчи у поље
и са свих шумских стаза,
кутова и богаза
сакупи мени росу,
Мрав-Џине, у ведрице,
хоћу да мијем косу
у росици и лице,
па онда ћу ти рећи,
од речи нећу утећи.“
Тешко бејаше Џину
да опет кроз планину
пентра се и крстари,
али му Мрвка жао,
па добричина стари
заповест деци дао:
„Преспијте ноћ куд који,
па зором, дерани моји,
на послу опет да сте,
маленог брата спас’те,
са шуме росног недра
стресајте росу и ведра.“
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И мрав сваки хита од травке до жита,
и мален се пуже уз јеле, уз руже,
Стреса, стреса, стреса росицу са вреса,
са дикина ока и са босиока.
Накупили тако дубоке ведрице,
па Џин носи Пајки, паукова мајки,
за косу и лице.
Сав милошта сушта пред ноге јој спушта.
А Пајка оком сева
и опет изволева:
„Нећу ти рећи речи
којима све се лечи
док ми не скупиш пређе
руменкасте и смеђе
и као кринови беле:
поњавице их целе
свуда по шуми лете.

335

340

345

350
260

ПОЧЕТАК

ТРАЖИ
САДРЖАЈ

________ Златни лептир ________

Иди сад без чекања,
па је са плота, са грања
и са ливаде свуци.
Још сутра крајем дана
да ми буду у руци.“

355

Мрав Џин ноћ проспава у бризи с дружином
и чим зора плава просу се планином,
он појури сместа од места до места.
Мили, мили, мили, мота, мота, мота,
свилицу са плота, са грања, са траве,
не подиже главе.
Брза, брза, брза, трза, трза, трза
трепераву сваку паучину, траку.
Ручице им мале већ су намотале
сто четири вретена.
Не би тако брзо ни човек ни жена
свилу намотали као мрави мали.
Када више нити у шуми не оста,
Џин помисли доста да ће посла бити,
па однесе пређу румену и смеђу
и као снег белу хрпу једну целу.
Спусти све у крило видарице Пајке,
паучије мајке,
најзад чекајући да му каже речи
којима ће моћи Мрвка да излечи.
Али да видиш Пајке:
„Какве ми то окрајке
доносиш, стари Мраве!
То ни видело није
планинске свиле праве,
ти конци покидани.
Све их ти опет врати,
те нити на своја места,
како је јутрос било
не замрсив ни ретка.
Већ опет из почетка
зрачну свилицу лаку
мотај траку по траку.
Тек тада, Џине, знаћеш
са сином Мрвком шта ћеш.“
Ту Мрав Џин заплака се.
Али, ето ти чуда,
долете одасвуда
све што може да лети.
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Беше ту, боже свети,
разних крилатих бића,
све од слепих мишева
до зеба и царића
и сва жуђаху крила
да буду мотовила
безбројна при мотању,
да опет зрачна свила
не смрси се по грању.

395

400

Крилата мотовила
и с њима мрави мали
и тај посао тешки
срећно су окончали.
Натоварили пређу
опет Џину на леђа
и стари мравак жути
поново се упути
пред видарицу Пајку,
свих паукова мајку,
и опет рече смерно:
„Извршио сам верно,
мајчице, што ти каза,
намотао сам свилу
зрачну опет са стаза,
ливада и богаза,
реци ми сада речи
којима све се лечи!“

405

410

415

420

Никада Пајке љуће
нико видео није,
али већ шта ће, куд ће,
сад тајну рећи мора.
Са свога зрачног двора
погледа она Џина
и рече: „Спашћеш сина,
певај му само ово
редом слово по слово;
три ноћи и три дана:
Лулало, лалало,
папало, спавало,
крила сањало,
замотавало.
Ветри га љуљали,
од зла га чували.
Дијало, нијало,
чахуру свијало,

425

430

435
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у свилу повијало.
Ветри га љуљали,
од зла га чували.
Сунца зажудило,
па се пробудило
међу свилама,
међу вилама.
Ветри га љуљали,
од зла га чували.“

440

445

С невером Џин је слуша,
пуна му туге душа,
па дршћућ упита:
„Зар може добро бити
Ако се тако чита?“
А видарица строго:
„Немој питати много.
Упамти песме нити
и знај, добро ће бити!“

450

455

Кући тада Џин крете,
а за њим мрава чете;
песму шапућу гредом,
слово по слово редом
свак у себи понавља
да не позаборавља.
Кад бише близу дома,
чују, Мрвко сиромах
опет плаче и кука:
„Мука ми, мука, мука!“

460

465

А Џин му рече благо:
„Детешце моје драго,
мој сине леп и мио,
опет ћеш бити чио.
Из горе, из далека,
донео сам ти лека.“
И стаде брижно, тихо,
бројаницу да броји
што му је рече Пајка,
свих паукова мајка.

470

475

Бројаше Мрав Џин тако
три ноћи и три дана
док песма полагана,
речена безброј пута,
Мрвића не ућута:
у котурић се свија
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као љутица змија,
али све мање кука,
не виче: „Мука ми, мука!“
И наједном се свилом
стаде да обавија
као краљевско дете;
однекуд тајно нити
свиле испреда, плете,
не зна шта му је доста.
И тако Мрвко поста
лопта мала, свилена,
у свилу сав се смота,
сав без знака живота.

485

490

495

Заплака тад се жена
честитог Мрава Џина:
„Изгубих драгог сина,
свог маленога Мрвка,
свог несрећнога црвка.
Да је увек проклета
и оног и овог света
зла паучица Пајка,
свих паукова мајка.“

500

505

Мрав Џин ту надовеза:
„Она чинима свеза
најдраже моје дете,
у мреже њега сплете.
То ми је од ње хвала
што деца моја мала
дуге су дане брала
њој семе по планини;
то ми сад она чини.“

510

Жалили и мрави брата:
„Туга нас, Мрвко, хвата,
без тебе ми не знамо
шумом да се играмо.“

515

Жалили они тако
за њим ноћи и дане,
па дигли лопту малу
на букве неке гране
да ту њега сахране,
да докле сан вечни спава,
птица му отпевава
и ветар да га љушка.

520

525
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Текли су тако дани,
а мрави малишани
на гроб су Мрвков мали
ишли и звали, звали:

530

„Напољу све се смеши,
повоје ти раздреши,
из лопте те малене
сиђи до траве зелене,
без тебе ми не знамо
шумом да се играмо.“
И жена Мрава Џина
сваки дан звала сина:
„Устани, мило дете,
напољу птице лете
и бубе разне миле.

535

540

Раскини нити свиле,
мајчицу развесели,
поваздан она те жели.“
Ражали се и меди
видећи да дружина
тугује Мрава Џина,
па и он јутро свако
под буквом звао и плакô.
Дошле и веверице мале,
Па су га звале, звале.
Редом сва шумска бића
звала Мрвка Мрвића.

545

550

И, збиља, једног дана
песма се полагана
у чахурици чула:
„Доста је плача било,
лептирак ја сам сада
постао изненада,
у сну ми никла крила.
Лепши сам сад од вила,
од цвећа и од птица.“
И Мрвко проби врата,
крила му сва од злата
на раменима никла,
свилена крила лака.
Па се до мравињака
Мрвко брзо упути,
Мрвко, лептирак жути,

555

560

565
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и закуца на врата:
„Да ли ко у кући има?
Лептирак сав од злата
чека вас на вратима.“

570

Ту истрчаше сместа
милион и још двеста
његових сека и бата,
Мрав Џин и мајка Злата,
да Мрвка свога сретну,
па грле га и љубе,
ужину нуде му цветну
какву воле лептири.
Около птице, бубе,
и цела шума вири:
пчеле трубе и трубе:
„Наш црвић Мрвић поста
лептирак сав од злата,
лепши је од месеца,
жући је од дуката.“
Рекоше лије прије:
„Наш Џин је имао право
што црва диже с пута,
детенце сад је здраво,
и криоца има жута.“
И рече зеки зека:
„За доброга човека
деце никад није много.
Увек се нађе места
поред милион двеста
мрави и за црвића
ситнога Мрвка Мрвића.“

575

580

585

590

595

600

Па сви тако у хору
пошли староме бору
ка видарици Пајки,
свих паукова мајки:
„Хвала ти, хвала, хвала“,
сви тако углас зборе,
„Мрвку си крила дала.
Рекла си добре речи
којима све се лечи.
Да си благословена,
па била паук, жена,
хвала ти, па ма била
чаробница и вила.“

605

610
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Татин одлазак у земљу снова
Уснио у болести тата
како је изненада
изишао из града,
а у пољу крај пута
чекала га кола лака,
с точковима од облака
и коња два крилата
у њих већ упрегнута.
Тата је сео, а коњи
у земљу неку нову
појурили и гредом
викали: „С пута, с пута!“
Размицала се жута
брда, склањало цвеће,
застајале брзе реке,
ветри престали да језде,
пропуштали коње мрке
и свуд се круниле звезде,
као презрело грожђе,
од те крилате трке.

5

10

15
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На граници те нове земље
није било стражара,
стражара ни судија,
ни планине какве, ни реке,
већ многе ватрене птице,
необичне птице неке
среле их јатомице
и гушиле се од песме
као да тату зову.
Било би сасвим лако
у земљу ући нову
да се није приснило тати
како ви за њим трчите
вичући: „Врати се, врати!“

25

30

„Стигли смо куд смо пошли!“
рекли су и нестали
у даљину коњи црни,
и велика капија облака
отворила се широм,
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па пустила да уђе тата;
а сви што су за њим трчали,
што су га натраг звали
остали су испред врата.
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први дан у земљи снова
Све у тој земљи где је пао
чинило се тати познато,
и зеленкасто Месечево злато
и звезде изумиване
као ваше очи, Бране.
Свуд около дубоке тишине,
тишине неке древне,
без ваших ведрих гласова
биле су му као када
сат какав изненада
задрема и куцати стане.
Чуло се како звезде дишу
и Месец каткад зевне,
и лист на земљу кане.
Тата је спустио у длане
чело и стао да се сећа
ваших гласова,
и Земља снова
чинило му се да од њих одзвања.
Сам као шума окресана
седео је целог дана.
А пред вече су дотрчала
нека створења мала,
деца, бубе и птице,
па му у крило пала
и слатко зачаврљала:
„Ми смо овде као и ти саме
без очева и мама,
без бака,
играј се, играј с нама!
Зидај нам од облака
мостове и куле,
направи нам од звезда
и сунчевих трака
играчака, играчака!“

5

10

15

20
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И све до мркле ноћи
тата се играо жмуре
с њима, и других игара,
правио од дуге котуре,
од звезда сјајне значке,
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и од ветровитих крила
играчке, крилате играчке.
И после су та деца мала
из сна му одлелујала
као да нису ни била.

45

И уснио је тата
како падају јата
црнокрилих тешких тама
свуда по обалама,
и цвеће спушта главе
сањиво на рамена,
ућуткава се река снена,
птице свијају крила;
само је тати и у сну
ноћ без вас дуга, дуга,
као рањеничка била.

50

55

272

ПОЧЕТАК

ТРАЖИ
САДРЖАЈ

________ Златни лептир ________

Бубамара
И приснило се тати
како из те земље нове
пошао да се врати,
а никако да нађе пута,
и стао у помоћ да зове
и да лута, бесциљно лута.

5

Тада наишла нека
необична Бубамара,
црвена као ватра жива,
и пуна златних пега
као жито зрело у доба жега
кад се прелива,
па рекла овако тати:
„Чико, смем ли на длану
код тебе становати?
Сломиле се лозе винове
где ми је била кућа,
ако немаш кћери ни синова,
прими ме на своје длане!
Добри чико, стани, стани!
Твоји ми личе длани
на лист из винограда
кад сунце на њега пада.“
Тата је пружио шаку
па примио бубицу лаку
и шапнуо као вама меко:
„Остани, остани код мене
да у наручју њишем
бар крила бубе малене!“
А златна бубица мала
одмах му на длану заспала
и сутрадан пре дана
дигла с његових длана,
још није устао нико,
и види будан је тата
и гледа у маглу даљина.
„Зашто си тужан, чико?“
упитала је благо она.
„Већ дан је свануо бео,
а ти ниси ока свео.“
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„Имао сам кћерку и сина,
остали су на Земљи далеко
из које изненада
пошао сам овамо
и нисам имао када
ни да им махнем руком,
а живот бих за њих дао,
и сад ми је жао, жао!“

45

Растужи се Бубамара
па узе да разговара:
„Да то нису они малишани
што кад трче по башти,
земља им под ногама пљашти,
што имају велика уста,
кад вичу и кад плачу
а мала када једу,
што их мама на купање гони,
што воле из Класнића
баку и деду?“
А тата уздахну: „То су,
то су, Бубамаро, они!“

50

55

60
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Бубамарин полазак
И стао у сну тата
Бубамари да прича,
о вама и да пати,
а бубица се мала
до суза смиловала
па благо рекла тати:
„Не тугуј, чико, више,
ако не буде буре
велике или кише,
на Земљу ја ћу поћи
пре него што се сунца јаве
да деци твојој носим
поруке и поздраве.“

5

10

А тата срећан скочи
па завеза три меха,
три меха пуна смеха,
све смеха сребрнога,
и десет котарица
накупи звезда и птица.
па два чамца здеља лака
од брзокрилих облака,
с једрима од неба плава,
и сложи, као цвеће, у киту
стотину вама поздрава.

15

20

Па узе да је моли:
„Бубамаро, о Бубамаро,
поздраве моје им носи
и реци да сам сада
даље милион пута
него што има од бора
па до онога кута
где се обично јате.
Кад би им руке порасле
још безброј, безброј пута
да не би дохватиле тате.

25

30

35

И реци како увек,
и кроз дубоке тишине,
и кроз ветра покличе,
ослушкујем нећу ли чути
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разговоре и приче
што прича им мама и бака,
нећу ли чути Раду
како у ноћ слатко дише,
како Бране уздише из мрака.
И реци како увек
дигнем шаку врх веђа
па гледам вечер сваку
нећу ли им спазити лица
негде између планина
што једна за другом се ређа,
нећу ли чути мисли
неказане од којих пате,
тражећи крај далеки
у коме је нестало тате.

40

Реци им докле од њих
не донесеш ми вести,
не могу наћи мира,
не могу ока свести.“
И заћутао тата
па јој пољубио крила.
И полетела буба мала,
али тек што је она
низ пут поодмакла била,
потрчао за њом тата
и остао још да моли:

55

45

50
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„Докле год будеш тамо,
ти, Бубамаро, мери
колико на дан порасту
витице моје кћери,
и руке мога сина
измери јесу ли јаче.
Упамти колико пута
које од њих на дан плаче.
Упамти које су нове
досад научили речи,
знају ли како се што зове
около њих у свету,
знају ли птици свакој
име и сваком цвету.“

70

75

А све то слушале птице,
ватрене птице мале,
па кад је кренула на пут,

80
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за њом зацвркутале
све у глас јатомице:
„О, добра Бубамаро,
не застајкуј на путу,
или на ком весељу;
ако лептир се жени
па зове у сватове,
испуни прво жељу
тати, па тамо крени!“
И довикнуле зеке:
„О, добра Бубамаро,
полети што можеш брже,
да стигнеш тамо по дану.
Немој да те задрже
на каквом рођендану
малог врапца и зеца,
преча су татина деца!“

85

90

95

И бубе прошапутале:
„Добро се уз пут чувај
да што те не прогута
гдегод на пола пута,
или у каквом граду
људи те не украду.
Пази, крила не смрси
у паука каквој мрежи.
Паучину кад видиш,
ти бежи, сместа бежи!“
И сви су с брега за њом
гледали дуго, дуго,
све док се виделе шаре
златне Бубицемаре.
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у зверињаку
Кроз градове и поља многа
у сну ишао тата,
ишао и тражио кога
о вама да разговара,
па стигао једног мрака
чак до зверињака.

5

Угледало звериње тату
па се са свих страна
около њега сјати:
и народ крилати с грана,
и пуно веверица,
и лептира сиротана
с крилима од шареног цица,
слонова, мајмуна и срна,
и маца једна црна,
неки зец белога репа,
неки вук хроми, већ чича,
и медведица нека
полако дошепа.
И стали се хвалити тати
ко ће вас боље знати.
Некакав стари меда
узе да приповеда:
„Ја знам твоје малишане,
видео сам их лане
у једном зверињаку.
Деца су твоја мила,
ужину своју су тада
сву са мном поделила.“

10

15

20

25

А слон се насмеја тада
поњушив сурлом по зраку:
„Још ми је сладак шећер
што су у зверињаку
бацили једном преда ме
и скрили се иза маме
уплашени од стаса мога;
још бих се смејао и сада
кад се сетим како је Рада
упитала изненада

30

35
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кријући се иза стуба:
„Која је то страшна буба
носа тако великога?“

40

Слушао то зека па рече:
„Све ми се чини
да су то она деца
што су овога лета
негде у мојој близини
са мном летовала.
Мене су ухватили били
у шуми сеоски ђаци
и дали твом малишану,
а он ми шапнуо збуњен:
’Не бој се, не бој мене,
поиграћемо се мало
па ћу те пустити опет
да идеш у шуме, у жбуње.’“

45

50

55

Ту је доскакутала
и жаба из баре мала
па стала да разговара:
„Ја сам она жаба што је
једне вечери далеке
певала крај бунара,
за коју су те молила деца:
’Врати је у бунар, врати,
њеној мами и тати.’“

60

65

А тата се сећао живо
па на очи ставио шаке
као од светлости неке
прејаке да се брани
и на земљу уморан сео
као путници сиротани.

70
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Татин сусрет са Месецом
Чинило се у сну тати
да је на крај дошао света,
до последње стазе и плота,
да никад неће моћи
до вас више наћи пута,
да сам ће, до краја живота,
без вас морати да лута.
Кад ето ти тату срете
светлолики Месец, чика,
а дуга му бела брада
чак на земљу доле пада
и вуче се преко река,
преко река и ливада.
Као лед хладну руку
пружи он тати и рече:
„Не чуди се што ми је зима,
милион, као једна,
мени година има,
а још увек се треба
преко глатког пети неба.“

5

10

15

20

Тата је престао часом
у даљину да гледа и сања
и Месецу старом је рекô:
„Не брини, добри деко,
ја ћу ти помоћи да преко
небеских степеница
попнеш се без спотицања.
Ти си моје деце често
у ноћ љубио лица,
и разгонио бауке
од њиних постељица.“
И Месечеве хладне руке
узео је тад у своје тата,
као да је тај Месец седи
његов отац добри, прави.
И Месечева хладна рука
стала је да се крави.

25

30

35

И причао је у сну тата
чика-Месецу о вама
и само што није плакô,

40
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и слушале су га звезде,
а добра Кумова Слама
јецала, јецала полако.
И Месец је рекао тати:
„Не тужи толико, не тужи.
Кад ти деца пођу спати,
колевчицу сву од злата
ја ћу јој изаткати;
на зиду златнога хата,
лутку светлога лика
и пуно других слика
ја ћу јој насликати.
Кад ти деца пођу спати,
ја ћу јој испричати
што нико не би знао:
о зецу сребрног репа,
о тати ком је деце жао,
о два облака лепа.
О свему што код нас има
испричаћу сутра њима.

45

50

55

60

Не тужи. Још ове ноћи
опет ћу к њима поћи.
Ишчупаћу из дуге њима
пуно шарених жица,
из сунца неколико трака.
Понећу камичака
каквих само овде има,
и лептира и птица
какве ниједан тата
не може да нахвата.“

65

70

А добра Кумова Слама,
тако се приснило тати,
стала вам са висине
звездане шапутати:
„Доћи ће, доћи ваш тата
и играће се с вама.
То неће бити дању
кроз уску баштенску путању,
то неће бити кроз врата,
већ ноћу, кад не слути нико,
па ни мама,
доћи ће вам опет тата.
Доћи ће у ваше снове
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сваке боговетне ноћи,
само кад посвршава
најхитније послове нове
што их има иза неба плава.
Доћи и донети играчака,
ноћу кад не слути нико,
бануће тата из мрака.

90

Миловаће вас по коси,
и узети да вас храни,
да вас у наручју носи.
Постаће ноћи дани
за вас малишана двоје.

95

85

Не бојте се, има на свету
подједнако дана и ноћи.
Иако је отишао тата,
пола живота ћете моћи
увек бити са њиме.“

100
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Сусрет татин са Сунцем
Лутајући тако кроз снове
пут туге и нестрпљења,
дошао тата у крај
где ноћ се у дан мења,
у крај где Сунце спава.
Кад тамо, постеља права
од злата издељана,
узглавље му магла плава,
покривачи светлији од дана.
А Сунце у ватреној роси
на пут се на Земљу спрема,
ватра му букти у коси,
у очима и рукама обема
буктиње црвене носи.
Цвеће што около расте
ватрених све круница,
и ватрена крила у птица.
И тата застаде на стази,
не смеде даље да ступа.
Али Сунце га тад спази
па му благо, пријатељски каза:
„Ходи ближе, на Земљи ти си
волео много мене:
ти си биљке у врту малене
према моме окретао лику;
колико си живео дана,
толико си ме пута
будан чекао на видику.“
И рекло је још Сунце тати:
„Имаш ли кога на Земљи
да бих на прозоре њему
сваког дана ишло сјати?“
Тата је објаснио тада
Сунцу где ће да вас нађе
и молио га да ваздан греје
око вашег прага и стреје.
У зимске дане свеже
да топле исплете мреже
око вас од својих зрака,
да вас заштити од циче,
од влаге, мраза и мрака.
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И Сунце је отишло, а скути
за њим се отегли сјајни,
као река бескрајни.
А тата на белег крај пута
сео и стао да снева
о часу кад ће стати Сунце
у ваш прозор да пригрева.
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САДРЖАЈ

Ветрови
Поветарац је уто чело
врело помазио тати,
а њему се присни пролеће
мирисно као глог и бело
и виде како цветови
румени и пуни злата,
два по два, као ђак до ђака,
у крај где ви сте крећу –
и помилова их тата.
Наједном два весељака,
два створа чудна изгледа,
наиђу певајући,
кукурек задели у косу.
„Ко је то?“ упита тата.
„Ветрови јужни то су,
на Земљу сада крећу
да пут утру лишћу и цвећу.
Под пазухом они носе
лепе румене дане
и ватре запретане.
Под пазухом они носе
колевчице лаке, беле,
па у њима њишу шуме
младе шуме, брезе, јеле,
прве траве, воде плаве.“
Он заустави весељаке
па узе да их моли:
„Свратите у улицу ону
где деца моја живе.
У гранама бора и јеле
што расту у дворишту
завежите крајеве скута,
па љушните моју децу,
љушните неколико пута.
Па их на коленима,
јужни ветрови млади,
цупкајте дуго, дуго,
сад једно, сад друго;
узмите их испод пазуха,
па дигните више глава!
А кад стане да се смркава,
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и ноћ се спусти глуха,
зашушкајте им покриваче
и певајте тако, певајте
о пролећу, о првој ласти,
и поспаће моја деца
и у сну ће расти, расти.“
Ветрови весељаци
тати су обећали
па као да их што гони
отишли брзо и они
и цветови сви, као ђаци.
А тата је остао на брегу
за њима гледајући,
изможден од дуга бдења,
и као да у помоћ зове,
док около сва створења
слатко су тонула у снове.
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Тата спасава децу од злих снова
Ишао, ишао, ишао
опет тако у сну тата
и дође пред нека врата
с натписом од сјајних слова:
„Завичај дечјих снова.“
Уто неко отвори врата
и слика чудновата
пред очима му се указа:
са свију извире стаза
све што су икад деца
у ноћним видела снима,
створења необична
каквих на јави нема,
облацима златним слична,
безглава и с главама двема,
и лестве којим се може
са земље на небо попети,
и звезда што зна да лети
и златне као месец переце,
и све што је икад прошло
кроз снове мале деце.
И ту крај самих врата
зачује намах тата
где шапћу два сна-баука:
„Мораћемо ове ноћи
Радмили и Брану поћи.
Обући ћемо дечје капуте
да нас одмах не познаду.
Ја ћу уплашити Брана,
а ти Раду.“
Тако су то они рекли,
а тата пред њих стаде.
„Не идите до Брана и Раде
ако су вам главе драге,
неваљалци сни-бауци!
Стотину хвата снаге
имам ја у свакој руци.“
И како је то реко,
сни-бауци су далеко,
далеко у свет утекли.
А снови светли и мили
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тада се начетили:
сан – као крилата лађа,
сан – пола цвет а пола дете,
сан – дрво што звездама рађа,
распитујући тату
где тачно станујете,
да вам ноћу долете.
А он им описао редом
и кућу и двориште,
па даље пошао гредом
пут какав до вас да иште.
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Тата спасава децу од болести
И уз пут видео тата
како се дигла бура,
сторука бура јака
и стала да претура
све што јој пало шака.
Из корита побегле воде
и црна облака стада
замукала па изненада
докопала се слободе.
Поотварала бура
и сто дивовских мехура
где болести затворене живе.
Побегле Костобоље криве,
и Грозница као јед зелена
и Гушобоља сиве,
Кијавице црвена носа,
и два Шарлаха црвена
па уз пут причали овако:
„Прикрашћемо се полако
деци која иду боса
и која не перу руке.
Наложићемо ватру
велику у њином телу
и зими ћемо целу
стављати их на муке.
Како умемо и знамо
да на децу јуришамо!“
А тата, колико је дуг био,
пред болести је стао
и викнуо: „Даље ни корака!
Рука је у мене јака
и зло ћете се провести.
Смрвићу свих сто болести
што на свету постоје;
лупићу Кијавицу по носу,
па никад више неће
вребати ичију децу;
без икаквог ћу страха
смождити пет Шарлаха,
а Гушобоље сиве
нека беже док су живе!“
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Кијавица се, сирота,
препала па преко плота
од тате брзо утекла,
Гушобоља као мехур спласла
и пред тату смерно клекла,
Шарлах, сав блед у лицу,
дигао увис руке
као што раде војници
кад хоће да се предају.

50

Тата им свима тада
опростио животе,
али позвао стражаре
да што игда могу журе
и врате их у мехуре.

55

290

45

ПОЧЕТАК

ТРАЖИ
САДРЖАЈ

________ Златни лептир ________

Мађионичари
Наишао у сновима тата
на неке старе, старе
мађионичаре
што реч само једну кажу,
а све се претвара
у оно што они желе:
играчка стара
постане нова новцата,
коњић дрвени
буде од сребра и злата;
што знају да праве
живе лептире и мраве;
што људе претворе у биље,
у грумен земље голи.
И тата стаде да их моли:
„Ви, што све умете и знате,
реците ми, реците ми стазе
куд могу из снова тате
деци опет да слазе!“

5

10

15

Тада најбољи рече:
„Нека постане тата
птичица сва од злата,
на Земљу нека сиђе
да децу своју обиђе!“

20

А најгори тада каза:
„То се дозволити не сме,
птица ће о тајнама нашим
деци певати песме!“

25

И тада тата старе
замоли мађионичаре:
„Дајте бар једног дана
да ветрова будем грана
пролећна разлистана,
па да минем по граду
где деца моја живе.“

30

35

Али су равнодушни стари,
ћутали мађионичари,
као да су били глуви
и тицали прстом грање
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некакво и прутови суви
зеленом се осипали росом.

40

И опет замоли тата:
„Дајте да будем зрака
сунца светла и лака,
па ћу их помиловати
свакога лепог дана.
Дајте да ми руке порасту
чак до њиховог града,
па у сну изненада
да их стиснем на груди
полако, да се ниједно
не тргне и не пробуди!“

45

50

Али су опет стари,
ћутали мађионичари
као да су били глуви
и тицали прстом грање
некакво и листови суви
зеленом се осипали росом.
А тата пошао тужно
дуж златних дрвореда
светлом некаквом косом.
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Татино буђење
Дванаесте се ноћи
зелена грозница врућа
дигла као страшна птица
и преко мрачних улица
одлетела ко зна куда,
и дивна се десила чуда:
звезде замирисале ко цвеће,
птицама родило дрвеће
шареним као дуга,
пропеле се реке свуда
у златне водоскоке.
Дванаесте се ноћи
са тате дигла туга,
преко планине високе
Сунце долази с пута
и радосно виче тати:
„Немој жалостан бити,
деца су твоја здрава.
Светлошћу облио сам
њихове душе и лица.
Цурици сам оставио пуно
сунчаних хаљиница,
дечку ватрених копаља;
сручио им у крила
наручја пуна здравља.“
За њим је стигао Месец
па викнуо још издалека:
„Радуј се, радуј, тата,
у сваком дану и трену
тебе се деца спомену.
Ја сам им поклонио снова
благих ко голубова,
и сребрних играчака.“
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Стигли су и ветри јужни,
ветрови весељаци,
„Радуј се, радуј, тата,
нашли смо твоју децу
пре недељицу дана
и за косу је вукли
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________ Десанка Максимовић ________

да час пре велика порасту,
да буду час пре ђаци!“

40

Кад ето ти и Бубамаре
допаде изнебуха,
златна као сунчане сузе,
носи испод пазуха
велике свежње вести
и тати причати узе:
„Радуј се, радуј, тата,
много сам провела дана
крај твојих малишана.
Однела сам им три меха
поздрава, порука и смеха.
Радосни били су они,
љушкали ме на длану,
јурили низ пољану.“

45

50

55

Од среће се пробудио тата
и види ви се играте,
нема ни Месеца ни Сунца
ни мађионичара,
већ ви, и међу вама
играчка нека стара.
И били сте му лепши
од свега светлог биља
што расте у радосним снима,
и соба ваша проста
лепша од изобиља
што га у дворцу има.
И тата вас гледао немо,
није смео речи рећи,
ни учинити покрета
од страха да та јава
може као сан утећи.
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Дете у торби
У цурице Тање
како јутро сване,
све су руке мање,
све су ноге тање,
може цела Тања
у торбу да стане.

5

Тања неће хлеба,
Тања неће млека,
Тања мрзи чорбу,
мрзак јој је купус
мрски јој кромпири,
по ваздан би јела
само чоколаде,
пила лимунаде.
Стави је у торбу,
једва ће и перчин
из ње да јој вири.
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15
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________ Десанка Максимовић ________

Велика ученица
Ученица Тања
тек други похађа,
а треба јој полица
већа него лађа
за књиге и свеске
дебеле и танке,
за приче и бајке,
стрипове, читанке,
цртанке, рачунице,
свеске из солфеђа,
познавање природе
и ручног рада.
Помажу јој бака
и мама и тата
да их све поређа,
помаже јој столица
на два, на три ката
са стола и полице
да књиге дохвата.
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________ Дете у торби ________

неустрашив
Игор као војник
ничег се не боји,
ни немирна ждребета,
ни краве, ни телета,
ни гусана грлата,
ни мачора брката,
нити овна рогата,
ни вране, ни чавке,
ни ватре, ни воде,
ни ножа, ни струје,
гуштера, ни гује,
ни жабе у реци,
јер је дечаку Игору
тек десет месеци.

5
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САДРЖАЈ

Страх
Не знам шта је дечку Саши,
већ је ђак,
а кучића још се плаши.
Њихов поздрав:
– Ав, ав! Буди здрав!
Буди јак!
За њега је претња знак.
И да је то куче бар
какав пас, велики, стар.
какав вучјак,
какав овчар
опасан, јак;
него куца
која тек зна да промуца
– Ав, ав! Буди здрав!
Што се држиш тетки за скут?
Ав, ав, тресеш се сав
као прут.
А кад је већ таква ствар,
учи, брате, језик псећи:
ав, ав, значи буди мени здрав,
ав пута пет,
значи дођи сутра опет,
ав пута седам,
значи волим да те гледам.
Ако задајем пута сто,
и ја сам се уплашио.
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________ Дете у торби ________

САДРЖАЈ

Чмавало
Знам детенце чмавало,
богу дане крало,
за изласке сунца
мало, мало знало.
Треба првом згодом
полити га у сну
студеницом водом;
сасути му за врат,
онако од шале,
препуне бокале.

5

10

301

ПОЧЕТАК

ТРАЖИ
САДРЖАЈ

________ Десанка Максимовић ________

Живко лењивко
Живко лењивко
спорији од пужа,
спорији од рака.
Живку лењивку
не бих хтела бити
ни мама ни бака.

5

Живка лењивка
мрзи да једе,
мрзи да гледа.
Живку лењивку
не бих хтела бити
ни ујак ни деда.

10

Живко лењивко
не појури врапца,
не поплаши жапца.
С Живком лењивком
не бих хтела играти
никад шапца-лапца.

15
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________ Дете у торби ________

анино знање
Мада не зна још сва слова,
до школе се то не мора,
распознаје Ана липу
од чупавог старца бора.
Распознаје стабло леске,
разликује храст од граба,
у науци о шумама
никад неће бити слаба.
Распознаје шта је гуштер,
шта је жаба, шта је глиста,
разликује од метвице
детелину с четири листа.
Мада не зна још сва слова,
других знања већ је пуна,
зна да скаче, да се клиза,
до четири да рачуна.
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________ Десанка Максимовић ________

Гаталинка
Ана, близу твоје куће
живи жаба гаталинка
са две кћери и два синка.
Као да је изучила
седам школа и заната,
гаталинка зна да гата.

5

Она увек обавести
своју тетку, стару жабу,
што у ситном живи грабу
надалеко од твог стана
кад ће, још у току дана,
бити магле или кише.

10

Она прва намирише
пљускове и пошље вести
да се склоне пољски миши.

15
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________ Дете у торби ________

Црвене бубе
Недалеко, Ана, крај забрана,
живи кô наранџа
буба црвена
и сваког пролећа на хиљаде
деце нарађа.
Роди их голе
па им хаљинице затим обуче,
и то црвене.
Нису то у собу затворене
цурице Ане –
деци бубама ништа не бране,
лутају шумом, како сване,
на све стране.
Свуда по шуми тих буба има,
нађи их па се дружи са њима.
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________ Десанка Максимовић ________

Бубља аутострада
Шумори трава
корачницу мрава.
Просецају они
кроз ливаду, жита,
аутостраду
за бубицу малу
која послом хита.

5

Док мрави раде,
свирају у трубе,
уз гусле, у гајде,
зрикавци и осе,
пчеле плавокосе.

10

Бубљом аутострадом
путоваће само
бубичице вредне;
на њој срести нећеш
ни пужеве споре,
ни бубе дангубе.
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________ Дете у торби ________

луткин намештај
Ана, кад хоћеш да купиш
за своју лутку посуђе,
намештај за собу и кујну
и друге потребне ствари,
не иди у дућан скупи.
У шуму уђи бујну
коју имаш украј куће.
Празне кућице пужа
нека им буду зделе,
и борове шишарке
прогласи за свећњаке.
Набери затим крупних
дванаест листова округлих,
то нека буду тањири,
и дванаест чашица жира,
да из њих лутани пију
кад лутки дођу у госте
на кафу и ракију.
Зелена маховина
нека буде простирка.
Нађи негде у шуми
борових иглица сувих
и сасвим, сасвим дугих,
да лутка њима плете
хаљину за своје дете.
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________ Десанка Максимовић ________

Бршљан циркузан
Са татом си била, Ана,
у циркусу пре два дана
и гледала где уз уже
дечачић се неки пуже
до високе таванице.
А ту, близу твога стана,
расте чудна, храбра биљка,
бршљан звана.
Више од свих циркузана
успуже се она, Ана,
колибама до под слеме,
јелама на само теме,
птицама завири у гнезда.
Могла би и до звезда
када би јој, да се пуже,
месец бацио уже.
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________ Дете у торби ________

песма за Душана
Душане, кад у шуму грунеш,
вичи, скачи и трчи,
замрси бршљану струне,
укради шишарке смрчи.
Начини коња тркача
од прута врбовога,
и два, три дрвена мача
и оштро копље од глога.

5

Пењи се дрвећу у рачве,
љуљај се на павити,
јури од Бранковине до Мачве
ко ждребац виловити.
Гради на реци бране,
учвршћуј их песком и шљунком,
разгони на буљук гавране,
иди у риболов са ујаком.
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________ Десанка Максимовић ________

Жмура
Иване, од ове липе
до оног гранатог бреста
има сијасет места
где се можеш дивно скрити:
у колибу од павити,
велику као два пласта,
или у жбуње граба,
или у изданке храста,
или се као маче
успужи дрвећу у рачве
и викни отуда: – Уја!
Па те неће наћи ни Душан,
ни Ана, ни Дубравка, ни Вуја.
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________ Дете у торби ________

како се каже
Седе на клупи три маме,
једна бака
и неколико дечака.
Најмлађа мама им је
по бомбону дала,
али ниједан да изусти: хвала.
– Како се каже? – пита бака,
пита их редом мама свака,
али се деца с бомбонама боре,
није ствар лака,
никако не могу да их здробе.
– Како се каже? – још три пута
понавља бака, понављају маме,
свака посрамљена, свака љута.
Тек кад су посао обавила,
зазвонила су деца као звона:
– Знамо, знамо,
како се каже,
нисмо могли само
да изговоримо због бомбона.
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________ Десанка Максимовић ________

Интервју с прасцима
– Зашто прасе гута
коштице шљива и трешања?–
упитала сам неколико прасаца.
Зашто их на земљу
око себе не баца?

5

– Прасци више воле
да се загрцну од коштица, –
одговорило је најмлађе прасе, –
него да их баце
на чисту траву уза се.

10

– Хвала, – рекох прасету, –
мислећи како би било боље
кад би на излетима ђаци
пролазећи кроз поље,
гутали хартије, љуске и кошпе,
или, ако то већ не могу,
скупљали их бар у корпе.
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САДРЖАЈ

парада
У малом бачком граду
кренуле гуске на параду
рано зором
широким шором.
Кроз малени градић бачки,
не сме по две, не по ђачки,
већ по једна,
а улица недогледна.

5

А улица дуга, дуга,
часом права, час вијуга
доведе их до пред бару,
на мочвару.

10

Ту су онда, ради шале,
пре параде запливале.
Пливају још, и дан дањи,
беле, беле, ко локвањи.
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________ Десанка Максимовић ________

Зидао дим кулу
Зидао дим кулу,
витка и лака
узвијала се до облака.
Зидао дим кулу
на сто два ката,
надвисила је птичја јата.

5

Зидао дим кулу
да траје три века,
да доживи доба далека.
Посматрала су је
деца са брега,
нигде чардака виткијега.

10

Зидао дим кулу
а ветар с истока
навали снажно на њу са бока.

15

Усамљени путник
застао па гледа
како се бори, како се не да.
Зидао дим кулу
али у трену
виде је путник разорену.

20
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________ Дете у торби ________

Дечји сан
Дете је у сну дубоком.
Наједном неко на окно:
куц, куц!
Зеленкасто му око,
ни млад ни много стар,
руке од месечине беље.
Куц, куц!
Свитаца је сам цар
од седам царевина.
Ноћас ћу женити сина
и зовем на весеље.
Позваћу светлости преље
и звезда веште коваче
и фабриканте зрака.
Позваћу све света свице
и муња брзе коњице,
и ројеве одблесака
са река, бара и млака.
Куц, куц!
Похватао сам старе
суморне подрумаре
што имају бурад пуну
помрчине и мрака,
похватао бауке
и оковао им руке.
Куц, куц!
После свадбеног ручка
када пођеш да спаваш,
причаће ти дивне приче
о сунцу моја бака.
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________ Десанка Максимовић ________

Белези крај пута
Кад се возиш колима ноћу,
искрсну преда те из мрака
редови патуљака.
Стоје с обе стране пута
и гледају те нетрмице
једним оком жутим.

5

Када хоће у понор да оду
кола препуна сламе,
они своје потуре раме.
Кад когод зането јури
не гледајући преда се,
патуљак га викне и спасе.

10

Кад се двоја побију кола
где је најужа цеста,
патуљци их разваде сместа.

15

Када пијани возари
не знају куда ће и шта ће,
патуљак им савет шапће.
Да би им веселије било,
довикују се и шале
те чудне прилике мале.

20

А ти се мирно возиш
по дугој мрклој ноћи,
знаш они ће ти помоћи.
Ујутро богзна куд се
тај добри народ здене,
наиђеш крај пута само
криве белеге камене.

25
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________ Дете у торби ________

надметање
Присуствовала сам
чудној смотри једног дана:
надгакивала су се два гаврана,
натцрњивале су се две чавке,
натћуткивале се неме травке.
Наткукавале се две кукавице
невидљиве, из борове живице.
Надмудривале су се две змије,
натпијао се свак ко пије:
жабе, пуноглавци, зелембаћи,
трезнога ниси могао наћи.
Надбељивао се облак изнад клана
и птица једна бело одевена.
Надрастале се око пањева гљиве,
и крај плота кукута и коприве.
Надтркивао се источњак млади
и месни ветар, што код шумара ради.
Наткевтавало се нечије ловаће псето
с незапослених псића целом четом.
Натпевавале се из зелене тмуше
зебе, конопљарке и грмуше.
Надигравали се сунчеви одблесци
с веверицама немирним у лесци.
Надусхићавала се бића цела свита
са снопом јутарњих светлосних усхита.
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Богато детињство
У детињству сам била кнегиња,
имала сам и свога кнеза,
претворена од неког врача
у високо дрво бора,
имала сам и супарница
лепших од себе, бреза,
и имала неколико
славуја удварача.
И као кнегиња свака,
или кнежевска сестра,
имала сам три оркестра:
оркестар зрикаваца,
што свира за првог мрака,
и птичији оркестар са храста,
и жабљи са жабљака.
Имала сам десет воденица
на речном рукавцу,
од кукурузовине свака,
још ми певају у слуху,
и десет зелених чардака
и кула у ваздуху,
још с прозора и светлости њине
одблесак понеки сине.
Имала сам кнежевска ловишта
лептира и вилиних коњица,
имала своје воћњаке
јагода и купина,
модрих трњина и леска
читаве дрвореде.
Штета је само што нисам
имала кћер или сина
да ми кнежевину наследе.
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________ Дете у торби ________

необично школовање
Учила ја сам музику
код птица из завичаја,
да им имена не ређам,
фрулу код коса и славуја,
а часове из солфеђа
давала ми је нека
весела сеница смеђа.

5

Учила сам домаћинство
код веверица лешничара
и дроздова винара,
и медвед је стари пристô
да ме учи за пчелара.

10

Часове филозофије
давао ми је лисац
уџбеника шумских писац,
и завичајне змије
и чувени словослов
ћук богослов.

15

Земљопису ме је учило
гусака дивљих јато
и јато прозеблих ждрала,
као професор географ спремно,
и одлично знам сада зато
где је Море Средоземно
и земље с његових обала.
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________ Десанка Максимовић ________

подигни на небо очи
Девојчице, с времена на време
подигни на небо очи.
Утрчала су сада
у њега изненада
бела свилена стада.

5

Овнови витороги
међу њима су многи,
играју се и боду
по небескоме своду.
Девојчице, с времена на време
подигни на небо очи.

10

Упливала је с југа
чамаца поворка дуга
и водом модром вијуга.
Разапела се златна
танана једра и платна.
Ко ли се вози, погоди,
по бистрој небеској води.

15

А с другог, ено, краја
пуно китова, аждаја
небеса сад осваја.

20

Сунце иза облака
на свиту једрењака,
на китова пераја,
баца снопове сјаја.

25

Девојчице, с времена на време
подигни на небо очи.
Помислила би твој тата
узјахао свога хата,
да не знаш да је сада
негде у кући, сред града.

30
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САДРЖАЈ

Мај
Ја сам мај сунчев вратар:
кад оно пође у наша атар
са неба одозгор,
ја станем на вратнице
и паднем преда њ нице,
у свој га уведем двор.

5

Ја сам мај новотар,
кроз сваки на свету котар
вртове подижем сам;
за један тили дан,
када птица нема стан,
ја јој га сазидам.

10

Ја сам ливада позлатар:
од првог до последњег ката
по свету прастаром
додирујем кичицом
црвеном, плавом, жутом,
по неколико пута
сваке травчице дом.

15

Ја сам мај сунчев вратар,
ја сам пролећу барјактар,
на сваки кров и трем,
на куле и чардаке,
куд паднем на конаке,
стег његов истакнем.

20

25
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________ Десанка Максимовић ________

Сама је у соби бака
Сама је у соби бака,
слуша цврчка са огњишта,
и рекло би се да дрема,
да не размишља ништа.
А она се тихо сећа,
сад неког бола, сад лика,
сад игре веселе, давне,
сад кога малог врсника,

5

сада руку своје мајке
и њених седих власи,
и њених вечерњих прича
кад се светлост угаси.

10

Сама је у соби бака,
слуша цврчка са огњишта,
и рекло би се да дрема,
да не размишља ништа.

15

А она се сећа деце
док су јој била мала
и којим је именом које
од милоште прозвала,

20

и првих њихових речи
и суза њихових и смеха
и како су цветала и расла
и где су имала успеха.
Сама је у соби бака,
слуша цврчка са огњишта,
и рекло би се да дрема,
да не размишља ништа.

25

А она се с тугом сећа
своје прве старачке боре
и како јој руке више
нису могле никог да дворе.

30

И како је слатка била
обична са чесме вода
кад јој је унуче које
радо потрчи дода.

35
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________ Дете у торби ________

Сама је у соби бака,
слуша цврчка са огњишта,
и рекло би се да дрема,
да не размишља ништа.

40

А она се тихо сећа
и сав свој живот сабира
и прижељкује можда
одлазак у земљу мира.
Погладиће још једном
златна унучића темена,
насмешити се на њих
и отићи за сва времена.

45
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________ Десанка Максимовић ________

Тако је причала моја бака
Ко први лети на шумској стази
комадић спази
гујиног свлака,
или сухо змијско рухо цело,
тако је причала моја бака,
наћи ће сутрадан под узглављем
сребрнасто ново одело.
Ко први угледа изнад живица
и зрела жита
у предвечерје немирног свица,
тако бар моја бака вели,
сањаће јуни
и јули цели
да су му дланови звезда пуни.

5

10

Ко први у шуми спази рој пчела
да се дрвету о грану хвата,
говорила је моја бака,
живота цела
снова ће га пратити јата.

15

Ко први с пролећа кукавицу
чује да кука,
да нариче,
казивала је моја бака,
умеће увек да измишља
у час зимскога полумрака
за децу тужне песме и приче.

20
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________ Дете у торби ________

Бајка о тврдоглавој змији
Био једном, у стара времена,
змијски цар
и царица, његова жена,
па имали сијасет слугу,
женских и мушких,
поворку дугу
шарки, удава, белоушки.
Јединицу кћер тога цара
просио змијски кнез до кнеза,
али се принцеза,
јединица цара,
заљуби у обичног зелембаћа
пуног жутих шара.
А цар, куд ће, шта ће,
даде је зелембаћу жутих пега,
али је прокле,
кад већ нецарски укус има,
да не рађа царске змије,
него обичне зелембаће,
рођаке сељацима гуштерима.
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________ Десанка Максимовић ________

Бака шаљивчина
Била у неких дечака
шаљивчина бака
и правила се често глува.
Када јој унуци рекну:
–Бако, бојимо се ћурка –
она одврати брзо:
– Шта кажете! Дошао ујка!
– Није дошао ујка,
него се бојимо ћурка.
– Досадила вам, велите жмурка!
А ви се играјте шуге,
или које игре друге.
– Није нам досадила жмурка,
није дошао ујка,
него се бојимо ћурка.
– Тек сад вас добро чујем,
вели бака на муку дечака, –
видели сте у трави штурка.
– Нисмо видели штурка,
него се бојимо ћурка.
– Па што не кажете тако!
Срели сте, значи, јутрос,
Стевицу промућурка.
– Нисмо срели промућурка,
није нам досадила жмурка,
није дошао ујка,
него се бојимо ћурка,
нашега старог пурана.
– Е, тек вас сад разумем:
срушила се на реци брана.
– Није се срушила брана,
него се бојимо ћурана.
– Ето, како сам глува!
Хоћете јабуку с ормана.
А углас оба дечака:
дивно ли чује наша бака!
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________ Дете у торби ________

неустрашива бака
Била нека бака неустрашива,
што ретко бива,
и заједно са унуком
искрала се до воћњака
и најела зелених шљива.
И кад су их питали
мама и тата
и несрећни деда
зашто их грозница хвата,
слагали су и унук и бака
да су пили сувише млека
код неког сељака.

5

10
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________ Десанка Максимовић ________

неспоразум
Бако, разбио сам чашу.
Молим те мами кажи
да си је ти разбила
кад си мала била.
Важи!

5

А бака,
наглува и расејана,
није га разумела
и када је чула
мамину љутњу и буку,
дотрчала је и рекла:
– Не криви дечака!
Та проклета здела
мени је испала из руку.

10
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________ Дете у торби ________

најбоља мама
Стоје у ђачком дворишту
девојчице и дечаци мали
и сваки своју маму
хвали ли, хвали.
Моја мама је шваља, –
вели поносито Мица, –
она у једном дану,
скроји по десет капута,
по десет хаљиница
и точак на машини
обрне безброј пута.

5

10

Моја мама је праља, –
јави се трећак Која, –
што она опере то је
опрано како ваља.
Из њених руку изиђу
оковратници бели,
кецељице без мрља,
она рубље убели
ма како да се испрља.

15

20

Слушала нестрпљиво
то девојчица Дарка,
па рекла гласно, живо: –
Моја мама је сликарка. –
Она небо, сунце,
и градове пресликава
и децу на игралишту
и птицу и ситног мрава.

25

А моја је мама
учитељица најбоља.
Она до јануара
научи ђаке сва слова,
а никад их не туче
и кад кара благо кара –
хвали своју маму Јова.

30

35

Е, а моја је мама, –
слушајте малога Гају, –
кондуктер на трамвају.
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________ Десанка Максимовић ________

Целога дана стоји
и јоште ноћи пола,
продаје карте и виче:
Изволте у кола!

40

Није то ништа, –
рећи ће сада и Саво: –
нама је умро тата
и мама моја од зоре
продаје новине градом
те мене и мога брата
исхрањује својим радом.

45

Нестрпљиво се тада
утаче у реч Рада: –
Моја је у рату мајка
била војник и партизанка,
тукла је Талијане и Немце
да ја живим у слободи,
да буде слободно свако
дете које се роди.

50

55

Али слушајте сада
дечка немирка Пећу: –
Моја је мама најбоља
у своме предузећу.
По цео дан продаје
шећер, брашно и сапуне,
и никад погрешно
не сабере рачуне.

60

65

Моја мамица прима
важна на пошти писма, –
на то ће првак Сима. –
Ко год што пише коме
и шаље у земље стране
пред прозор где мама ради
мора у ред да стане.

70

Моја мама је важнија.
Моја мама децу лечи,
јави се плавушан Мија. –
Увече кад с посла дође,
узвикне још са врата:
Излечила сам ону бебу!
Оздравио је онај бата!

75
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________ Дете у торби ________

Слушао дечак Коља
па прошаптао кроз сузе: –
Моја мама је најбоља,
она зна све што друге знају:
она шије, кува, рачуна,
она зна да везе и плете
и да излечи дете.
Учитељица их је
све редом саслушала
и рекла: –
Зашто се препирете!
Свака је мама најбоља.

80

85

90
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________ Десанка Максимовић ________

Мама му прашта
Било мушкарче неко
неразумно, мало,
па казало мами:
– Будало,
иди од мене далеко,
нећу да пијем млеко!

5

Мама од туге,
шта ће, куд ће,
побегла од куће,
сузе јој теку,
и стала да лута
крај реке, крај пута.

10

Наједном зачу глас
слабачак неки
како дозива
издалека, преко њива:
– Мамице, где си?
Одмах се врати!
На мене се не љути.
Попићу све млеко,
нећу просути.

15

20

А мама, као да има крила,
полете кући
од радости певајући.
Пева и чује са свих страна,
из дворишта и башта,
довикује ветар ветру,
грани грана:
– Гле, мама му прашта,
мама му прашта!

25

30
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________ Дете у торби ________

Размештање ђака по клупама
У разреду учитељ стоји,
око њега букварци,
девојчице и дечаци
поседали куд који,
учионица се роји.

5

Сад ће за који тренутак
учитељ да их ређа.
– Тамо у клупу, у кутак,
нека седну Јова и Неђа.
А они се крију један другом за плећа
и вичу:
– Ми нећемо тамо,
то је клупа магарећа!
Буни се и дебељка Ружа:
– Не волим да седим до Косте,
он носи опанке просте.

10

15

И Даница се пући:
– Ја бих волела са Недом,
ми живимо у истој кући.
Али се учитељ, гради
да не чује ову буру
и говори гласно даље:

20

– Тамо до стола ћемо Ђуру;
Милица, Петар и Мата
нека седну у клупу до врата.

25

А Милица се буни
и око учитеља тиска:
– Нама је та клупа ниска!
И виче малишан Стева:
– Поздравила вас моја бака
да ме ставите у клупу
до најмирнијег ђака.

30

До охола плаче Стана:
– Нећу да седим до Панте.
Мој тата је добио јуче
за поморског капетана,
а његов оправља канте.

35
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А учитељ ће живо:
– Ни ја нећу вас да учим,
сто ми се не свиђа овај,
у другом разреду је бољи,
ни размаженост ваша
није ми у вољи.

40

Погледали се букварци,
стао сваки да се стиди
и повикали углас:
– Не иди од нас, не иди!
Били смо много глупи,
седећемо где ти кажеш,
у којој хоћеш клупи.

45

50

334

ПОЧЕТАК

ТРАЖИ
САДРЖАЈ

________ Дете у торби ________

Robek Uge*
Имала сам давно ђачића,
звали смо га Robek Uge,
био је то дечак мио,
очију пуних туге.
У дневнику је био записан
као Константин Злица,
а што смо га Robekom звали,
крива је ћирилица.
Написала сам једном на табли:
„Човек иде“, реченицу просту
и прозвала да је прочита
малога Злицу Косту.
Како је нама у разред
однекуд из Славоније пао,
на ћирилицу се није
још био навикао.

5

10

15

И онако збуњен прочита
„robek uge“ место „човек иде“,
а од смеха ђачкога се
таваница на земљу скиде.

20

После су га и професори и ђаци
кроз гимназије дане дуге
од милоште увек звали:
наш странац Robek Uge.

*	Наслов је написан латиницом и означава надимак дечака, а из песме се види како га је добио.
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САДРЖАЈ

Чиоде
Ставили у столицу
неки прилењи ђаци чиоде
нашем старом математичару
кад седне, да се набоде.
Али ни професори ваљда нису
тако наивни ни луди –
осете и они добро
као што однекуд загуди.
Кад се професор стари
био помолио на врата,
погледала је Мара у Јелу,
а на Јована намигнула Ката.
Подгурнуо Јова Стеву,
насмејала се Нада у шаку,
шта су смислили погоди
математичар у длаку.

5

10

15

По разреду свуд погледа
па стаде до Стеве и Боре
и смешкајући се рече:
– Један од вас нека иде горе
и седне на моје место,
а можда ћете стати и оба,
а ја ћу у вашу клупу
да се сетим ђачког доба.
Како се утишао разред,
да ли вам је да знате!
А професор домишљати вели:
– Идите, шта чекате!
Побледели сироти ђаци,
изгубили сваку наду,
да ли сад да на игле седну,
или грех поштено признаду?
Стегли су срце и најпре
обазриво се спусти Стева:
шта значи на чиоду сести,
није могао ни да снева.

20

25

30

35

336

ПОЧЕТАК

ТРАЖИ
САДРЖАЈ

________ Дете у торби ________

Пре него што си тренуо оком,
дигао се са јауком
и побегао у ходник
држећи се за тур руком.
А професор као да не чује
ученички смех и вику,
изађе полако на таблу
и поче математику.
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________ Десанка Максимовић ________

Загонетна торба
Водила сам једном на излет ђаке,
сви су понели торбице хране пуне
и чим смо стигли до на врх Авале,
поседали су под лиснате круне
и повадили што су им спремиле мајке.
Што замислите било је ту свега,
од белога хлеба до црнога лука,
од меда у саћу до млека птичијега.
Само торбица једна виси о грани
загонетна и дупке набијена,
и само девојчици једној не једе се,
ослоњена седи о стабло клена.
Другарице је гледају с подозрењем:
што другом не да ако већ не једе сама,
и чујем како је тврдицом називају
и љуте се што неће с другарицама.
– Ко не једе нека пође по воду! –
најзад је неко викнуо у шали,
а тобожња тврдица се одмах дигла
као да су је на часу прозвали.
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Само што је она за брдо замакла,
сашапташе се цурице раздрагане
и једна брзо отрча и скиде
њезину пуну торбицу са гране.
Замишљале су да ће у њој наћи
кувана јаја, колаче, чоколаде;
али када су отвориле, разред
сав као укопан, забезекнут стаде.
У торбици што их је онако чикала
обешена о танку грану клена
уместо јаја стајала је просто
обична новинска хартија набијена.
Девојчице поцрвенеше од стида,
шта би чиниле нису саме знале,
није им више било ни до игре,
ни смеха, ни јела, нити до Авале.
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________ Дете у торби ________

Одлучимо да торбу вратимо на место
и да се градимо да ништа не знамо.
А шта је даље било, није важно,
хтели смо само довде да испричамо.
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САДРЖАЈ

Свици
Враћала сам се летос
с ђацима са излета,
а мрак изненада паде,
не видим прст пред оком,
не видим дрвета ни цвета,
ни човека, ни зграде.

5

Забринем се јако шта ћу
и како ћу с њима у тами,
а они се досете сами:
дечаци похватају свице
румене и зеленожуте
и ставе их на капуте,
а девојчице сакупе
оне модрикастоплаве
и нанижу око главе.

10

15

Тако пуни тих светлих
значака и ордења
налазили су се лако
између букава и вења.
И мене као вођу
тој светлуцавој свити
неко несташно дете
свицима сву окити.

20

И затим сви на броју,
и сви орденовани
уђосмо у варош своју
као из какве бајке
каплари и капетани.

25
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САДРЖАЈ

пешак
Пошао дечак с југа Норвешке
храбро све до Норд Капа пешке.
Застајкивао крај сваког слапа,
крај свих снежних планинских капа,
украј свакога светла фјорда
и где зажубори речна вода,
покрај цркава, дашчаних зграда.
Ноћивао на искрају села и града,
лети брези и храсту у хладу,
у сенци какве куће у граду,
или просто испод неба плава;
зими у топлој стаји крава
или у сухој трави сенара.
Понешто је и радити знао
и људима је уз пут помагао.
Хранили су га оним што се затекло:
пастири би му кромпир испекли,
млека му пружала понека бака,
некад је добијао хлеб од ђака;
живео је и о шумском воћу,
није бирао: то нећу, а то хоћу.
Ишао тако, ишао, ишао,
неуморнији од реке и слапа
жељан увек незнаних даљина,
а кад је стигао до Норд Капа –
било му је двадесет година.
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Беле ноћи
Причао унуку чудне ствари
интернирац из Норвешке:
како тамо, на северу света,
кад настану лета,
сунце сја преко ноћи целе
па су и оне као дан беле.
Виде се куће, планине и реке,
види се маслачак, мрав и трава,
може да се пише и да се чита.
А унук упита:
како онда не настане збрка,
како се дан и ноћ не побрка,
кад су једнаке,
како тамо погоде људи
када треба да се спава,
кад да се буди;
како могу знати маме и баке
кад морају за школу будити ђаке.
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________ Дете у торби ________

поздрав из норвешке
Доносим вам из Норвешке много поздрава,
поздрављају вас норвешка небеса плава,
поздравља ђаке сваког шумског среза
белобока из Нарвика бреза.
Поздравила шуме Дурмитора
дивовска изнад Флама гора.
Поздравила са фјордова дуга
три водоплавна савска округа.
Поздравила северњачка стара јела
неколико четинарских српских села.
Поздравио рибар из Сволвера
рибара који Јадраном чамац тера.
Поздравиле из фјордова лађе
сваки брод који се у Боки нађе.
Поздравио брзи воз из Осла
возове који имају много посла,
а норвешке возовође
свакога ко у Норвешку пође.
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________ Десанка Максимовић ________

преступна година
Подарила година седамдесет шеста
људима широм цела света
фебруарски још један дан,
прекобројан, изненадан.
Још један дан,
јоште једнога сунца сјај,
још један мамин загрљај,
још један ђачки доручак,
још један задатак кратак и лак,
још једна тројка, четворка, пет.
Зна владарка прекобројних дана
да обрадује понекад свет.
Знате ли, ђаци, шта то значи
јоште један дан живота,
па био зимски, био сив;
још једнога свитања дивота:
триста шесет шести пут си жив!
Не могу ни мати, ни отац, ни брат,
подарити ниједан живота сат,
ни прекобројан један трен,
прекобројан људски сан;
а од владарке прекобројних дана
целом свету је поклоњен
један претпролећни цео дан.
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________ Дете у торби ________

Тренутак ћутања
Умро је песник деце Григор Витез,
отишао је одовуд крадомице.
Тренутак ћутања, децо у дворани,
тренутак ћутања, потоци и птице.
Он је сад у шуми где дрвеће хода,
где помрчина своје вранце преже,
где нема цвећа, трешања ни јагода.
Јеси ли тамо, Григоре Витеже?
За њим се спустила тешка рампа,
не могу га више дозвати деца;
он је у далекој штампарији где се штампа
сунце и звезде и лице месеца.
Он је у творници где се за смех дечји,
за снове дечје, песници, када умру, боре –
можда је тамо него на земљи пречи.
Јеси ли тамо, Витеже Григоре?
Сред најпространије на свету дворане
он је сам сада и срце му се стеже,
и не може више међу нас да бане.
Јеси ли тамо, Григоре Витеже?
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САДРЖАЈ

песма
Била једном нека песма
зачудо топла, зачудо тиха,
али је некако при рођењу
без једнога остала стиха.
Добри су се градили људи
да не виде ту њену ману
и песма се једном усуди
да изиђе пред свет и то по дану.
Међутим је неки човек зао
повикао за њом: „Хрома је, хрома!“
И она је побегла уплашено
и није излазила више из дома.
А била је нежнија од маслачка,
била је нежнија од јагода,
и патила је, патила много,
што не може као сви да хода.
Али по старом закону неком
који и песме обухвата,
пробудила се изненада
једнога јутра као крилата.
Окрилатила је песма хрома
и мада нема једнога стиха,
лети високо, високо веома,
зачудо топла, зачудо тиха.
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________ Дете у торби ________

За грм, друже
С краја северног на крај јужни
падају звезда ватромети,
то из тамница беже сужни.
За грм, другови, метак лети!
Беже ли Алжирци или Вијетнамци,
падају звезде са небеса,
Кумова Слама се у мрак стреса.
За грм, бегунче, живот спаси!
Падне звезда са звезданог венца
и у ноћ потоне као ронац,
кад у туђини гоне Словенца,
кад с печалбе утекне Македонац.
Када у рату курири ђаци
срећно мину душманске страже,
звезда се у понор таме баци.
За грм, курири, меци вас траже!
Кад у свет крене Пепељуга
да се спасе од зле маћехе,
небом мине комета дуга.
За грм, Пепељуго! Испод стрехе!
Кад из окова мисао људска
у слободу побећи сања,
небо запара муња уска.
За грм, буктињо, мрачњак те гања!
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Друга изложба деце сликара
Доказ да су лубенице зреле
Стоје лубеница пуна кола.
Зелена им кора
као трава.
А да бисте веровали
сликарки Зденки
да су лубенице зреле,
нацртала је споља
неколико црних семенки.
И имала је права!

5

пилићи
Поређало се пиле до пилета
као да је војника чета
пошла да шета.
Крај њих петао
као генерал корача,
само нема сабље ни мача.
И све би на цртежу било
како треба,
и не може бити боље,
али су четири пилета
закорачила чак преко неба –
мало им је било ливада и поље.

5

10

ново техничко откриће
Ауто дужи а ужи од фиће
пошао низ пут да врља,
али се као други
на точковима не котрља,
већ му на крову неки чича
седи и маше са два бича
и тако се и без точкова
справа ова полако миче.

5
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САДРЖАЈ

Цртало дошколско сељаче
из србијанске Раче.

10

кревети за селице
Пружила се обала Африке
и по њој, колико је дуга,
поређано много креветића,
јер ће ових дана
у пределе југа,
где пече звезда,
стићи пуно славуја и царића,
побеглих од снега и хладноће,
па да имају постељице
да преноће.

5

10

Цртао четворогодишњи Мића
који никад није видео гнезда.

Баук
У пољу, ено,
стоји огромно сено.
Али зашто на њега лаје куче?
Зашто је деда дигао мотку
да сено туче?
Не бојте се,
није сликар ништа побркô,
него му је бака казала јуче
да се баук под сено увукô.

5

Родиле су бундеве
У повртњаку леже бундеве
велике као грудве снега,
и свакој покрај скута
по ситна бундевица жута
нацртана без замерке.
То су бундеве маме
и њихове ћерке.

5

Тако је речи:
„Родиле су бундеве“
разумела мала сликарка Љерка.
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Мали зидар
Изумело неко дете
начин зидања нов:
висока његова палата
између свакога спрата
има по шиљат кров.
Зато се свакога сата
од сваког поветарца може
срушити ова палата
као кула од карата.

5

акварела
Небеса сасвим плава
и невероватно чиста
дижу се изнад њива
и над маленим селом.
Из неба ко из језера
отиче дуга река
и пољем се разлива.

5

То је девојчица нека
први пут у животу
сликала акварелом.

10

Детелина с четири листа
Пред вама је равно поље,
на њему десетак струка
детелине с четири листа.
И шта све неће малом
сликару на ум пасти –
листови су четвртасти
као поштанска марка.

5

То је цртеж дечака
Јаковљевића Жарка.

на јесењем тргу
Свега на том тргу има,
или ми се тако чини,
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само је све необично
и по боји и величини:
грожђе је као рибизле ситно,
краставци крупнији од дулека,
а бундева већа од човека.
Ту су цвекле
по величини купус претекле,
и трешње су веће
од главе дечје.
Вишње се као различак плаве,
а купусу на врх главе
нацртане црне очи.
Под заклетвом ово сведочим.

5

10

15

Тата теретњак
Стоји рода на крову
фабрике играчака,
раширила крила
и држи у кљуну
два мајушна аутомобила.

5

А у фабричком дворишту
испред теретњака
написао је бата:
„Ово је њихов тата“.

Залутали
Птице лете небом,
а рибе плове водом;
али и птица може да скрене с пута,
и риба да залута.
Тако су две мале рибе црвене,
крљуштима покривене
као црепом,
на цртежу цурице Јелене,
у небу се нашле једном згодом,
а под водом
један зелен врабац.
То вам је као кад ко пође
у Сарајево,
а стигне у Шабац.
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петао гаћан
Била данас домаћа задаћа
да се нацрта петао гаћан.
И девојчица нека градска,
не да јој ласкам,
нацртала збиља дивног петла:
застао мирно у месту,
има шарен реп
и црвену кресту;
али није знала
како се цртају гаће од перја,
и, куд ће, шта ће,
навукла му као код бате
лажигаће.

5

10

Дугорука тета
Ево једне необичне тете:
лева рука јој допире до бока,
а десна чак до пете.
Нису јој једнака ни оба ока:
једно јој је ситно као у врапца,
а друго је тета ова
избуљила као сова.

5

Ђурђевак
Учитељица првог разреда
задала ђацима свима одреда
да нацртају цвет ђурђевак.
Сад погледајте, за име света,
шта на дечјем цртежу цвета:
нацртао најмлађи првак, Љуба,
ђурђевак као нису зуба,
а сусед његов у клупи Стева,
насликао ситан бели левак,
док на цртежу мале Јокице
ђурђевак
на кукурузне личи кокице.
Тако то бива кад немаш баште,
а имаш пуно детиње маште.
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Шуто теленце
Пред изложбу цела школа
цртала је краву, теле и вола.
Радиле су сузе и гуме,
а ипак је једна слика
била славна –
ако ко разуме!
Код све деце је и телад
имала рошчиће,
само је једно теле,
кравина беба нова,
било без рогова.
Али да би учитељица знала,
да ће и њему
они нићи једног дана,
девојчица их је Нела
и њему нацртала –
само негде изван чела.
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Трпеза на води
Нацртај, дечаче, ако ти није тешко,
шта сам видела на фјорду у Норвешкој:
стоји камен као округао сто,
маховином застрвен,
и на њему се јата птица,
можда патака, можда галеба,
однекуд свако вече створе,
не знам да ли долећу с неба,
или доплове морем.
И тад почне туча бесомучна,
отимају се бог би знао о што, –
можда о рибе, можда о шкољке,
чини се хоће пошто-пото
да напуне кљунове и вољке,
А можда се на камену догађа
најобичнија птичја свађа.

Фјорд сликар
Око зеленога острвца
које са копном спаја
танушна врпца
насликала предвечерња вода
356

5

10

15

ПОЧЕТАК

ТРАЖИ
САДРЖАЈ

________ Дете у торби ________

тихога фјорда
цвет са четири округласта
крунична листа.
Један је пун златна сјаја,
други је наранџаст сав,
трећи је као јоргован,
а четврти плав
као небо у јасан дан.
Мали сликари моји,
ко нацрта овај цвет
и све ове боје споји,
добиће пет.
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нешто лако
Ево овако:
камп на обали покрај мора,
и на ужету између шатора,
суше се убруси, најлонске вреће,
рупчићи, мајице, купаће гаће,
мање и веће,
све боје јарке и дречеће.
Бојите како ко уме и хоће.
(Зло би било да треба сликати
цвеће и воће.)
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Штампарске грешке
I
Да видите какве све смешне и тешке
штампари праве грешке:
како лађа плови кучином,
уместо пучином,
како се морем ваља девети кал,
како дечак ставља на главу шапу,
како су ђаци добили обојке,
уместо двојке,
како се на крају реченице
стављају мачке,
како постоје три глаголска зачина,
како се особена имена пишу
великим оловом,
како су реченички знаци:
награде и кртице и мамузе,
уместо заграде, цртице и паузе,
како у нашем језику има више сложених кремена,
како су ја, ти и он личне каменице,
како је неког ујело бесно јуче,
уместо куче,
како је песник увек сновима слон,
уместо склон,
како убилно певају славуји,
како је косац убио у трави две мује,
како с неба падају бујне шише,
како ветар умом брише,
како неко воли да једе топлу муху,
како су талијанска храна
змије и мужеви,
како војници пуцају из попова.
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II
Како је сељак упрегао у плуг болове,
уместо волове,
како се рибе лове на лудице,
како у прашуми завијају хигијене,
како је оштар вид у кудеља,
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уместо гундеља,
како под земљом рију новци,
уместо ровци,
како се таласају поља коби,
уместо зоби,
како се хлеб меси од мита,
уместо од жита,
како се на тргу продају
ничији савези,
уместо птичији кавези,
како је неко јео зевзеке и фабрике,
уместо ђевреке и паприке,
како у повртњаку расту
бели кук, страх и црква,
уместо бели лук, грах и мрква,
како болесници треба
на време да се бече,
како су пекари доктори медицине,
како треба веровати у пауке,
уместо у науке,
како се опека прави од кине,
уместо од глине,
како је лак предмет бојна окука,
уместо војна обука,
како су по Београду свуда,
никле нове браде,
уместо нове зграде,
како у Војводини живе поред Срба
Ковачи и Лађари,
уместо Словаци и Мађари,
како су у свету чувене наше треске,
уместо фреске,
како се јунак попе на горње бардаке,
уместо чардаке,
како су главне босанске вароши
Барајево, Баба Лука и Ђузла,
уместо Сарајево, Бањалука и Тузла,
како је Шабац највећи град у бачви,
уместо у Мачви,
како су наши фузбалери
постали светски лампиони,
уместо шампиони.
Нашла сам недавно
још неке смешне и тешке
штампарске грешке:
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Како нема свако дете по две жабе –
уместо бабе,
како је наша мама ноћас родила две зебе –
уместо бебе,
како нема врата док не роди мајка –
уместо нема брата,
како се у старо доба лечило кравама –
уместо травама,
како је најбоље засладити дедом –
уместо медом,
како се нана у науци зове летвица –
уместо метвица,
како се лечи назеб чајем од сипе –
уместо липе,
како су краве и волови богати –
уместо рогати,
како се инсекти у нашем језику зову џукци –
уместо кукци,
како се прсти код оваца зову жапци
уместо папци,
како се ретко нађе коњ прави целац
уместо белац,
како је најнемирнија домаћа животиња лоза –
уместо коза,
како ја волим мирис покошених мрава –
уместо трава,
како сељак носи пуну котарицу муња –
уместо дуња,
како треба да се зна време вечери и кучку –
уместо ручку,
како пред обедом треба пожелети добар лек –
уместо добар тек,
како су државом некада владали маљеви –
уместо краљеви,
како је ћутање блато –
уместо злато,
како се човек веже за реч, а во за богове
уместо рогове,
како је најугодније путовати бозом –
уместо возом,
како је неки сиромах добио милион на возу –
уместо лозу,
како је Стеван вредан мечак –
уместо дечак,
како не треба куповати лоз ако немаш вреће –
уместо среће,
360

85

90

95

100

105

110

115

120

125

ПОЧЕТАК

ТРАЖИ
САДРЖАЈ

________ Дете у торби ________

како се у зимској сезони давало пет нових комада
уместо помада.
како се у апотеци може купити сваки срем –
уместо крем.
како најбоље прасе добије најбољу ћушку –
уместо крушку.
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Велики разлог
Био неки дечак
ни бољи ни гори него други,
ни лепши много,
али је имао две кравате
какве носе глумци и тате
и уз то уске панталоне, –
па куд пође,
девојчице се крај њега јате.
И била девојчица
ни боља ни гора него друге,
ни лепша много,
али је имала оксидисане
увојке плаве,
и нокте дуге
као у маме и у нане, –
па су трчали за њом дечаци
овог лета
као да је с другог континента.
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помодар Рада
У нашега Раде
само пола браде.
Брада му не расте
ни као код деда,
ни као код тата,
ни проналазача
славних патената,
ни ко у Толстоја,
ни као у Канта –
у нашега Раде
само пола браде.
У нашега Раде
расте дуга коса
црвенкасто риђа,
црвенкасто златна,
ко у Барбаросе,
као у пирата.
И зато се Рада
Јеленици, Јелени,
необично свиђа.
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помодарка
Јеленица, Јелена,
потпуно је шарена:
очи су јој плаве,
очни капци зелени,
црна јој је веђа,
усне су јој беле,
нокти су јој црвени,
са лева је плавуша,
а са десна смеђа.
Шарена је цела
као цветна леја.
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лекцијаши
Мудри наши лекцијаши,
хајде да се преслишамо од почетка,
да видимо да ли вреде
оцене забележене
прошлог петка,
прошле среде.

5

Мудри наши лекцијаши,
знање вам је ко решето,
као сито,
знате свако слово треће,
гору, реку, море пето,
и острво које веће.
Нико од вас није чито
све по реду.
Све је само започето.

15

Мудри наши лекцијаши,
вашег знања зграда пада
од првога поветарца,
ваше знање, мили наши,
у воду се пола баца.
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Зналци језика
Слушај Стану уштиркану,
има белу машну,
има белу ташну,
а говори да је
из Велику Плану.

5

Слушај Мишу, званог Миш,
хоће у прваке,
а говори да је
провео у Ниш
два дана код баке.
И Ката и Злата
у говору греше,
причају нам како
своју баку волу,
а годину дана
већ иду у школу.
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Савремена бака
Бако, бако, сиротице стара
мораш место унука
да пишеш задатке:
прво црте косе,
као кончић танке,
после црте праве,
дугачке и кратке.
Мораш из буквара
да тумачиш слике,
решаваш рачуне.
Бако, бако, сиротице стара,
мораш дечку да црташ
голубе и жуне,
мораш да зарезујеш
оловку и бојицу.
Бако, бако,
вредиш за петорицу!
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Дарежљиви тата
Тата, тата,
већ нас ужас хвата
кад станеш куповати
најпре звечку плаву,
па гуменог хата,
па моторни чамац
што плови низ каду;
када почнеш тражити
по целоме граду
ауто с антеном,
железницу с шинама
не питајући цену,
кад мораднеш створити
потковане санке,
па бицикл прави,
и чамац са веслима
да плови по Сави,
и правцати мотор
који може возити
у Загреб и Котор,
напослетку фићу.
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Тата, тата,
већ нас ужас хвата.
Боље је за времена
да се зауставиш
на гумен-коњићу
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наш учитељ првог разреда
– Учитељу, онај каже
како волим да се тужакам.
– Реци му да је сврака!
– Молим, учитељу, Иван се опет
о мене качи.
– А ти плачи!

5

– Учитељу, Зора вели
да имам очи као Кинези.
– А ти друкчије навези!
– Молим, учитељу, Стеван ми је
узео из торбе гуму,
– Имаћу то на уму!
– Учитељу, овај ми ижврљао
нову књигу.
– На весеље удри бригу!

10

15

– Молим, учитељу, овај ме
једнако чепа.
– Направи се, благо мени, слепа!
– Учитељу, Петар каже
да мој тата има пара.
– Онда са њим не разговарај!

20

– Молим, учитељу,
Зора је заломила креду.
– Онда је све у реду.
– Учитељу, она се девојчица
у школи кити.
– Та неће бити!
– Учитељу, Милан каже
да не волиш кад ђак тужака.
– А шта вели твоја бака?
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Стране речи
Наш дед не воли стране речи.
Кад Иван рекне: „О ривидерчи!“ –
дед одврати: „Заглади перчин!“
Уздахне ли Ана:
„Уморна сам од конверзације!“
дед дочека: „Напоље избаци је!“
Ја му понекад приговорим:
„Нетрпељив си, деде, де факто!“
А он одврати:
„Ученошћу се нисам никад лакто!“

5

10

Други пут му рекох, не знам зашто:
„Ти си, деде, без интуиције.“
А он ће на то подсмешљиво:
„Да ли се то једе или пије?“
„Мрзиш ли, деде, и реч револуцију?“
покуша Ана да га збуни.
Дед се прави невешт и вели:
„Зависи коју и зависи чију.“
„Допустићеш бар реч пропорције.
У свим уџбеницима стоји тако,“
једном ће Иван.
Дед изврда: „Ако, ако,
на ту реч страну нисам киван.“
„Страна реч је и склероза,
лекари је говоре непрестано.“
„Боље и склероза, него боза,“
одврати деда насмејано.
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надметање пијаница
– Испијмо по једну, али вредну,
нека опече грло као жар;
једна је у свету свака вредна ствар,
једна је на раменима глава,
један у земљи владар.

5

– Мало је једна, дај по једну јоште,
по два ока, по две руке људи броје;
на земљи све ствари вредне поште
по две стоје.
– Мало је две, јер како се каже,
трипут бог човеку помаже.

10

– Мало је три, по четири точка
имају таљиге и кочије,
дај и четврту, наточи је.
– Мало је четири, хајде и по пету,
на руци имамо по пет прста,
ако се који не изгуби у рату.
– Мало је пет, кажем ти ко брату,
бољи су много бројеви парни;
наливај шесту ако си ударник.

15

20

– Мало је шест, не бежи са мегдана,
нико није умро од пића,
у недељи је седам дана,
на небу је Седам Влашића.
– Мало је седам, ти не умеш да бројиш!
на небу осам Влашића стоји.

25

– Можда их је и девет на оном свету,
нисам се досад тамо пео,
испијмо наједном осму и девету.
– Мало је девет, сабеседник виче,
по десет синова имају
сиромаси из приче.
– Мало је десет, точи једанаесту,
по једанаест је гнезда на бресту.
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– Мало је једанаест, точи дванаесту,
у дванаест бивају све важније ствари,
у дванаест возови полазе за Пешту.
– Причај то другоме, – отпочиње свађа, –
у дванаест ноћу бива само крађа,
већ да пређемо сместа на тринаесту.

35

40

– Тај број никоме не доноси среће,
прескочимо га и пијмо следеће.
– Које следеће? – љутит други виче –
четрнаесте или петнаесте?
Када бих био ја на твоме месту,
наточио бих одмах седамнаесту.
– Седамнаест уопште не постоји,
то је твоја глупа шала,
него да сад почнемо из бокала.
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предео у красу
Камен па камен,
до њих ситан жбун,
а до њега њива мала
као двособни стан,
и то без кујне.

5

У првој соби се тискају
зелене салате
и цвекле ушате
као вишња рујне
и купус крупан, углавичан.

10

У другој соби
један једини станар се шири,
доброћудни пешчари кромпири.
Залази дан.
На небу ни живе душе,
а стотину цврчака
по жбуњу клеке
циче као деца и певуше.

15
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Зима на Шари
Ти растеш у петокатници
и чим се смрачи,
трипут закључаш врата,
јер могу лопови наићи
у виду просјака,
вели бака.

5

А од тебе на двеста километара
диже се Шара
где је смет до смета,
где од мраза дрво и камен пуцкета,
где ходају планински милиционари,
пси овчари,
озбиљна и тужна ока,
у бундама као северњачки генерали.
Налази се тамо брвнара ниска
и тор мали,
и нека брижна овца бака
ту украј самих врата се тиска,
да дочека вука
пре својих унучића и унука,
јер збивају се страшне ствари
горе на Шари.
Осване под буквом овца заклана
и по целцу пуно крвавих рана
и чује се лавеж овчарских паса
из дубоког баса.
И гледа из брвнаре девојчица
сваког сумрака
витлање упаљених угарака
и слуша усред снежног мора
завијање вучјих чопора.
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Ђак у планини
Далеко негде од Скопља,
Љубљане, Ниша и Сења,
усред високих планина,
основна школа има
са свега шест одељења.

5

И у њој су табла школска,
и клупе изрецкане,
и кроз прозор се виде
борове и јелове гране;
само се не чују тамо
ниоткуд звека трамваја
ни писак и хука воза,
него птичија граја
и мекетање коза.

10

Тамо, богу иза леђа,
далеко од градова, тротоара,
живи ђачић што петице ређа,
што за све има дара,
што у часу множи децимале,
што може набројати сместа
све градове, велике и мале,
што и без оловака у боји
нацрта пропланак стари
где школа стоји.
Јер у ризници природних дарова
нека правична створења
не гледају је ли рођен
у селу или граду
онај ком у изобиљу,
богзна у коме циљу,
науме памети да даду.
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Живе играчке
Има у блиском крају света,
одавде на десет хиљада корака,
село треће,
шума пета,
фабрика живих играчака.
Сви наши београдски аутомобили,
све железнице
навијане кључем,
лутка која се сама свуче
и обуче,
према њима су праве трице.
Има у блиском крају света,
одавде на десет хиљада корака,
село треће,
шума пета,
девојчица што још не зна да хода
а крај ње трчкара и пијуче
тридесет малих, живих справа,
на свакој реп, две ноге, глава,
међу њима
и живо, сасвим мало куче
што већ од јуче
само трчкара и скамуче,
не мора да се навија кључем;
и мало, права играчка, прасе,
грокће само, не навија се.
Признајем од свих на свету фабрика,
од свих вештачких рода,
највише волим сеоску фабрику
играчака
која прави справу што сама хода,
што сама лаје, сама пијуче,
навијати се не мора кључем.
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________ Дете у торби ________

Сеоски биоскоп
Где год има ливада наших,
видиш говеда на паши
иду мирно стопу по стопу,
призор као у биоскопу.
Однекуд се на стази
укаже сеоско дете,
и проломи се рика
неког беснога бика
који се као на арени
према детету устреми.

5

10

Куд да се дете дене
усред пољане голе!
Около само сена, сламе,
и три, четири тополе.
Дете избезумљено бежи
ко да осам ногу има
и као да је пузање учило
у шимпанза и орангутана
успуже се брзо
до највиших на тополи грана.

20

И тек када говеда са паше
у смирај дана оду,
дете се спусти с грана.
Хепиенд срећнији него сви
са биоскопског екрана.

25
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Шта деца у свету слушају
Природа има велику вагу
где одмерава свакога сата
сваком детету, у Рипњу и Хагу,
подједнако концерата.
Понеко дете
слуша опере и квартете,
виолине, виолончела;
понеко усред горског села,
музику ветра
и оргуље борових шума
дуге по четири километра;
понеко звецкање ситних дахира
кад јасика на брежуљку
стане да свира.
Понеко дете
слуша поваздан свирку клавира,
а понеко жубор потока
кад у белутака удари дирке;
понеко пуне сате свирке
кад хорови жаба,
у плитком виру испод граба
у трсци бара,
почну пробу с десет хиљада
својих трубача и добошара
док вече пада.
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Балет у сеоском дворишту
Изиђу прво из сена,
побочке,
три беле расперјане квочке
раширених крила.
За њима се упуте
као у кадрилу
три кокоши одевене
у златасту свилу,
а затим читава свита
у цицу пепита,
и пет њих у црном атласу
са сребром о пасу.
Потрче на прстима па се скупе
у шарене купе
и кљуновима се, тобож кивне,
пободу.
Круне им трепере у ходу,
и на ногама лепршају гривне.
Уто рупе петлови играчи,
пуни броката, злата и велура,
мамузе звецкају, кресте се црвене,
прсе груди као лук напети.
Напослетку долети као бура
петао у дворишту најјачи
и пркосно стане
спреман за игре и мегдане.
У сусрет му пођу ћурани
надменошћу напумпани,
у црноме оклопу,
о врату им рубини и мерџани.
Изненада се тад појаве
у висини,
насред неба,
два јастреба
и звизну продорно, –
а играчице и играчи
растуре се куд који,
не остане нико на бини.
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писале су новине
Писале су новине,
има томе много дана,
да ће допловити чудна, тужна лађа,
с пуно деце, црних малишана,
који су остали без тата и мама,
уточиште у нашој земљи да нађу.
Стизале су молбе са сваке стране
из Загреба, Београда и Љубљане,
из Далмације, Босне, Црне Горе, –
једва су могле поште и поштари
са толиким писмима да се боре.
Имам девојчицу златну као пчела, –
нека мати вели, –
па бих јој, док је јоште мала,
за брата дечака без мајке довела,
рођеног под сунцем Канарских обала.
Имам три детета, али бих мого, –
пишу из села Белих Шљива, –
одгајити и једну цурицу из Конга,
црнпурасту, чилу.
Знам и код нас сирочића бива,
али хоћу да покажем да мрзим силу.
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То није за птице
Писале су неке новине из Рима,
како чух,
да негде у свету папагаја има,
који сами себи зарађују крух:
семенке, зрневље и клице,
а рад баш није за птице.
Служе код неког дресера:
један иде преко затегнуте жице,
други се уз уже вере,
трећи точак крилом тера
док не добије несвестицу,
а то баш није за птицу.
Кад који погреши или стане,
дресер га хладно ошине
комадићем жице
преко крила, ногу или кљуна
и створи им ране,
а ране баш нису за птице.
И тако по целе дане
од јутра до неко доба,
а кад се сврши вежбање,
не иду из соба на грање
већ у кавезе, тамнице,
а ропство баш није за птице.
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Људско срце
– Учитељу, можеш ли ми рећи
кад ко рани црног малишана,
хоће ли из рана
црна крв потећи?
– Свако је људско срце исто,
свако воли и свако пати;
када ко рани и црно дете,
црвена крв ће
земљу и траву покапати.
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Пишемо вам кришом од маме и тате
и молимо да нам дате
бебу једну црну чим стигне испод палми, –
нека деца траже. –
Ако мама и тата не пристану,
ми ћемо је одгајити сами.
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нови мост у Мојстрани
Извидници из француског града Страсбура који су боравили
на једном од пропланака крај Мојстране у Словенији
направили су за успомену на свој боравак у нашој земљи
дрвени мост преко реке Бистрице, и то на каменим
стубовима моста који је за време рата био порушен.

Има много на свету ствари
које може друг другу да подари,
које за успомену остави гост;
а четрдесет француских извидника
подарило је селу Мојстрани
нови мост.
Јесу ли га донели са Сене старе,
са Роне можда или Лоаре,
или из неког младог сна?
Можда су га са друге пресликали,
ко то зна.
Сав је од белине, сав од сјаја,
личи на венац загрљаја
између наше земље две.
И чист је, њиме само пријатељ
наш ићи сме.
Стојећи уз мост дрвени, бели,
у Француску смо се сви пренели,
осетили се као њен гост,
радосни што између ње и нас има
још један мост.
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Ђаци добротвори
Посвећено Норвежанки Кари Мјелде и њеним
школским друговима

Вире кроз прозор ђаци:
ко то крај школе жури,
рекли би бивши војници,
рекли би и да су костури,
а можда су и просјаци,
зачуђен ђачић цени
док гледа где у поворци
праћени немачком стражом
пролазе Југословени.
Ко то сваки дан њима,
мученим у логору глађу,
уз цесту покрај школе
ставља под шкриљац, белутак
свој доручак и ручак,
да гладни уз пут нађу.
То Кнут је у лист од свеске
завио хлепчић са маслом,
Свејн оставио слаткиш,
и Отар, и сам сироче,
делио на пола кришку
коју већ јесте поче.
А кад немају што дати
добротвори, добротворке мале,
заварају немачку стражу
и осмехом бар покажу
да их воле и жале.
Ко је то спасавао од глади
ваше ујаке, стричеве, тате,
ваше суседе и деде,
и помогао да вам се врате?
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То је чета норвешких ђака,
девојчица и дечака,
на челу с две другарице:
Тове и Кари Мјелде.
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ПЕСМЕ ЗА ДЕЦУ КОЈЕ НИСУ УШЛЕ
У VI КЊИГУ САБРАНИХ ПЕСАМА
Из збирки

Река помоћница (1950)
Ветрова успаванка (1954)
Дечја соба (1942)
Шарена торбица (1943)
Пролећни састанак (1954)
Бела врана (1964)
Паукова љуљашка (1943)
Шумска љуљашка (1959)
Чудо у пољу (1961)
Врт детињства (1927)
Сунчеви поданици (1962)
Писма из шуме (1961)
Загонетке лаке за прваке ђаке (1942)
Песме о птицама (1988)
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Мали задругари
У вечерњем првом мраку
пет дечака
и толико девојчица
украј реке,
крај раскршћа оног стара,
играју се задругара.

5

Најпре свако заграђује,
најпре ређа десет међа
и живица
око њива, ливадица;
најпре пази свако дете
будна ока
да ливаду не погази
туђа стока.
Најпре мало побију се
из Перине што је њиве
у Марину гуштер пао,
проглашен за вола, кљусе.
Најпре Милош мотком шине
несрећнога каквог ровца,
преполови преко пола,
а то значи – убио је
на свом добру туђег вола.
Најпре сваки гордо јаши
на дреновом дугу пруту,
и ником га другом не да,
то је дедин коњ и ждребе,
а дете је сами деда.
Најпре деца сећају се
родитељских старих свађа:
једно другом на ливади
очи вади,
и бусеном тобож гађа.
А затим се она мире,
на њивама међе кваре
и постају задругари.
Да видите Ерић Маре,
прва своје међе скида,
низ шљунака, камичака,
па их баца на дно вира,
за њом Јован, Милош, Вида
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пруће чупа
па га носи до ломаче,
лопатицом Аџић Сава
међе брише, прекопава.

45

Само двоје деце плаче
украј реке на камену
и не скида оградица.
То је мала Лазић Ката,
понајбоља од првака
и њен брат од стрица Пера.

50

Њихов деда,
добричина, старац Рака,
својих њива јоште не да
и говори свако вече
синовима:
– Докле жив сам, не дам таћи
на имању своме међе.
И још старац вели грђе:
– Тако чине само рђе,
нерадници и голаћи.
Око ватре распаљене
оградицом својих њива
све најбољи ђак у школи
пева, скаче, води коло.
Зову Кату, Перу зову
и он с њима да ужива.

55
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Како Пера да одоли!
Подиже се са камена
па почупа и он пруће,
око своје ливадице
и однесе до пламена.

70

Само Ката упути се,
деди верна,
одмах кући,
све плачући,
брзо, брзо, све путањом;
задругари вичу за њом:
– Та куда си пошла, Като?
Ходи и ти сад у коло,
па кад деда међе скине,
кад учини што сви чине,
и ти ћеш их почупати.

75

80
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Заливање
Повртари, повртарке
пре првога дођу мрака
у задружне купушњаке;
цела чета девојчица
и дечака
недораслих за мотику.
Чујеш песму, смех и вику,
није њима грла жао,
није њима снаге жао,
по сто пута свако оде
с ведрицама
од купуса па до воде,
и за сваки модри стручак
наспе по врг, по кутао.

5

10

А на њиви крај пашњака
у дедином купушњаку
заливају Пера, Ката.
Они сами, много струка;
кад заболи децу рука,
стану уз плот, дуго вире
на њиви код задругара
шта се ради.
Тамо Стеван, Петар, Јова
с ведрицама, с котловима
носе воду са вирова,
девојчице разливају,
поје биљке;
и наједном исправе се,
развеселе и оживе
лопатице модро-сиве.
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Када буде заливено,
они часом руке скрсте
и гледају задовољно
купушњака праве врсте,
чини им се стоје ђаци
то на часу гимнастике.

35

Па повиче тада Јова,
најстарији међу њима,
завршио школу лане:
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– Де, да сада помогнемо
мало Пери, мало Кати
њихов купус заливати,
па ће зачас све да плане.
Пустимо ли да ноћ падне,
они, мали, неће моћи
завршити до поноћи.

40

45

Брзо свак се опет лати
за кутао,
па повичу, па заграје;
– На посао, на посао!
Помозимо сада Кати,
помозимо сада Пери,
јер ће, јадни, проплакати
на ливади својој сами.

50

Први воду граби Јова
па за њиме двадесетак
ведричица и вргова,
и ето их у Ракином
повртњаку.
– Гледај, Перо, гледај, Като,
гледај само шта ручице
многе могу!
Препала се много Ката
шта ће деда рећи на то,
шта ће рећи стари Рака
када чује
задругарска како деца
помажу јој да послује,
па умало не заплака.
Пера блиста сав од среће,
у забуни за струк један
по четири кутла меће.

55
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70

А код куће Ката седе
у дедино крило право,
хоће да га искушава
шта ће рећи ако сазна
шта је било,
па овако отпочела –
издалека,
тобож причу прича деди
из читанке:

75

80
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– Била тако девојчица
мала нека,
па почела да залива
купус сама.
Кад ето ти изненада
дотрчало пет дечака
и још више девојчице
у купушњак њезин тада
и залили још пре мрака...

85

90

Досети се јаду Рака,
са колена збаци Кату
па љутито на њу виче:
– Ти ли јеси
девојчица та из приче!
Да се више то не деси,
да вратнице закључате!
Да се више то не деси!

95
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породични савет
У задрузи тога дана
отпочеле две обуке.
Омладина ту је збрана,
крај задруге све се тиска;
на тле не би нигде пала,
да с дрвета падне лиска.

5

По вечери рече Боја,
најстарији унук Рајков:
– Синови се задругара
уписали сви од реда;
и остали отресити
омладинци нашег села
на обуци тој ће бити.
Пусти и ти мене, деда!

10

Рајко, љутит, и не пита
ништа даље па одбруси:
– Видим, што је више знања,
мање за ме поштовања.
Да не буде прича дуга,
нема, Бојо, од тог ништа,
ма ти била шупља глава –
не дам, не дам да задруга
мог унука васпитава.
Ћути Боја а све мисли:
– Што је деда
на задругу тако киван,
кад је у њој народ добар,
кад је у њој живот диван!
Њина деца узимају
из задруге коју хоће
књигу нову на читање,
њине деде то не бране.
А биоскоп када стигне,
своју децу задругари
потрпају сву у кола
па их возе да гледају
биоскопске живе слике,
а из наше куће није
то гледао досад нико.
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Тад Бојина мати рече:
– На обуци тој се уче
паметне и добре ствари:
како куће да се крече,
за чистоћу да се мари...

40

– Нека уче то голаћи,
плану стари.
Од лењости своје куће
не кречише цела века;
ја кречим и своје воће
у мене и свињац сија
од чистоће.

45

50

Ћути Боја и све мисли:
– Што је деда
на задругу тако киван,
кад су у њој људи добри,
кад је у њој живот диван!
На задружним радовима
певају се нове песме,
а у нашој кући не сме
дете тако да запева,
иако га срце вуче,
дигне се на њ вика, врева,
хоће деда да га туче.

55

60

И стриц Бојин, отац Катин,
тад изусти:
– Оче, пусти
слободе и нашој деци,
нека пођу на обуку!
Омладинци тамо уче
прву помоћ да укажу
ако падне ко у воду,
сломи руку,
посече се и убоде...
– Живе згоде
да лута, да беспосличи!
Рака плану.
Мом унуку то не личи.
– У задрузи, оче, веле,
Бојин отац сад отпоче,
када момци то изуче,
к’о лекари могу прави
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погодити која болест
заразна у селу влада.
Насмеја се старац громко:
– То ни лекар понекада
не погоди.

85

Ћути Боја а све мисли:
– Што је деда
на задругу тако киван,
кад су у њој људи добри,
кад је у њој живот диван!
У њих влада слога права,
у њих може да се бира
чим ко жели да се бави,
неко земљу обделава,
а алатке неко прави;
неко се о стоци брине,
напаса је и тимари;
људи као деда стари
код куће су, код живине.

90

95

100

И баби је жао било
најстаријег свог унука,
па почела око старца
да мољака и да кука:
– И Обрад ће свога сина
и кћер своју млађу дати;
даће своју децу Иван,
Петар, Сава
и сви редом задругари.

105

– Ето, зато ја и нећу,
грмну стари.
Што год, жено, они чине,
ја не марим.

110

Ћути Боја а све мисли:
– Што је деда
на задругу тако киван,
кад су у њој људи добри,
кад је у њој живот диван!
У њих увек весело је
на одмору и на раду.
Они својој деци даду
да све чине, да све уче
што у школи учитељи
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саветују, препоруче.
Њихове и жене старе,
старије од наше баке,
иду школи, међу ђаке.

125

Када оде дед да спава,
Бојина ће рећи мати:
– Шта ћеш, сине!
Сви смо хтели да те дамо,
али он је старешина,
њему не смеш мимо воље.
И стриц Бојин ту додаде:
– Не буди ми, мој синовче,
мрачан као дан покисли,
може деда за дан који
да ти се и предомисли.

130
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Млади природњаци
Ништа деда
унуцима својим не да
што задружна деца чине,
и за што он није знао
од давнине.

5

Кад је школа основала
друштво младих природњака,
говорила деди Ката
у пет па и шест наврата:
– Они, деда, саде шуме,
гаје цвеће и поврће,
и свилену гаје бубу,
и птицама куће граде,
са воћњака требе губу;
погодити сваки уме
кад ће сунце а кад киша,
кад ће бити олујина,
кад ће време да се стиша.
Они могу усред поља
да одреде света стране.
Скупљају од трава семе,
и биљчице свакојаке.
Пусти, деда, да ти и ми
идемо у природњаке!
Насмеја се деда Рака:
– За птице се небо брине,
учи их да граде гнезда,
на највишој грани горе;
оне себи станак створе,
па ма и сред крчевине.
Саме собом шуме ничу,
не чух да их ико сади.
У моје време садили се
само, децо, виногради
и воћњаци.
А што ти се тиче кише –
дочек’о сам дане старе,
читао сам календаре,
па никад не погодише,
кад ће киша, а кад сунце,
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а како ће твоји ђаци
природњаци, тек насумце.
Него се ти уразуми
и из главе то избаци.
Ту отпоче око деде
Пера да се умиљава:
– Што, дедице, не даш нама?
Природњак је Ерић Сава,
Јованина мала Дара,
па Крстићев Душан, Сретен...
– Све синови задругара,
упаде му у реч деда,
они мисле све што лети,
то се једе!
Па још грђе окоми се
на малене природњаке
и одбруси:
– Ти сад, Перо, иди плеви,
а ти, Като, за овцама,
и кад викнем, да знам – ту си!
Отерала овце Ката
иза куће на ливаду,
у крушковом седи хладу.
Пружио се широк хладак,
к’о кад простреш поњавицу,
преко цвећа, преко трава.
И свуд гледа наоколо
пружиле се сенке храшћа,
и брестова и букава,
догод можеш оком стићи
и у сваком или путник,
или деца-чобанчићи.
– Шта ли би са светом било,
крај оваца мисли Ката,
када не би било хлада,
а припече снажно сунце,
изнад земље, воде, влата,
и човека умор свлада?
Шта би било
кад на жези путник не би
нашао га изненада?
Седи она и размишља
кад ето ти утом путем
иду ђаци и жагоре,
401
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иду млади природњаци,
и у руци сваки држи
по шибљику младе горе:
чини ти се жива честа
помиче се некуд с места.

85

Гледа Ката и ужива
како иде шума жива,
по школској се пење коси,
па довикну
што је игда грло носи:
– Дајте мени дрвце које
да посадим на ливатку,
дајте трешњу или слатку
такушицу, караманку.

90

95

Одвикује с брда Коста,
вођа младих природњака:
– Немамо ти, Като, крушке,
немамо ти трешње слатке,
већ јасике трепетљике
и тополе-повијушке.
Дођи па их узми сама
и посади на пашњаку.
Ма да она деду воли
и не жели да га љути,
ту не може да одоли:
потрчала преко њиве,
ливадице и шумарка,
прескочила преко реке,
преко плота, преко јарка,
а све успут осврће се
да не спази откуд деда
куд је пошла, шта намера.

100
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115

Стигла она друговима,
а кад тамо, већ и Пера
дотрчао с друге стране
па се крије иза гране
и шибљике што је носи.
Па су тако сви заједно
по голој се пели коси
и садили танки хладак,
а стално се освртали
да их деда не угледа,
да не дође низ ливадак.
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Инжењери испитују реку
Позвали су задругари
геологе, инжењере,
да обале на речици
испитају и премере,
да обиђу блиска брда,
шуме, стење и изворе
одакле се река рађа
па да виде да ли могу
да на реци својој створе
електрану,
где ја могу зајазити,
начинити на њој брану.

5

10

Још су хтели задругари
да им кажу инжењери
колике су нужне своте
и колико радне снаге
да обале подзидају,
да за киша воду кроте;
да спроведу дуге јарке
кроз њиве и повртњаке
па да река буде као
волшебница рука жива,
сама воду да разноси
и залива.
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20

Дошли они крајем маја,
па кренули изворишту.
Дубину јој један мери
и обале испитује,
други гледа њене стране,
изворе јој трећи ишту,
испитују заокуке
и притоке, брзе руке,
старост горе и густину,
шуму, честу, крчевину.
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Ту су разне справе, метри
и оловке и шестари,
ту низ неку врвцу мотре
геометри.
И кад ко што важно нађе,
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на хартији одмах црта
и бележи;
једва да се човек снађе
у тој мрежи
црта правих, полукруга.
На хартији то се грана
о сеоској реци прича
нацртана,
дуга, дуга.
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Пристала су уз њих деца,
ђачић с торбом о рамену,
а видећеш и ког старца,
коју жену,
изишли чак до вратница
па се чуде:
шта ли ће то сад да буде,
каква је то извидница.

50
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Ишли, ишли инжењери
на крај села па и даље.
Испитали
откле извор воду шаље,
премерили све обале
и околну земљу глину,
виноградом засађену,
окупану сву у вину.

60

А увече кад су дошли
у задругу,
седницу су одржали
важну, дугу,
говорили вече цело
а сутрадан на већање
позвали су старо, младо,
задругаре, и све село.
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САДРЖАЈ

Збор
Скупила се крај задруге
два села и засеоци.
На клупама покрај зида
поседали стари људи,
на столици седи бака,
стоје млади људи, момци,
пуно жена, девојака.
И свакичас спазиш дете
око ногу где се мота,
и пење се на врх крушке,
на врх плота.

5

10

На искрају стао Рака,
а чело му притиснула
тешке бриге три облака,
погнуо се к’о да терет
носи неки он о врату.
И не види своју Кату
и не види свога Перу
како се уз дрво веру.

15

– Задругари, ми смо реку
испитали са свих страна,
један ће од геолога,
од извора па до ушћа,
прозрели је као чашу
бистре воде.
Ваљало би кад би гушћа
шума око реке расла,
ту је голог брда доста
које треба пошумити.
Ваљало би да зградите
на речици бар два моста:
у брдима и низини...
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Он још није дорекао,
а чичи се Пери оте:
– Каже право,
ако га не послушамо,
може бити грдне штете
и грехоте.
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– Може каквог лудог дана
десити се нагла бура
и у часу сручити се
с брда пуних крчевине,
преко глине,
а остати земља сува.
Може кад и тиха река
да побесни,
оквири јој буду тесни
па почини чуда права.
Треба да је подзидате,
да корито воду чува,
обуздава.

40
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Из многих се грла оте
бура права:
– Право вели,
ако га не послушамо,
може бити грдне штете
и грехоте.

55

Испитивач други рече:
– Река има доста воде,
притока и рукаваца.
Зашто да се залуд баца!
Не треба ниједна капља
да у штету вама оде.
Кад обале подзидате,
начините тада брану,
прокопајте дуге јарке
низ њиве и повртњаке,
па можда ће бити воде
и за једну електрану.

60

65

Из неког се младог грла
радост оте:
– Треба тако начинити,
па ће бити права згода,
згода жива,
помагаће нама вода,
ићи сама да залива,
окретаће витла млина
и турбина.
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А претседник задругара
село пита:
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– Да се чује шта ко може,
и осим нас задругара,
за рад овај да жртвује,
да са нама зида, ствара!
Дигоше се руке многе.
Вели старчић Божић Мика:
– Ја ћу са каменолома
довући стене пет кубика,
да се мост на реци зида.
Јовановић рече Бошко:
– Ја ћу дати радних дана
тридесетак па и више,
да се дигне мост и брана,
да се јарци прокопају,
да се спасем од поплаве
када падну плахе кише.
Па се јави Костић Смиља:
– Послаћу вам млађег сина
па са срећом нека ради,
диже брану покрај млина,
нека село осигура
од поплава и од бура.
Глас нечији млади звони:
– Ја ћу дати
двеста добрих радних сати,
да подзидам брешчић онај
што у поток земљу рони.
Нека жена обећава:
– Са кћерима својим трима
ја куваћу радинима.
Дају тако сви по реду
неко камен, неко вучу,
неко пијук, неко греду,
неко коња, неко вола,
одазва се и учитељ
са ђацима:
– Моја школа
пошумиће брда пола.
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Мисли Ката
шта ли ће њен деда дати
и њен отац и њен чика,
можда песка шест кубика,
можда храну, можда пиће.

120
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ТРАЖИ
САДРЖАЈ

________ Десанка Максимовић ________

Ћуте као заливени
и њен отац и њен стрика,
боје се од оца стара.
А у том ће деда Рака
збору јасно, тврдо рећи:
– Што бацате радну снагу
забадава,
не будите расипачи.
Није ово Дунав, Сава.
Што ће мост на таквој реци
коју и пас прекорачи.
Што обале да зидате
има у њих доста стења.
Што природа да се мења?
Нека буде и остане
како је од бога дато.
Препаде се мала Ката
да гомила тога света
наједном се не наљути
на њенога деду сада,
па се спусти са дрвета
и потрча да га брани.
На велико њено чудо,
народ само насмеја се:
– Деда Рако, деда Рако,
ти то мислиш наопако.

125

130

135

140
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________ Река помоћница ________

Дечји збор
Враћају се малишани
са сеоског важног збора,
блистају им свима лица.
Свако хвали свога оца,
свога деку,
свога стрица.

5

– Ја ћу оцу помагати,
поносито вели Јова,
носићу му ја алате,
чекић, пијук, сврдло, пилу,
и по кући пословати
док се с реке он не врати.
– Ја ћу ићи крај волова
своме тати,
брзо реч се оте Милу.
– Ја ћу бити водоноша,
рече Драго,
имам лепа два крчага.
– Ја знам један извор тајни
у ком добре воде има,
доносићу и ја воду
радинима, рече Сима.
То цурица Мара слуша
па прекиде речи њине:
– Могу бити ја редуша
поред мајке, поред стрине,
постављати и кувати
за радине.
– Ја чувати могу стоку,
јави Боса, док брат Стева
брани гради на потоку.

10

15

20

25

30

Јављају се редом деца,
уз поток се пење граја,
пљуште смех и обећања.
– Ја ћу ићи уз вочиће,
осмели се, рече Пера,
када који од суседа
пође реци што да тера.

35

– Е, то мало теже биће,
тада мали збор завика,
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________ Десанка Максимовић ________

пустити те неће деда,
он ниједног обећања
није дао,
задругаре он не може
ни да гледа.
Он је шкрт и заостао,
ни твој отац ни твој чика
нису смели од твог деде
ништа збору обећати
па ни теби неће дати.

45

50

Ту сад Ката реч поведе,
а очи јој суза пуне:
– Мој је деда много бољи
него у вас иједнога,
могу да се и закунем,
ја знам добро деду свога.

55

Подигла се опет вика,
свако свога деду брани,
свако својим дедом чика;
у звезде га кује саме.

60

Па се затим слегла граја,
стишала се свађа мала,
на рудини опет деца
играју се задругара,
ни трага од окршаја.

65

На највећем оном виру
граде брану
и под њоме воденицу;
неко носи пруће, грање,
неко песак, каменицу,
неко чисти дно од муља,
неко зида, неко деље
а обале неко равна,
подзиђује
Слажу им се радње, жеље,
глас у песми што се чује.
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________ Река помоћница ________

Деда и омладинци
Неколико дана деца
у кући су постојала,
дворио их Рајко стари,
дворио их отац, мати,
и сваки дан долазили
омладинци-задругари,
што су Перу, Кату спасли,
и причали ту са Раком
као људи и одрасли.

5

Причали су они с њиме
надугачко, нашироко,
а ниједан не помену
како вода беше јака
и дубока
и ваљаше кладу, стену
када у њу загазише.
Причали су надугачко,
нашироко,
док не падне вече смеђе,
а ниједан не помену
старом Рајку њиве, међе;
већ к’о да је и он давно
ушао у задругаре
сећају се пред њим гласно
како жито беше лане
на њиховом пољу славно,
и како је зоб узрела
мало касно.
Причали су надугачко,
нашироко,
а ниједан не развезе,
не помену збор код реке,
обећања, обавезе.

10

15

20

25

30

Сваки час их дед прекида:
– Да вас не би, моји момци,
оде Ката, унучица,
дража ми од очњег вида,
оде Пера, узданица,
моја деца и потомци.
Омладинци само руком

35

40
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________ Десанка Максимовић ________

махну лако:
– То је наша дужност, Рако!
У ноћ Рајко сам размишља:
– Ништа нису деца моја,
Пера, Ката па ни Боја,
од младића ових боља.
Момци ови смерно зборе,
не вређају људе старе,
о задружном добру брину,
не хвале се својим знањем,
ни задругом који чика –
на њима бих имовину
оставио с поуздањем.
Није, видим, ни сам ђаво
црн како се црно слика!
Морам и ја после ове
са Пером и Катом муке
дати Боју да изучи
такве школе и обуке.

45

50

55

Деца већ и оздравила,
а свраћају омладинци –
задругари.
– Како си нам, веле, стари!
Богами си ти јуначки
обрадио своје поље,
ни ми доле у задрузи
нисмо боље,
иако се све по књизи
код нас ради, плански, ђачки.
Воћа су ти окресана,
попрскани виногради;
свратићемо једног дана
да видимо како радиш.
Буде Рајку ово мило
па кад оду, он размишља:
– Ваља рећи што је право:
и код њих се добро ради.
Сваки струк у кукурузу
брижљиво су окопали,
видре су им станарице,
стоку пазе, брзо музу,
понеле им житарице –
све се може да похвали.
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________ Река помоћница ________

Види Ката постао је
деда мекши од памука
па кад оду омладинци,
око њега она кука:
– Што се, деда, не удружиш
са њиховим ти дедама!
И деца би задругарска
долазила тада к нама
да савез за игру склопе,
ишли бисмо увек с њима
на излете, биоскопе.
– Зар ви због те пусте игре
с њином децом, и весеља,
зар бисте због таквих жеља
дали своју имовину?

85

90

95

Они ћуте, чини ти се
одлучују, тешко брину,
па ће деди рећи Пера:
– Удружи се, деда, с њима,
мени се њин живот свиђа.

100

Не дај само нових кола
ни мојега ждрепца риђа!
И додаје Ката живо:
– Ја бих, деда, дала њиве,
кад бих знала,
да то теби није криво.
Не дам само караманку,
трешњу стару и такуше.

105

110

Старац умал’ не заплака,
одговор га Катин сруши.
– Моја Като, моја Като,
не може се више деда
ни у тебе поуздати!

115

Али старац нема сада
више оне срџбе старе,
престао је сад да грди
он сељане задругаре.

120
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________ Десанка Максимовић ________

Деда попушта
Месец дана по поплави,
страшној бури,
радови су отпочели
намах свом дужином реке:
ту се као у кошници
врви, жури,
ту се ради по дан цели.

5

Седи Рака у хладњаку,
са потока слуша грају,
Стоји вика ученика
одраслима што помажу,
стоји песма ударника.
Види доле сусед-Блажу,
па Обрада, Марић Раду,
петљају се око моста,
а око њих њина деца,
и њихови унучићи,
додају им чекић, пијук,
помажу им камен дићи.

10

15

Види Рајко како кришом
до у поток слази Ката,
иза каквог плота вири
к’о сироче иза врата.
Види Рајко како Пера
кад отера
на пашњаке своју стоку,
остави је па се краде
и он кришом ка потоку.
Види старац како Боја
сваког дана без питања
с Обрадовом иде децом
те помаже свом суседу
камен вући, поставити
испод брда осигурач,
и бетонску плочу, греду.
Види доле оне момке
што спасоше унучиће,
зној им капи с груди, с чела,
чини ти се целу реку
сад у руке подићи ће,
414
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________ Река помоћница ________

преврнуће пола села.
Види добро како Боја
пред њима се, јадник, стиди
што је сам из своје куће,
уз образ му пламен бриди,
па јуриша на посао
сваког трена жешће, љуће.
Разговор по кући слуша:
како доле, у задрузи,
станују два инжењера,
послове на реци воде.
Живе они по војнички,
ту још нема много згоде,
мучити се ту још мора,
а они се осећају,
веле, као усред двора.
Слуша једном како Пера
сестри својој прича крадом:
– Видео сам данас, Като,
оног старог инжењера,
старији је него деда,
а поваздан око реке
трчи некуд и надгледа,
и још ће овамо – каже,
довести нам свог унука,
с нама и он да помаже.
У старцу се срце стеже
као пет да има рана,
у старцу се борба води,
најзад зовну једног дана
он преда се рано Боју
па на њега скоро викну:
– Унучићи не дам моји
да су доле к’о сироте.
Узми камен оклесани,
онај тамо покрај плота
што смо га за нову кућу
припремали јоште лане,
товари на наша кола,
па ујарми два најбоља
наша вола
и гони га за темеље
новог моста,
нека буду од гранита.
А ако те ко упита
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________ Десанка Максимовић ________

шта би деди те га даде,
реци: воли кад се ради,
да то буде урађено.
Иди, гони!
Камена ти тамо ено!
Узми наше и алате,
и мекиња за сву стоку.
Поведи и Перу, Кату,
док не вире по потоку
као какви сиротани.
И како то изговори,
на срцу му намах лакну,
к’о чаробним когод прутом
да га такну.

90

95

Увече га Обрад срео
па му вели човечански,
без увреда:
– Осоколи, богме, деда,
не побеже са мегдана!
Шест кубика клесаника
скрати рад за много дана.

100

105

А старцу се смеше брци,
види му се где попушта,
док се чини срџба сушта,
док набира тобож веђе:
– Помоћи ћу где год могу –
само не дам своје међе!

110

Вели Обрад:
– Добро, Рако,
без твоје се неће воље,
није ово неко време
недругарско, наопако,
без поштења,
већ се сваком жели боље.
Тек када ти будеш хтео,
нека се твој живот мења.

115

120
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________ Река помоћница ________

ката водоноша
Катицу и Перу село
са радошћу дочекало,
за раднике произвело.
– Хајде, Като, ради и ти,
воду носи,
па кад реку оправимо,
да и гора буде бура,
неће селу нахудити,
неће моћи к’о аждаја
да нам више децу гута,
ни мостове да одгура,
већ ће наша помоћница
у свакоме раду бити.

5

10

Узе један крчаг Пера,
други, лакши, узе Ката
па низ поље отскакута
лако к’о низ воду плута.
Са радошћу она своју
водоношку дужност чини,
још је љута што радини
воду пију тако споро.

15

20

Сад на брдо воду носи
где у реци људи боси
дижу праге камените,
где на свако пола хвата
зидају се ставе, бране,
камен-врата.
Ако бура једна свали,
вратнице су доле нове;
ако сруши тад и ове,
трећа или пета, шеста,
устава ће дочекати.
Чим се који воде маши,
нуди Ката:
– Испи, испи јоште једну,
шта су три, четири чаше!

25

30

35

Па опет на извор јури,
тамо испод старог бреста,
па низ реку покрај места
417
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________ Десанка Максимовић ________

где људи по десетине
од вредноће чуда чине,
где руке од посла грубе
песак ваде и дно дубе;
где и Боја с младићима
од дединог клесаника
зида мосту упориште
и темеље и сводове,
где друг друга песмом зове;
где се деца сјатимила,
дају суђе и алате,
односе где треба вести –
ниједно ти ни трен један
неће сести.
Ту се Ката заустави
понајвише у свом ходу,
понајвише нуди воду.
Затим трчи кроз шумарке
до десетак оних врста
што кроз њиве дубе јарке,
што не дижу с посла крста,
па опази где и Пера
трчи тамо из све снаге,
прти ведра и крчаге.

40

45

50

55

60

Онда јурне на пут стрми
да је когод не претече,
куд људи с каменолома
ваздан гоне кола трома,
куд поваздан точак грми,
и топи се ту од миља
док је возар благосиља.

65

70

За то време носи Сава
воду у луг иза млина
где пресеца река поље,
где радници воду јазе,
забијају оштро коље:
плот до плота, клин до клина,
ко ће јаче, ко ће боље.
Понекада Ката оде
у шумицу до колевки
да напоји малишане,
чије мајке, око ручка
за раднике, замајане
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80
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________ Река помоћница ________

не могу увек да се сете
да напоје своје дете.
Кад с извора иде, често
види путник гледа реку
па је пита:
– Каква је то доле смеша,
што се оно свет комеша?
Погледа га Ката с чудом,
затрепери као бреза.
– Из другог си ваљда среза
када не знаш што зна цела
околина,
што зна кругом десет села:
поправљамо своју реку
од извора па до млина.
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90

95

Па с крчагом опет хита
одговором поносита.
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Бакина помоћница
Дођи, дођи, Радо,
и баки помажи,
ја ћу суде прати,
ти их, Радо, редом
по полици слажи.

5

Па ћеш после тога
метлу ми донети,
ја ћу почистити,
а ти одмах смеће
из куће изнети.

10

У иглу ћеш затим
удевати нити,
па ће теби бака
хаљиницу нову
за пролеће шити.

15
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________ Десанка Максимовић ________

лија домаћица
Брже, брже, репићу,
помагачу мој,
чисти сламке, прашину,
терај мува рој.
Брже, брже, потеци,
мој репићу жут,
скини доле паука,
баци га на пут.

5

Брже, брже, репићу,
почисти ми сто,
сад ће стићи вукови
кроз зелени до.

10
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________ Ветрова успаванка ________

Весела моба
Нека се и пева,
кад се вредно ради!
Запевајте сложно,
раденици млади!
Хој-хој-хој, –
домаћине мој,
дај ручак за мобу,
од сланине чорбу
и златицу проју,
и лепињу коју,
да до ноћи њиву
окопамо твоју.

5

10
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________ Десанка Максимовић ________

књига са сликама
Не купуј ми, мама,
сад више пајаце,
не купуј ми лутке,
нису мени драге,
ни дрвену куцу,
ни чохане маце,
ни вунене јаге.

5

Већ ми купи књига
са помање слова,
а са пуно слика
великих, у боји,
с пуно голубова,
и с петлићем како
на врх крова стоји.

10

И не купуј мале
књиге, с пет листића,
већ са сто и двеста,
нека буде места
за зеца, мишића,
и за три медведа,
крокодила, кита, –
да може целога
дана да се гледа
и помало чита.

15

20
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________ Ветрова успаванка ________

крсташ паук
Ја сам крсташ паук,
ја сам трепет, баук,
за све мале цурице,
у горици бубице.
Од мене се плаше
све мушице наше,
ја сам хајдук стари
што пали и жари.

5

Свуд су моје мреже,
сви од мене беже,
и комарци љути,
и лептири жути.

10
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________ Десанка Максимовић ________

Зец и птица
С птичицом сам једном
играо се ја:
ја сам шумом трчао,
она летела.
Били смо се кладили
ко ће стићи пре
до извора далеког,
где су букве две.

5

Баш сам тврдо држао
претећи ћу њу;
кад до букве долетим,
птичица већ ту.

10
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ДЕЧЈА СОБА

ПОЧЕТАК

ТРАЖИ
САДРЖАЈ

ПОЧЕТАК

ТРАЖИ
САДРЖАЈ

Мора се јести
Четврти патуљак
Када не би јеле,
и травке би свеле,
свели би кромпири.

Пети патуљак
Ручају и мрави,
ручају и пчеле,
и бели лептири.

Сви патуљци
Патке за вечеру
баш су сада селе.

Сви патуљци
(Певају)
Нећете ли
спавати
претворићете се
једном из дечака
у малена зрна
проса или мака.
Нећете ли
спавати,
претворићете се
ви из девојчица
у сноп чиодица.

5

10
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А

ПОЧЕТАК

ТРАЖИ
САДРЖАЈ

ПОЧЕТАК

ТРАЖИ
САДРЖАЈ

Дечје позориште
Бране:
– Бау-бау-бау,
ја сам баук страшни,
рог имам на челу,
уплашићу баку,
почеће да кука,
па ће пући брука
по граду и селу.

5

Павле:
– Бау-бау-бау,
ја сам баба-Рога,
довече ћу деду
уплашити свога
што неће да слуша,
од страха из руке
испашће му луша.

10

Веља:
– Јао-јао-јао,
ено иде Рога
и баука води,
сад ће да украду
велике јунаке.
Бежимо до баке
и дедице свога!

15

20
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________ Десанка Максимовић ________

Бакин савезник
Целог јутра деда
зрна редом сади,
да му за унуке
грах изникне млади.
А то иза плота
мали Павле гледа,
па мисли од баке
грах сакрива деда.

5

И у себи рече:
– Не вреди ти крити,
ја ћу сутра зрна
кришом повадити
и однети баки,
да чорбицу скува;

10

а дедица други пут,
када нешто крије,
нека боље чува.

15
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ТРАЖИ
САДРЖАЈ

________ Шарена торбица ________

Вељин сан
Сања Веља како неко
ждребе мало
по пољу се растрчало,
брже, брже,
па мајчици својој рже:

5

– Да је мени да имадем
каквог бату
коњаника по занату,
да он мене у свет води,
да скачемо преко река,
врх препона,
за час тили да стигнемо
у далека брда она.

10

А ждребету мати вели:
– Кад, мој сине, тако желиш,
довешћу ти дечка Вељу,
он је добро, храбро дете,
па путујте кроз свет бели
преко поља и ливада,
поред шума, поред стада,
до далеке оне мете.
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ТРАЖИ
САДРЖАЈ

________ Десанка Максимовић ________

пусти, пужу, рогове
Ваздан деца шапућу
и деле на слогове:
– Пу-сти, пу-жу, ро-го-ве,
ако нећеш пустити,
ми ћемо те носити,
чак у своје домове.
Нећеш више видети
зеленику травицу,
ни кроз траву стазицу.
Ни суседа мрава,
зрикавца, јеленка,
нећеш више срести.
Нећеш више пољска
своја јела јести;
мораш као и ми
ваздан пити млека,
па ма ти не било,
пужу, млеко мило.

5

10

15

Пу-сти, пу-жу, ро-го-ве,
ако хтеднеш пустити,
ми ћемо ти купити
за доручак судове:
од те речне шкољчице
седефасте зделице,
виљушке и кашике
од рога јеленка,
да ти трају до краја
твога пужјег века.

20

25
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________ Шарена торбица ________

учитељ ходања
Никаквога само
нећу, секо, плача,
па ћу те учити
како се корача.
Ствар је врло лака,
гледај само како
потскакује сврака,
како хода кока;
а ти си детенце,
паметније од њих,
не било урока.

5

10

Ни страха ни плача
нећу никаквога.
Видиш колицна је
у врапчића нога,
али њоме уме,
иако је птиче,
слободно да миче.

15

Угледај се на мене,
на својега бату:
још првога дана
кад га је на земљу
оставила рода,
знао је да хода.

20
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________ Десанка Максимовић ________

ко је крив?
Јутрос нам се Павле
лупио о бор,
на челу му скочио
као орах чвор.
Па плачући дрво
бије шаком љут
што је, док је трчао,
стало му на пут.

5

А бор благо одвраћа:
– Да си здрав и жив,
што си ми се лупио,
ја ти нисам крив.

10

Мирно ја сам стајао
ту у куту свом,
а ти трчиш и сад
још замахујеш
љуто шачицом.

15
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________ Шарена торбица ________

САДРЖАЈ

подвиг
Данас први пут је
наш јуначић бата
својом руком маленом
отворио врата.
А то нису ствари
богме тако лаке,
испети се на прсте
и латити кваке.

5

После тога могу се
отварати прозори
и пећи и чесме,
нема ничег што се
не може и не сме.

10

После тога лаке
постану све ствари,
бата намах светом
свим загосподари.

15
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________ Десанка Максимовић ________

Рада и киша
Децо мала, да ли чусте,
Рада моли, сузе брише,
да је пусте,
да прошета испод кише.
Велике би дала паре
да се мало преко баре
прође боса,
да покисне њена коса,

5

да опере врат и пете
и ручице и колено.
Хоће дете
да је чисто, умивено!

10

Али мама њој не даде
да по киши боса врља,
да се прља,
поред чисте беле каде.

15

Кад то мала Рада виде,
чекати се њој не даде,
ципелице кришом скиде
па се хтеде да искраде.

20

Већ у кишу она крете,
али мама утом љута
Раду срете
и врати је са по пута.
Каква ли је казна била,
је ли било каквог боја,
или мама опростила –
то вам не знам, децо моја.

25
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________ Шарена торбица ________

Сеје баба...
Сеје баба брашно
на велика сита:
пећи ће се деци
од бундева пита,
питица од диња;
а прасци ће добити
чорбу од мекиња.

5
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________ Десанка Максимовић ________

Играчке
У госте је дошла
на три дана бака
и донела деци
половину џака
нових играчака.

5

Ту је крава шарена,
швајцаркиња Му,
ту теленце њено,
по имену Бу.
Ту је коњче дрвено,
на две ноге, Ђика,
ту је миш од железа,
дугорепи Цика.

10

Ту је трамвај шарени
и на њему трола,
и кондуктер с картама
седи дрвен, лола.

15

Ту је труба Тру,
и добошић Бум,
и још разних чуда,
да ти стане ум.

20

Ту је птица Цију
и жабица Кре,
што ти срце зажели,
ту ћеш наћи све.

25

Боже, кад би могла
сваког трећег дана
долазити бака,
ја бих царем постао
свију играчака.
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________ Шарена торбица ________

Дечја машта
Тврди мала Каја,
видела је змаја,
ливадом се шета,
а реп му се пружио
све до накрај света.

5

И још вели Каја
да има у змаја
три велике главе
и да из њих бију
варнице црвене,
зелене и плаве.

10

И у крилу неко
непослушно дете
носи та аждаја,
бог ће знати куда,
богзна из ког краја.

15

И још многе таке
ствари свакојаке
из живота змаја
прича мала Каја –
све штогод је од своје
синоћ чула баке.

20
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________ Десанка Максимовић ________

Девојчица и лопта
Лопто моја, лоптице,
брза си и весела;
па опет сам бржа ја:
могу да те престигнем
и чак одем до села.

5

Лопто моја, лоптице,
смешна си и дебела,
имаш само главу;
а видиш у мене
и руке и ноге,
и још шарен шеширић
и хаљине многе.

10

Лопто моја, лоптице,
чак ни уста немаш
ни носа ни зуба;
а ја знам да бројим,
и да гласно плачем,
и трубим кô труба.

15

Зато ми је, лоптице,
рекла јуче бака
да су лепше цурице,
богме, од дечака,
од куца и маца
и свих играчака.

20
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________ Шарена торбица ________

САДРЖАЈ

лопта
Молила се лопта
код милога Боге
да јој даде ручице
и малене ноге,
да бежи од деце
на стотину миља,
да бежи без трага,
одмора и циља.

5

Бацају је о тле
где стигну и стану,
о камен, у воду,
блатњаву пољану,

10

у зид и у прозор
и у леђа друга;
пуно јој је чело
великих чворуга,

15

образи је боле
од огреботина;
а била је некад
сва глатка и фина.

20

Само кад би Бога
ножице јој дао,
нико је се више
не би дочепао.
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________ Десанка Максимовић ________

лутке старе
Да ли когод лек чудесни
какав знаде,
лутке моје да ми увек
буду младе?
Иако сам за њих дала
силне паре,
лутке моје већ почињу
да ми старе.

5

Ни пет дана још немају
лутке моје,
а с образа нестало је
њима боје.

10

Хаљинице кô сто дана
да већ носе,
са темена изгубиле
плаве косе.

15

А кô мајка с њима лепо
ја поступам,
свако јутро, свако вече
све их купам.

20

Косу њину сапуницом
добро мијем,
и колаче све од маме
за њих кријем.
Али ове бриге моје
мало вреде,
лутке моје сваког дана
вену, бледе.

25
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________ Шарена торбица ________

лутка лењивица
Засучи, луткице,
часом руке обе,
па почисти лепо
своје мале собе.
Хајде, хајде брже,
да не буде вике,
опери и своје
чаше и кашике.

5

Немој само тако
да се излежаваш,
у кревету своме
са поваздан спаваш.

10

Ако, лутко моја,
будеш тако лења,
нећеш данас јести
воћа ни печења.

15

Нећу ти купити
нове хаљинице;
мораш ићи боса
кô маце и птице.

20
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________ Десанка Максимовић ________

Шегрт, пајац и лутка
У нашем дућану
десио се лом:
ударио пајац
лутку песницом.
Истина је и то
да он није крив,
јер сви добро знамо
пајац није жив.

5

Прснуо му федер
данас у три сата,
па је зато стао
ручицом да млата.

10

Шегрт није знао
у чему је ствар,
па га обузели
љутина и жар,

15

те јадног пајаца
шчепа тако љут
и за казну баци
далеко у кут.

20
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________ Шарена торбица ________

Велика лутка
Има сека ћерчицу
сву од каучука,
ћерку много велику,
па је права мука.
Не може је носити
ни возити сама;
смешно је и видети,
од ћерчице своје
да је мања мама.

5

Говори јој Павле,
трогодишњи бата:
– Прими ме да лутки
твојој будем тата.

10

Ја сам већи па ћу је
водити да шета
чак у моје двориште
испод сунцокрета.

15

Ако нас не услуша,
само мени реци,
па ћу јој ја судити
као сваки тата
непослушној деци.

20
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________ Десанка Максимовић ________

Чудан петлић
Имам петлића,
петлића без репића
и без кресте,
дечице, јесте.
У своме веку
за кукуреку
није знао,
па ми га жао.

5

Нема ни воље
да трчи у поље,
пиленце лудо,
право чудо.

10

А да се поправи
нема наде:
петлић је мој
од чоколаде.

15
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САДРЖАЈ

узбуна
Дали малом Љуби
први пут да труби,
па сад трубу нову
никако из уста
Љуба не испушта.

5

Помислиле маце
да пожар избија
опасан на крову,
закључили врапци
да их у рат зову.

10

Да опасност нека
њима страшна прети
препали се миши,
па у рупи својој
постали још тиши.

15

Помислиле чете
плашљивица буба,
па и храбрих мрава,
да им јавља Љуба
долазак поплава;

20

и настала свуда
око куће чуда
и узбуна права.
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________ Десанка Максимовић ________

прва вожња
Сад, Боже, помози!
Први пут се вози
са коњићем правим
мали путник Бране.
Сав плива у срећи,
јер возање вреди
само кад је коњић
прави па још већи
од путника свога.

5

Већ толике дане,
ако вам смем рећи,
мали путник Бране
од коњића свога
бивао је већи.

10

Седне му на плеће,
па му сломи ногу;
повуче за узде,
одлепи му гриву,
ишчупа му главу.

15

А сад, хвала Богу,
пошао је Бране
на коњићу правом
и колима правим
у провожњу праву.

20
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ТРАЖИ

________ Шарена торбица ________

САДРЖАЈ

Додоле
Мала дода Бога моли:
– Ова кућа срећна била,
пуно деце народила,
девојчице, лепотице,
а дечаци све јунаци
да јој буду и соколи.

5

Мала дода јоште моли:
– Да би деца здрава била,
кô трешње се руменила;
да ниједно не оболи
од богиња, ватре живе,
од грознице, отровнице.

10
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ТРАЖИ
САДРЖАЈ

________ Десанка Максимовић ________

положајник
положајник чара:
– Колико је жара,
нека буде пара
и среће и здравља,
коза и јагњади,
кока и телади,
нека поља роде
кукуруза, пшенице,
а домаћин има
пуно добре дечице!

5

10

За уздарје нана
колача му дала
медом намазана,
и шарени појас
као цветна леја
поклонила сеја.

15
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ПРОЛЕЋНИ САСТАНАК

ПОЧЕТАК

ТРАЖИ
САДРЖАЈ

ПОЧЕТАК

ТРАЖИ
САДРЖАЈ

првак
Петлићу певачу,
сутра ме пробуди
пре него што птице
из гнезда поскачу,
пре деце и људи –
викни гласом јасним,
први дан у школу
да ти не закасним.

5

И ти, сунце јарко,
што раније можеш,
у прозор ми грани,
да пре мене Иван
и Петар и Марко
сутра не порани.

10

И ти, мама, рано,
како зора сване,
у собу утрчи
и са мене свуци
брзо покриваче –
хоћу да у школи,
с таблицом у руци,
будем прво ђаче.

15

20
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ТРАЖИ
САДРЖАЈ

________ Десанка Максимовић ________

Маца у школи
Мама, мене Бела
много, много воли.
Нека данас буде
и она у школи!
И она већ шапом
зна нешто да шара,
види се за школу
има много дара.

5

Кад на таблу мене
учитељ изведе,
гледаће пажљиво
сваки потез креде.

10

На часу рачуна
ћутаће под клупом,
неће се смејати
ни лењом ни глупом.

15

На часу певања
може да мауче.
Знаш како је лепо
маукала јуче.

20

На ручноме раду
вредно ће да преде,
она никад ништа
не ради од беде.
Кад ожедни, знаће
учтиво да иште
да јој се отворе
врата за двориште.

25

А на одмору ће
вредети нам пара,
јер зна да се игра
свих ђачких игара.

30
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ТРАЖИ
САДРЖАЈ

________ Пролећни састанак ________

Чистунци
Погледајте добро
да ли је то Мира,
или можда крила
жутога лептира.
Она је то, она.
Јуче целог дана
хаљине је њене
прала тетка Стана.

5

Када се растрчи
у ђачића чети,
да учитељ мисли
жути лептир лети.

10

Погледајте добро
да ли је то Брана,
или међу вама
видим голубана.

15

Он вам је то, он је.
Два је дана цела
праља сапуњала
његова одела.

20

Кад с ђацима стане
украј школског стуба,
да учитељ мисли
срео је голуба.
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ТРАЖИ
САДРЖАЈ

________ Десанка Максимовић ________

плашљиви ђаци прваци
Учитељу, јао,
мрак је страшан пао.
Из шуме ће сада
дојурити вуци,
слетеће бауци
са тавана црни,
из рупа ће својих
излетети миши.
Учитељу добри,
крај себе нас згрни.

5

10

Учитељу, јао,
кад би ми прст дао,
кад би сада близу
украј мене стао,
кад би причом хтео
да забављаш нас,
да у густом мраку
твој чујемо глас.

15
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ТРАЖИ

________ Пролећни састанак ________

САДРЖАЈ

Сам
Добио дечак лопту од тате,
златасту сву,
другови стали да се јате
па задивљено гледају њу.
Да је додирну, жеља их мучи,
али их срам;
чекају да се друг одлучи
да лепу лопту пружи сам.
Најзад један дечачић свлада
часом тај стид
и рече брзо, изненада:
„Дај да ударим једном о зид!“
Ослободи се за њим сместа
још један друг:
„У дворишту је доста места,
поиграјмо се сви у круг!“
И рече трећи: „Ни месец није
овако жут!
Молим те, друже, пружи ми је,
да увис бацим који пут.“

5

10

15

20

А он лопту стиснуо као
тврдица грош,
још је се није нагледао,
не растаје му се с њоме још.
Постојали су са њим дечаци
још који трен,
затим се сваки у игру баци,
а он остаде усамљен.
Другови сад су тамо у куту
где игра ври;
да буде с њима у том тренуту,
дао би сада лопте и три.
Сад би се радо поиграо,
па било с ким;
сад му је због свог поступка жао,
али сад нико неће с њим.
463
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ПОЧЕТАК

ТРАЖИ
САДРЖАЈ

________ Десанка Максимовић ________

планинари
Млади, стари,
планинари,
погачицу испеците,
на планину потеците.
На планини
Извор има
испод букве старе,
низ стазицу,
кроз травицу,
мами планинаре.

5

10

На планини
кућа има,
планинаре под кров прима.
Мирише на букву,
мирише на бор,
планинарски двор.
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ПОЧЕТАК

ТРАЖИ
САДРЖАЈ

________ Пролећни састанак ________

Смучари
Први смучар
Неко има боб,
неко има санке,
а ја имам своје
дрвене опанке,

5

дугачке опанке
ко да су за дива,
ходати у њима
згодица је жива.
Кораци ти дуги
по метара пет,
за дан можеш цео
оптрчати свет.

10

Други смучар
Ја сам смучар,
мали див,
путујем
кроз бескрај сив.

15

Санке корак,
а ја три,
одмах ћу их
престићи.

20

Пешак корак,
а ја сто,
пре свих стижем
ја у до.

25
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ТРАЖИ
САДРЖАЈ

________ Десанка Максимовић ________

Мали купач
Ој, Дунаве, у тaласу
који сада мене гали
налази се и поточић
мога села, бистри, мали.
Тобом тече још и плавна
Колубара, вода јака,
у којој је као дете
купала се моја бака.

5

У твоме је загрљају
Дрина, и с њом Тара, Пива,
коју некад давно, давно,
коњем прадед мој преплива.
У тебе су стигле воде
из банијских чак крајева,
где се и мој отац роди,
и стричеви Богдан, Стева.

10

15

Та капљица зеленкаста
што ми сада лице прска
Савица је некад била
у планини, млада, дрска.

20

Њену воду видео сам
кад сам био на Бохињу,
већ под јесен, док је шуму
огледала сву у ињу.
У теби су капље Драве
и притоке њене Муре,
она једном носила је
мог друг-Јанка после буре.

25

До тебе су дојуриле
издалека воде Купе,
крај које је одрастао
Иван, друг из исте клупе.

30

И реке за које не знам
скоро све се у те слиле,
сто поздрава донеле ми
отаџбине моје миле.

35
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ТРАЖИ

________ Пролећни састанак ________

САДРЖАЈ

утакмица
Један, два!
Бирајте сад,
и стар и млад,
најбољег птичјег
спикера.

5

Га-га
господин сам ја
у црном оделу
што зна
птичју
песмарицу целу.

10

Џака-џака,
Свакојака
господа се
ту сад прсе
преко реда.
Џака-џака,
дозволите,
пева сврака.

15

Ћију-ћи,
шта си ти
наспрам мене,
жуње зелене
у грлу што носи
фруле медене.

20

25

Гу-а-гу,
гугутка је ту
на крову
црвену,
гу-а-гу.

30

Жив-жив,
нисам крив
што не знам
да певам
као славуји;
али и врапцу,
птице, треба
јести хлеба,

35
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________ Десанка Максимовић ________

да остане жив,
жив-жив.

40

Ху-ху,
музику
ко воли
у басу
једини му је спас
да дâ глас
за нас.

45

Фић-фић,
пућ-пурић,
на ливади
ја сам птић
који као фрула пева,
имам стан
близу шева.

50

Ћију-ћи, ћију-ћи,
ми смо свирци
косови,
бољи него царићи,
славуји и дроздови.

55

Ћију-ћи, три-три,
ћутите
сад сви:
птице на грани,
у гнезду,
у лету,
певаће најбољи
певачи на свету.
Ћију-ћи.

60

65

Један, два!
бирајте сад,
и стар и млад,
најбољег птичјег
спикера.

70
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ТРАЖИ

________ Пролећни састанак ________

САДРЖАЈ

Свет
Овде је разред и школа,
око њих равно двориште,
улица до улице, град;
па њиве и брда гола,
и горе и воћњак млад.

5

И редом Србија цела,
и Босна и Словеначка,
на северу Бачка и Срем,
па низ туђинских села
расутих по свету свем.

10

Око земље наше Европа,
пашу је мора, океани,
па опет копнени свет,
доле земља која нас храни,
горе небо и птице лет.

15

И још даље у висине –
безбројна звездана кола
и лик месеца блед,
простори што небеса чине
и других још светова ред.

20
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ТРАЖИ
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________ Десанка Максимовић ________

Детињство
Дечаче, ти сада градиш
домове од коцака,
малене пушташ низ воду
чамчиће од новина;
праве бродове и куће
дизаће твоја рука јака
после десетак година.

5

Ти сада забадаш пруће
по дворишту, у песку
расадник дижеш млади;
а једном ћеш садити праве
воћке око куће,
шљиве, орахе и леску.

10

Ти бритвом косиш сада
бусење украј јарка,
коров чупаш по луци;
а једног лета жарка
права челична коса
заблистаће ти у руци.

15

Једнога дана ти ћеш
сести за косилицу
блиставу од јутарње росе,
пашће откоси равни
ту где сад траву газе
детиње ноге босе.

20

25

У игри ти штитиш сада
друга свога нејака,
стојиш храбар на мети;
а када прође доба
детињства и играчака,
за правду ти ћеш се први
ватрено заузети.

30

Ти сада читаш само
историје наше стрâне,
и поносом се пуне
твоје дечје груди младе,
а једног дана ћеш и ти
човек одрастао бити,
уврстити се у оне
што повесницу граде.

35

40
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________ Пролећни састанак ________

у цветној кројачници
Кукурек:
Уванце, уванце,
бабино уванце,
тако ти здравља,
ослушни да ли се
горе на земљи
пролеће јавља.

5

Бабино уво:
Кукурече,
брате по гори,
на земљи све се
смеје и ори,
ветрови у своје
дувају трубе,
поток жубори,
гране с гранама
гласно се љубе.

10

15

Клице под земљом:
Црвено бабино уво
јуче, сестрице, рече:
напољу песма тече,
радосно капљу стреје,
птица се на грани смеје.

20

Црвено бабино уво
ослушнуло је јуче
шта се на земљи ради:
са вода лед већ пуче,
а грохотом се, вели,
смеје наш поток млади.

25

Висибабе:
Шиј нам, мама, капице
од танане свиле.
Шиј што брже како бисмо
прве горе биле.

30
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ТРАЖИ

________ Десанка Максимовић ________

САДРЖАЈ

Нека буду беличасте
и налик на звонца,
и са мало зеленог
навези их конца.

Сасе:
Не треба нам обућица,
не треба нам хаљиница,
шешириће дај нам само,
хтеле бисмо да гледамо
како снег се топи с њива
и поток се плах разлива.

35

40

Мајка јагорчевина:
Брже, брже, кројачице,
покројте ми шешириће
за сто мојих кћери.
Нека једна броји,
нека друга кроји,
нека трећа мери.

45

Брже, брже, кројачице,
покројте ми шешириће
све у истој боји,
да им лепо стоји,
да се још са пута
види боја жута.

50

Љубичице:
Брже, сестре, чешљајмо се,
умивајмо лице.
Свет ће рећи: пролеће је
а спавају ленивице,
плаве љубичице.

55

Не дајмо да сви се други
пре на земљи јаве.
Свет ће рећи: све се буди,
а спавају
љубичице плаве.

60
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________ Пролећни састанак ________

САДРЖАЈ

Роде, штрк и чапље
Рода:
Ево иде све у трк
стари штрк Белобрк.
Ево иде: трап, трап,
у зубима носи штап.

Чапља:
Ако ти је чути мило,
у зубима носи шило.

5

Рода:
Није шило, није, није;
натега је којом пије.
Пијаница наш је штрк,
пије воду као шмрк.

10
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________ Десанка Максимовић ________

САДРЖАЈ

Ветар потуцало и зла шума
Ветар:
Бресте, добри брате,
на конак ме прими,
сунчаних ти лета!
Одњихао ја сам
у животу своме
хиљаде дрвета.

5

Брест:
С прага мога, луталице!
Немам доста грана
да настаним ситне птице,
а камоли луталице.

10

Ветар:
Ој, буквице, другарице,
на конак ме прими,
зелених ти грана!
Уморан сам, путујем
неколико дана.

15

Буква:
С прага мога, луталице!
Једва имам грана
за сестрице веверице,
веверице репатице.

Ветар:
Липо млада, лепотице,
жив ти био стасак вити,
дај ми ноћас на гранчици
мирисној ти преноћити.

20

Липа:
Лепоте ми, старче, моје,
на мени се пчеле роје

25
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САДРЖАЈ

неколико дана,
немам за те грана.

Ветар:
Дуде, добри дуде,
да ти у животу
све радосно буде,
дај ми ноћас стана
у мекоме гнезду
зелених ти грана!
Нисам ока склопио
три ноћи и дана.

30

35

Дуд:
С прага мога, луталице!
На мом грању живе фине
госпођице,
све свилене гусенице,
одабране,
за просјаке нису расле
моје гране.

40

Олуја:
Иди даље, потуцало,
ова шума злом се зове,
ја ћу на њу напустити
сад ветрове
љуте, јаке, да јој стресу
лист са грана,
да је казним што ти није
уморноме дала стана.

45

50
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САДРЖАЈ

Извор и капљице
Капљице:
Пусти нас, оче,
нама се хоће
да упознамо
своје сестрице,
бистре капљице
других извора
и горских река,
да с њима кренемо
у поља далека.

5

Извор:
Капљице, лудице,
тамо вас чека
безброј препрека:
гомиле брда,
урвина, стења,
тврда камења.

10

15

Капљице:
Видиш ли, оче,
и птице лете,
и ветри плове,
облак се шета,
и нама се хоће
некуд у нове
крајеве света.

20

Извор:
Капљице, лудице,
немојте тужити:
у далеком свету
морате служити
земље синове,
носити бродове,
терати млинове,
окретати стројеве;
са земљом, с људима,
водити бојеве.

25

30
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________ Пролећни састанак ________

Два камена
Први камен:
Сто милиона
мени је лета,
старији сам
од свега света.
На моје очи су
сахла мора,
земља се одела
у безброј кора.

5

Ја сам већ седи
старина био
када се лептир
први родио.

10

Други камен:
Свему на свету ја сам деда,
путник на мене сада седа
и не слути какви су вали
врх мене једном протрчали;
он и не слути чије ноге
ходиле су по мени многе.
Чувам у себи покопане
стара доба, старе дане,
биљке којих нема више,
звери које давно бише,
костуре риба и пужева,
све слојеве врх слојева.
Папрат што ту брдом шеће
потсећа ме на дрвеће
у младости мојој што је
земљом расло.
Потомак је она бедни
тих прашума недогледни’
чија се једна лисна грана
не би обишла за пет дана.
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САДРЖАЈ

Милосрдна зима
Жбуње:
Добре сестре, пахуљице,
сплетите нам шубарице,
бојимо се кијавице!

Тополе:
Мрзнемо се без одела
у сутону сивом.
Увијте нас к’о вретена
меканим предивом!

5

Јаблани:
Пахуљице, сестре многе,
тако вам имена,
шијте за нас, једноноге,
чизме до колена!

10

Врбе:
Деца нам поваздан плачу,
смрзла се од зиме.
Сплетите им капуљачу,
загрејте их чиме!

15

Зима:
Пахуљице, кћери беле,
са облака долетеле,
брже, докле нисте селе,
да откамо бунде беле,
за жбунове и тополе
и врбаке невеселе,
за борове и за јеле.

20

Пахуљице:
Само реци, добра мати,
брзо ћемо одаткати
подугачке бунде,
до самога тла,

25
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САДРЖАЈ

да нам не озебе
јела зелена;
подебеле бунде
с подланице три,
да нам не озебу
млади борови.

30

Зима:
Не може се, кћери,
све до ноћи сести.
Рукавице топле
треба одмах плести
за зимљиве шаке
храшћа и букава,
за ручицу брезе,
да се не смрзава.

35

40

Пахуљице:
Само, мати, кажи ти,
брзо ћемо исплести
рукавице пуне
од дебеле вуне,
неком с прстом једним,
неком с прста пет.
Имаће рукавице
зачас цео свет.

45

Зима:
Пахуљице, кћери беле,
са облака долетеле,
погледајте кровињаре,
мање су од лула,
на кров њима нападајте,
да буду ко кула.

50

Пукотине затисните
куда ветар дува;
треба наша рука, децо,
и људе да чува.

55

Пахуљице:
Само реци, добра мати,
све ћемо те послушати.

60
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________ Десанка Максимовић ________

Нико не зна што ми знамо,
да плетемо и да ткамо,
белу пређу да мотамо.
Што ко не зна, ми умемо,
за час тили ми ишчемо
целом свету одећицу,
целом свету обућицу,
за сву земљу поњавицу.

65
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САДРЖАЈ

Сестре без брата
Сестре:
Борићу, борићу вити,
хоћеш ли брат наш бити,
да има ко да нас воли,
да има ко да нас штити?

Борић:
Био бих брат вама,
цурице,
да немам две сестре,
јелице.
Две сестре, јеле зелене,
не могу живети
без мене.

5

10

Сестре:
Голубе, голубе бели,
тражимо брата себи.
Да ли ти, птицо бела,
брат нама био не би?

15

Голуб:
Имам све сестрице,
беле голубице,
најмлађе из јата.
Ако с вама одем,
остаће без брата.

20

Сестре:
Месече, месече сјајни,
да братац будеш нама,
хоћеш ли ти бар хтети
да имамо волети кога,
да имамо се у кога клети?

25
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САДРЖАЈ

Месец:
Имам већ сестрицу,
на небу звездицу.
Остала би јадна
сред небеса сама,
ако пођем с вама.

30

Сестре:
Вило, добра вило,
маленога свога
брата нам поклони,
да се игра с нама
и по шуми гони,
брани нас од мрака
и од вука злога.
Поклони нам, вило,
брата маленога!

35

Вила:
Иштите ми, децо,
моје десно крило
и најдражу вилу
из мојега јата,
ил’ што друго било
све ћу дати вама;
само вам не могу
дати свога брата.

40

45
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САДРЖАЈ

Деца граде зверињак
Деца:
Би ли, зеко бео,
би ли с нама хтео
да пођеш у град?
Имао би код нас
купуса и зеља,
слатке шаргарепе;
скакао би залудан
ваздан од весеља
усред баште лепе.

5

Зец:
Лудо волим,
ви то знате,
и салате,
и травице;
али да ми
сада дате
младог зеља
триста кила
и купуса све главице,
из поља вам
не бих пош’о.
Слобода је мени мила.

10

15

20

Деца:
Би ли хтела, пријо,
би ли хтела, лијо,
да нам будеш гост?
Ми бисмо те пазили,
ми бисмо те мазили,
не би знала никад
шта је глад и пост.

25

Госпођа би била,
пилећу би чорбу
ти поваздан пила.

30
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САДРЖАЈ

Лија:
Сматрам позив, децо,
ваш за праву част;
пилећу чорбицу
јела бих у сласт.

35

Али оставите
одмах луду наду:
волим гладна у шуми,
но сита у граду.

Деца:
Би ли хтео, дедо,
би ли хтео, медо,
са нама у град?

40

Још два-три другара
ми бисмо ти дали,
провео би живот
у песми и шали.

45

Слушао би ваздан
музику да свира,
ваздан меда јео
с великих тањира.

50

Медо:
Јесте да сам дембелан,
волим живот удобан,
и шалим се цео дан.
Волим и да поиграм,
и музику добро знам,
и не волим да сам сâм:

55

али не бих медо сед,
ни за песму ни за мед
да слободу своју дам.

Деца:
Би ли хтео, јеже,
би ли хтео, кнеже,
са нама у град?

60

Средом би се купао,
петком би се бријао,
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САДРЖАЈ

суботом се шишао,
а недељом ваздан
по гостима ишао.

65

Јеж:
Хвала, децо, хвала!
Мене су и лане
нека деца звала.
У моме је роду:
нити да се шиша,
нити да се брије,
ни за госте није:
одвећ мало једе,
одвећ мало пије,
за њега живота,
без слободе није.

70

75

Деца:
Би ли хтела, секо,
би ли хтела, веко,
са нама у град?

80

Не би знала шта је
ни брига ни рад.
Волео би тебе
тамо стар и млад.

85

Веверица:
Ја сам много стидљива,
моја децо лепа:
стидим се свог кретања,
и свог дугог репа,
своје скромне бундице,
својих оштрих зуба –
више волим у дупљи
мога старог дуба.

90

Деца:
Би ли хтео, јелене,
ти из горе зелене
са нама у град?

95

Имао би дворове
и у врту борове,
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САДРЖАЈ

у постељи сламице,
и чамове јаслице,
и са чесме водице.

100

Јелен:
Ја хоћу слободице!
Имам чисте водице
на горскоме извору
и траве по избору

105

Деца:
Би ли хтео, стриче,
би ли хтео, вуче,
да живиш ко бан?
Била би ти мека
постељица, сува,
и топао стан
и кад киша пада
и кад ветар дува.
Имао би слугу
да те пази, чува.

110

115

Вук:
Ја вам, моји ђаци,
као пустињаци
изнад свега волим
да живим у црним
гудурама голим.
Не плашим се кише,
ни ветра кад дува.
Ја слободу волим,
и није ми мило
да ме ма ко чува.

120

125
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________ Пролећни састанак ________

први јагањци
У задружном тору
осванула јутрос
стотиница јага;
чује се кроз зору
њина блека блага.

5

Скочила чобанчад
сва из постељица,
устали и стари
с њима задругари,
радоснога лица.

10

На тору су широм
отворили врата,
а јагањци беже
преко сламе свеже,
жуће од дуката.

15

Једни сасвим бели –
јагањци од снега,
други црнци цели,
а шарени трећи,
са пуно белега.

20

Гледају чобани
па им срце расте:
поћи ће на пашу
чим отопле дани,
чим се врате ласте.

25

Пролетаће јата
свуд по небу младом,
осуће се брдо,
поље и појата
све до стада стадом.

30
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________ Десанка Максимовић ________

повратак птица у домовину
Устаните грлице,
славуји, певачи,
овамо, пчеларице
и птице ковачи!
Устаните, грмуше,
и ви, чворци мали,
дижите се, шеве
и путници ждрали,
већ афричко сунце
одвећ земљу пали,
већ је нама кући
путовати време!

5

10
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________ Пролећни састанак ________

први мај
Први мај! Први мај!
Пчело, брзо сад устај
па полети као стрела
око цвећа модра, бела,
у радосни удри звук
и описуј златни лук!

5

Први мај! Први мај!
Лењег трута истерај,
не треба нам трут.
Нек у други иде крај,
срећан њему пут!
Први мај! Први мај!
Мраве, брзо сад устај,
и уреди своје чете,
у поворку нека лете.
Па низ поље, мост и сплав
свој поведи народ сав!

10

15

Први мај! Први мај!
сваког лења истерај,
не треба нам лењ.
Нек у други иде крај,
широк њему свет!
Први мај! Први мај!
Пиониру, сад устај
буди и ти у поворци
где су сви усталци, борци,
у поворци радосној,
пој ми и ти, и ти пој!

20

25

Први мај! Први мај!
Сваког трута истерај,
не треба нам трут.
Нек у други иде крај,
срећан њему пут!
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________ Десанка Максимовић ________

Хиљадугодишња трка
Један-два, један-два,
борић први корача,
за њим иде јелица,
а за јелом смрчица,
а за њоме мала
буква посустала,
за њом, преко стења,
патуљица вења.

5

Ево, трчи храст,
виче: „Чест и част,
бржи сте од мене,
душе ми зелене!“
А за њиме брест
виче: „Част и чест,
бржи сте од мене,
душе ми дрвене!“

10

15

Један-два, један-два,
ево јури топола,
јури испод барјака
па говори: „Један-два,
један-два,
једва сам вас сустигла
у подножју брега,
забола три стега,
три стега забола
усред поља гола!“

20

25

Један-два-тричетири – и пет,
и мирисне липе,
једна украј букве,
друга украј бреста,
беласа се липа
са свих редом места.

30

Ево голотрбе
потрчкују врбе
по потоку босе
и расплићу косе.
И сребрносуре

35
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________ Пролећни састанак ________

јасичице стале,
изгубиле везу,
не могу да стигну
на брдашцу брезу.

40
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Имена планина
Цер планина једном виче:
– Ој, суседе Јабланиче,
имаш поздрав од чобана,
од чобана и пастира,
да им пошљеш два медведа,
а ја ћу ти дати жира.
Јабланик му одговара:
– Задесила мене беда,
немам, Цере, ја медведа,
имам само јабланова
и по њима старих сова;
већ да питам сад Овчара,
пријатеља свога стара.
– Дао бих ти, Јабланиче,
издалека Овчар виче,
али имам само стада,
само стада и овчара,
верних паса крај оваца;
већ Јастрепца морам старца
упитати одмах сада.
– Дао бих ти, мој Овчару,
све бих дао што ти треба,
ал’ вукова само имам,
и орлова и јастреба;
већ ти питај, мој Овчару,
гору сињу, нашу Тару.
Одговара гора Тара:
– Имам само четинара
и оваца и говеди
и снег што се зими леди;
већ да питам Копаоник.
Копаоник одговара,
да га цео Балкан чује:
– Ако ти кад нужда буде,
могу теби дати руде,
да се кује
меденица, потковица;
већ ћу друге горе седе
упитати за медведе.
– Ој, Планино кршна Сува,
да ли твоја која шпиља
492
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________ Пролећни састанак ________

још медведа каквог чува?
– Мој рођаче, не замери,
сва сам гола, немам звери,
сва сам сува, немам биља;
већ да викнем чак у Босну,
да упитам ја Козару,
гору росну.
– Сестро моја у даљини,
камене ми главе старе,
брсте мноме сада козе,
и погнају каткад вуци
које јаре;
већ да питам Маглић гору.
– Крупне звери одавно су
из јаруга мојих нагле,
имам само пуно магле
и увече и у зору;
већ питајмо Медведника,
медведи су некад били
те планине понос, дика.
Медведник им одговара:
– Ој, ви горе земље Босне,
и Србије, и још Срема,
медведа у мене нема.
Целог дана тако редом
трагале су за медведом,
док у само касно вече
глас се зачу са три стране,
одзваше се непитане:
гора седа
наша Шара,
шума стара
из Горскога тог Котара,
Кочевје из Словеније:
– Има код нас још медведа,
иако их ловци ниште;
наша густа шума не да
да изгину сви одреда.

45

50

55

60

65

70

75
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Шумор класја
Зашумори, Златане,
ти си царић-клас;
нека путник застане
кад на њиви зачује
твој радосни глас.

5

Зашумори, Белане,
ти класићу вит;
нека путник застане,
нека знадне да ће
зимус бити сит.

10

Зашумори, Једране,
класе лепи, здрав;
нека путник застане,
нек од силне радости
затрепери сав.

15

Нека му се причини
да већ сипи пшеница
низ камени жлеб,
да пева воденица
докле спрема хлеб.
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________ Пролећни састанак ________

киша игра коло
Пада летња киша,
пада киша млада,
блажа је од млека.
Што ће бити ливада
и веселих река!

5

Игра киша плаха
све преко воћњака,
преко шума, њива.
Што ће бити ораха
за децу, и шљива!

10

Пада киша јака,
пада под дворишту,
по дечјем зборишту.
Хватају се у коло
с кишом чете ђака.

15

Води киша кола,
води кола сиња,
стотине стотина
има коловођа.
Што ће бити диња
за ђаке, и грожђа!
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________ Десанка Максимовић ________

Два листа
Говорио лист кестена
липовом:
„Жао ми те, липов листе,
душом свом:
сутра ће те одувати,
ветри зли,
на земљи ћеш окиснулој
струнути.“

5

Одговара липов листак
свенули:
„Шестопере, луди кестене,
нема листа који
никад не вене.
Повенуће као листак багрема
и бршљана лиска зелена!“
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________ Пролећни састанак ________

САДРЖАЈ

Мраз
Мраз је стигао јуче
из свог далеког врта
и сада по прозору
слика, шара и црта.
Усред пољане, ево,
стоји кућица мала,
до ње се стаза светла
кроз поље растрчала.

5

Сребрнороги се јелен
заплео у врта грање,
два зечића малена
пошла су на санкање.

10

Крај језера сребрног
стоје сребрне палме,
сребрни борови и јеле
овили бисерне чалме.

15

Бели, светлокљун лабуд
отпловио низ реку.
Сребрне секире младу
брезову шумицу секу.
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Буђење пролећа
Говорила стара Матица
свима пчелама краљица:
„Погледајте, кћери, напоље,
креће ли се време на боље,
јесу ли се ноћи скратиле,
јесу ли се ласте вратиле,
јесу л с река пали окови,
чују ли се горски токови,
румени ли пруће живице,
зелене ли младе њивице,
кукуреци да ли стасаше, –
да вас пустим јутрос на паше.“
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________ Десанка Максимовић ________

Мудри ветар
Одлучио ветар с мора
да преброји лиску сваку
са Триглава, Дурмитора,
с Хималаја и са Цера,
на Маглају и Козјаку
и с дугачких Кордиљера.
Бројао их сваког дана
почињући с јутра рана:
листак зелен, листак жути,
округласти, игличасти,
и на коме светлост титра,
и на коме роса блиста –
од умора хтеде пасти;
ал чим пређе преко триста
билиона,
он се збуни
и почиње испочетка:
листак зелен, листак жути,
шума густа, шума ретка.

5

10

15

Гледао га север љути
па му рече:
ој јужњаче, луд човече,
тако никад не изброја,
него гледај шта се ради!
Па засука ту рукаве
и с Авале поче плаве:
како коју лиску зброји,
замахом је крила скруни.
Пребројао за три дана
све са Алпа, са Балкана,
оставио гору голу
па се смеје још јужњаку:
– Дођи зимус ти код мене
да изучиш ову школу!

20
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________ Бела врана ________

САДРЖАЈ

Горосеча
– Горо лепа, горо плава,
ко те тако удешава,
ко суварке креше, сече?
Ја не видим дрвосече
да уморан негде спава
испод јела и букава.
Горо лепа, горо стара,
ко отвара
у даљину теби врата,
да радосно јутро бане,
да сунчаног допре злата
у простране те дворане?

5

10

Гора рече:
– Ено тамо дрвосече
испод храста оног спава.
Нема руку, нема справа,
нема пила ни секира.
Он ме тако удешава,
прозоре ми он отвара;
кад невидљив само дуне,
гранчице се саме крешу,
суварци се сами круне.

15

20
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________ Десанка Максимовић ________

на космају
На Космају, на Космају,
где извори дижу грају,
до церића церић већи
нашô стан;
о Космају
шта још оно хтедох рећи,
сад не знам.

5

На Космају, на Космају,
где сенице чаврљају
целе ноћи и вас дан,
ветар јури шуморећи;
о Космају
шта још оно хтедох рећи,
сад не знам.

10

На Космају, на Космају,
где лисице и пси лају,
стазом тек претрчи зечић
самохран;
о Космају
шта још оно хтедох рећи,
сад не знам.

15

20

На Космају, на Космају,
где стазице кривудају,
све пречицом можеш сећи
на врх сам;
о Космају
шта још оно хтедох рећи,
сад не знам.

25
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________ Бела врана ________

Снежни голубови
Спазила два голуба права:
у врту, у јутро рано,
јато снежних голубица спава
као омађијано.
Прошло и подне, и ноћ стигла,
спавају, не мичу се сместа;
ниједна крила да би се дигла
од њих стотинак, двеста.
Гледају: голубови прави, живи,
чудом се само чуде,
не може ниједан да се надиви
шта ли ће то да буде.
И полетели с крова ничице
до јата голубјега,
кад тамо, на грани нису птичице
већ беле грудве снега.
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________ Десанка Максимовић ________

Жмура
Играју се жмуре
море и планина
од давних давнина.
Увече се гора
иза магле скрије.
Море, пронађи је!
А море се златним
заогрне плаштом.
Потражи га горо,
ако владаш маштом!
Понекад планина
до облака сегне.
Трчи за њом, водо,
да ти не побегне.
А некад се море
шћућури и шљоне.
Појури га, горо,
докле не потоне.
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________ Бела врана ________

САДРЖАЈ

лађа
Зар то није чудно,
плови пучином лађа,
готово градић цео
покретан и бео, бео.
У њему се умире и рађа
и по цео живот живи,
горе су само небеса,
доле вали модросиви.

5

Низ мајушних одаја
поређао се са стране,
у њима, ко у правој кући,
простирке, намештаји,
и неко куцу чува,
неко канаринку гаји,
неко оправља барку,
понеко у ватру дува,
понеко игра кошарку.

10

15

Зар то није чудно, чудно:
брод се бори са буром
из часа у час све јачом,
а кувар са кутлачом
мирно сипа јела у кујни,
и децу успављују жене,
и чује се усред буре
разговор тих, једва чујни.
Расту горе водене,
али нико нема страха,
не води о томе бригу,
неко мирно игра шаха,
неко чита, неко пише књигу.
Зар то није чудно, чудно:
плови пучином лађа
и докле допиреш оком,
опасан си водом широком,
под кљуном се пени, колута,
а доле дубина плава
пуна морских чудовишта,
китова и ајкула,
делфина и медуза,
507
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________ Десанка Максимовић ________

и риба рибу гута;
а горе облака кула
и у њој месец спава
и у воду се рони
киша звезданих суза.

40
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________ Бела врана ________

у кланцу учке горе
У кланцу Учке горе
стоји кућица мала
на коју сунца зрака
још никад није пала;
није могла да продре
до у дубоке кланце,
до у сенке столетне многе.

5

А у тој кућици живе
дечак Стипе и Иве
и њихов стари деда,
и само издалека сунце
на небесима виде,
а оно не може никад
њих доле скривене да згледа.
Зато се Стипе и Иве
кад год је лето пењу
по окомиту стењу,
кроз сенке зеленосиве
до на врх горе да сунца
рађања тамо доживе.

10

15

20

А кад стигну горе
до шумскога појаса
где сунце цвета и класа,
„Мали пријатељи моји“,
оно им при сусрету вели,
„ја пређем просторе многе
да паднем деци под ноге,
да им у собе продрем –
а ви сте се до мене успели.
Зато ћу теби, Иве,
још мало позлатити косу,
а Стипу још модријим
учинити очи модре.“
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________ Десанка Максимовић ________

прича таласа
Једна до друге две стене
приселе на обали
као до тужне жене
кад тужна жена седне,
и нечега се сећа
и некога потајно жали.

5

Чим се зауставих крај њих,
талас причу развезе:
– Биле су две сестре младе
ко јасика осетљиве,
осетљиве као брезе
па имале брата морнара.
Волела га неизмерно
као што се воле браћа,
махале му с обале жељно
када се кући враћа.
А једном из олује
дохуктао талас бели
и јавио сестрицама
да су га вали некуд
у неповрат однели.
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20

То је било врло давно,
то море још само памти,
а сестре већ сиве стене
на обали чекају и сад
да се са пучине врати
и са њима кући крене.
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________ Бела врана ________

САДРЖАЈ

куцов
Долутао дединој кући
бог би знао откуда
мален паметан куцов,
длаке смеђе и кратке,
долутао и остао.

5

Јурио је, онако, од шале,
сад лептира, сад кукца,
сад гуску, а сад патке,
и златасте пилиће мале.
Имао је за све у кући
милоште и осећања:
кад бака по ивер пође,
он јој радосно моби;
разболи ли се когод,
сваки час је у соби,
показује да му је жао;
падне ли мало дете,
трчи брзо да јави
за чворугу на глави;
кад когод замишљено ћути,
и он му се придружи
ко и сам да се нечег сећа;
кад види да је ко тужан,
и он почне да тужи;
уз веселог весело лаје;
његова зеница псећа
на људске паметне очи
понекад личила је.
И кад су га заволела
деца, живина и птице,
кад је постао чланом
дворишта и породице,
некуда у свет одлута.
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Да когод не увреди
то добро весело куче,
са скоро људском памети;
да когод не викну на њега
и да га не истуче,
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________ Десанка Максимовић ________

постављали смо тужно
питање једно другом –
и хоће ли га у животу дугом
пут опет к нама нанети?
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________ Бела врана ________

Шта је најтврђе
Тврђа вода од ваздуха,
а од воде тврђа глина,
а од глине камен кремен,
од сребра је тврђе злато,
од обоје њих платина;
тврђи гранит од мермера,
према гвожђу и челику
и најтврђа стена мека;
од плодова тврђе семе,
од маглице коју ветар
пољем тера
тврђе иње
што по касном падне цвету;
а од свега на том свету
тврђе срце у човека.
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________ Десанка Максимовић ________

наша мати
Видиш мала, наша мати, драга жена
што је срца наша родила
и кроз прошла, златна времена
наше погледе и кораке водила,
једном умреће.

5

Тад бићемо сами, ма ко био крај нас,
јер ништа неће знати да брани
од туга и брига као њен глас
душу нашу. Доћи ће дани
кад ње нам неће бити.

10

Тад биће нам жао што све часе нисмо
крај ње провели, јер много је груби
преко њеног срца и чела
ради нас прешло. Гле, она је свела
уморно своје сањиве очи;
притрчи к њој и дуго је, нежно ижљуби.

514
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________ Бела врана ________

САДРЖАЈ

опомена
Дечаче, можда си био према мами
непажљив, што често деси се детету,
можда због тог некад трпи у осами
и утоне у необјашњиву сету.
Можда кад ти је реч хтела рећи коју
и попричати о бризи што је има,
одјурио си на какву забаву своју,
заиграо се негде с друговима.
Можда сестра твоја није увек знала
да буде према мами топла и нежна
па јој је косу влас седа завејала
као јелу у шуми мећава снежна.
Можда је какве ваше навике брину,
можда се због њих често жалости она.
Можда у срцу осети кад празнину
и ћутању је зато тада склона.
Причајте јој о бригама што вас муче,
шта вас подстиче, шта вам полет слама;
будите нежни не само данас и јуче,
нек вашу љубав увек осети мама.
Обаспите је цветом свога цветања,
детињства што се већ ближи младости;
нек мама уз вас поново могне да сања,
нек дани ведри буду јој чести гости.
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________ Десанка Максимовић ________

прво путовање у дедовину
Већ спушта се око нас вече,
путеви ће ускоро да се смраче,
и не виде се, не виде, дечаче,
попаљена на брегу села
ни река што кроз крчевину тече.

5

Сумрак се спустио плави
на туђинска растурена легла,
не види се траг крвави
омче што се завичају
била око грла стегла.

10

Не види се луг иза ковача
где су Немци сред бела дана
убили шест чобана,
ни поток где је стрељано
седам стараца орача.

15

Чујеш ли, зрикавац зриче,
ливаде се мрсе и мраче.
Стигли смо у крај приче.
Да ли то ти јецаш, дечаче?
Не плачи, у крају смо песме
и приче и јунака.
Покрај оне успут чесме
устаник те гледа из мрака.
Свуд около Медведника
и целом нашом земљом широм
народ подигао се;
шуме су осветника
покриле поља и косе.
Хитамо, све крај нас хита,
около брда се пењу,
звоне удари копита
и одјек у брду и стењу.
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Близу окуке оне
Два су стара буквака
и кроз њих ћемо пешке,
путањом куда су јунака
прошле чете витешке.
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Чујеш ли под буквом глас врутка,
чујеш ли где хукће сова?
Иза првог завијутка
бићемо у кући дедова.
Запевај што можеш јаче,
не бој се шуме ни мрака.
Корачај слободно, дечаче.
стигли смо у крај предака.
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опустеле куће
Има у земљи нашој
украј свакога пута
кућа затворених врата
и склопљених капака,
кућица као пустих
кошница и мравињака.

5

Има у земљи нашој
кућа пресахла вида,
занемелих усана,
иза чијега се зида
ни самохран не чује старац
ни бака самохрана.

10

Постоје крај путева наших
колибе мртве и сиве,
оронула им стреха,
нису хтеле да живе,
кад се утулило огњиште,
кад нестало је иза њих смеха.
Нису хтеле да живе
кад све је изгинуло,
младо и старо у њима,
кад дете се није чуло,
и у димњаку није
плавио се пламичак дима.

15

20

Тихо су склопиле уста
и затвориле очи
па престале да дишу.
Ено, опет крај пута
колиба стоји пуста,
над њом се облаци нишу.

30

Постоји у земљи нашој
где год би се обрнуо
кућерак без укућана,
крај њега трешња дозрева
и кљуца је само јато црно чавки и врана.

35

25
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________ Бела врана ________

нова пионирска марама
Нову пионирску мараму
донео дечак кући,
понос на лицу му се чита,
па се радосно хвали,
а сестрица га пита:
– Зашто су ти је дали?

5

– Ишао сам, сестрице мила,
у школу свакога дана,
а у торби ми увек била
оловка зарезана,
задаћа написана.
И све једнака слова,
једно лепо као друго,
знам како се које зове,
у буквару стране нове
читам пажљиво, дуго.

10

15

Будим се без по муке
па увек гимнастику
крај прозора чиним исту,
имам нокте и руке
и обућицу чисту.

20

Кад се учитељица разболи,
буде ми много жао,
и не знам шта бих дао
да је сваки ђак у школи
као ја поштује и воли.

25

У земљи својој бих хтео
да упознам сву децу, људе,
све планине и реке,
ма како биле далеке;
у земљи мојој бих хтео
да сваки срећан буде.

30

Заслуге моје то су
а још их има ниска.
Види како је лепа
марама пионирска!

35
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________ Десанка Максимовић ________

Југословенска армија
Кад нашу сретнем војску, угледам сместа
пешака, бојна поља, славолуке,
цвећем, заставама окићена места,
увис радосно подигнуте руке.
Видим војника, сео на камен ниски
и привија уза се чобанче-дете,
из торбе вади му и пружа очински
мрве посљедње, од себе отете.
Кад нашу сретнем војску, видим носи
рањени војник још тежег рањеника
по завејаној снегом, стрмој коси,
ниједан да пусти уздаха ни крика.
Видим војника после боја чека
да пусти пушку и прође по лугу;
Сети се њиве кад земља прсне мека,
пожели косидбу кад опази дугу.
Видим кола, као круг летњег видика,
размичу се свуда, расту, нишу:
дете се ухватило игра до војника,
војници до људи што књиге пишу.

5

10

15

20

Видим генерал постаје од орача,
из боја радник износи златне токе;
наша војска као река гредом јача,
прима планинске бујице и притоке.
Кад нашу сретнем војску, видим школу,
чује се листање књига, престаје звека;
видим радосно време на помолу
кад човек неће пуцати у човека.
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________ Бела врана ________

удуби се дечаче
Удуби се, удуби, дечаче,
за све што се на свету гради
треба времена и труда,
да на море исплови лађа,
да се садеље руда.

5

Сваки завртањ танки
прво беше мисао чија,
и та проста дашчица санки,
и перо којим пишеш,
часовник што избија.

10

Удуби се, удуби, дечаче,
у слику пред собом, у књигу,
над којом ти очи зраче,
око свега је човек
видео велику бригу.

15

Удуби се, удуби, дечаче,
у светле бразде њива,
у те воћке без броја,
све у чему се ужива,
из нечијег никло је зноја.

20

Није у једном трену
постала ни река ни звезда
ни стена што је талас плâче,
птица сто пута прхне
док створи топлоту гнезда.
Удуби се, удуби, дечаче!
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Скупљање меда
Дижите се,
радилице,
испљускајте
сунцем лице
и малено
зрачно крилце,
па пртите
врећице:
ливада је
цветала,
биће за нас
срећице.

5

10

Цветали су
љутићи
и врбови
прутићи,
бела рада и њен
брат мали,
прстенак,
снеголики глог,
топола
и кленак.

15

20

Доћи ћемо
кућама
са препуним
врећама.

25
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________ Десанка Максимовић ________

Сунцокрет и ветрови
Побио се сунцокрет
са ветрова пет.
Ту му први љут
скида качкет жут,
ево читав сат.

5

Куша ветар други
да му сломи дуги
зеленкасти врат.
Отуд иде трећи,
од свих понајвећи,
седа му на груд.

10

Па стиже четврти,
стаде да се врти,
виче као луд.
Најзад ти се пети
однекуд залети,
пови га на тле.

15

Али шта то мари,
наш сунцокрет стари
трипут главом ману
као буздованом,
разагна их све.

20
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________ Паукова љуљашка ________

Грешници
Мијау-мијау,
да не чује попа,
маца се скрила за греде,
па преде ли, преде
кудељицу
у свету недељицу.

5

То видео сусед
паучак
кад је пролазио
на ручак,
па и он стао
поњавицу да тка
у празника два.

10
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________ Десанка Максимовић ________

Мачји кашаљ
Било то, дечице
моја, лане,
шетало маче
преко слане,
преко слане.

5

Кашљати стало,
врео му дах,
не склапа уста:
– Крах-ках-ках-ках!
Обузе мајку
мачку страх,
плаче, уздише:
– Ах, Боже мој, ах!

10

А отац мачак
љут као рис
од беса дркће,
на маче фркће:
– Пис – пис!

15

Али наједном
шта се то зби?
Оздрави маче
па се смеје:
– Хи-хи-хи-хи!

20
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________ Паукова љуљашка ________

Мацина болест
Разболе се маца Шарка,
што најгоре бити може;
једна жишка са угарка
однесе јој парче коже.
Тад лекаре позва стране,
издалека,
да јој кажу шта због ране
треба јести, ради лека.

5

Мачак неки добар, стари,
насмеши се врхом браде,
па намести наочари:
мисли какав лек да даде.

10

– Док не буде болест спласла,
рече, треба дана сваког
јутром јести свежа масла
а у подне меса лаког.
А ако се зло продужи,
у ноћ шољу хладног млека,
и престаћеш да се тужи,
биће тешкој бољци лека.

15

20

Срећна беше маца Шара,
сад бар зна да мора красти,
па још даде сто динара
старом мачку да га части.
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________ Десанка Максимовић ________

Мачје посело
Код мачкице моје
данас је посело,
силан свет се згрнô:
дошло маче бело,
за њим стигло црно,
напослетку сиво.

5

Кад су на праг поседали,
све постаде врло живо,
свак се на свог газду жали.
Рече прво маче бело:
– Целог, ево, свога века
нисам пило крављег млека,
код нас све је, све под кључем,
кô гладно се куче вучем.

10

Тад се јави маче црно:
– Ево, јадно, живот цели
једем само сиве мише.
Никад судба штогод више
да ми пружи и удели.

15

Сиво маче ту запреде:
– Ни ја нисам боље среће
и код нас се свака здела
слатког јела
под кључ меће.

20

И још хучу и маучу
и казују своју беду
на свој начин, по мачећи;
па вам не знам баш по реду
сав разговор тачно рећи.

25
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________ Паукова љуљашка ________

Маца чистуница
Чисти маца репом
свој крај пећи дом,
па љутито преде:
– Што ти деца умеју
да начине лом!

5

Ту је гума бáтина,
љуске од ораха,
и комадић шећера,
и лулица татина,
и три зрна граха.

10

Ту је стари ауто,
и стаклени пиљак,
ту луткина ножица,
глава од пајаца,
и још врбов шиљак.

15

Чега ти ту нема
да саклони Бог,
права ствари киша:
јоште мало па ћу
живог живцатог
ишчистити миша.

20
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________ Десанка Максимовић ________

Мацин савет
Маце моје медене,
увек да ми носите
прегачице код куће
исткане и предене.
Да ми никад нисте
помодарке биле
и желеле богате
хаљине од свиле.

5

Нећу ни у празничне
да вас видим дане
као лутке куповне
да сте налицкане.

10

Хоћу да ми свако
моје маче слатко
очешљано буде
уљудно и глатко.

15
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________ Паукова љуљашка ________

куцин савет
учи куца мајка свога
малог сина:
– Слушај добро, сине,
своју мајку стару.
Ти се не смеј никад
нашем господару,
што место на четири
на две ходи ноге,
и што су му мање
него у нас уши,
што одеће на се
он навлачи многе,
што поваздан пуши,
ни три цела слога
што не зна да лаје.
Поштуј, сине, увек
туђе обичаје,
а сам ти се држи
чврсто оног реда
што природа кучећем
роду заповеда.

5

10

15

20
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Материце
Теле:
Добио је браца
од маме пајаца,
добила је сека
колаче од млека,
добиле су птице
беле пшеничице,
добио је петлић
нови, шарен репић,
добила је маца
пуно пољубаца,
а шта ћеш ти, мати,
мени данас дати?

5

10

Крава:
Да тражиш за лека
ништа осим млека,
и од млека пене
сада помузене,
и још сира бела
два комада цела,
и скорупа жута
са млека скинута.

15

20
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________ Паукова љуљашка ________

Медини оцеви
Мислио је тата меда
већ откако свану среда
шта би деци за Оцеве
и он дао.
Па се сети: „Дембелану
даћу крушку неубрану,
и добиће синак Пуша
пекмеза од оскоруша,
и ћерчица, мала Ђула,
слатког сока од мушмула,
а најмлађе мече Ћоса
меда добиће од оса.

5

10

535

ПОЧЕТАК

ТРАЖИ
САДРЖАЈ
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Мечкин савет
Шумом мечка ходи,
за ручицу води
кривоного мече,
па му тако рече:
– Иако смо зверке,
мораш без замерке,
сине, увек бити.

5

Ти се не смеш као
много деце мушке
пентрати по плоту,
газити по муљу;
не смеш красти крушке
ни од пчела саће.
Мораш бити смерно
чељаде домаће.

15

Видиш ону тамо
на брежуљку леску,
за рђаве дечаке
на њој расте батина,
као она татина.

20

10

Ако добар будеш,
поклонићу теби
батин капут лањски,
водиће те деда
у суседно село
на сабор ивањски.

25
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кокина успаванка
Коко-коко,
како-ко-ко,
кока децу љушка,
три петлића мушка,
у гнездари врбовој,
на гранчици тананој.

5

– Буј’те-пај’те, петлићи,
лепи моји синчићи,
сад сте малишани,
благо својој нани,
могла бих вас сва три,
кад пођемо тети,
под крилом понети.

10

– Коко-коко,
како-ко-ко,
да вам никну репићи,
шарени кô цветићи,
бујни кô струк кудеље
што ниче уз реку,
да већ треће недеље
сви тројица певате:
куку-куку-ре-ку!

15

20
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Гушчарица
Гушчарица
гуске пасе,
крај потока
спустила се.
Отуд иде
мудра лија
па навија:
– Пођи са мном,
лепа секо,
показаћу
теби млеко
ја од птица.

5

10

То зачуо
врабац Живо,
па му малом
било криво,
те повика:
– Гушчарице,
другарице,
зар не видиш
да те лаже!
Хоће твоје
гуске младе
да покраде.

15

20

Нигде нема
птичјег млека
ни за лека.
Све штогод је
гдегод свету
било дато,
од рођења
врапцима је
већ познато.

25

30
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петлић коловођа
Коловођа
ја сам млади.
Хватајте се,
лепе коке,
белолике, црнооке.
Хватајте се,
стари, млади,
од бака
до унучади.

5

Хватајте се
ви, гаћани,
шарен петлић
до петлића;
и ви лепи
дугорепи;
и ви, куси,
без репића;
и ви, мали,
благо мени,
тек из јаја
изведени.

10

15

20

Хватајте се,
па играјте
како коло
водим ја:
десно један,
лево два.
Хватајте се,
нека коло
буде дуго
као змија;
нека хуји,
нека лети,
нек’ ћарлија.

25

30
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Свезналице
Има на Авали нека буква стара
што, кад под њу седнеш,
стане твоје име тихо да изговара,
па затим имена твоје браће и сестара
и мајчица и очева
и чики и тета
и бакице сваке и деде –
имена женска и мушка
из целога света –
и тако слатко их шумори
и тако слатко их шушка,
да ти сан на очи доведе.
До букве те води сврака брбљивица
што, чим се с њом сретнеш,
стане да ређа имена птица,
својих суседа,
кума и прија,
чавки и кукувија,
креја и врана,
чапаља и рода
што крај Саве седе,
и тако се у брбљање занесе,
да целог дана с тобом хода,
а до букве те не доведе.
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________ Десанка Максимовић ________

Мали јахачи
Расла су два ждребета,
два ждребета зеленка,
покрај шума и врела,
уживала у сјају лета,
у сласти биљнога млека;
око њих мора цела
ливада и пашњака
од јутра па до мрака.

5

Јахала два дечака,
унуци деда-Вељка,
до два млада зеленка,
тутњало од њиних корака,
брдо, поље и река,
од ветра јурили брже;
тек чујеш издалека
певају наглас дечаци
а ждребад радосно рже.
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________ Шумска љуљашка ________

прејео се
Дала бака
жутом мравку
за доручак зрнце мака.
За ручак му скува кашу
с трунком проса,
с мрвом соли,
то унучић мравак воли.
За вечеру чорбу свари,
капљу росе
у којој је скувало се
крилце осе.

5

10

Кад ујутру,
стаде мравак да јауче:
– Јао, бако,
желудац ме боли јако,
много сам ти јео јуче.

15
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________ Десанка Максимовић ________

крилати рупци
Две девојчице мале
на потоку рупце прале.
Сапуниле, у води трле,
па на ветар јак прострле.
Рупчићи танки били,
на ветру окрилатили.

5

Полете један па седе
у крило њиховог деде.
Полете други и паде
на кров суседне зграде.

10

А трећи одлете далеко
на зелено пољанче неко.
Потрча њихов бата
да рупчиће крилате хвата.
Два ухвати брзо, лако,
а трећи окрилати тако,

15

да шуму прелетати стаде –
стиже га на једвите јаде.
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________ Шумска љуљашка ________

Три дедице
У далеком граду
три дедице биле,
па имале браду
ко од беле свиле.
У свакога расто
по унук несташко;
једног имо Власто,
једног имо Славко,
а двојицу Сташко.
Док се деца слажу,
слажу се и деде,
чувају им стражу,
пред кућом другарски
причају и седе.

5

10

Чим се деца сваде
и распра распреде,
сваде се и деде,
ко мачеве љуте
оштре речи ваде
па гордо заћуте.
А кад се сутрадан
унуци измире,
деде иза плота
усамљено вире,
буде их срамота.

15

20

25

У далеком граду
три дедице биле,
па имале браду
ко од беле свиле.
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________ Десанка Максимовић ________

Зашто Јово, ти не спиш
Зашто, Јово, ти не спиш,
свак већ давно спава?
Заспао је слепи миш
висећи о греди,
горе су му ноге,
доле му је глава.

5

Зашто не спиш, Јово мој,
свак већ давно спава?
Заспао је већ и ној
у вреломе песку,
и на плоту врабац
и сеница плава.

10

Зашто не спиш, Јово, ти,
свак већ давно спава?
Заспали су ћукови,
заспале су сове,
само су још будне
очице у Јове.

15
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Жмуре
Сакрио се мали Лука
у дворишту, иза траве,
види му се цела рука,
види му се пола главе.
Спазили га брат и сека,
ал и даље тобож траже:
– Јао, јао,
да у воду није пао,
мали враже,
да га није
курјак који прогутао,
или лија заварала
па у шуму одазвала!
– Јао, јао,
да се није спотакао,
па сад лежи у несвести,
на камену, у дну јарка;
шта ли ће нам рећи мама,
тешко нама,
шта ли ће нам рећи бака!
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Одазва се мали Лука:
– Ево мене жива, здрава,
у воду вам нисам пао,
вук ме није прогутао;
избола ме само трава,
и ујела два, три мрава.

25
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________ Десанка Максимовић ________

пурењаци
Једном је у септембру
повела учитељица ђаке
да беру пурењаке.
А кад је са њима
зашла у кукурузе
и када брати узе,

5

зачу се однекуда
из зелене кукурузне бразде:
– Ко хоће пурењаке младе
да бере на овој њиви,
мора, ученици моји,
знати добро да броји,

10

јер само ће онај
клип одломити лако
ко изброји зрно свако.

15

Ту ђаци умало што нису
од бербе одустали,
али мисле неко се шали
па зађу у зелено море,
кад, да видиш, ниједном рука
да оцепи кукуруз од струка.

20

До двадесет бројали прваци,
бројали другаци до триста,
али не помаже ништа:
зрна на клипу много
па није било лако
ђачићу избројати свако.

25

И само они што су
бројали до тисућу
уз жеравицу врућу

30

пекли су пурењаке.
Осталима испод браде
смејале се стабљике младе.
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печурке
Једном још пре сванућа
пођох да тражим печурке
и затекнем их где се
око својих у шуми кућа
весело играју жмурке.

5

Лисичица се жута
сакрила испод жиле,
у трави покрај пута,
гујињаче се скриле,
неке као млеко беле
иза плотова на међи,
испод брезиног листа
згурио се варгањ смеђи.
Па зачикују пужа,
гуштера што стеном скаче,
па зачикују сунце:
– Чик нас нађи, јуначе,
нисмо од тебе далеко!
Па зачикују шуму
и њене редом зверке:
– Чик нас пронађи, лијо,
чик нас пронађи, зеко,
ту смо под листом сувим,
ту смо испод иверке!
Игром занете не виде
како брзо из влаге расту,
како им већ вире капе
и позлаћене круне;
требало би само прићи
лесци, брези и храсту
па имати руке пуне.
– Што да их берем, рекох,
нека их нека живе
и те као млеко беле,
и те рујне, и те сиве,
и дебељушне, крупне,
и мање од напрстака,
па се у село повратих
празне торбе и шака.
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________ Десанка Максимовић ________

Септембарска песма
Сад свет основаца одасвуд ниче, хита,
први пут јутрос се дигао у зору, –
мислиш из земље никла прва жита,
јагањци плинули по Шари, Дурмитору.
Сад зеница њихова постаје дубља,
сад им се поглед широко отвара;
сад уче они речи: слобода, истине зубља,
изговарају их с пуно првог жара.
Сад почињу схватати шта значи кад кажу:
устанак, борац, људи поносити;
а година која па ће и они бити
борци и стати где на мртву стражу.
Чини ти се чујеш само дечју грају,
мислиш изричу детињасте жеље;
а они већ прве часне речи дају,
а они већ прве стичу пријатеље.
Мислиш и јутрос причају дечју причу
где се патуљци, лептири, птице роје;
а они већ историју отаџбине сричу,
сазнају први пут за њене хероје.
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Гледам их и радост ме млада обузима,
међу њих ми се, у свет школе, хоће,
да их по десеторо све у клупи има,
да са мном прве свладају тешкоће;
да први пут чују, сазнаду од мене
лепота, правда и жртва шта значе,
шта чека отаџбина од њихове смене,
да са мном у свет мисли закораче.
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Јесен
Јесен је. Изнад брега тек се магле дигле,
ја седим испод јединог у врту бора,
падају с дрвета суве, мирисне игле,
наиђе облак бео, и небо збора.
Ја имадох тада пет зима и лета шест
и чеках кроз брегова видике уске,
да пронесу белу о снеговима вест
на крицима својим дивље гуске.
У вечер, мати ми за молитву склапа до прста прст
украј беле постеље дрвене;
дуго потом у порти назирем црквени крст
из већ повеле шуме, црвене.
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________ Десанка Максимовић ________

Љубомора
Увек сам се јесењег вечера нејасно плашила
предана тужној детињској љубомори,
јер новине као крила огромног страшила,
докле киша кроз олуке ромори,
скривају ми драги осмех и лик очев.
У нешто далеко мени утону очи свачије,
само као зрачни зелени пауци
гледају молбено у мене очи мачије
из тамнога украј пећи кута,
и лагано њени нежни мауци
свију се украј мога младог скута.
Ми нисмо знале за широког света вести
и једна другој тако блиске бивасмо;
јер мало је било разлике између њезине свести
и моје голуждраве душе, тек крштене;
тако заборављене од свих у наручју заспивасмо
једне старе руке на грудима скрштене.
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САДРЖАЈ

Бог
И онда још ја сам неминовно грешила
сумњама у многе светле истине;
детињским срцем већ у напред решила
странпутице и путе сна свог;
и као месец у неба мирне чистине
у душу моју пела се светла мисао: Бог.
Мислила сам често: Он је сурови змај,
што носи мртве далеко, брегу на раме,
где крај гробова, када листа мај;
свирају пастири и козе брсте;
и жене завијене у црне мараме
запевају, и тужно се крсте.
Мислила сам: Бог је ледени цртач,
због кога мразно лишће на мом прозору цвета.
Мислила сам: Бог је див и благо скида свој огртач
бели да покрије мога врта хладно тле.
Мислила сам: Његова душа је пола црна, пола света;
и Његове руке некад светле, некад зле.
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________ Десанка Максимовић ________

Црква у селу
Опет те видим цркво моја стара,
с мирисом благим тамњана и вења,
где сам к’о дете пуна верског жара,
гледала верне где иду на бдења;
и где сам људе слепе и без ногу
слушала дуго, кад пред тобом просе,
и старе жене милостивом Богу
гледала како у марами носе
воћа и цвећа. Одавно је било,
када сам и ја Великога Петка
побожна, мала, на Христово крило
носила ките цвећа јоште ретка.
Ево ме опет крај твога олтара:
Богородица и сад држи Христа
благо на руци, и препуна шара
одећа њена и сад меко блиста.
Опет се погледи моји у вис губе,
где о првоме греху прича змија,
и где у небу, испод крста кубе
као велико сунце увек сија.
Само црквењак стари, седе браде,
није ме опет као некад срео;
ал’ све се мени чини да се краде
кроз цркву његов осмех, тих и бео.
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САДРЖАЈ

прича
Однели дечаку оца
и возе га, возе по граду.
Други дечаци трче улицом,
да виде тужну параду:
коњи увијени у црно;
траке пуне златних слова;
низ људи неким се шареним
одеждама огрн’о.
Дечак, шћућурен на клупи,
пред кућом седи
и кроз сузе се сети:
О, како су људи глупи!
Очева душа не може умрети.
(Бар тако отац причао је сам.)
Она се сад случајно крије,
да и њу не однесу,
па ћути у неком куту.
Сад зацело је у капуту
очеву старом?...
Али није: тамо с цигаром
само рукавица једна
што на очеве мирише руке.
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Можда је под белим чудним платном?
Нема је: тамо некаква трака
лежи широка и црна.
Можда је под куглом златном
висеће лампе?
(Душа је сигурно лака!)
Ни тамо није.
Ах, сад зна, она се крије
у писаћег стола фијоци!
Боже, ни тамо је нема!...
Али где ли је, где ли је она,
кад није ни у којој лекова боци,
што, празне, по столовима леже?
Пре неколико дана
били су у пропланку оном
што врхови већ му жуте.
Тамо је сад она: у жбуњу, између грања.
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Нигде никог. Жбунови ћуте,
понеки лист дрхће у паду.
Над долином магла плови.
„Душо, о, душо, где си?
Ја сам. Мени се одзови!“

40

Однели дечаку оца.
Нема га већ ни у граду.
Ноћ. Дечак седи на прагу,
у таму се нагао!
„Душо, о, где си, где си?
Он мене није слагао!“

45

50
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Мојој сестри
Видиш, мала, наша мати, драга жена
што је наша срца родила,
и кроз прошла златна времена
наше погледе и кораке водила,
једном умреће.

5

Тад бићемо сами, ма ко био крај нас,
јер ништа неће знати да брани
од туга и брига као њен глас
душу нашу. Доћи ће дани,
кад ње нам неће бити.

10

Тад биће нам жао, што све часе нисмо
крај ње провели, јер много је груби’
преко њенога срца и чела
ради нас прешло. Гле, она је свела
уморно своје сањиве очи;
притрчи к њој, и дуго је, нежно ижљуби.
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Царица лутака
Увек кад с лутком својом
поделим вечеру и ручак,
и кад јој руменом бојом
намажем образе, и стручак
поклоним траке с косе,
она ми говори шапатом:
„Ти си царица лутака,
ти моје погађаш жеље,
твоје руке од снега беље
увек ми нешто носе.

10

Ти си царица добра,
ти све рупчиће свилене
мамине за мене побра,
ти свако јутро косе
своје режеш за мене.

15

5

Ти си царица лутака
брз је у тебе ход,
и кад се спотакнеш на камену,
и када паднеш на под,
никад се твоја рука
не ишчупа у рамену,
никад не сломиш ногу.
Ти си царица моћна
за тебе све је лако.“
Мама чујеш ли како
лутка ме царицом зове?
Мама, да ли јој могу
сашити хаљину свилену
од своје трачице нове?
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Чудотворни џепови
У џепу моје стара-мајке
рађају се приче и песме
и легенде и бајке,
али ни једна не сме,
из џепа да изађе дању,
њезина рука сува
у џепу их до ноћи чува.

5

За сваким ситним кроком
моје стара-мајке,
ја идем држећи је за скут,
и будно пратим оком,
да јој до вечери бајке
и приче не побегну низ пут.
У вече срце и очи
отворим и чекам змајеве
и усуда седог да крочи
с прегршћу златних парица,
и да ме у сна крајеве
однесу наручја царица.
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САДРЖАЈ

колач
Цело вече у мене гледа
са високе жуте полице
велики колач од меда.
Ја мислим тужно: „О, Боже,
како моја мама сме и може
да краде колаче, кад хоће.“
А колач заробљен полицом
зове ме да га окушам.
Ја стас свој тад повећам столицом,
али, тек што сам руку помакла,
месец ме, златно око божије,
кроз прозорска угледа стакла.
Брзо се спустих са столице
не знајући збуњена, где ћу се здети,
и стах горко сузе лити:
„Боже, кад ли ће и мени бити
двадесет година, тад ћу смети
красти колаче са полице!“
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________ Врт детињства ________

Два сна малог врапца
I
Уснио врабац, врх телефонске жице:
како време бива све хладније и мокрије,
он гладан, и нема чиме да се покрије
и сам је, све некуда одоше тице.
И у сну врабац се радосно сети,
да тамо крај реке, њиве и борова
пуно малих неких створова
по пољу трчи и игра се лети.
Он прхну тамо у нади, да деца ће му бити наклона,
да ће му пружити прегршти пшенице,
и да ће под огранком старе сенице
наћи мало сувоте и заклона.
Али дечак баци за њим са стазе камичак,
а девојчица појури с виком и прутом;
трже се врабац, и, преплашено у сну крутом,
дрхташе његово срце к’о пламичак.

5

10

15

II
Али врабац се беше прејео мрва и зрна
и, кад поново заспа, он усни:
како га вребају непријатељи гнусни,
два велика мачка црна
И виде: нарастоше им крила широка
никад их није спазио у том стању
и примицаху се ћутећи, са бока,
врабац скочи на пањ, они дођоше пању.

20

25

И што се врапцу ретко дешава,
он прхну хитро до звезданих тачака,
јер немаде времена да се дуго решава,
кад спази крила злих мачака.
Крилца га брзо у небеса дигоше,
док страх његово срце пресеца,
и у часу, кад га већ стигоше,
он се склони хитро иза месеца.
567

30

ПОЧЕТАК
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________ Десанка Максимовић ________

И кад страшне минуше тице:
два црна крилата мачка,
врабац се трже и зачуђен
виде се још врх жице,
испод првог сунчаног зрачка.
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________ Врт детињства ________

Буба мара
Са неба дође и паде
малена буба–мара
у ливаду пуну шара,
на цвет као звезда жут.
Ту близу покрај мене,
као као крви румене
са неба дође и паде.

5

а цвет још млад је био
и много желео знати:
„Малена буба–маро,
ко ли ће мене збрати?“
упитао је хитро,
докле се ветар титр’о
танким његовим телом.

10

Тад пророчица мала
рашири брзо крила,
па девојчици једној,
што је у пољу била,
ту близу покрај мене,
к’о кап крви румене
на белу руку паде.

15

20

И што је могла тише,
и што је могла блаже,
девојчица се наже
и узбра цвет златно жут.
а румена буба–мара
кроз ливаду пуну шара
свој крилати настави пут.

25
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________ Десанка Максимовић ________

Суседово куче
Од наше до суседове куће уска стаза као играчка. Утабало
ју је суседово куче долазећи у хлад наше трешње. Оно има
смеђу увојиту длаку, и лаје често тако умиљато, и завија
често тако болно, као да има душу.
Јутрос лежи болесно. Деца суседова су га унела у кућу и
посадила на своје узглавље. Нуде му млека, али оно не
може да пије, и гледа тако жалосно као да има душу.
Ја не бих волела, али ће суседово смеђе кученце умрети.
Нико ни у суседном селу неће знати за стазу као играчку;
а суседова деца ће друго куче купити.
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________ Врт детињства ________

Јутарњи псалм
Пева тица, Богу враћа
радост за росу
што се круни
на њено грло.
Пева тица сред лисног дворца,
раскошно просу
пред благог Творца
хвалу за труни
што их на стази
шумској нађе.

5

10

Пева, пева, као пун клас
благо се повија
њезин глас
препун хвале.
Пева тица, к’о крилима двама
песмом овија
шуму на страни;
слуша је облак
и лист на грани.

15

Пева тица, ни она сама
неће умети
сутра да понови
бисерне речи
псалма свог.
О, да ли ће Бог
јутарњу песму
њену разумети.

20

25
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САДРЖАЈ

Шева
небо поче да плави,
дан је лагано свито!
отвори очи шева:
оса блиста по трави,
златно се таласа жито.

5

Румене булке свеже
и трња бобице зреле.
отвори крила шева:
по житу сунца мреже
трепере вреле, вреле.

10

над ниску колибу црну,
над златно звоника кубе,
над облак под небом далек
Шевина крила прну
и у небу се губе.

15

Румене булке свеже,
и трња бобице зреле.
Спушта се са неба песма.
на њиви још сунца мреже
трепере вреле, вреле.

20

И сенка згуреног трна
и безброј златних хрпа.
Заклопи крила шева
крај два три сита српа
и зрна, просутих зрна.
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________ Врт детињства ________

САДРЖАЈ

у шуми
I
Јутро, пролеће, цвет око мене,
чудесна радост прожима сву ме,
не слутим нигде са болом судар.
На једном из драге оближње шуме
потмуло одјекну за ударом удар.

5

Непозната ми тица нека
са уцветале вишње врха
одлете кући уз слутње зле.
Удар, па удар, и тад се скрха
грана, и шумно паде на тле.

10

Јутро, пролеће, цвет око мене,
ал’ нешто радост одузе сву ми
и не осећам жеља ни нада.
Ко ли је јутрос умро у шуми:
да ли храст стари, ил’ јела млада?

15

II
У шуми увек се тако
спокојно и тихо бива
и радо у сенци сања.
Испод густога грања
од разнобојних свила
истакне зрачне зипке
нишу злаћана крила
бубица шарених.
По стаблу широке букве
гоне се веверице гипке.
Свуд се свежина слути
потока скритог у зукве.
Цвета шумски цвет
мирисан и ватрено румен;
док на труломе пању
ничу лоптасте гљиве.
И тамо кроз двокрилна врата
сасвим на крају шуме,
виде се друге шуме,
па њиве, па ливаде, па њиве.
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________ Десанка Максимовић ________

Јутро на селу
Прве златне зраке сунце
на кровове шума сипа;
грли њиве и пашњаке, и врхунце
даљних брда. Зачује се гдегод шкрипа,
потом лупа неких врата;
негде крава нека рикне,
и звук звонак разлегне се од алата,
и на другом крају села неко викне.
Већ у ваздух подиже се
ведар, шарен, облак чела.
Прхне тица и са грања росу стресе
и зашуми поздрав сунцу грана цела.
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________ Врт детињства ________

Слепи предели
О како је тужан предео без река
речица, потока, језера и бара,
са навлаком меком зелених окрека
што им површину покрива шара.
Где не ничу рогоз, врба и ракита
и где барске тице не скривају гнезда;
где се никад није занихала сита
нит у вече пала са висина звезда.
Где на земљу није сишло небо плаво
никад, нит се сунце загњурило златно,
на недру чијему није месец спаво
ни по води ткао своје сјајно платно.
И где се никада огледало није
зелено пролеће, нити лета жута,
ни јесење небо када сузе лије,
ни пахуље снега кад по зраку лута.
Личи ми на људе суморне и слепе,
чија лица светлост очију не зари:
који равнодушно пролазе крај лепе
планине и реке, човека и ствари.

5

10

15

20

Чија душа није напојена слика
вечери и зора, сутона, и потом
чије срце никад к’о лист са јасика
не може да дрхти пред њином лепотом.
У чијем се оку огледало није
зелено пролеће, нити лета жута,
ни јесење небо када сузе лије,
ни пахуље снега кад по зраку лута.
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________ Десанка Максимовић ________

Вече на риту
Залази дан врх мочвара
и снопљем просипа злато
на зеленило бара.
и црно обалско блато.
Ћарлија ветар кроз ситу
и трску благо ниха.
Меко пада вече
по широком риту,
као успаванка
сањива и тиха.

5

10

Никаквога нигде звука
измеђ’ неба и златних вода,
осим пада мале капље.
На видику бела
закаснела рода.
Скриле се и ћуте
у рогозу чапље.

15
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новогодишња честитка баки
Нека ти година нова,
добра бако, подари
да доживиш одсад само
лепе, радосне ствари.
Нека ти се ноћи сваке
детињство у сан врати,
нека ти унук дане
што иду, ублажи, позлати.

5

Нека ти се од снега чине
латице белога цвета,
нек ти зими топло буде
као пре седамдесет лета.

10

Као ведро детињство неко
нека ти старост протече
и у златну прошлост далеко
нек те врати ово вече.
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________ Десанка Максимовић ________

Знала сам некад дадиљу
У хаљини старачког кроја
дадиља од десет година,
као сиротињска играчка која,
по градском парку је возала
у лакованим белим колима
нечијег сина.
Жељно је стала да гледа:
стазом се одеће шарене,
јуре се распусна чеда,
лопту у зубима носи
кудраво штене.

5

10

Деца њенога доба
лутке и медведе свилене
на љуљашкама нишу лаким,
по песку обруче гоне,
чуварица трчи за сваким.
Тако се у гледање занела
необична играчка мала,
па пустила нечијег сина
и тамо где се шумно
с играчкама мешала деца
радосно потрчала
и наједном стала да јеца.

15

20
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________ Сунчеви поданици ________

Брест се суши
У дедином забрану брест се суши,
туге појас око њега трепери,
а наоколо се зелене дрвета,
украј пута липа цвета,
цвета.

5

И стазу што од бреста на извор води
засипају тихо листови жути,
и у извору на ком је пио деда
вода се полако мути,
мути.

10

У забрану равнодушан туђин живи
и дедином путањом често слази
и слободно украј извора седа,
крај кога је за живота
седао деда.

15

И бира ноћу редом дрвета
па легне да спава под брест млади,
јер деде више у шуми нема,
и месец само кадионицом златном
шуму кади.

20

Деде више нема да се брине
за све што је на свету живо,
за извор, стазу, пчеле и стадо,
и за младо брестово
дрво криво.

25
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САДРЖАЈ

Звезда
Широка ливада у цвету
спокојно осмехом сја,
безбројно звезда нежно је гледа.
Лагано путањом идемо: мој деда,
сестра ми мала и ја.
Тад изненадно погледе наше
светао звезде скупи лет.
Уздахну старац: „Као звезде пад
муњевито мине овако
човеков живот – срећан и клет.
Као да јуче бејах млад!“
Ја мишљах: да ли још које очи
у исти неба гледају кут.
А скоро кроз плач питаше мала:
„Деда, да ли ће који пут
на нашу ливаду звезда пасти?“
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________ Сунчеви поданици ________

лоптање
Вечерас је над Учком
било весеље и лом:
лоптало се дрвеће
округлим месецом.
Из мора га зграби чемпрес
и, док избројиш три,
два цела копља у небо
високо узбаци.

5

Дочека га у руке буква
и тако узвитла
како не бисмо могли
никада ни ти ни ја.

10

Бацао га широком шаком
јасену млад јавор,
добацивао га јели
стогодишњи, модри бор.

15

Пролоптао се њиме
и старина мрки храст.
Што га је узвитлаво!
Свака му, децо, част.

20

Лоптало се до пред зору
и тада, док тренеш трен,
забаци га за планину
шестопери, снажни клен.
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________ Десанка Максимовић ________

опустела кошница
Као кућа на коју
срушио се гром,
као хумка усамљена на брегу,
пуст стоји пчела мали дом
у багрема мирисном снегу.

5

Ветрови кроз њега хладни косе,
сунце му кроз теме греје.
Сура гнезда вешају осе
испод дашчане стреје.
На свечаним широким вратима
сунчају се у подне гује,
и танкокриле бубе сатима
око њега уплашено зује.
На којој ливади сад купе саће
у кошници овој рођене пчеле?
Што ли су морале с груде домаће
на туђинске паше да се селе?
Или су изумрле од суше и кише,
настрадале негде од града и грома
и неће се вратити никада више
до опустелог свога дома?
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Шумска домаћица
Потпуно беспослена
врљала сам између букава,
кад спазим веверицу;
као домаћица права
под дрвећем нешто збира,
можда капице жира,
па између предњих шапа
односи брзо у шуму
до свог у дупљи долапа.

5

Када мене примети,
шумска ће домаћица:
– Ходи са мном без страха,
да видиш колико имам
лешника и ораха,
печурака и жира.

10

15

Да вам је видети било
шта крије букова дупља,
колико вредна зверка
хране за зиму наскупља!
У једноме си куту
видео печурку жуту
осушену на грани;
лешници, зрели обрани,
као пиљци се сјали;
а крупни орињаци
као мрк џин до џина
наслагани у купе –
све ствари ретке и скупе.

20

25

Видећи како ми се
очи њеном благу диве,
пружи ми две гљиве сиве,
два-три ораха џина
и њихова два-три сина,
жирић као прасенце,
с речима: Понеси деци,
шаље вам веверица, реци.

30

35
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________ Десанка Максимовић ________

Месец у шуми
Кад год ме сретне у шуми,
месец се са мном шали
и то овако бива:
Понекад претвори се
у једнооког дива
и по мору шумског мрака
отпочне да крстари
на чамцу као љуска лака
и зове ме да с њиме пловим;
а кад се одазовем,
развије сто једара
и зачас ни трага ни гласа
ни од чамца ни од крмара.
Понекад зна да буде
сребрна кадионица
обешена о храст стари
па када сву ноћ, кади,
мравињаке, гнезда птица,
малене шуме бујади;
чини ти се да се диме
букве, храстови, јеле,
велики пластови липа –
а не осећаш дима
да те за очи штипа.
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А трећи пут упадне
у воду да се дави
и виче: „Спаси, спаси!“
Само ја знам да није
он утопљеник прави
и гледам мирно како га
љуљушкају таласи.
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Градско дете
Забринута и сама
ишла сам Кошутњаком,
кад ето ти у сусрет
иде ми цурица мала,
за руку је води мама.

5

Излазе пред цурицу
накинђурене креје,
модровољка покоја
у грању дотле скрита,
и сенице без броја
и неке помодарке
што носе капице жуте
а огртаче жарке.

10

Ширило је очи дете
као да је хтело да цела
шума му у њих стане
и зачух како пита:
– Зашто су данас све птице
обукле свечано одело?
Зашто су у шарено
данас се оденуле вране
а врапчићи у бело?

15

20

А мене наједном прође
мисао тешка и брига
и са лица слете сена
и учини се и мени
да је птичица свака
свечано одевена.

25
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САДРЖАЈ

Дар
Лепо је кад се пењеш
богазом уза страну
уморан и сасвим сам,
а птица каква с гране
гредом те бодрити стане:
– Пожури, нешто лепо
хоћу јутрос да ти дам.

5

Ти удвојиш кораке
кроз честар боров густ,
и птица те одведе
на шумски пропланак пуст
и сав светао као
да су га целе ноћи
заливале сунчане кише.

10

Ти погледом свуда тражиш,
где је обећани дар,
а птица се скривена смеје:
– Шта би још хтео више!
Овај пропланак светли
најлепша је у шуми ствар.
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Слепи миши
Нађем се једном предвече
у шуми беспослена,
кад чујем иза клена
брбљиву свраку и креју
раздрагано крилима машу
и углас се смеју, смеју.

5

Погледам иза грана
а три мала слепа миша,
као три циркузана,
опасне изводе тачке,
описују ковитлаце,
ко ће боље, ко ће брже,
и висе наглавачке,
и једним јединим ноктом
о гранчици се држе.
Тек када сунце зађе,
задремаше и они,
доламе црне свише.

10

15

Свратите к мени сутра,
па ћу одвести и вас,
цурице и малишане,
да гледате слепе мише,
одважне циркузане.
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Мрав, богомољка и ја
Седела сам летос на пању,
кад ето ти богомољке,
бубе крупне, прождрљиве,
савила крила мека,
ко да се превија од бољке –
а плен грамзиво чека.

5

Утом са траве крај плота
скруни се последња роса
и појави се мравак,
ножицама брзо мота,
а прати га још једна
бубица скрушена, боса.

10

Ја се од страха следих,
па опоменух мрава:
– Створе малени, риђи,
заобиђи, заобиђи,
ено разбојника права
чека те у заседи.

15

Захвалан што га спасох,
мрав ту развеза ствари
што их носи у дењку
и, како ред тражи стари,
пружи ми на дар неку
повећу белу семенку.

20
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урезана слика
Пишем вам данас са Авале,
испод букве гранате, старе.
На њој високо пет метара
стоји врабац урезан бритвом,
бубе неке по њему пале,
и маховином обрастао ситном.
Да бих знала причати деци
ко уреза слику крилату,
беше ли то раног пролећа,
или јесењих тмурних месеци,
приђем сеница живахном јату,
упитам затим гаврана стара
који се многих ствари сећа,
упитам гране старог дрвећа
да ли се сећају часа и дана
кад је слика била урезана.
Једино сунце тога се сети.
– Било је то, рече, једном лети.
Дечак што је врапца урезао
постао је одавно деда
и често са четом својих унука
долази овамо и показује
врапчића што га је урезала
некад детиња његова рука.

593

5

10

15

20

ПОЧЕТАК

ТРАЖИ
САДРЖАЈ

________ Десанка Максимовић ________

неустрашиви цвет
Негде при крају марта
брала сам пропланком љутиће
и стабљике кукурека;
кад спазим крај себе неко
цветно танушно биће
модра погледа мека
само разгрнуло земљу,
оборило камичке,
два сува букова листа
пробило посред среде
копљастим својим челом
и сунцу пружило руке
још дрхтаве и бледе.
Са поштовањем ја се
поклоних том створу смелом
што поред свих препрека
на сунцу показа се.
И мишљах: да је дечак,
зацело би немиран био,
скакао преко плота
и храбро ишао тамо
куда је наумио –
мамило би и њега
сунце и неба лепота.
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________ Писма из шуме ________

пролећна припрема
Луташ ли с пролећа шумом,
зачујеш птице често
кад се са југа врате:
– Суседо, суседо зебо,
нашла сам за гнездо место
склоњено од северца,
одакле се види небо,
и у даљини река! –
дозива однекуд гласак
умиљат као у жуне.
– Имам четири перца,
бела и мека, мека!
– Нађох рачвице пуне
сувих сламки и вуне! –
зарадују се друге.
Па би се јавиле вуге
злаћане, са букве гöре:
– Нађосмо паперја пуно
и зовине мекане коре,
просуту по путу сламу
и маховине нешто.
Сплешћемо још данас вешто
за птиче своје колевку.
– Нашла сам дивну јаму,
сличну маломе левку,
обраслу травама ситним,
уза шумицу саму! –
добаци сеници шева
и оде послом хитним.
Па опет зачујеш нове,
ко ће им знати имена:
Гле, комадића лике!
– Гле, сламке и влакна сена!
Ори се шума од њине
радосне птичје вике.
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Мудра змија
Било је то давно, давно,
живела је мудрица змија
у староме букваку,
познавала сам и њу
и њезину маму и баку.
Затекла ме је једном
како седим на пању
где је волела и она
да ужива у сунчању.
Очи је упрла у мене
које и коре и прете:
зашто си баш на то место
морала сести, дете,
зар нема траве зелене?
Тврдоглава сам била
и не устадох са пања:
зар она мене да гања!
Гледала ме је још мало,
гледала сам у њу и ја,
а затим мудра змија
окрете се и оде.
Била је од мене много
и паметнија и боља:
код толике шуме, поља
на њен пањ село дете –
а она није хтела
уживање да му омете.
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САДРЖАЈ

облаци
Ходајући јутрос ван града
преко брежуљака
и ливада
спазим на небу два облака
тек рођена, млада,
скоро дечака.

5

Играли се како се игра дете
кад у поље клисне од маме,
трчали, вешали се о сваку грану,
и само што погледах на другу страну,
порастоше као атлете
заспале у стогу сламе.
И опет тако изненада,
док сам свратила са њих очи,
од тих јунака и младића
постадоше седа бића
и бела им нарасте брада,
већа од водопада.
После још мало корачаји
погледам опет према њима,
а оно небо се сјаји.
Тако им се живот сврши
док сам ходала још по стази,
нешто их развеја и распрши;
само негде над шумом
опазих бели јелен гази.
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облак уметник
Занесе ме једанпут
облачак инокосни,
као цвет лагани, росни.
Сам сред пучине сиве,
без друга каквог, облака,
без блиске душе живе,
стао је да се пашти
да дворац сазида бели
како га види у машти.
Зида га, зида, час цели,
па незадовољан сруши,
остане без иметка,
и поново све диже
испочетка, испочетка.
Сад му се не свиде куле,
без срца их обара;
а сад од степеништа
камен на камену не оста;
па опет изнова ствара
никад му није доста.
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Код куће, на месецу
кад ноћ доплови бледом,
потражих последње песме
што сам их писала за децу
да видим не морам ли
све их брисати редом.
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ЗАГОНЕТКЕ ЛАКЕ ЗА ПРВАКЕ ЂАКЕ

ПОЧЕТАК
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ПОЧЕТАК

ТРАЖИ
САДРЖАЈ

Загонетке лаке за прваке ђаке
Има два краја,
и изишла је из раја.
БАТИНА
Црно,
кракато,
крај пећи стоји:
у жар га мећи,
оно се не боји.
МАШИЦЕ

5

Живи у дому
чистуница,
мала јој, мала
главица,
дуге јој, дуге
сукњице,
ткане сред брезове
шумице.
МЕТЛА

5

Од крзна носи бундицу
као богаташице,
а ваздан чучи крај пећи
где стоје
ватраљи и машице.
МАЧКА

5

Има језичак,
а не говори;
има пламичак
кад светли и гори.
СВЕЋА
Беле пчеле
од раног јутра
у лонцу се роје;
у подне уморне
на дно падну
и стоје.
ПАСУЉ НА ВАТРИ
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________ Десанка Максимовић ________

Плетено је – сито није;
округласто – слово није;
од греде до греде
бубица га преде,
промаја га вије,
мамица га паје.
Сада већ знаш шта је.
ПАУЧИНА

5

У собици кућица,
у кућици полица,
на полици зделица...
Али ако кажем још што,
знаћете шта је то.
ДОЛАП

5

Ковачницу
мајушну знам,
као ковачница свака
ваздан чини:
бим-бам,
тика-така.
ЧАСОВНИК

5

Хиљаде погачица
на крову стоје,
црвене боје.
Не једу их ни птице ни маце,
нити су печене
за тебе и мене.
ЦРЕП НА КРОВУ
Малено је, малено,
шарено је, шарено;
једно име носи
кад је у плићаку;
друго кад за игру
доспе у џеп ђаку.
ШЉУНАК

5

5

Округло је
и глатко је, ђаче;
лупнеш га о земљу,
оно скаче,
скаче.
ЛОПТА

5

602

ПОЧЕТАК

ТРАЖИ
САДРЖАЈ

________ Загонетке лаке за прваке ђаке ________

Бржи од птице,
више узлеће,
а крилима не креће.
Од шале највећу брзину превали,
на земљи огроман,
а под сунцем мали.
Нити је ружан,
нити леп;
има само
главу и реп.
Глава лака
и реп лак
под облаке
лете чак.
АВИОН

5

10

Иако није девојчица,
најдража ти је другарица:
с њоме се играш,
и тебе тако зову;
кад једну разбијеш,
купиће ти нову.
ЛУТКА

5

Пет близанаца,
браца,
заједно се мију,
и заједно ију,
заједно све раде;
у истом имају дому
још петнаесторо
браће младе.
ПРСТИ

5

Откад се родило,
кожух носило,
и кад стајало
и кад ходило,
и кад легало
и кад се будило,
кô да је слудило.
ОВЦЕ

5

У бундици мекој
на белом снегу сив
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дугачке уши ћули
опрезан и плашљив;
за купус душу дао,
ал’ јао, снег је пао.
ЗЕЦ

5

Свилено крилце,
скривено рилце;
кад те убоде,
ето незгоде,
али и сласти
кад те почасти.
ПЧЕЛА

5

Знам једног зидара,
као трун је мали,
али дићи уме
сред ливаде, шуме,
за себе, не за те,
дворе и вајате.
И зна лепше него
и рудари сами
да буши ходнике
у земљиној тами.
МРАВ

5

10

Ножнице има,
а кројач није.
Нити кроји,
нити шије;
а носи лепе
капутиће.
Водоземац
неки биће?
РАК

5

Не можете га звати
да вам на слави
и свадби свира,
а свирач је без мане.
Свирач је, али не можете
никад купити
његово ћемане.
ЦВРЧАК

5
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Трепти нешто насред села.
Сјајно је – није роса,
крилато је – није пчела,
није мува, није оса,
није ватра – мада гори.
Шта је ово, одговори!
СВИТАЦ

5

Шушти лишће...
Скок и скок –
сред грања зелена.
Лешник има за оброк
зверчица малена.
ВЕВЕРИЦА

5

Куц-куц-куц...
По дрвету бије –
мајстор није.
У кору удара
птица сва од шара.
ДЕТЛИЋ

5

Од перја носи капутић,
жут као љутић,
плав као различак,
зелен као чичак,
црвен као мак,
сив и бео чак;
од жице има стан,
зна да каже:
„Добар дан“.
ПАПАГАЈ

5

Глава јој расте
када пада киша,
репић танак има,
баш као у миша,
десеторе уши
зелене рогуши.
РЕПА

5

Склупчало се,
клубе није;
бодље има
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јеж није;
крпељи се,
крпељ није.
ЧИЧАК

5

Био је у пољу златна звезда мала
и наједном од ње лоптица постала
од звездица белих као перце лака,
а кад ветар дуне, лете пут облака.
МАСЛАЧАК
Кре-ке-ке!
Живим крај реке,
и скачем и пливам,
у води уживам.
ЖАБА
Шта то шеширић носи
на јединој нози?
Каткад нас трује,
каткада храни,
а ниче
кад су влажни дани.
ГЉИВА

5

Имам тридесет и три
ђердана око врата,
ко од сува злата;
што луже на сунцу стоје,
све су лепше боје.
КЛИП КУКУРУЗА

5

Са земље се диже
и на земљу пада,
па покваси дете
кад се и не нада.
КИША
Живи на небу
мађионичар.
Мења се сваки пут:
сад је црн као гар,
сад бео, сад жут.
Сад је цео,
сад растури се у комаде.

5
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Сад је кула,
сад чича седе браде,
сад шума, сад чун.
Час је цар злата пун,
час просјак обувен у траље,
и тако даље...
ОБЛАК

10

У њој се огледаш –
огледало није;
из ручице бежи
кад се дете мије.
ВОДА
Дрво има сестрицу,
по ноћи иде на онај свет,
по дану враћа се опет,
и од зоре ране
седне му под гране.
ХЛАДОВИНА

5

Безброј иглица
на дрвету роде;
њима се не шије,
не везе, не боде.
Падну ли кише,
цела планина
на њих мирише.
ЛИШЋЕ БОРОВО
Од истока до запада
иде мост,
нема на њему аутомобила,
не ходи њиме свет,
лак је као свила,
шарен као цвет.
ДУГА

5

5

Далека је ризница,
препуна је злата,
малених новчића,
великих дуката.
Чувар сав од злата
стражари код врата.
МЕСЕЦ И ЗВЕЗДЕ
607
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ПОЧЕТАК

ТРАЖИ
САДРЖАЈ

________ Десанка Максимовић ________

Обема се име свршава на – анка.
Погодите које су
и коју је песмицу
спевала Д ... анка,
а коју Ј ... анка.
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ПЕСМЕ О ПТИЦАМА
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Птић пућпурић

ПОЧЕТАК

ТРАЖИ
САДРЖАЈ

ПОЧЕТАК

ТРАЖИ
САДРЖАЈ

Школска објава
Полетарци који joш не знају
да пијучу, цвркућу, гучу,
да гачу, грчу,
хукћу, хучу,
кукуричу, ћурличу,
пућпуричу,
билишу, кукају,
креште, пиште, каучу,
клићу, кликћу,
певају, квочу, квоцају,
нека се у школу упишу –
сутра почиње настава.
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ТРАЖИ
САДРЖАЈ

________ Десанка Максимовић ________

Шљука
Слична запосленој жени,
све у једном месту
врти се око ситница,
не оде мало у честу
на разговор до других птица.
Не најми помагачицу
да по кући распрема,
шљунак растурен да скупља,
да разгони пред прагом кукце.
И предвече брзо клоне,
буде јој мука.
Убога шљука!
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ТРАЖИ

________ Песме о птицама ________

САДРЖАЈ

косови
Јесу ли то свици
у живици
или косови не могу да се скрасе:
сада им се жути кљунови засветле,
сад угасе.

5

Укрштају се по два кљуна
као два мача,
два јатагана,
помире се затим и нестане их
између грана.

10

Јесу ли то косови
или свици
у живици,
је ли то борба кљунова
или копаља и јатагана?

15
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ПОЧЕТАК

ТРАЖИ
САДРЖАЈ

________ Десанка Максимовић ________

птичји конкурс
На конкурс за оперског певача
јавило се десет дроздова,
десет косова,
један петао,
десет славуја,
седам шева,
пет кукувија,
још некаква непозната птица
и наш домаћи петао.
Пропав на конкурсу,
петао сиромах
са крова дома
доказује сваке зоре,
до треће се шуме чује,
да може надвикати
све шеве, косове и славује.

5

10

15
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ПОЧЕТАК

ТРАЖИ
САДРЖАЈ

________ Песме о птицама ________

пауница манекенка
Уваженог старог пауна ћерка
чувена је манекенка.
Приказује данас нову моду,
као да плови нише се у ходу.
Скупили се
одевачи,
удварачи,
исмевачи,
навијачи,
критичари
млади, стари.
Она час шири, час скупља скуте,
а на њима сто окаца,
и свако одблесак баца,
шушти свила
златаста, жута.
Једни радосно одобравају,
једни се тихо сашаптавају,
једни крилима веју,
једни звижде, једни се смеју.
А манекенка гордо шета,
скут јој лепеза разапета.
Сутра ћемо, поред других ствари,
чути шта су рекли критичари.
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ТРАЖИ
САДРЖАЈ

________ Десанка Максимовић ________

Барске птице
Суха барска трска.
Стабљика, кљунова,
птичјих ногу
у бари смеса.
Шевар пуцкета, крцка.
А горе модра вода
јулских небеса.

5

Две беспослене роде
кљунове о трску оштре,
замислиле се чапље,
до сутона часак је јоште.
Чује се сваког часа:
у бару се одроне капље.

10
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ТРАЖИ
САДРЖАЈ

________ Песме о птицама ________

Бисерке
Кокоши, кокоши, бисерке,
птице деградиране,
шеткају по дворишту,
људи их пшеницом хране,
али кад ноћ падне,
кад утону у сан,
усне пролећни дан.

5

Миришу варгањ гљиве,
мирише смет до смета
и смола и разгрејан мед,
свуда грана чардаци;
куда год се поглед баци –
птице унедоглед.

10

А када се пробуде,
поново виде људе,
поново пешачка тла,
и само тек тренутно
опомену се мутно
ноћнога свога сна.

15
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ТРАЖИ
САДРЖАЈ

________ Десанка Максимовић ________

Голуби
Недеља.
Проседи стари голубани,
голубице каћиперке,
обучене парадно,
оно свих клупа редом;
али није дошло
оно божанство седо
што птице храни.

5

Није дошло ни јутрос,
ни прошлог дана,
ни недељу пре тога
није стало крај леје,
шта ли је спречило
старог бога
да дође и мрвице
мирисне развеје.

10

15

Чекају до у предвечерје,
не мичу се из збега,
траже тобож плод, црва,
преврћу иверје –
а потајно чекају њега.

20

Већ и трећа недеља наста,
а нема благороднога бога.
Зар могу умрети и божанства?

620

ПОЧЕТАК

ТРАЖИ

________ Песме о птицама ________

САДРЖАЈ

пркос
Пустимо дрекавца нека се смеје,
пустимо детлића нека кује,
свратимо пркосу сад, до леје,
он нас одјутрос очекује.
Отворио очи снежно беле,
отворио љубичасте, модре,
једне – просто златне звезде.
Сви су здрави и сви бодри
као кремен,
зенице им сјакте,
немају глаукоме, катаракте.
Шта је перје жуне и креје
покрај ове пркоса леје,
даћемо вам са ње семе
и јајашце из птичјег гнезда.
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ТРАЖИ
САДРЖАЈ

________ Десанка Максимовић ________

Бела пузавица
Пузавица читав снежни смет
завејао улаз у клет,
а около се трава зелени
и у леји се жуте златници,
јагорчевина цвета,
и маслачци и пруће дрена.
Нигде више снежног смета,
небо модро и ведро,
на небу облака
ниједнога влакна.
Повратница ласта
уплашено заста
гнезду пред вратима –
да се није повратила зима.
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________ Песме о птицама ________

Цвет певач
Чим пусти у поље зора
нестрпљиве белце дана,
отвори ладолеж грло –
сто тенора,
сто сопрана.

5

И нагрну са свих страна
кукаца јата,
лептири песмом опијени.
Тихогласе сеничице,
и гаврани немузикални,
врапци даха кратка,
чак и славуј
са два коса,
од тетке брата.

10

Концерт по вас дан траје,
неки около стално круже,
неки оду па се врате.
А кад сунце за брег зађе
и певачу клоне глава.

15

Пустимо га нека спава.

20
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ПОЧЕТАК

ТРАЖИ
САДРЖАЈ

________ Десанка Максимовић ________

поново ћук
Сви спавају мртвим сном
пред поноћни мук,
бдимо само ја и ћук.
Можда је онај из детињства
који је уносио страх и немир,
који је јављао увек тачно
кад празнује свемир,
који у сну гласно
са својим срцем разговара.
Бојим се твог гласа,
невидљив ћуче,
али ми је лакше када зачујем
да и ти јаучеш.
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ТРАЖИ

________ Песме о птицама ________

САДРЖАЈ

Гатара
Не треба гледати у длан.
Птице ниско лете.
Даљина је загасито плава,
облачина видим чете.
Птице ниско лете –
знак је заборава.

5

Птице ниско лете,
падају нице,
ко би рекао да има
толико крила црних
као мртво грање.
Црне птице значе
тешко предсказање.

10

Не треба гледати у длан.
Птице ниско лете,
крила им се по тлу вуку,
даљина је пуна претњи.
Птице у пометњи
значе растанак и тугу.

15
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ПОЧЕТАК

ТРАЖИ

________ Десанка Максимовић ________

САДРЖАЈ

Шева
У вис узлеће шева
изнад пољана, кућа,
и пева
колико има плућа.
Губи се у неба понор,
у небеса девета.
Послах поздрав по њој
онима из другога света.

5

Ако од висине не полуди,
ако угледа бога,
да ли ће се сетити кога
од нас на земљи људи?

10
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ПОЧЕТАК

ТРАЖИ

________ Песме о птицама ________

САДРЖАЈ

лабуд
Упекло сунце, врео дан,
клизи језером лабуд тих
у воду стално загледан.
Можда изгубљен у њој тражи
драг камен,
можда гледа облака сен,
или свет у језеру потопљен.
И непрекидно лабуд ћути,
можда нем,
можда последње песме своје
смишља стих.
Клизи језером лабуд тих.
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ТРАЖИ
САДРЖАЈ

________ Десанка Максимовић ________

Совине очи
Зна ли ко драгуље ретке
као што су очи сове?
Зна ли ко загонетке
као птичје очи ове?
Зна ли претеће ко зенице
као у ноћне ове птице?
Има ли ко очи толико мртве
и бездушне,
очи тако хладне, равнодушне?
Зна ли ко још такве очи птичје
које ништа не гледају,
а све виде,
које попут месеца
некамо у незнано плове –
као очи сове?
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________ Песме о птицама ________

Дрозд пијанац
Зри виноград.
Зрна модре, црне, жуте.
Још виноградар није обро грозд,
а пијанац дрозд
пије ли, пије,
зрно по зрно,
сада румено, сада црно,
винограду украј плота.
Ујутру га нађу пијаног,
спава крај чокота.
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________ Десанка Максимовић ________

Црвендаћ
На пропланку црвендаћ сам.
Огрнуо рујну тогу
дугу до ногу –
птица свештеница
пошла у храм.

5

Улази црвендаћ у олтар,
са стрепњом, тек је капелан,
још му мутира глас,
али гордо носи црвени пâс –
црвендаћ капелан.

10

У близини је стари бор,
певаће славуја хор,
јер свечан је летњи дан,
доћи ће можда на свечаност
и птичји цар.
Жури црвендаћ у олтар.
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ТРАЖИ
САДРЖАЈ

________ Песме о птицама ________

позив на Месец
Крећемо на Месец
сутра рано, у час кад свиће,
космонаут соко кличе.
До месеца нам треба дуго,
испавајте се, одморите крила –
није вам потребно ништа друго.

5

Само нека осване ведро,
нека нас олује не омету
и бићемо кад-тад у звезда свету.
Опростите се сада са шумом,
са птицама колико год их има –
може нас нестати у облацима.
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ТРАЖИ
САДРЖАЈ

кајање
ноћу, кад заспе богови и свеци
и сваки грешник заспао буде,
блуди по небу сенка грешног Јуде
к’о сањив месец по уснулој реци.
Блед и погурен полагано ступа,
плаше га цвећа мирисаве круне,
и дрхти као затегнуте струне.
у паклу тада отпочне да лупа
поноћно звоно, и док тама густа
свуд око Јуде лежи, и из свега
што види, тужба диже се на њега,
плачно и болно и задрхте му уста,
у оку суза јави се крвава,
па мали зрачак заблиста се наде,
Христу се тихо погурен прикраде,
и док он мирно сном праведних справа,
крајичак скута његовог пољуби.
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________ Десанка Максимовић ________

Деци целога света!
Склопимо побожно усне и руке у овај велики дан.
Окренимо ћутећи сви своја срца небу, као што се цветови
окрећу сунцу.
У овај дан су подмукле, ватрене чељусти топова престале
да вичу.
У овај дан су се црна безбројна уста пушака окренула земљи.
У овај дан су бајонети легли мирно по трави, као јечмени
теш ки снопови.
У овај дан су ратници своју заосталу руку дигли благодар
но на молитву.
Склопимо побожно руке и овај велики дан мира.
Слушајмо поново моћни глас горских потока; он се није
дуго од ратних поклича чуо.
Слушајмо поново невину, радосну песмицу тица. Она се
није дуго од тужбалица и јецања чула.
Слушајмо поново благо падање росе по пашњацима и шу
мама. На њу смо, гледајући крв, били заборавили.
Ћутимо побожно у овај велики дан, кад је страшна убојна
песма ућутала.
Мислимо један часак са праштањем на људе, које смо звал и
непријатељима. Мислимо, како смо с њима једнаки, како
сви имамо једну заједничку домовину душе.
Мислимо мало, како ћемо се сви састати као браћа на пла
вим ливадама неба.
За истом небесном трпезом бићемо тамо и ми, и они, које
смо у рату убијали.
На истом извору пуном звезда пиће и Словени и Јапанци
и Германи и Црнци. Срешће се давни, оседели Египћани
са младим, бујним Американцима...
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________ Песме објављене у периодичним публикацијама ________

Стара буква
На сунчаном пропланку стоји буква мати
и гледа, лепрша се младих букава честа!
У врсима зеленим пролећна тица се јати,
и гледају у небо жутих јагорчевина двеста.
Руке су старе букве мрке и пуне бора,
а некад су биле младе и као зора румене;
руши се стара круна попут древнога двора
и бршљана свуда по стаблу леже стопе зелене.
Руши се стара буква, али кад њезине гране
у подножје младе шуме падну, и тамо струну,
пролећа сваког шумарци млади ће да се хране
њима и да рашире у небо своју круну.
На сунчаном пропланку стоји буква мати
и слуша млади шум честе сред подневнога мира
и гледа: букава младих коло се у дољи јати
и огледа лице зелено у оку шумскога вира.
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________ Десанка Максимовић ________

Дечија школа
Скупила се деца близу праве школе,
да се поиграју учења и ђака,
па Стевицу деца моле
да учитељ њима буде.
Што га деца тако воле,
три разлога има јака.

5

Први, важан по сто пута,
у џепићу од капута
марамицу Стева има.
Други разлог, нек се чује:
већ три дана посећује
школу праву.

10

И трећи је, децо млада,
Стевица се добро влада,
како правом учитељу доликује.
Сад гледајте како Стева
по прашини црте вуче;
кад начини грешку тешку
узме пиљак место гуме.
Он дечицу кара, туче,
ако које још не уме,
праву црту да повуче.

15

20

Ал’ настаде мука нова,
престадоше речи љуте.
Сва у чуду деца ћуте:
ни учитељ не зна слова.
Тек три дана, нек се чује,
Стева школу посећује.

25
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________ Песме објављене у периодичним публикацијама ________

Божићна ноћ у шуми
Крај шумареве кућице беле,
сред мртвог снежног мора
стоје малене јеле
и витез бора до бора.
Шумарева кћерка гледа
задивљено кроз прозорска стакла:
борови мачеве од леда
носе и круна јела
мутнога се неба такла.

5

Шумарева ћерка млада
чује шум нечијих ногу,
и тихо моли се Богу,
да не дођу људи из града
и малене јеле посеку.

10

Шумарева ћерка често
у младоме своме веку,
виђала је људе грубе
како јеле витке рубе
и далеко некуд носе.

15

Божићни сутон већ пада,
по грању белом се пале
вечне звездане свеће;
девојчица пуна јада
шапће: „другарице јеле
многе и ноћас помреће.“

20

25

639

ПОЧЕТАК

ТРАЖИ
САДРЖАЈ

________ Десанка Максимовић ________

Свитац
Погледај, сестрице, лети свитац
час изнад њива са зрелим житом,
час над високом јелом витом;
дотиче крилом час цвет, час трн;
час је као зора румен,
час је као поноћ црн.
Погледај, сестрице, сјајног светњака,
сад блуди изнад нашег цветњака,
светао као да је дошао са звезде.
Не хватај га,
јер ако га будеш руком такла,
биће мрк као да се дигао из пакла.
Видиш, сестрице, све се мења:
час смо радосни, час жалост тиха
срца нам њиха,
час ходимо преко цвећа,
час ходимо преко стења.
Као румен свитац срећа нам се чини
да гори у врту нашем; али кроз трен
опазимо је сјајну у даљини.
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________ Песме објављене у периодичним публикацијама ________

Верни другари
Решио се Циле,
црни мачак стари,
и малени Миле,
да буду другари;
да заједно спавају,
да заједно скачу,
да заједно носић
у млеко умачу.

5

И лепо је ово
пријатељство текло,
заједно су јели,
кад се нешто пекло;

10

заједно су млеко
из зделице пили,
и на сваком послу
заједно су били.

15

Али једну нису
предвидели сметњу,
да заједно свугде
не могу у шетњу.

20

Тужно гледа Миле
како мачак, лола,
као тица скаче
с кревета до стола;
кô гуштер се пуже
кухињским долапом,
о сваку завесу
окачи се шапом.

25

На врх крушке седне,
па бркове суче,
и пркосно Милу
са крова мауче.

30

Е, не може тако,
е, не може Циле,
не смеш ти чинити,
што не чини Миле.

35

641

ПОЧЕТАК

ТРАЖИ
САДРЖАЈ

________ Десанка Максимовић ________

Мораш бити другар
сав одан и веран,
и са Милом шетат
као дечак смеран.

40

А ако ли наставиш
сам шетње по крову,
не чекај да с Милом
на ручак те зову.
Он сам може појести
млеко и колаче,
а друг Циле и даље
нек по крову скаче.

45
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________ Песме објављене у периодичним публикацијама ________

Дечији виноград
Засадила деца
у врту крај клупе
мали виноград,
Срећан, срећан рад!
У земљу забола
међу прах и пиљке
два три пута гола,
иверке и шиљке.

5

Надају се деца,
као што је ред,
да виноград роди
грожђем као мед.

10

Кад сви виногради
уродише род,
њин виноград млади
не донесе плод.

15

Сташе деца лити
сузе: Јао, јао,
шта ли ће то бити,
Бог би добри знао!

20
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________ Десанка Максимовић ________

општи мир
Јутрос је малена
вредница нам пчела
донела овакве
новости са села:
Да су се са зецом
измирили пси,
и са пилићима
сви јастреби зли.

5

Да се је с овцама
измирио вук,
и с рибама ситним
у потоку смук.

10

Да су се с коровом
измириле косе,
и са малом децом
стршљени и осе.

15

Да су се међ’ собом
измирили ђаци
велики и мали,
прваци, трећаци.

20

Да се са жабама
измириле змије,
да у селу нико
сад у свађи није.
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________ Песме објављене у периодичним публикацијама ________

Разговор врабаца
Јуче рано у зору
снег почео падати;
на школскоме прозору
стао врабац јадати:
„Тешко мени, ено га,
снег иде на белцу,
како ћу бос газити
по дубоком целцу.

5

Нос ће ми се смрзнути,
отпашће ми крило.
А остали повичу:
„Срам те, врапче, било!

10

Немој више брукати
нас десет јунака,
немој више кукати
као каква бака.

15

Ни ђаци се малени
не плаше од снега,
и сви једва чекају
да иду до брега.

20

Кад би само могао,
сваки би ишао бос,
не би се тако бринуо
ко ти за свој нос.
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________ Десанка Максимовић ________

Час земљописа
Стајало је нас тридесет малишана
на купастом врху Близоњског виса.
Долине Колубаре још су спавале.
Тада отац мој широки круг описа
руком од Медведника до Авале.

5

Показа преко ливада и њива
како се сребри на северу трака Саве,
како се велика грана река у њу слива,
а, дивовске камиле,
каскају једна за другом планине плаве.

10

Па са пространих равница Срема
према Босни поглед скрете
што за грбавим лежи Медведником.
Говорио је нешто рукама обема,
говорио је гласом, погледом и ликом.

15

А шарено коло око нас играла су села,
бодро се уз брда пеле шума чете,
и сунцем се преливала огромна здела
колубарског слива.
И сад увек у летња јутра ми се чини
да тај земљописа час још траје,
као да толики дани били нису.
Видим оца пружа руку, и стаје,
обасјан сунцем као буктиња, на вису.

20

И планина плавих каравани
истим редом још наоколо броде,
и цели срезови сунцем завејани,
и блиста негде далеко трака воде.

25
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________ Песме објављене у периодичним публикацијама ________

Сунце
Пробуди се, пробуди, дечаче,
да певамо песме ранке,
са врапцем што већ скаче,
са сунцем што већ греје.
Лепша је јутарња песма
од сваке успаванке.
Пробуди се, отвори очи,
време је устајању.
Дигни се да видиш кад лопта
сунчева у небо скочи
и закачи се у грању.
Пробуди се, дечаче, рано,
Сунцем умивене зенице
никада нису плачне.
Видео си врапце и сенице
и петлове јуначне.

5

10

15

Ја знам много игара
од којих се расте у снажи
и као једро дише.
Пробуди се да сунцу жара
украдемо што више.

20

У дворишту је тесно,
а у соби још тешње:
водићу те у поље,
скакаћемо урнебесно,
браћемо прве трешње.

25

Јурићемо као вода
што са планина слази,
уживати у врабаца тучи;
и после јутарњег хода
да видиш како се учи!

30

Пожури на прво сунце,
куда све живо хита,
росу са грана окруни;
па да видиш како се чита,
како се знају рачуни!

35

647

ПОЧЕТАК

ТРАЖИ
САДРЖАЈ

________ Десанка Максимовић ________

Другови
Да ли ти можеш знати
зашто као рођеног брата
ја Ивана волим, мати?
Зашто кад пођемо из школе,
хтео би с њиме кући?
Зашто се не свађамо никад
двориштем играјући?
Зашто и ја застрепим
кад њега учитељ пита?
Зашто међу нама нема
ни једна мисао скрита?

5

10

Зашто бих све што имам
хтео да делим с њиме?
Зашто га толико волим,
а знам тек од јесени и зиме?

15

Као рођеног брата
ти њега волиш, дете,
јер заједно ви о свету
све ствари сазнајете.
Мисли вам истоветне
напоре сада чине:
ви сте сад сапутници
до исте високе планине.

20

Истим се стидите стидом,
ако се ко свађа, руга;
у исти мах потрчите
да браните доброг друга.

25

Ти га волиш јер вас везују
заједничке радости, бриге;
иста су вам игралишта,
исте оловке и књиге.

30

Волиш га јер са ваздан
такмичите у знању:
ко ће пре научити песму,
успети у рачунању.

35
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Ти га волиш јер заједно
кушате снагу младу.
Волиш га јер сте заједно
окусили сласт у раду.
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________ Десанка Максимовић ________

Циганчица Мара
На бранику врх Тешњара
Циганчица живи Мара,
а мало даље, сто метара
брљошица, Смиља мала.
Заједно у школу иду
и заједно враћају се.
У Мариној коси нећеш
опазити никад гњиду,
никад црно за ноктима,
а Смиљица кадкад има,
као што бива код мале деце,
ружне, црне полумесеце
око ноката.
Говори јој често тата,
чувени опанчар Бора:
– Не знам како твоја Мара
из очеве ковачнице
излази чиста као из двора.
– Не знам како та Циганка
праља Станка
дете је своје научила
од чистоће све да блиста,
да јој увек хаљиница.
буде чиста
и онако бела снежно,
не знам како могу њени
зуби бити тако чисти
– а истих сте ви година
и учите разред исти.

5

10

15

20

25

Буде Смиљи много криво
па збуњено одговара:
– То се, тата, само чини,
није тако чиста Мара,
ни њезина хаљиница,
већ се само више бели
наспрам њеног црног лица.
И руке су јој црне, тата,
па не видиш како има
под ноктима често блата.
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________ Песме објављене у периодичним публикацијама ________

На то мама строго плане:
– Гле, срамоте,
како ли се глупо брани
А ја кажем, могу бити
поносити
својом кћери ти Цигани!

40

45

И неки дан кад сте били
у дворишту овом нашем, –
гледам Борка облапорка
како се први воћа маша,
иако га има у изобиљу
и код куће;
гледам своју ћерку Смиљу
халапљиво како гута –
а Мара вас чудом гледа,
није на то навикнута,
иако можда у својој кући
нема увек воћа да једе.
Опет Смиљи буде криво,
од срамоте не зна шта би,
па ће живо:
– Ко зна, мама,
можда она понаша се
тако лепо
само кад је међу нама,
а код куће она граби.

50

55

60

65

На то сад отац плану:
– Гле ти наше девојчице,
гле ти мале пакоснице,
другарицу како куди,
како ли се глупо брани!
А ја ти кажем могу бити
поносити
својом кћери ти Цигани!
Ја верујем да ће Мара
– достићи до десетара,
а можда ће је школски лекар,
ако увек буде чиста,
прогласити
за здравственог пазитеља
и редара.
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павле почиње борбу
(Из необјављене поеме „Борци за здравље“)

У школској торби Павле носи
увек мајушну бочицу јода,
тобож да се не зарази
од убоја, од убода.
Тако прича, а уствари
воли Павле да мирише
на јод као болничари
и лекари.
Једном тако на помолу
фебруара
пошао је тек у школу,
умрла је нека стара,
његовога друга бака.
Павле горко тад заплака
за бакицом својом живом,
и стаде да сања
да пронађе он лек за њу
од умирања.

5

10

15

На таван се пење дању,
крије се сам иза куће,
и размишља кога цвета
треба прах и лист узети
коју Кору, које пруће,
можда љутић, можда зову,
и гујину можда траву,
можда просту биљку ову
што кроз плот помаља главу?
Данас из амбуланте
кући се Павле враћа,
мисао му мисо гања.
Сад зна, већ велики је,
да не може пронаћи
лекове од умирања,
али много учинити може
за своје и туђе здравље.
Враћа се кући Павле
мисао мисли једну:

20

25

30

35
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како би било лепо
да сви људи на свету хтедну
против болести да се боре.
Иде улицом тако
и чује гласић Марин,
вику Ивана и Ђуре,
они су већ кући стигли,
вичу га из подрума,
да са њима игра жмуре.
А Павле се радосно сети,
треба борбу отпочети,
и одговори он виком:
– Није ми ни на крај ума,
ја волим напољу више
са сунцем савезником,
ходите ви до мене,
бежите из подрума.

40

45

50

Недалеко од куће срете
мало суседово дете,
изишло на буњиште
па га рашчепркава,
стаклиће по њему иште.
А Павле преда њ стаје
и подвикује строго:
– Бежи одатле сместа!
Болести – страшне аждаје
легу се на том месту,
и има их много, много!

60

Кад у двориште стиже,
изађе пред њега бака,
а Павле ће полако,
да баку не увреди:
– Немој ме више, бако,
љубити ни у косу.
Наш школски лекар каже
да здравље дечје можеш
скренути као росу.

70

55

65

Насмешила се стара,
није јој било криво:
– Види ти медицинара,
био ми здраво и живо!
Не дај, не дај, дакако,

75
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да те милује свако,
да те у лице цмаче.
Види ти медицинара!
Жив ми био јуначе!

80

Код куће затекао чику,
покашљује сваког часа,
и не ставља на уста шаку,
убледео у лику,
и моли маму и баку
да му чај врели скува.
А Павле ће опрезно, тихо:
– Немој кашљати, чико,
док на уста не ставиш руку,
капљице пљувачке тако
полете по ваздуху
и заразне носе клице.
А пред ручак опери руке,
руковао си се са сваким,
биле су ти на новцу!

85

90

95

Зачудио се чика,
отворио очи широко
па ће радосно синовцу:
– Е, јеси, Павле соко!
Кад сам ја био толики,
нисам знао даље од носа.
Само ти, благо чики,
мене увек опомени,
иако си ти малишан,
а мени седа коса.

100

105

Увече кад сви оду
и сам у постељи буде,
дечак задовољно мисли
испружен у собном мраку:
„Спасаваћу од болести људе.
Од чикине кијавице
спасао сам маму и баку.“
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________ Песме објављене у периодичним публикацијама ________

писмо из дечје болнице
(Из поеме „Борци за здравље“)

Прошло месец дана равно,
не јавља се писмоноша,
не долази још од дечка
нити добра вест, ни лоша.
Па се брине разред цео
како ли се тамо лечи,
што га нема да напише
друговима две-три речи.
Плашљивица мисли Гина
можда децу тамо муче,
можда гута, јадник, горке
медицине.
Можда нема шта да једе,
можда није млеко само,
брине Борко,
Можда за марке нема пара,
Циганчица суди Мара.
Другове старе не воли више,
новог друштва има доста,
па се зато и не сети
да напише,
мисли Коста.
А можда се посилио
што сад живи у болници
крај лекара,
што се с њима разговара,
закључује често Павле.
Напослетку, стиже писмо
повелико к’о цртанка.
Докле Павле писмо чита,
сви на прсте успињу се
жељно прате, једна чита,
нова крупна слова.
Друг им пише:
– Стекао сам
у болници још другова.
Мила ми је као и ви
дружиница моја нова.
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Добро нам је овде свима,
свега овде има доста,
као да смо ујацима
својим дошли сви у госте.
Лекар што је на мом спрату
личи много на мог чику,
а управник на мог тату,
Има једна болничарка,
зовемо је сестра – Тета,
зато што поваздан шета
од једнога до другога,
од кревета до кревета,
мази нас по челу, коси,
и навлачи сваком ћебе,
уплаши се кад ко кине,
страх је да ко не назебе,
и свакоме каже: „Сине!“
као тетка или мама.
Овде нам је много лепо,
овде свему зна се време,
сну, одмору, устајању,
смеху, игри и читању.
После јела чак и дању
мора сваки да лешкари,
не сме да се разговара.
Сваки има своје место,
и за зубе чашу своју,
свој покривач и креветац,
па нас добро умотају
као децу у повоју.

40
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Ја сам миран као светац,
али каткад
дође ми да чуда стварам:
смејем се под покривачем,
кад се ћути – разговарам,
кад се лежи – ходам, скачем,
кад се купа – прскам урнебесно.
Сестра – Тета – увек прашта.
Мора дете и да пробесни,
не може увек само да куња.
Плане на то сестра – Муња:
– Смирите се, није ваљда,
зоолошка ово башта,
656
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већ болница пионира,
па пусти звучник да гласно свира.
Да ми је само још овде Борко,
да види колико има меда,
и колача,
колико компота, колико воћа!
да су ми овде Данка и Мара,
да виде каква влада чистоћа!
Да ми је да провири деда,
како се од најболеснијега
детета овде здраво ствара!
да ми је Павле да наврати,
да види што је апотека,
што су за лечење апарати!
да је учитељ однекуда
да у болничку школу дође,
моје знање сад да процени!
Да ми је да се збуду чуда,
да сви се отуд преселите
овамо к мени!
Још бих дуго тад овде био,
не бих се Ваљева зажелио.
А сада морам прекинути,
друг ме виче,
дошли су глумци из позоришта,
да нам читају песме, приче –
цела ће болница да их слуша.
Читајте писмо свима у школи
све вас воли
ваш другар Пуша.
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Час у шуми
Хајте сада, ђаци моји,
који добро зна да броји!
На ливади бројте цвеће,
бројте птице и дрвеће!
Ја не волим ђаке лење;
бројте букве и јасење!

5

Бројте храшће и јаворе;
газите у шумско море!
Покажите знање ђачко
у то јутро весељачко!

10

Сад за њима ви што знате
понајбоље да читате!
Погледајте из далека,
шта то пољем пише река,
шта то пишу слова лака,
начињена од облака!

15

Коме писму из буквара
слично писмо стаза шара?
Шта уз стабло то столетно
пишу мрави загонетно?

20

Из певања ко пет има,
натпевај се с косовима!
А ви тројке и четворке
победите грлом чворке!
И ти што у песми лош си,
певај што те грло носи!

25

Нек се дигне песма, врева,
како ко зна, нека пева!
Ви несташци, јуриш сада,
ваш час куцну изненада!

30

Дижите у шуми буну,
пробудите све у жбуну!
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Пронађите легло јежа,
и где тече вода свежа,
где гуштер и мравак спава,
где су дупље у букава!

35

Пронађите гнезда птица
и репове веверица!
Дај на вољу срцу, Петре,
јури реку, гони ветре!

40

Скочи, Смиљо, низа страну,
низ стазицу утабану!
Сутра нико неће смети
по разреду да ми лети.
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Бајка о новој години
Нова година
Пионире, сада дане броји,
још која поноћ, дан још који,
проћи ћу покрај ваших домова.
Имаћу диван, нови хаљетак,
држати у руци сребрни цветак,
ја, гошћа чекана, Година Нова.
И није само оно и ово;
све на мени биће лепо и ново
и блистати се као злато.
Бундица биће од снега целца,
неупрљанога сребрног белца,
а као маглица руица платно.
Бићу сва као голуб чиста:
зуби се блистају, коса блиста
и ципелице биће срмене.
Насмешићу се радосно на те,
на твоје другове и твог бату.
Ако сте добри – чекајте мене!
Али чим који од пионира
прљаве ствари стане да дира,
одело почне да цепа, прља,
избиће на мом чистом хаљетку,
још с јануара, у почетку,
много подеротина, много мрља.
Чим ко, кад у зиму зађемо љућу,
блатњав ступи у школу, кућу,
остави за собом мокре стопе,
постаће одмах неочишћене
и ципеле моје снежне, срмене,
стаће да се краве, да се топе.
Чим ко изрекне речи грубе,
боре се на мом лицу удубе,
смањи се одмах моја лепота,
згурим се као да носим бреме.
Ако сте добри – чекајте ме
чак пред кућом, испред плота.
660
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________ Песме објављене у периодичним публикацијама ________

Дечак
Годинице Нова, дођи само!
Бата и ја ти обећавамо,
бићемо у свему бољи много,
па да нам увек останеш лепа,
да ти се хаљиница не поцепа,
да ти лице не буде строго.
Дођи, Годинице Нова и драга,
ступи слободно преко прага,
и проходај нам домом свуда,
па ћеш нам после свраћати често:
све код нас има своје место,
па завирила било-куда!
Прођи свуд куда ти срце бира,
кроз домове свију пионира,
ниједне нећеш нам наћи мане;
бани и вечером, изненада,
затећи ћеш нас усред рада,
уредне, чисте, раздрагане.
Потамнити неће никад због мене
ципелице твоје срмене,
погрбити се нећеш у стасу:
пионири наше домовине
све дужности своје тачно чине,
по томе они су свуд на гласу.
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Слободна земља
Пионири, слободом се зове
земља где може дете
да сања поносне снове,
да види призоре светле.
Слободном се зове земља
не та где реке меда
и млека свуда теку;
већ та где човек гледа
да истину каже човеку.

5

Слободна је земља она,
била шума, стена, степа,
где дете књигу прати
на језику на коме му тепа
милоште прве мати.

10

Слободна је она земља
где грумичак злата и соли,
где сваки кут и дани,
праг и прозор на школи,
воли се, много воли,
и од непријатеља брани.

15

20

Земља где нико не жуди
за туђим рудником, вулканом,
за туђом реком, планином,
за славом туђом и храном,
за јуначким туђим чином.

25

Земља где би деца
зукнула као љуте осе,
да непријатељи хоће
да жито са њива носе,
да ломе завичајно воће.

30

Слободна земља је свака,
у срце то уврежи,
која и сред ропског мрака
слободном осећа се
и за слободом тежи.

35

Слободна је земља наша,
најмање њено ђаче
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________ Песме објављене у периодичним публикацијама ________

слободно говори и сања
и мрзи завојеваче
већ од свога постанка.

40

Слободна је земља наша,
на част своју не да ни труни,
злу не попушта за длаку,
против насиља се буни,
гони неправду сваку.

45

Слободна је наша земља,
добро добрим увек врати
а ударцем ударце;
детету је нежна мати,
збринула је немоћне и старце.

50

Пионири, слободном се
наша земља осећа и зове;
у њој могу човек и дете
да поносно сањају снове
да виде призоре светле.

55
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________ Десанка Максимовић ________

Час педагогије
Досадила се дечаку
у рукама играчка стара,
распитује се сад ово, сад оно,
мама ради, не одговара.
Дете жалосно ручице
на колена спустило обе.
„Што, мама, увек кад питам,
мораш да распремаш собе?
„Ја бих волео да ми
какву лепу испричаш причу,
да ми објасниш како
траве и шуме ничу,
да ми кажеш што у људи
нема деце колико у мрави,
да ми кажеш имена буба
што живе у лишћу и трави.“
Мама много посла има,
трчи тамо-амо по соби,
и сину љутито вели:
„Ћути, уши ми проби“.
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А дете опет пита:
„Мама, молим те реци:
што старији тако кратко
одговарају деци.
Ја бих волео знати
како се авиони праве,
како железнице иду,
шта покреће машине и справе;
зашто и животиње,
као људи немају пара.“
Мама много посла има,
ништа не одговара.

25

30

А дечачић: „Би ли све звезде
могле у руку ми стати?“
„Престани питати једном!
Откуд ја могу знати!“
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________ Песме објављене у периодичним публикацијама ________

Малишану навру сузе,
па удари у плач, у врисак.
Мама га узима у руке,
у дуги нежни стисак.

40

Уплашена га пита:
„Шта ти је, сине, роде?
Дај му, бакице, слатко,
дај му зашећерене воде!“
Дечак шири сузне очи
и пита је у чуду:
„Зашто маме прво љуте,
па тек онда добре буду?“

45
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________ Десанка Максимовић ________

на планини
Давно у планини нисам била рано.
Расплети се, стазо!
Кваси ноге, росо!
Право у чело, ти копље сунчано,
удри ме! Зашто бијеш тако косо?
Одох да нађем самоћи извориште.
Никога нећу са собом повести,
у шуму као у смрт сама одох.
Изиђи преда ме, тишино у чести!
Укажи ми се, никад невиђена,
понорнице водо!

5

10

Украј извора где се од студи трне,
искрсни преда ме, јеленско копитанце!
Блесни, појило кошуте и срне,
јави се, изворе, где поноћ напаја
своје вранце!

15

Отворите се преда мном, цветне круне,
што се отварате једном за свог века!
Самоћо, свирај,
удари у струне
тек порођених извора и река!

20

Копрену с лица преда мном, горо, збаци,
најтајније ми поотварај двери!
Ходите преда ме, из пећина звери,
ви усамљеници,
ви замишљени, озбиљни мудраци!

25
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________ Песме објављене у периодичним публикацијама ________

Два пилета
Широм белог иду света
два пилета, сирочета.
Никог нема да их чува,
а ноћ пала, ветар дува.
Ноћ је пала пуна мрака,
у шуми су два курјака.

5

Два курјака, два медведа.
Из мрака их баук гледа.
А крај пута лија лута
па их чека да прогута.

10

Има једна дивља кока,
дивља кока црноока,
она ће им дати стреју,
да почину, да се згреју.
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петоро браће петлића
Први петлић биће Жућа,
а имаће бело чело,
дизаће се пре сванућа
и будити песмом село.
Други ће ти бити Беља,
а имати шарен реп,
биће бодар, пун весеља,
и на своју мајку леп.

5

Трећи петлић кицош биће,
за одело само знаће,
лицкаће се цео дан,
носиће шарене гаће
и црн, свилен копоран.

10

Четврти ће дрзак бити,
највише ће јести, пити,
свађаће се с киме стигне,
како се од зоре дигне.

15

Пети ће ти, по невољи,
петлић бити мршав, кус,
и имати голу шију,
али биће много бољи
од њих свију.

20
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________ Песме објављене у периодичним публикацијама ________

Дечја радозналост
Тата, причај ми сада
какву о сунцу причу!
Објасни ми како брда,
како планине ничу!
Кажи ми зашто људи
немају деце као мрави,
зашто зрикавци не живе
у соби већ у трави!

5

Зашто птице и звери
немају као ми пара?
Зашто не уме куца
с нама да разговара?

10

Како то могу речи
да иду преко жица,
а да се не отисну
сред поља и шумица?

15

Како из земље црне
никне цвеће што се плави?
Може ли се потрошити једном
Зеленило што треба трави?

20

Причај ми како се лађе
и авиони праве!
Како то возови иду?
Шта то покреће справе?
Ко ли пахуљице зими
црта онако вешто?
Тата, шта ме то гони
да те стално питам нешто?

25
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Школске клупе
Ко то тамо, ђаче,
по клупама скаче?
Стотину се руку свило
стотину је мука било
да се клупа згради,
пријатељу млади.

5

По снежноме дану белу
требало је најпре јелу
оборити какву стару
па одвући на стругару.

10

Па су затим дуге пиле
у стругање удариле,
за два сата, не два часка,
постала је јела даска.
Тад’ је дошла код столара,
пријатеља школског стара
што тридесет гради лета
школске клупе од дрвета.

15

И ту беше муке веље,
морало је да се деље,
да се узме сврдло, длето
и заврши започето.

20

Струготина лети лака,
смет дрвених увојака,
и на једном тек се нађе
пуно беле, нове грађе.

25

Ниче даски цела купа,
састави се од њих клупа,
Прва, друга, трећа, многа,
куд сад гази твоја нога.

30

Затим дође, ђаци моји,
и час да се она боји,
премазује свакојаком,
водом чудном, уљем, лаком.
Много паде зноја скупа,
док постаде твоја клупа.

35
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ТРАЖИ
САДРЖАЈ

________ Песме објављене у периодичним публикацијама ________

Сврати једном код столара
што их деље, што их ствара.
Ту се креће, смеје, пева,
ту је лупа радна врева,
Ту те плећа, руке боле,
клупа ниче ту за школе.

40

Ко то тамо, ђаче,
по клупама скаче?
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ПОЧЕТАК

ТРАЖИ
САДРЖАЈ

________ Десанка Максимовић ________

писмо прваку
Цин-цин-цин,
поштар звони на врата:
„Другарице, је ли вам ту син?
Пише му из војске тата.“
А на писму збиља адреса,
све крупним словом до слова:
„Првак, Арсенијевић Веса,
шаље Арсенијевић Јова.“
Сада Веса писмо чита,
најпре глатко ко по лоју,
ново утом слово ниче,
већ дванаесто по броју.

5

10

Али дечак чита даље,
што још не зна, то погађа,
тата с мора поздрав шаље,
пише му каква је лађа.

15

И Веса ће кад одрасте,
у војнике, у морнаре,
и пратиће лађом ласте
до Африке, земље старе.

20
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ТРАЖИ
САДРЖАЈ

________ Песме објављене у периодичним публикацијама ________

Вечерњи разговор
Рада:
Зашто си ми, бако,
остарила тако?
Што те тако боле
и ноге и глава?
Зашто украј пећи
увек ти се спава?

5

Бака:
Рећи ћу ти, рећи,
Радо, драго дете:
родила сам, дигла,
твоју маму, тете,
и твоје ујаке,
да те мазе, воле,
када једног дана
и не буде баке.
А они су пуно
родили ти, Радо,
браће и сестара,
кад остари мама,
да не будеш сама,
да има ко с тобом
да се разговара,
радује и брине;
да подели с тобом
и болове који
често живот чине.

10

15

20

25
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ТРАЖИ
САДРЖАЈ

________ Десанка Максимовић ________

Ветар уљушкава шуму
Љушка, љушка, љушка,
далеко у гори
страшни медвед
њушка:
– Недам шуме ја
за пролећна дана
обасјана два.

5

Љуља, љуља, љуља,
далеко у гори
и курјак се шуља:
– Недам шуме ја
за сунце, ни звезде,
ни месеца два.

10

Нија, нија, нија,
далеко кроз гору
прикрада се лија:
– Недам шуме ја
ни за летња два
лепа вечера.

15
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ТРАЖИ
САДРЖАЈ

________ Песме објављене у периодичним публикацијама ________

Сељанкина успаванка
Спавај, сине, посла има нана.
Слушала бих ја твоја гукања
док у врту дан се не раздани,
али морам наломити грања,
наложити ватру на огњишту,
на све стране послови ме ишту.
Спавај, сине, спавај, благо нани!
Спавај сине. Не бих вјечност цијелу
твојега се нагледала лика,
али морам погачицу бијелу
умијесити ја за укућане.
Посла нана има на све стране,
а сунце се диже из шљивика.
Спавај сине, посла има нана.
Држала бих тебе на њедрима
од милоште од јутра до мрака,
ал’ телета два имам нејака,
треба да се побринем о њима,
треба с ријеке да донесем воде
Посла има нана, спавај роде!
Спавај, сине, посла има нана.
Гледала бих твоје очи драге
догод сунце не падне на њиве
али морам дотјерати јаре,
морам овце пре заласка мусти,
морам стићи на сто разних страна.
Пусти, сине, моја њедра, пусти.
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ТРАЖИ

________ Десанка Максимовић ________

САДРЖАЈ

први час граматике
Учитељ:
Свезама се зову
оне речи мале,
у једноме слогу,
којим се глаголи
или именице
међу собом разне
везивати могу.

5

Ученица:
А ја сам мислила
да се само траке
и узице сваке,
конопци и везе
могу звати свезе!

10

Учитељ:
Прилогом се зове,
граматика каже,
свака реч која се
уз глагол прилаже,
да објасни како,
зашто или куда
поточић на пример,
кроз поље кривуда.

15

20

Ученик:
Граматика прича
ствари за нас нове!
Досад смо мислили
прилогом се зове
само новац који
дамо драге воље
у кутије мале
Црвенога крста,
да на добра дела
после се разврста.

25

30
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ТРАЖИ
САДРЖАЈ

________ Песме објављене у периодичним публикацијама ________

Учитељ:
Пажљиво гледајте
сад у књигу сви!
У граматици се
мале речи те:
јаој, ура, е,
о-хо-хо, хи-хи,
зову усклици.

35

Ученица:
А ја сам мислила,
не реците ником, док сам била мала
да се само наша
у дворишту вика,
наша ђачка шала,
назива ускликом.
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ТРАЖИ
САДРЖАЈ

________ Десанка Максимовић ________

покошена ливада
Ливада крај реке сања.
Зрикавци тужно зричу.
Помрлих трава душе
још лебде врх откоса
што се лагано суше.
О, ви не знате тужну
о смрти трава причу.
Зрикавци тужно зричу.
Јутрос дођоше неки
дивови као храшће
у домовину трава;
и мртво паде безброј
љупких шарених глава;
и безброј нежних тела
зденуше у плашће
дивови као храшће.
Свега девојка једна
златног округлог ока
и трепавица бели’
лепрша на ливади
и рањеницима дели
мирисе, осмехе чедне,
уместо црвеног сока,
девојка златног ока.
Сутра опет у зору
доћи ће дивови ови,
и страшне сурове виле
зденуће у сена многа
мирисне главе миле.
Лежаће у једном гробу
толики милиони.
Доћи ће дивови они.
Тужно зрикавци зричу,
чује се до облака;
вечера целог жале
зелен-коњиц и своје
лепе витезе пале.
Плачу над гробовима
мртвих, драгих јунака.
Чује се до облака.
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________ Песме објављене у периодичним публикацијама ________

Мразић
Иди, чика-Мразу,
смрзни шумску стазу,
и друм и путању,
и њиву и поље,
и бару и реку –
све до миле воље.

5

А ти, деда-Снеже,
мој стари витеже,
земљицу побели,
путевима јаме
заспи и зацели.

10
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ТРАЖИ
САДРЖАЈ

________ Десанка Максимовић ________

у сну деца расту
У сну деца расту,
планине и реке,
у сну небо расте
и шуме далеке.
У сну расту звери
у сну лептир расте,
у сну расту врапци
и малене ласте.
У сну расту звезде
и цвеће и трава
и детенце расте
када слатко спава.

5

10
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________ Песме објављене у периодичним публикацијама ________

Рода
Наша рода, осим света,
на једној се нози шета.
А на овом свету све
бар ножице има две,
и стонога сто,
тако вам је то.

5

Кад је једна, што ја танка,
и што дуби без престанка?
Кад је једна, што је боса,
и што гази где је роса?

10
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ТРАЖИ
САДРЖАЈ

________ Десанка Максимовић ________

лековите траве
Ми смо траве миришљаве
са ливада и пашњака
лекови су нама род,
ујак нам је восак жути,
а стриц нам је љути јод.

5

Ми смо траве миришљаве,
вида како која уме
од грознице, од реуме,
пун нам лека сваки зглоб,
рођаке су нама гуме,
а рођаци маст и скроб.

10

Ми смо траве миришљаве
са пашњака и ливада,
ми водимо с болом рат,
наш рођак је липов мед,
воћни шећер наш је брат.

15

Ми смо биљке чак са мора,
с океана даљног плава,
жутиловка и агава
и ловор и рузмарин,
мелеми су наша браћа,
а мирис нам мио син.

20

Ми смо траве са камења,
око јела, око вења,
са утрине, крша гола,
уз планинске реке ток,
рођака је наша смола,
рођак нам је биљни сок.

25

Ми смо траве миришљаве,
својих круна шаренило
украли смо дуги ми,
отац нам је сунце било,
земља нам је топла мати,
боја свака – наша кћи.

30

Ми смо траве украј пута,
пиревина и кукута
и висови бокор љуља,

35

682

ПОЧЕТАК

ТРАЖИ
САДРЖАЈ

________ Песме објављене у периодичним публикацијама ________

репушине зелен скут,
сестре су нам биљна уља,
даљни рођак отров љут.

40
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САДРЖАЈ

________ Десанка Максимовић ________

Изговори брзо
КУЧЕ – МАЧЕ – ЈАРЕ – ПАЧЕ
МИШ – ДЕТЛИЋ – ВУК – ПЕТЛИЋ
ГАВРАН – СВРАКА – ДЕДА – БАКА
ДЕТЕ – КОКА – ЗЕЧИЋ – ВОКА.
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ТРАЖИ
САДРЖАЈ

________ Песме објављене у периодичним публикацијама ________

Ветар коловођа
Искупили се на игранку
каћунак, љутић, хајдучка трава,
и сабљичицу видиш танку,
прстенак ситни и ковиље
и зевалице и звонца плава.

5

Игра вилин коњиц на води,
увис потскакује цело копље;
игра стршљен, љутити самац;
вилине косе цело снопље
похватало се у дуг ланац.

10

Играју око цветова пчеле,
потскакују бумбари, осе,
и у игру их редом зову.
– Тешки су нам скути од росе,
још не можемо у игру ову.

15

Похваташе се попци, мрави,
не може од кола да се прође,
заигра све у зеленој трави.
– Шта ти још чекаш, ливадско цвеће?
– Нема ми ветра коловође

20
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ТРАЖИ

________ Десанка Максимовић ________

САДРЖАЈ

Дим
Родио се мали дим
танушан, бео
па се у вис, пео, пео
као прави акробата,
ено, већ се брда хвата.

5

Извио се мали дим
Из димњака куће жуте
па се игра и лудира,
нема мира,
претвара се у облачке,
претвара се у колуте.

10

Родио се мали дим,
па се вере као коза,
ни часа се не одмара,
небо шара,
сад је као цветна грана,
пузавица сад је лоза.

15

Родио се мали дим,
несташан, смео,
па се у вис пео, пео
и наједном нестаде га
иза шуме, иза брега.

20
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________ Песме објављене у периодичним публикацијама ________

облак уметник
Гледала сам на небу
облачак инокосни,
као цвет лагани, росни.
Сам сред пучине сиве,
без друга каквог, облака,
без блиске душе живе,
стао је да се пашти
да дворац сазида бели
како га види и машти.
Зида га, зида час цели,
па незадовољан сруши,
остане без иметка,
и поново се диже
испочетка, испочетка.

5

10

Сад му се не свиде куле,
без срца их обара;
а сад од степеништа
камен на камену не оста;
па опет изнова ствара,
никад му није доста.
Код куће, на месецу,
кад ноћ доплови бледом,
потражих последње песме
што сам их писала за децу
да видим, да не морам
све их брисати редом.

15

20

25
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ТРАЖИ
САДРЖАЈ

________ Десанка Максимовић ________

поклони нове године
У журби човек не зна шта ће
пре понети!
Зечићу, ево теби гаће
од топле длаке;
лисици – тети
репић нови;
веверици три пуне шаке
крупних лешника;
магаренцету нови папци;
а хармоника вама, жапци!
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________ Песме објављене у периодичним публикацијама ________

Јела под снегом
Чиме бих вас лепим могла
обдарити за годину нову?
Да вас под јелку зовем
као што други зову.
Не могу: још из детињства
из ране још младости,
тужна сам била кад се
крај јелке сакупе гости.

5

Него ћу вас повести у шуму
где жива јела стаса
и на њој пресијава
сто сребрних украса.
И скинућу вам са живе,
снегом затрпане јелке,
ледене светле гривне,
ђердане и челенке.

10

15

Док будете гледали тако
њезино сребрно грање,
усадићу вам у срца
своје дивно осећање:

20

Да су јелке под снегом
чаробна из бајке бића
и певаћете све до куће
од тога радосног открића.
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________ Десанка Максимовић ________

Чворак
Због маленог раста
овај птичји створак
зваће се отсада
по имену чворак.
И отац и мати
и поље и гора
тако ће отсад звати
овог малог створа.

5

Јер никада није
мања птица пала
на букву и бор,
нити долетела
у птичији хор.

10
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________ Песме објављене у периодичним публикацијама ________

попци и девојчица
Хајде, ватру ложи,
ево сувог прућа,
а ту испод пепела
жишчица горућа.
Пруће само поређај
преко жара ти,
а ми ћемо дувати:
зри-зри-зри!

5

691

ПОЧЕТАК

ТРАЖИ
САДРЖАЈ

________ Десанка Максимовић ________

Зевалица
Био дечак Миша,
волео да зева
кад му се спава,
и кад се не спава.
Била птица нека,
волела да пева,
волела да лута,
мала птица плава.

5

Зевну једном Миша
страшније од лава,
уђе му у уста
мала птица плава;
али срећа права,
птичица малена
излетела брзо,
после дватри трена.

10

15

Можда је морала
куд на пут да иде,
можда у гостима
код Мише се птици
маленој не свидје.

20

692

ПОЧЕТАК

ТРАЖИ
САДРЖАЈ

________ Песме објављене у периодичним публикацијама ________

Два ветра
Одлучио ветар с мора
да преброји лиску сваку
са Триглава, Дурмитора,
с Хималаја, и са Цера,
на Маглају, на Козјаку,
и с дугачких Кордиљера.

5

Бројао је сваког дана
почињући с јутра рана:
листак зелен, листак жути,
округласти, игличасти,
и на коме светлост титра,
и на коме роса блиста –
од умора хтеде пасти,
ал чим пређе преко триста
билиона,
он се збуни
и почиње испочетка:
листак зелен, листак жути,
шума густа, шума ретка.
Гледао га север љути
па му рече:

10

15

20

– Ој, јужњаче, луд човече,
тако никад не изброја!
Него гледај шта се ради!
Па засука ту рукаве
и с Авале поче плаве:
како коју лиску зброји,
замахом је крила скруни.
Пребројао за три дана
све са Алпа, са Балкана,
оставио гору голу
па се смеје још јужњак
– Дођи зимус ти до мене
да изучиш ову школу!

25

30
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________ Десанка Максимовић ________

Другарице
Имам другарицу једну.
Њој је осам година.
Жива је као чигра.
Кад се мени на клупи седи,
њој се скаче и игра:
кад се мени у даљину гледа
и ћути, и кад ми се сања.
Она се смеје и не да
да, идем у земљу ћутања;
ако се, кад зима буде,
сећам каквог давног снега.
Она прави беле груде
и чудна бића нека
из света детињега.

5

10

Али има и ствари
где разлике се ове губе.
Нас обе уживамо у шари
каквога цвета и крила.
Нас обе скупљамо шкољке,
тражимо камичке и бубе:
кад се јави књига нова
и руком махне нама.
Нас обе посматрамо
дуго, зането, слова
и слике на корицама.

15

20

25
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________ Песме објављене у периодичним публикацијама ________

пролећна припрема
лутајући спролећа шумом
слушала сам узвике често:
– Суседо, суседо зебо,
нашла сам за гнездо место
склоњено од северца,
одакле ћу видети небо
и у даљини реку!
– дозивао је гласак
умиљат као у жуне.
Имам четири перца
и маховину меку!
– Нађох рачвице пуне
сувих сламки и вуне!
– радовале се друге.
Па би се јавиле вуге
злаћане, са букве горе:

5

10

15

– Нађосмо паперја пуно
и меке суве коре,
просуту по путу сламу;
сплешћемо од тога вешто
за птиће своје колевку
и везати о грану младу.
– Нашла сам дивну јаму,
сличну маленом левку,
обраслу травкама ситним,
уза шумицу саму!
– добаци сеници шева
и оде послом хитним.
Па опет зачујеш нове,
ко ће им знати имена:
– Гле, комадића лике!
– Гле, сламке и влакна сена!
Ори се шума од њине
радосне птичје вике.
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________ Десанка Максимовић ________

Честитка по голубу
Не могу вам, пионири, доћи
у походе за годину нову,
али ћу вам послати голуба
што живи на моме крову.
Ставићу му у кљун крупно
зрно белога жита,
да вам годину нову
њиме сутра честита.

5

А голуб када стигне
у лепу шумовиту Босну,
испустиће из кљуна зрно
на њиву узорану, росну.

10

У њиви ће зрно по трипут
да се умилионстручи;
одолеће и мразу и жези,
одолеће корову и тучи.

15

Набујаће пшеница као
народна за слободу буна;
имаћете, пионири, беле
погаче, хлеба и сомуна.

20
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________ Песме објављене у периодичним публикацијама ________

Деца
Двоје деце крај мене расте,
лиску по лиску, коленце по коленце,
из детињства се полако извлачи
као брест из живице на обронку;
двоје деце из замршене павити живота
смотава светло трепераво уже.
Двоје деце крај мене расте
и ослушкује очарано
како се мисао са мишљу звонећи спаја
као сребрни жлеб са жлебом,
како се иза отшкринутих врата живота
гугутке топло смеју.
Двоје деце крај мене расте
обасјано сунцем које им се ближи
и вид заслепљује;
двоје деце широм отворених очију
пролази у живот испод дуга.
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________ Десанка Максимовић ________

Моја баба
Имала сам и ја баку,
била је доброта права.
Сад она у Ваљеву негде,
у гробљу крај реке спава.
Причале су ми пролетос
неке путнице ласте,
и сад на бакином гробу
велика трешња расте.

5

И нуди сваку птицу
што се нађе на грани:
– Плод је већ сладак и зрео,
кљуцај, сита се нахрани.
Таква је и бака била,
имала је душу меку,
носила је увек уза се
бонбона у фишеку,
коцку шећера или
колаче медењаке –
било је увек за мене
слаткиша и воћа у баке.

10

15

20

Кад седнем да учим, и она
негде у близини ми седа
па нетремице у књигу
моју и задатке гледа.
Па чим затворим свеску,
чим напишем све рачуне,
нађу ми се џепови и руке
воћа и колача пуне.

25

Кажем јој и не кажем: хвала
и игре се у дворишту латим,
а она уз прозоре стане
и погледом ме жељним прати.
Разиђу се из дворишта деца,
вечер се спусти мека
ја јурнем гладна у кујну,
а бака већ с вечером чека.
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________ Песме објављене у периодичним публикацијама ________

лопов и месец
За месечине пуне,
када у пољу песма
зрикавца отпочиње,
пошао лопов да краде
лубенице и диње
ако се како даде.

5

Кад га опази месец
што лутао је над путом,
увуче се у вреже
и међу бостан леже,
начини се дињом жутом.

10

Отпоче лопов да бира,
никако не зна шта би
од тога изобиља,
па кад угледа месец,
брзо га рукама зграби.

15

Шаљивчина се стаде
шеретски кикотати:
– Има још диња у селу,
немој ме, чико, брати,
потражи другу, зрелу.

20

Утече уплашен лопов
све главом без обзира
кроз шуме и стрништа
и, кажу, није се више
усудио да ишта
туђе у животу дира.

25
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________ Десанка Максимовић ________

пет другара
Пет другара,
на језику сваки своме
разговара;
али редом сваки све
речи другог разуме.

5

Куца лане: ав, ав, ав,
искупи се народ сав.
Врабац цвркне: жви, жви, жви,
потрче на песак сви.
Петлић викне: кукуреку,
и појуре сви на реку.

10

Замуче мала цица,
сви у воду, перу лица.
Зачује се глас дечака:
„Врућина је данас јака!“

15

И потрче сви под стреју,
чујеш лавеж, маук, цику,
час се љуте, час се смеју,
и сваки на свом језику, –
а опет се разумеју.

20
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________ Песме објављене у периодичним публикацијама ________

Чобаница
Била тако једном чобаница малена
и певала гласом благим као млеко,
слушали је немо косови са клена,
дигао с паше главу коњ зеленко.
Ућутали су зрикавци с пашњака,
доскакутали око ње наглавце,
доскакутала и веверица лака
и у крило јој спустила се правце.
Свио се ветар покрај ње у клупко,
гледали је славуји у зенице,
слушајући њено певушење љупко
престали да жагоре врапци и сенице.
Певала је о месецу, златном петлу,
што на звезданом седи жбуну,
и о извору у шуми светлу,
о јагњади своје белом руну.
Певала је о дрену, јорговану,
што по планинама њеним цвета,
о пролећа првом светлу дану,
дугама, шареним појасима лета.
Певала је о патуљку што шумом влада
и долази јој покаткад у госте.
Слушала је сва по шуми стада,
зрикавци, пастири и птичице просте.
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________ Десанка Максимовић ________

Моја маца
Моја маца Злата
има три заната.
Својом шапом жутом
к’о нога у пловке
отвара мишима
врата мишоловке
и стражари док се
у рупе не врате.
То је први знат
моје маце Злате.

5

10

Поред тога Злата
и дадиља била,
јутром лење бате
одева, умива.
Колевчицу с бебом
зна лепо да љушка,
била деца женска
била деца мушка.

15

А трећи је занат
у мачкице Злате
да разноси јутром
пуне млека канте.
Додуше и она,
к’о све млекаџије,
на по литра млека
литар воде лије.

20

25
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________ Песме објављене у периодичним публикацијама ________

Моја куца
Кад сам пошла јутром, јуче,
да проходам кроз предграђе,
повела сам своје куче,
у невољи да се нађе.
Чим смо стигли до пољана
иза задњих градских кућа
иду к нама два гусана
љута, оса није љућа,

5

па право на моје куче
сва три гуска страшна, стара.
Мислим, сад ће бити туче,
сад је ред на мог чувара.
Али моја куца бела,
и није јој лако било,
плашљиво се обазрела,
па бежи у моје крило.

10

15
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________ Десанка Максимовић ________

Два облутка
Избацио талас из мора
два камена, два облутка,
бела, глатка,
и опет се отиснуо
на пучину без повратка.

5

Остала на жалу томе
два камена
можда триста, тисућ лета,
нит сметају они коме,
нити когод њима смета.

10

Некад већ у зору прву
почели би да се боре,
да се челом туку, хрву,
један другом да лупају
у прозоре.

15

Стајали су каткад мирно
и гледали где се сунце
из пучине опет враћа.
Један другог заволели
као браћа.

20

Али талас стиже једном,
неке страшне зимске буре,
и поново
растави их и однесе
у дубине мора суре.

25

Никад више на обалу
неће доћи
можда они
иако ће земљом проћи
година и милиони.

30
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________ Песме објављене у периодичним публикацијама ________

Шума у октобру
Бела свићу октобарска јутра.
По земљи море срме разлило се.
Данас се шума безбрижно весели,
свеједно што ће умрети већ сутра,
свеједно што су пале хладне росе.

5

Још безброј буктиња и пламенова
гори на шумском раскршћу сваком,
још барјак у руци тополе носе
као да долазе из сватова,
машу издалека радосно шаком.

10

Свеједно што су пале прве слане,
још шума сећа се песме лудог дрозда,
још данас стазе су летом завејане;
певају пожутеле дубраве букава
и зру на сунцу као грозд до грозда.

15

705

ПОЧЕТАК

ТРАЖИ
САДРЖАЈ

________ Десанка Максимовић ________

кућице сестре
Кућице
на бранковинском путу
обојена у боју различка,
где живе малишани
Даница, Милош и Срета,
срела сам се на Украјини,
на другом крају света,
пре неколико дана,
са сестром рођеном твојом.
Исто је тако мала,
различком
окречена бојом
и пуна малишана
Остапа, Ивана, Оксана.
И пред њом вртић пун је
невена и сунцокрета
и шибља свакојака.
Са њенога су ми прага
махали унуци и бака
као да су однекуд знали
да сам из својих села
украјинском
поздрав донела.
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________ Песме објављене у периодичним публикацијама ________

Злата на послу
Деда и баба се једном договоре
да све мишиће у кући поморе.
А то слушала иза вајата
моја добра мачкица Злата,
па кад они ставише мишоморе
и полегаше да се одморе,
Злата својим четкастим, дугим репом
отров из углова почисти лепо
и избаци кришом на ђубриште
да се мишићи не униште.
Потајно им затим достави
да се не јављају више у остави.
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________ Десанка Максимовић ________

Вешти петао
Била нека жена са села
све носила на трг да продаје,
чим овца ојагњи јагњешце
чим кока снесе јаје,
чим квочка изведе пилиће
чим се опраси гица,
чим испод снега поникну
кукурек и љубичица.
Продала ћурка Пауна
и стару коку Бисерку
и тако ред је дошао
на петла Светла ћерку.

5

10

Ноге јој чврсто свезала,
окренула главу ничице
па пошла у град кроз шуму
где певају гране и птичице.

15

А петао Светао знао је
да хукће као сова,
да подражава стотину
страшних шумских гласова.

20

Па потрчи за њом кроз шуму,
час кевће, час мумла, час кмечи,
час хукће као буљина,
час као јарац вречи.
Жена у страху све брза,
граби шумском путањом,
а петао Светао једнако
кроз шуму, за њом, па за њом.
Ту она од страха испусти
везано пиленце из руку
па јурну да се сакрије
под какву јелу ил’ букву.

25

30

А петао Светао детенце
своје упрти на леђа
па весело крете пољем
преко ливада и међа.

35
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________ Песме објављене у периодичним публикацијама ________

Џин
Далеко у пољу,
где је онај млин,
живи млинар Џин.
Џин јело не бира,
већ ујутру смаже
по килограм сира,
по три котла млека,
и усто прогута
кобасица разних
сто седам колута.
У подне вам слисти
три печена бута
и учас испразни
пет котлова чорбе,
и још шаргарепе
три препуне торбе.
За вечеру може,
да му само дате,
да побрсти цео
жбун младе салате,
три коке дебеле
и печено теле.
Кад вечеру свари,
па било и ноћу
навали на нове
и укусне ствари:
изиђе у њиве,
кроз шуме, по воћу,
па побере гљиве,
и крушке, и шљиве,
и мед из кошница,
и јаја од птица.
А суседа нашег
мали размаженко син
ком је целог дана
и пиће и храна –
млеко, само млеко –
жели да порасте
велики к’о Џин.
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Језик птица
Врабац и врабица,
Шваба и Швабица,
пошли из Беча у Будим
пријатељу стару
врапцу Мађару
да попричају мало с њим

5

Без књига и речника
врабац и врабица,
Бечлија и Бечлика
и другови стари
врапци Мађари
знали да зборе
од мрака до зоре.

10

Тако је то у свету птица
свију држава
и свију клима,
врабаца и врабица,
Бечлија и Бечлика,
без икаквог знања
страних језика
споразумевају се с птицама
из Будима.
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Сунчање у брдима
Лежим на трави под слаповима сунца
не разликујем се од биља и иловаче.
Ветар ми на руци отседа као на грани
сто бића ситних ме у пролазу таче,
близу уха ми се зрикавац настани,
а на прсту се свила два створења
мирно к’о да су се спустила на пруће.
Шикљају одасвуд гејзири зеленила,
мирише негде недалеко вења,
мирише лањско лишће у златном стогу,
образ ми милују стабљичице вруће,
попац упире у мене очи кротке,
под грлом осећам бубу шестоногу,
– застаје зачуђена што нисам глина.
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плашљиво жапче
на обали крај Мораче
жабац плаче:
– Јој, хтео бих да
пливам,
а не знам.
Вели њему стара штука:
– То бар није нека мука,
ходи руку да ти дам
ако већ не умеш сам.

5

Опет жапче
крај Мораче
кука, плаче:
– Јој, хтео бих
с друштвом твојим,
ал’ се бојим.
А из воде штукин глас:
– Мили моји,
ко се боји
нек не иде на талас.
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Титоградско коло
Око Титограда
коло се вије,
предводи га Ком
са децом свом,
до њега сестре Проклетије
сребрном машу марамом,
и подврискује Љубовић
сиви тић,
а Гарач
у игри исуко зелени мач.

5

10

Око Титограда
коло се вије,
чим сване дан
хвата се Румија
и са њом див
Суторман,
затим Капела
у магли јутарњој
сребрно – бела
у игру крочи,
стидљиво оборила
модре очи,
ситно поцупкује мала Горица,
на рамену јој пева птица.
Кад падне вече,
играчице постану
тихе и плаве,
коло стање,
а Комовима врх седе главе
прве се вечерње
звезде јаве.
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Снегови детињства
Снегови детињства, још живите у мени
у срцу је топло испод вашег смета;
жубори под њим кад под ледом река
и као она на мразу топло дише.
Све што сте када помиловали руком
и засули сребром свога млина
и сад је моја лепота и својина.
Ви глоговом сте трњу ореол дали,
надарили тамним стварима светлу сенку,
блато путева сребром оковали,
у траг воловски утисли комад опала,
у звук прапораца створили вику врана
и урлик курјака у дечју успаванку,
у плаво свитање на смету месечину.
Завичај у вашим светлим корицама
чини се бајка у зимску ноћ причана.
Зиме детињства, ви кошнице беле
са саћем по старим дупљама у шуми,
још памтим мирис леденога цвећа
на прозорима јутарњим које цвета,
и месечине мака сећам се модрог
што ницао је у сутон поврх смета:
још памтим мирис снежних јоргована
што засуше цветом далеку планину:
још памтим пољану под белином сасе
и јутра када се мирисом огласе
јагорчевине скривене под снеговима:
још као туга ме за срце ухвати
дах нагорки фебруарске папрати:
у кошницама и мојим је саће
још бело и са отсјајима златним.
Зимо детињства, ти зелени свиче
са месецом место срца у грудима,
из пољубаца мраза и магле ниче,
из чежње облака за брезином граном,
из загрљаја река и севераца,
из крика ждрала што се у наручје
даљине с људским заборавом баца, –
и зато си збуњена бела пахуљица,
у сребро ти се зато суза претвара,
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у грудима ти зато месец куца
на земљу си зато пала Кумова Слама
и зато си нежна дуга седмобојка.
Зимо детињства, снова брза тројко,
ти зато нагло, као по саонику,
прохуја и нестаде те у маглама.
Зимо, најстарија од свију врачара,
што живиш украј древнога огњишта
засутог модрим пухором месечине,
још чујем како кроз свануће чараш
жеравицу снежну ноћу утишалу:
Колико биљурног леденога жара
толико снова што ни пролеће рано
не уме на клубе да смота и размрси,
толико звезда на дну хладнога вира,
толико талира у бездану бунара.
Колико с огњишта твојега варница
толико ватре скривале песника прси,
толико крила рајске птице дуге,
толико широког праисконског мира.
Ти и сад, кад прођем кроз бела пространства,
притихлу жеравицу мога срца чараш
и мамиш из ње варнице и звезде
и будиш гугутку, певачицу туге.
Зимо детињства, чудотворко што спаваш
у рачвама гранатих облачина,
што о ланцу водиш чопоре вукова
и играш се са медведима белим
ко тихо да су стадо јагањаца,
у истом што се огласиш тренутку
урликом паса и цвркутом сеница,
што с неба исту светлу ману бацаш
за звери и за срце песниково,
у кавезима што једним истим држиш
и гнезда гаврана и голубарнике,
што једном руком водиш брод тишине,
а другом санке с огроздом прапораца,
што гајиш ледено на месечини цвеће, –
претвори опет сутон у празник снова,
пахуљице нека ме завеју њине,
ужежи под стрехом леденице свеће
а прозор створи у крила лабудова.
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Растанак са дететом
(Из дуже песме „Отаџбино ту сам“)

Отвори полако детињу собу,
а оно у кревецу спава,
од цвета му лице мало веће.
Постоја трен без разговора,
у име живота,
у име детиње среће,
оружје узети мора.
Још који само тренутак да слуша
како дише тише него трава,
како ко облак тихо спава,
још да му се нагледа лица.
Гле у руку је скупило
неколико сламки,
неколико камичака
и бубица!
Треба сад одмах, сад одмах да бежи,
да је касније штогод не омете,
а она још гледа дете:
могу га метежи
и пожари рата
скоро однети.
Хтела би да га иза сна пробуди,
али не сме да пусти гласа;
хтела би да га чврсто стисне
уз груди;
али у име његовог спаса
не сме да га буди.
Не сме, не сме о свом врату
детиње сада осетити шаке,
не сме му видети у оку сјаја,
ни корак чути чили;
у име његове среће
мора се са њим, милим,
растати без загрљаја.
Не сме, не сме се осврнути више,
са срцем може бити муке,
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ево, бол га већ кида,
ево и плача.
У име детињег живота,
у име науке,
слободе, лепоте и Охрида,
мора да се надјача.

40

„Остаће ти, кћери, лутке и бака,
слон и крокодил стари,
рибица од згњеченог каучука,
црвена, напукнута“.
Брже, брже, из овог кута,
јер би срце мајке
све могло да поквари.
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омладинска поворка
Гледајте, отаџбина је опет пуна
младости, снаге, полета без краја.
Ступају низови градитеља,
земље вајара.
Сваки што ту иде понешто зида,
понешто ствара,
сваки је по један од темеља.
Сваки што ту иде по једна је нада,
сваки по једна узданица.
Сваки препреку, отпор свлада,
земљи поклања занос млади.
Свакоме бије светлост с лица
као да сунчеве дворе гради.
Мравињаци ће израсти у дворе
пуне ватара,
пуне звезданих одблесака.
Сваки што ту иде чврста корака
од кровињара градове ствара.
Калеми свуда ће нићи питоми
украј пута место дивљака.
Сваки што ту иде накалемиће
по сто чокота, сто винограда,
сто воћњака.
Сваки што ту иде једна је нада.
Сви што ту иду знаће да претворе
речне матице у руке дива,
у крила јака,
у живе воље.
Светлошћу и љубављу обасјаће
све до последњих заселака.
И биће сваког дана све боље.
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Запис о деци
Деца су увек грлила трње
и змију су у недра стављала,
и трње им се смиловало
и претварало у цвеће,
и змија им се смиловала
и претварала у дугу.
Деца су увек у океан загазила
мислећи да им је до колена,
деца су се увек над бездан нагињала
мислећи да га могу загрлити,
и океан им се смиловао
и на рукама их износио на обалу,
и бездан им се смиловао
и бацао им се у наручје.
Деца су увек према своме срцу
стварала људе,
и људи им се нису смиловали.
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Бајка о ковачу
Где си радосна јутарња клико маља
са сунцем што ме заједно увек срета;
где си, ковачу са друма бранковинског
што си једном руком подизао вола
и ломио гвожђе машица и ватраља
и бокоре пламена брао голом шаком
као што сељак лист коприве бере,
што жеравицу си држо на длану лако,
од челика плео вериге и синџире
као да их плетеш од врбова прућа
и избијао варнице из потковица
док пред вратима коњи ушима стрижу
и дах им мрзне од студени сванућа
а источног ветра мехови весељаци
распирују за брдом сунца жижу
и почињу тући ситни чекићи птица?
Ковачу стари са друма бранковинског,
наковње своје и чекиће баци,
преко колена блиставу преломи косу,
железни мамут кује полутаре
и као прут савија земљину осу
и железна сунца у свом котлу кали;
ковачу стари са друма бранковинског,
утули на огњишту церов огањ мали, –
у мамутовој гледам ковачници
где букте шуме гвоздене као слама
и кипи руда растопљена жира
као октобарско гвожђе у бачвама,
где жеже месец што га је мамут сково
и, као на торњу зањихана звона,
бруји ковачко срце мамутово.
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Добро јутро
Добро јутро, бубице сана!
Пењу се уз небо кочије дана.
Кочијаш сунце седи на боку,
ватра му гори у светлу оку.
Облаке белце шиба бичем
и раздрагано кличе, кличе.

5

Поздравља кочије пролећног дана
и јагње бело и црна врана
и уцветала трешњева грана.
Зашто си нема, бубице сана?
Пењу се уз небо кочије дана.

721

10

ПОЧЕТАК

ТРАЖИ
САДРЖАЈ

________ Десанка Максимовић ________

Са изложбе најмлађих сликара
Седма мама
Седма мама као у дечјој причи
на Палчицу личи,
ноге јој и руке
мајушне као у лутке,
сукњица кратка,
у коси лептир машна,
само кишобран носи
дебљи од стабла
и ташну огромну
као школска табла.

5

10

Трећи тата
Стоји усправна црта крута,
при врху и при дну
по три танка прута,
одозго кугла
не сасвим округла,
а са стране насликане
мрке панталоне,
што вероватно значи
да слика представља тату
који се облачи.

5

10

Друга бака
Друга је бака још горе среће,
састоји се из три вреће
и једног ћупа –
једна врећа јој је глава,
друге две су рукави
плави,
а велики жути ћуп
бакин је труп.
Ове мрље, вреће и шаре
прва су слика сликарке Маре.
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Тужна кишица
Кладиле се капље кише
ко ће дуже,
ко ће тише
падати.
Кладио се вал Мораче
ко ће више,
ко болније
јадати.
Заклело се дрво свако
да и оно
сетно тако
шумори.
Стужиле се птице мале
па и оне
заплакале
у гори.
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несташни мај
Да видите само Маја,
лудује како сване,
птице радосне по лугу
хвата и мреже сунчане.
Пење се на тополу
па јој врхове љуља,
задиркује пуноглавце
сањиве испод муља.

5

Он месец изненада
баци у реку јаку,
и воли бубицу какву
да спусти у торбу ђаку.

10

Кад по воду јутарњу
полази на студенац,
сад овом, сад оном џбуну
на главу стави венац.

15

Од њега не можеш никад
начинити мудраца,
у очи виру он стално
одблеске сунчане баца.

20

Мај зна да подражава
сваки језик у гори,
уме да цвркуће, звижди,
цврчи, хучи, жубори.
Мај за дан један уме
букварце да научи слову,
за ноћ да им наштампа
зелену књигу нову.
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Зима
Водићу те да гледаш лепоту
зимског свечаног мира,
иза улица и ограда.
Зима је за пионира
истерала у поље
снежне, белоруна стада.
Зима је још прошло вече
однекуд довела
сторуку белу прељу
да бунду преде за села,
пронашла дрвосече
што сребрне пругове дељу.

5

10

Зима је претворила
у бајке снежну белину,
дворце створила од грања
белу чалму је свила
око димњака на млину.

15

Водићу те да гледаш
како она маше и туче
белим крилима брегова,
како је ставила гривне,
прстење и обруче
на руке топола и зова.

20

На њиве и пољане
зима је догнала тишину,
звезде извела листом
на плаво небо, мразно;
она је и земљом просула
драго камење разно.

25

Зима је сазвала јуче
стаклорезачко посело
и ставила у сребрн-оквире
све редом по пољу ствари.
Зима је за пионире
претворила у рухо бело
земљин огртач стари.

30
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Радости новембра
Дечаче, наш је радостан празник.
У игру с тобом поћи ће песници
и музичари дечји и цртаћи.
Дечаче, кличи кад се зачују узвици,
слушај музику, смеј се, певај, скачи.
Само, и дан ведар да сване,
да небо буде младо као дете,
да се на поздрав, љубав домовине,
одмах, пионири, сви одазовете.
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киша
Тешко је насликати кишу
и погодити које је боје:
можда је сива као кожа у миша,
можда је зелена као зова,
можда је бела као млеко,
можда је шарена као дуга
изнад врта,
зато је дете неко
од неба до земље и кровова
повукло неколико разнобојних црта.
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________ Десанка Максимовић ________

Родна година
Дува септембарски месец у фрулу танку,
образи му дошли румени и пуни,
зриче зрикавац чокоћу у круни,
за гудало му заденули банку.
Свирала мека у устима ветру,
потоку из зукве хармоникаш вири.
Свира Србија, на сваком квадратном метру
има свирача по три, по четири.
Свирај, месече, у осмех развуци усне:
уместо шљунка кукуруз под ногом прска,
у ракију се и магла пољем гусне,
пуна је млека и око потока трска.
Играјте, златне купе сена и сламе,
развејте по ноћи свуд светле набирке;
хватај се, брдо, једно другом за раме,
играјте уз звуке септембарске свирке.
Обесна фрула свирача месеца
у игру и горе колубарске тера,
никад не видех веселијег кеца
од разиграног месечара Цера.
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Свирај, месече, позови да дођу
у игру сетне стрњике и воћњаци.
Кичере-шумо, шубару забаци,
замени уморног Космај-коловођу.
Играј, ливадо, висока појато,
таласајте се река светла недра,
хватајте се, зденци, у коло, у јато,
да још ведрија постане ноћ ведра.
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________ Песме објављене у периодичним публикацијама ________

Сурове речи
Сетићете се једном у старости
речи грубих
изговорених другу у игри
или кад сте код баке били гости,
које су вам склизнуле са језика
као гуштер.
Сетићете се тме и туште
речи сурових
које никад нико не поврати
у извориште,
а које после пеку и тиште.
Све своје речи брзе и грубе
зачућете једном из прошлости
јасно као у зимско јутро трубе,
а неће више бити на свету,
ни баке, ни маме, ни старог друга
да вам опрости.
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________ Десанка Максимовић ________

песма крај извора
На потоку девојка ми
платно бели,
платно бели и песмом се
мени јавља.
Донеће ми кад ми дође,
среће, здравља.
Донеће ми рупце беле
и узглавља.
На потоку девојка ми
платно бели,
донеће ми, кад ми дође,
једро цело,
једро цело платна бељег
и од крина;
срезаћемо кошуљицу
за првога нашег сина.
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________ Песме објављене у периодичним публикацијама ________

Манастир у ували
Грудва снега се лагано
котрљала
са врха планине
кроз тишину и самоћу божју
и зауставила у подножју
где је увала.
Шест стотина година
сунце је отапа,
жегу је четири његова слапа,
али се она од сунчана жара
све више леди
и у мермер ствара.
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________ Десанка Максимовић ________

Бели манастир
Зидали облаци и голуби
манастир бели
у урвини,
зато се камен с каменом љуби,
зато се као бела птица чини.
Зато му се на звонику
увек одмара,
и по жези и по студи,
два голуба-неимара,
зато би га намерник као птицу
стискао уз груди.
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________ Песме објављене у периодичним публикацијама ________

Манастир златних кубета
Градили манастир сунце и глечери
Узидали му зиму у темеље,
кубета покрили жеженим летом,
у прозоре уплели пролеће цветно.
Испод свода
около двери и врата
овили венце пуне јесењег плода
и лисна злата.
Од светитеља узели ореоле,
од месечине четири уштапа
и њима зидове обасјали голе.
Из планинског дубоког мрака
позвали љуте змајеве старе
да око храма урвином крстаре,
да заводе шуми у непроходе
када се чете појаве Турака.
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________ Десанка Максимовић ________

С дететом на ливади
Погледај ту лепоту света!
Сјајем проткане и гране и траве,
ветар гуче.
Здраво, бескрају, човече и мраве!
Здраво, пауче!

5

Јеленак носи на челу грање,
тихо пева река и шљунак ваља
изишли гуштери на сунчања.
Две птице ставиле ћубасте круне,
играју се краљице и краља.

10

Кад ти порастеш, биће краљева
између звери и птица.
Боље је бити под небом шева
него краљица!
Излеће радост на сваком кораку
као немирна птица из жбуна
из дупље грма.
Небеска су је наручја пуна,
цвеће је пуно росе и срма.

15

Гледај тамо на мравињаку
све је у покрету, све у врењу!
Мрави се јутрос о нешто боре.
Здраво ти, створе
што у храбром срљаш огорчењу!

20

Кад ти порастеш, биће на свету
за све људе места и рада,
разведриће им се судбина сура.
Жене ће у живот ући тада
радосно као у светлост дана
лептирице из чаура.

25

Прошарао под бором рудину
љутић жући од самог злата.
Кад ти одрастеш, људе неће
гонити због туђих блага да гину.
Здраво, здраво, друга богатства,
сад непозната!

734

30

35

ПОЧЕТАК

ТРАЖИ
САДРЖАЈ

________ Песме објављене у периодичним публикацијама ________

Погледај ту лепоту света!
Још сада му се диви, кћери!
Здраво, сунце, чашице цвета,
детелин листе
четворопери!
Ти кад порастеш, нећеш чекати
да срећа сама на праг бане.
Затрешћеш горе,
ветрове, гране,
и тад ће она преда те стати.
Ови око прста сунца нити!
Не знаш која је зрака светлија!
која тања.
Здраво, сунчани зраче вити,
ти радости сунчевог устајања!
Гле, птица нам се с пута склања
бубица од нас бежи плаха,
звери у оку бојазан тиња.
Кад ти одрастеш, само у звериња
и немуштих биља биће страха.
Људи ће расти сви усправно
као воћка накалемљена,
неће се човек бојати човека;
испуниће се што је давно
украј детета сневала жена.
Здраво, здраво, сви савременици
моје кћери,
сви што ћете с њоме заједно расти!
Нека вам срца буду верна
као у ласти,
нека је ниједан не изневери!
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________ Десанка Максимовић ________

пролеће у Загребу
Пролазим кроз Загреб уцветани
први пут после рата.
Заборављени буде се дани,
сета ме ваздан хвата.
Облак се бели уцвалог глога,
као у дечјој причи.
Ту је можда пола суза многа, –
на њих ми сребрне личи.
Цветало онде прво црвенило,
ко у јесен тамно, тешко.
Ту је посљедњи откуцај било
срце чије витешко.
Тамо живицу угледам честу
пуну цвећа модра, бела.
Девојка млада се на томе месту
борцу на верност заклела.
Златне као сунце, цветова клице
испред неких окана.
Ту је ко дуго гледао из тамнице
жељан сунца и дана.
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Неколико тек никлих јасика
трепте сред парка мала.
Ту су преплашена од ратних слика
три детета задрхтала.
Однекуд пева птица без предаха,
чује се деце врење.
Отуд је кроз мирис пушчаног праха
дошло ослобођење.
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________ Песме објављене у периодичним публикацијама ________

Зналац
Познајем дечака,
не говори никада
збогом, до виђења,
већ гуд бај и ћао,
рекло би се дечак
за наше поздраве
није никад знао.

5

А енглески на јесен
мора да полаже.
Са његовим знањем
како се то слаже?

10
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________ Десанка Максимовић ________

Дечји цртеж
Тешко је насликати кишу
и погодити које је боје:
можда је сива као у миша,
можда је зелена као зова,
можда је бела као млеко,
можда је шаране као дуга
изнад врта,
зато је дете неко
од неба до земље и кровова
повукло неколико разнобојних
црта.
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Опште напом ене
Приређивање песама за дец у
Најцеловит ије збирке песама за дец у Десанке Макс имовић појавиле су се у њен им изд а
њима Сабрана дел а (књ. 1–7, 1969) и Сабране пес ме (1982), које је објавио Нол ит у Бео 
граду и која су понав љана више пута.
Свака од седам књига Сабраних дела садржала је више збирк и песама и приповедака
претеж но збран их по временском редос леду појављивања, јед ино је пет у књиг у исп ун ио
роман Бунтовни разред. Књиге су називане по једној од збирк и које су у њима сабране: Зе
лени витез, Песник и завичај, Мирис зем ље, Како они живе (приповетке), Бунтовни разред
(роман), Пис ма из шуме (бајке за дец у, чији садржај чине Распеване приче, Дечја соба, Чоба
нин пчел а, Ако је веровати мојој баки, Пис ма из шуме, Кратковечна, Медведова женидба,
Ђачко срце и Патуљкова тајна) и седма књига Птице на чес ми (пес ме за дец у које чине
Река помоћница, Ветрова успаванка, Пролећни састанак, Росна руковет, Шумска љуљашка,
Чудо у пољу, Сунчеви поданици, Птице на чес ми и Златни лептир). Цик лус и седме књиге
названи су, као и у претходним књигама, по збиркама песама за дец у из којих су, најчешће,
и унете одабране пес ме. Ова књига има 393 стране, али у њој је, поред песама, и дод атак,
који садрж и поговор, календ ар пес никовог живота, библиог рафиј у радова Дес анке
Максимовић (избор), изабран у библиог рафију радова о Десанк и Максимовић и одломке
из критике о песник ињи М. Богдановића, В. Живојиновића, М. Кашанина, В. Глигорића,
Б. Новаковића, Б. Мих ајловића, П. Зорића и С. Раи чковића. Међут им, у овим одломц им а
крит ик а говори се о њеној поезији или о појед ин им збирк ама, а само узг ред, у понекој,
и о поезији за дец у.
Десетак год ина пос ле Сабраних дел а изд авач Нол ит је, „у сарадњи са аутором“, при
ред ио ново изд ање, под нас ловом Сабране пес ме Дес анке Макс имовић, у пет књига.
Уредн иц и су пес ниц и Мирјана Стефановић и Јован Хрис тић. Пета, пос ледња, књига
Сабраних песама садрж и пес ме за дец у. Све претходне књиге су нумерис ане, однос но
назначен је њихов редос лед, и без назива су, а само у петој књизи, у заг рад и, стоји Пес ме
за децу. У каснијим издањима Сабраних песама, Пес ме за децу су остале последња књига по
реду, с тим што је од чет вртог изд ања то, умес то пете, шес та књига. Од тог изд ања пет у
књиг у чине збирке песама Слово о љубави и Међаши сећања – обе објављене 1983. год ине.
У понов љен им изд ањима свих томова пренета је напомена: „Ово изд ање Сабраних песа
ма Дес анке Макс имовић изд авач је приред ио у сарадњи са аутором“. То приређивање
Цел ок упних дел а, па и пес ама за дец у, ове пес ник иње, посебно обавез ује.
Књига песама за дец у у свим издањима Сабраних песама (и као пета и као шеста књига
у јубил арном изд ању) има 506 страна, а у редос леду пес ама и називима збирк и-цик лус а
нема измена. Све пес ме у свим изд ањима су на истој стран и, што знач и да су само пре
штампаване, односно пресликаване. Међутим, у однос у на седм у књиг у – Птице на чес ми
у Сабраним делима 1969, разл ике су у следећем: у Пес мама за децу у Сабраним пес мама
изостављен је додатак. И у новом издању остао је исти редос лед збирк и-цик луса, као и у
претходном из 1969, али је на крају додата и нова збирка-цик лус Дете у торби, која је под
тим нас ловом објав љена 1977. год ине. На 116 нових страна пете, однос но шес те књиге
Песама за децу под нас ловом збирке-цик луса Дете у торби нал ази се седамдесет песама.
Дес анк а Макс имовић је седм у књиг у својих Сабраних дел а (1969), а пет у, однос но
шес ту, књиг у Сабраних песама, у којој су Пес ме за децу компоновал а по временс ком ре
дос леду изл ажењ а својих збирк и пес ам а за дец у које је у тај том унос ил а. У изд ањим а
Сабраних песама то је и назначено на прел им инарн им странама, у заг рад и: Река помоћ
ница (1950), Ветрова успаванка (1954), Пролећни састанак (1954), Росна руковет (1955),
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Шумс ка љуљаш ка (1959), Чудо у пољу (1961), Сунчев и поданиц и (1962), Птиц е на чес ми
(1964), Златни лептир (1967), Дете у торби (1977). У наведен им изд ањима збирк и песа
ма за дец у нема књига објав љен их пре 1950. год ине. У њима су сак уп љене пес ме за дец у
објав љиване по часоп ис има, алманас има, лис товима и подл ис цима за дец у (нароч ито у
Политици за децу). Неке су доп уњена ран ија изд ања или су, пак, као нове, доп уњене из
ран ијих збирк и (Златни лептир из 1946. год ине доцн ије је доп уњен, у кас није збирке
укомпоноване су пес ме из ран ијих збирк и, као на пример из Шарена торбица – 1943. у
збирк у Прол ећни састанак – 1954. или Буба Мара – 1946. у Птице на чес ми – 1964. итд.).
Кад а се упореде изд ања пес ама за дец у, вид и се да је ауторк а, поред тога што је зна
тан број пес ама објав љен их у период ичн им публик ац ијама унос ил а у ран ије збирке,
такође и Пес ме за децу у Сабраним пес мама доп уњавал а стиховима објав љен им у Поли
тици за децу, Полетарцу, Пионирским новинама, Здравственом подм латку, Нашем листу,
Мал ом јеж у, Јединству, Змају, Подм латк у црвеног крста, Глас у Истре, Вјесник у, Дједу
Мразу итд. Међут им, кад а се упореде библиог рафија објав љен их пес ама у период иц и и
пес ме које су ран ије објав љене, а унете у збирке, онд а је очито да је то само јед ан избор.
У збиркама се налази и знатан број песама које су у њима први пут објављене. Однос изме
ђу ран ије објав љен их пес ама и пес ама први пут штампан их у збирк ама може се видет и
на некол ико примера: у збирц и Шумска љуљашка (1959) од 28 пес ама било је објав љено
14, у збирц и Чудо у пољу (1961) од 50 песама објављено је 29, у Сунчеви поданици (1962) од
24 пес ме објав љено је 16, а у Дете у торби (1977) од 70 претходно је објав љена 21 пес ма.
Прил иком сврс тавања пес ама из збирк и у књиг у пес ама за дец у у Сабраним пес мама
ауторк а је, такође, изврш ил а избор у коме више од једне трећ ине пес ама из збирк и није
наш ло мес та у петој, однос но шес тој, књизи.
Претходно објав љене пес ме за дец у у период иц и, које је уврс тил а у збирке, Дес анк а
Максимовић је, често, ред иговал а, а неке су нова верзија. Најчеш ћи поступак у ред игова
њу је био скраћ ивање песама, а при уношењу збирк и у нове цел ине, поп ут песама за дец у
у Сабраним делим а и Сабраним пес мам а Дес анк а Макс имовић је врш ил а избор – скра
ћивал а је збирке. Ригорозност избора из збирк и, или скраћ ивање, може се видет и на
некол ико примера. У Сабране пес ме нис у ушле пес ме из збирке Врт детињства (1927):
„Јесен“, „Љубомора“, „Бог“, „Црк ва у селу“, „Прича“, „Мојој сес три“, „Царица лутак а“, „Чу
дот ворн и џепови“, „Буба Мара“ (кратк а пес ма), „Суседово куче“ (пес ма у прози), „Јутар
њи псалм“, „Шева“, „Јут ро у селу“, „Слеп и предел и“, „Вече на рец и“. Слично је и са збир
ком Шарена торбица (1943). У Сабрана дел а и Сабране пес ме из ње нис у унете пес ме:
„Дечје позориш те“, „Бак ин савезник“, „Вељин сан“, „Пус ти пуж у рогове“, „Учитељ ход а
ња“, „Ко је крив“, „Подвиг“, „Рад а и киша“, „Сеје баба...“, „Играчке“, „Дечја маш та“, „Де
војч ица и лопта“, „Лопта“, „Лутке старе“, „Лутк а лењивица“, „Шег рт“, „Пајац и лутк а“,
„Вел ика лутка“, „Чудан петлић“, „Узбуна“, „Прва вож ња“, „Додоле“ и „Положајн ик“. Више
од половине – 24 пес ме из ове збирке – изос тавил а је.
Поред поезије за дец у коју је објављивал а у период ичн им публик ац ијама и збирк ама
Дес анк а Макс имовић је пис ал а и бајке које садрже и стихове – било као управн и говор
јунак а, било као израз лирс ке атмосфере и расположења. То је нароч ито прис утно у
књигама Дечја соба и остал е приче (1942), Ако је веровати мојој баки и Пис ма из шуме
(1963). У збирц и Пис ма из шуме нал азе се бајке у које су интерпол иран и стихови, као у
„Месечева шал а“, „Ветар дад иља“, „Бајк а о путевима“, али у збирц и се нал азе и пес ме од
којих ће се неке наћ и у Сабраним пес мама, као „Ливад а у план ин и“, „Пау ково дело“,
„Птице на чес ми“, „Рађање план ине“ и друге, а изос таће пес ме „Градс ко дете“, „Мрав“,
„Богомољк а и ја“, „Облак уметн ик“ итд. Драмс ки текст Дечја соба (1939) такође је у сти
ховима. У стиховима је и коау торс ки текст са Јованком Хрваћан ин Загонетка лаке за
ђаке прваке (1942). Из Дечје собе (1942, стр. 8 и 9), из уводне приче унел а је у збирк у је
дан број прерађен их стихова и објавил а их као посебн у песму у Сабраним пес мама (књ. 6,
стр. 48) под нас ловом „Мора се јес ти“.
У сложен а питањ а – за који се изворн и текст определ ит и и где га унет и спад ај у и
друг и случ ајеви двојног кориш ћењ а и распоређив ањ а појед ин их пое тс ких текс тов а.
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Пес му „Сум рак на лив ад и“ уврс тил а је у пет у, однос но шес ту књиг у (Пес ме за дец у Са
браних пес ам а, стр. 286), а претходно ју је објавил а у збирц и за одрас ле Нове пес ме
(СКЗ, 1936). Да би питање било још сложен ије, ову пес му је, такође, уврс тил а и у прв у
књиг у Сабраних пес ам а (стр. 341) управо у збирк у-цик лус Нове пес ме у којој је прво
битно и објав љен а.
Јед ан број збирк и поезије и прозе Дес анке Макс имовић имај у исти нас лов у разл и
чит им издањима, а често су тол ико разнородне да их спаја само име. Изразит пример су
некол ик а изд ања са нас ловом: Златни лептир (Беог рад, 1946) је сликовн ица; такође
Златни лептир (Беог рад, 1954) су стихови (16 страна), а кас није, под истим нас ловом,
Златни лептир (Сарајево, „Весел ин Маслеша“, 1967), збирка прозе и поезије, у којој се на
лази некол ико бајк и („Бајка о лабуду“, „Цар играчака“, „Мал и бау к“ и друге), поема Злат
ни лептир и Буба Мара – песме из збирке која се под тим нас ловом појавил а 1966. год ине.
Имајућ и у виду сложеност наведен их појава у вишедецен ијс ком стварању и објављи
вању поезије за дец у Дес анке Макс имовић у период ичн им публик ац ијама, посебн им
збиркама и Сабраним пес мама, од којих су неке илустроване примерима, поставља се пи
тање како приред ит и поезиј у за дец у у Цел ок упним делима Дес анке Макс имовић, који
текст пес ме узет и за основн и, са чиме га упоређиват и и како распоред ит и пес ме за дец у
у књизи, однос но књигама нуж ним за њихов оквир, у Цел ок упним делима? Како пос ту
пит и са пес мама које се јав љај у у збирк ама и цик лус има пес ама за дец у, али и у друг им
збирк ама за одрас ле? Шта учин ит и кад а се нек а пес ма нађе у више збирк и истог вид а?
За приређивање књиге пес ама за дец у Дес анке Макс имовић у оквиру Цел ок упних
дел а кориш ћен и су, као основн и извори, пес ме објав љене у период ичн им публик ац ија
ма у време пес ник ињиног живота и прва изд ања збирк и пес ама за дец у. Све пес ме су
поређене с пес мама објав љен им у седмој књизи Сабраних дел а (Беог рад, Нол ит, 1969)
и наредн им издањима те књиге (1980, 1985...). Песме за дец у Десанке Максимовић обја
вљиване су у готово свим период ичн им публик ац ијама намењен им дец и. Пот ребно је
нагласит и да су се многе од тих песама у каснијим издањима појављивале пос ле извесних
интервенц ија саме пес ник иње, што донек ле пот врђује и чињен ица да су Сабране пес ме
из 1985. год ине приређиване у сарадњи са аутором. Интервенц ије су вршене:
– с краћ ивањем пес ама (нпр. пес ма „Од куће до школе“ између 42. и 43. стих а СД и
СП у верзији објав љеној у Пол етарцу садрж и строфу од шест стихова; пес ма „Глас
сек ире у шум и“ у првобитној варијант и објављеној у Политици за децу нос и нас лов
„Глас сек ире“ и дуж а је за осам стихова;
– садржајн им изменама, односно замењивањем строфа стиховима (уместо заврш ног
стих а, песма „Од куће до школе“ у првој варијант и садрж и строфу од осам стихова);
– с интаксичк им изменама (из песме „Вест“: „и дечац и црн и и бел и“ првобитно је гла
сио „и деч ач ић и црн и и бел и“; а из пес ме „Јесен“: „а црн у јој кос у и уморно грло“ –
„а црн у јој кос у, и чело, и грло“);
– изменама проистек лим из пот ребе за прил агођавањем језичк им станд ард има вре
мена (пес ма „Мрт ва птица“ у првобитној верзији нос ил а је нас лов „Мрт ва тица“; из
пес ме „Јесен у шум и“: „понес ите џакч иће“, глас ио је „понес ите џач иће“; а из пес ме
„Прон ицљиве суд ије“: „не рек авш и неж ну реч коју,“ – „не рек ав неж ну реч коју“).
До промена стихова дол азило је и мимо пес ник ињине воље, услед слагачк их грешак а
које су понек ад мењале смис ао стих а и, нес мот ренош ћу приређивача, кас није се пона
вљале (на пример у пес ми „У гос тима“ стих: „све бубе на чај“, како глас и у СП, у Шумској
љуљашци је глас ио: „све бабе на чај“; у пес ми „Фебруарс ки разговори“ умес то првобит
ног стих а: „Разговарал и врапц и и сек ице“, пос тоји стих: „разговарал и врапц и и сен ице“;
а у пес ми „Разговор брезе и ариша“ стих: „док је сип ил а киша“, у првој верзији је глас ио:
„док је сипал а киша“). Разл ике у прелом у стих а, које су такође чес те, прои звод су, веро
ватно, техн ичк их пот реба изд авача.
Дес анк а Макс имовић је у изд ању Сабраних песама из 1985. дал а коначне варијанте
мног их пес ам а за дец у обј ав љен их у појед ин ачн им збирк ам а, претх одно већ наб ро
јан им, у дуг ом временс ком рас пон у између 1927. и 1977. год ине, чија прв а изд ањ а су
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кориш ћена као основ за поређење. Пошто прво изд ање Росне руковети није било мог уће
наћ и, у поређењима су кориш ћене варијанте пес ама из збирке Бел а врана (1964).
Вел ик и број пес ама из свих збирк и, које су пос луж иле као узорак (осим пес ама из
збирке Дете у торби, која није штампана у СД из 1969. год ине, а прош ирена је пес мама
из друг их збирк и у СП) није ушао у избор СП из 1985. год ине. До коначн их варијант и
ових пес ама пес ник иња је дол азил а мењај ућ и:
– и нтерп ункц ију (најчеш ће зарези мењају своја места, па на пример у песми „Леп дан“
стих: „поздрави ме скрес а“, у новом обл ик у глас и: „поздрави ме, скрес а“; у пес ми
„Бумбар готован“ „Разне бубе, с разних страна“, није имао зарезе: „Разне бубе с ра
зних страна“);
– с интакс у (у пес ми „Мал и бау к“ у стих у: „да га малог препадне“, придев је замењен
прилогом, па је нови обл ик: „да га мало препадне“);
– с адржај песама (у песми „Водоноша“ пос ледња три стих а: „као да је / напојио / цело
село.“, како гласе у СП, у Шареној торбици су глас ил а: „што је и он / как во било /
учин ио / добро дело.“);
– нас лове пес ама (пес ма „Robek Uge“ у Сунчевим поданицима је нос ил а нас лов „Ћи
рил ица“; а „Путовање на санк ама“ у Врту детињства било је само „Путовање“).
Измене стихова у пес ми „Буба Мара“ указ уј у на нас тојање пес ник иње да оно што је
у пес ми лично уопш ти, па тако чес то изос тав ља лична имена која у првој варијант и по
стоје (умес то Рад а, Брана – деца). Што се поеме Златни лептир тиче, зан им љиво је да у
првом изд ању из 1946. пос тоји пес ма од сед амнаест стихова, која је кас није преш там
павана као самос тална пес ма под нас ловом „Лепт ирова успаванк а“. У обе поеме је било
већ уобичајен их скраћ ивања стихова, промена у интерп ункц ији, замењивања једн их
реч и друг има.
Редос лед збирк и-цик лус а у шес тој књизи (Пес ме за децу Сабраних песама Дес анке
Макс имовић), подраз умева се и пес ама у цик лус има, такође је задрж ан. Међут им, те
шкоћу чин и то што је остало више песама изван шесте књиге, које су објављене у перио
дичн им публикац ијама, нис у унете из посебн их збирк и поезије у шесту књиг у и песама
које се нал аз е у рукоп ис у. Те пес ме у овом том у ЦД објав љуј у се као пос ебне цел ине:
прв о оне пес ме које су изос тав љене из збирк и које су ушле у СП, укључ уј ућ и и нове пе
сме за дец у из збирке Пес ме о птицама, објав љене кас није (1988), а потом пес ме које
нис у ушле у СП, објав љене у лис товима и часоп ис има. Принц ип упоређивања и утвр
ђивања основног текс та је исти као и у шес тој књизи. У тим посебн им цел инама овог
тома теш коћу чин и изнал ажење принц ипа по коме ће се распоред ит и пес ме. Како је
остао знатан број пес ама које из збирк и нис у унете у шес ту књиг у Сабраних песама (за
дец у), више од једне трећ ине, оне би се могле разврс тат и по редос леду збирк и-цик лус а
у шес том том у. Међут им, и број пес ама за дец у које су остале у период ичн им публик а
цијама, ван збирк и, приближ ан је броју песама које из збирк и нис у унете у шес ту књиг у.
Оне су распоређене по временском редос леду објављивања. Примена ова три принц ипа
у распореду поезије за дец у Дес анке Макс имовић одговара ауторовом пос тупк у у обја
вљивању овог вида поезије и његовом однос у према свом поетском стварал аштву за дец у.
Напомене приређивача, које показују стварал ачке поступке и однос Десанке Макси
мовић према поезији за дец у, доносе се на крај у овог тома и садрже одговарај уће чиње
нице за потп ун ије извођење зак ључак а о мес ту и карактеру појед ин их пес ама и збирк и
у овом виду пое тс ких остварења аутора.
У I одељк у су напомене за пес ме из збирк и које су ушле у шес ту књиг у СП, и које су
подељене на две цел ине: а) пес ме из збирк и у однос у на верзије из СП и СД, и б) пес ме
објав љене у период иц и у однос у на верзије из СП и СД.
У одељку II су напомене за песме из збирк и које нис у ушле у шесту књиг у СП, а у одељк у
III напомене за пес ме објав љене у период ичн им публик ац ијама.
У стручним и техничким пословима на овом тому учествовала је и Мирјана Станишић.
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Поп ис извора и скраћен ица
Књиге
СП
СД
БВ
БМ
ВД
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ДуТ
ЗЛ 54
ЗЛ 46
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СПо
ЧуП
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– Сабране пес ме, Беог рад: Нол ит, 1985.
– Сабрана дел а, Беог рад: Нол ит, 1969.
– Bela vrana / Desank a Maksimov ić. – Sarajevo: Svjet lost, 1964. (Sarajevo:
Oslobođenje). – 94 str.; ilustr.; 22 cm – (Bibliotek a Bambi)
– Буба-Мара: бајка у стиховима / Десанка Максимовић; [насловна страна и
цртежи у тексту Цуца Сокић]. – Београд: Просвета, 1946. (Београд: Народ
ни фронт Србије). – 47 стр.; илустр.; 15 cm. – (Дечја мала књига, коло 3; 24)
– Врт дет ињс тва / [Десанка Максимовић]. – [Б. м., б. и., 1927] (Беог рад:
Новос ти). – 47 стр.; 23 цм
– Вет рова успаванк а / Десанк а Макс имовић; илус тровал а Марија Вогел
ник. – Беог рад: Дечја књига, 1953. (Беог рад: Југос ловенско штампарско
преду зеће). – 59 стр.; илус тр.; 24 цм
– Дечја соба / нап ис ал а Дес анк а Макс имовић; Рад ио стан иц а / нап ис ао
Мић а Дим ит ријевић. – Беог рад: Геца Кон, 1940. (Беог рад: Привред
ник). – 39 стр.; 15 цм. – (Род ино позориш те; св. 18)
– Дете у торби / Десанка Максимовић; [илустрације Вел им ир Матејић]. –
Приштина: Јед инство, 1977. (Ниш: Просвета). – 134 стр.; илустр.; 21 цм. –
(Библио тек а Јед инс тво; 124)
– Златн и лепт ир / Дес анк а Макс имовић. – Беог рад: Кос мос, 1954. (Бео 
град: Кос мос). Сликовн ица. – 16 стр.; илус тр.; 35 цм
– Реп ринт из 1946: Златн и лепт ир / Дес анк а Макс имовић. – Беог рад:
Пород ица Дес анке Макс имовић, 1995. (Беог рад; Мед исон) – 16 стр.;
илус тр.; 23 цм
– Нове песме / Десанка Максимовић. – Беог рад: Српска књижевна задру
га, 1936. (Беог рад: Планета). – 93 стр.; 20 цм. – (Савременик Српске књи
жевне задруге. коло 6; књ. 21)
– Пис ма из шуме / Дес анк а Макс имовић; [илустрације Бож а Божино
вић]. – Беог рад: Просвета, 1961. (Беог рад: „Слободан Јовић“). – 127 стр.;
илус тр.; 19 цм – (Златна књига. Нова серија. коло 1; књ. 1)
– Пау кова љуљаш ка / Десанка Максимовић; [илустрације Момч ило Мар
ковић]. – Беог рад: Ипроз, 1943. (Беог рад: „Грегорић“) – 62 стр.; илустр. –
(Златна књига, изван редовног кол а)
– Песме о птицама / Десанка Максимовић. – Беог рад: Српска књижевна
задруга, 1988. – 109 стр.; илустр.; 22 цм. – (Књига за дец у и одрасле; 20). –
Крил ат и деч ији пријатељи / Слобод ан Рак ит ић: стр. 99–106
– Пролећн и састанак / Десанка Максимовић; илустровал а Маша Живко
вић. – Беог рад: Дечја књига, 1954. – 92 стр.; илус тр.; 22 цм
– Ptice na česmi / Desank a Maksimov ić; ilustr. Ivan Kožar ić. – Zag reb: Mla
dost, 1963. – 130 str. 22 cm. – (Bibliotek a Vjever ica)
– Рек а помоћн ица / Дес анк а Макс имовић; илус тровал а Љубица Сок ић.
Беог рад: Ново поколење, 1950. (Беог рад: Омлад ина). – 46 стр.; илустр.;
29 цм – (Библио тек а пион ира)
– Sunčevi podanici / Desanka Maksimović. – Beograd: Mlado pokolenje, 1962. (Beo
grad: Beogradski grafički zavod). – 102 str.; 20 cm – (Biblioteka Školske lektire)
– Čudo u polju / Desanka Maksimov ić; ilustrovala Bosiljka Kićevac. – Beograd:
Mlado pokolenje, 1961. (Beograd: Beogradski grafičk i zavod). – 103 str.; ilustr.;
18 cm – (Bibliotek a 100 knjiga. kolo 5; knj. 7)
– Шумска љуљаш ка / Десанка Максимовић. – Сарајево: Свјетлост, 1959.
(Заг реб: „Огњен Прица“). – 95 стр.; илустр.; 21 цм – (Библиотека Бамби)
– Шарена торбица: дечје пес мице / од Десанке Макс имовић; илус тровао
Момчило Марковић. – Беог рад: „Ипроз“, 1943. – 52 стр.; илустр.; 19 цм –
(Златна књига)
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Посебне напом ене
I. Песме ЗА ДЕЦУ које су ушле у сп VI

а) Пес ме из збирки у односу
на верзије из СП и СД
РЕКА ПОМОЋНИЦ А
НАЗАД

Река . – СП, стр. 9–11; РП, стр. 5–6.

1
21

Тек ла селом бис тра рек а
ко срмена два повес ма (СП)
к’о срмена два повес ма (РП)
(Разл ик а у нач ин у пис ања поредбене коп уле.)
сво по реду (СП)
све по реду (РП)
(Сво је штампарс ка греш ка у СП.)
– У СП и СД (стр. 9–11) пес ма се не разл ик ује.

НАЗАД

Деда чека унучиће . – СП, стр. 12–14; СД, стр. 12–14; РП, стр. 25–26.

1	Пус тил и се рано ђац и
24
Глед а дед а облач ине (СП)
Глед а Рајко облач ине (РП)
(У СП име Рајко замењено са дед а.)
45
на поток у има гред а: (СП)
на поток у има гред а, (РП)
(Разл ик а у интерп ункц ији на крај у стих а.)
48
нит и смес та да пок рен у. (СП)
нит и с мес та да пок рен у, (СД)
(Разл ика у интерп ункцији на крају стиха и у растављеном писању предлога с.)
58
дец и су му на сред поља (СП)
дец и су му нас ред поља (РП)
(Разл ик а у нач ин у пис ања реч и: нас ред / на сред.)
61
ко што нек ад бива лет и (СП)
к’о што нек ад бива лет и (РП)
(Разл ика у писању поредбене речце и постојању знака извода на крају стих а.)

НАЗАД

Подивљала река . – СП, стр. 15–17; РП, стр. 27–28.

1
15

51

НАЗАД

За трен ока
једном с брд а скид а кладу, (СП)
једном с брд а скид а кладо, (СП)
(Разл ик а у упот ребљеном падеж ном обл ик у реч и клада.)
кад над воје брвно преби, (СП)
кад на двоје брвно преби, (РП)
(Разл ик а у нач ин у пис ања реч и: на двоје / над воје.)

Омладинци спасавају децу. – СП, стр. 18–20; РП, стр. 29–31.

1	На раск рш ћу где завија
2
ка задрузи пут и рек а, (СП)
(У РП нема зареза на крај у стих а.)
747

ПОЧЕТАК

ТРАЖИ

________ Десанка Максимовић ________

САДРЖАЈ

4

Виде, дец у вод а нос и (СП)
Виде дец у вод а нос и (РП)
(У СП зарез иза прве реч и.)
Трч и човек ко без душе, (СП)
17
Трч и човек к’о без душе (РП)
(Разл ик а у нач ин у пис ања поредбене коп уле.)
32
под тал асом ко откос и. (СП)
под тал асом к’о откос и (РП)
(Разл ик а у нач ин у пис ања поредбене коп уле.)
48
а свак и их оплак ивô. (СП)
а свак и их оплак ив’о. (РП)
(Разл ик а у дуж ин и у глаголу оплак иво.)
– У СП нема следећ их стихова, зап раво читаве 8. строфе (дол ази пос ле строфе која
поч иње стихом „Кад а бан у дед а Рак а...“), која стоји у РП:
Као дете ту зап лак а
дед а Рак а,
не сме с мес та да се макне,
не сме деце да дотакне,
као да се боји стари
да пок ретом, да кораком
ожив љење не пок вари.
А мат и се од радос ти
умало не обезнан и
кад а спази да су живи,
да глед ај у мал ишан и.“
След и строфа: „Омлад инц и све то виде...“
– Након ове строфе у РП пос тоји строфа које нема у Сабран им пес мама:
Најзад дед а проговори:
– Како момц и да вам плат им
то старање, ту доброт у,
а дрхте му глас и рук а.
Рече јед ан омлад инац:
– Пош љи дед а свог унук а
старијега
и он ово да нау ч и
зат ребаће у живот у.
А најбоља нама плата
то је што су сад а живи
твој Перица, твоја Ката.“
– У СП и СД (стр. 18–20) пес ма се не разл ик ује.
НАЗАД

Саветовање у школи . – СП, стр. 21; РП, стр. 39–41.

1	Пролеће је ославило,
– У СП су само 2 строфе (зап раво једна и по).
– У збирц и РП пес ма има још 11 строфа.
– У СП и СД (стр. 20) пес ма се не разл ик ује.

НАЗАД

Пошум љавање . – СП, стр. 22–26; РП, стр. 42–44.

1
2

Сут рад ан се још пре зоре
иск уп ил а школ а цел а, (СП)
(У РП на крај у стих а нема зареза.)
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13

сврс тал и се у бригаде, (СП)
(У РП на крај у стих а нема зареза.)
26
– Рас ти, смреко, где си рас ла, (СП)
(У РП нема зареза на крај у стих а.)
63	Нек ту рас ту, нек ту живе (СП)
– Нек ту рас ту, нек ту живе (РП)
76
– Прим и нам се, шумо млад а, (СП)
– Прим и нам се, шумо, млад а, (РП)
	(Разл ик а у интерп ункц ији на почетк у стих а у 63. стих у и иза реч и шумо у
76. стих у.)
113 савићете ко од шале (СП)
савићете к’о од шале (РП)
(Разл ик а у пис ању поредбене коп уле.)
свакој јут ра гнезда двес та. (СП)
114
сваког јут ра гнезда двес та (РП)
(У СП реч сваки однос и се на птице, а у РП на јут ро.)
116
врат ите се ви, орлови, (СП)
врат ите се ви орлови, (РП)
(У СП вок ат ив одвојен зарезом.)
– Пес ма се у РП завршава следећом строфом, које нема у СП:
То слушао из прик рајк а
свог бук вак а
дед а Рак а,
сав узбуђен што и Ката
са бригадом пева ђак а
па старинс ки благос иља:
– Ви ми, децо, дочек ал и
у тој шум и да сед ите
кад њој и сто буде лета;
да све лакш и, да све бољи
свиће живот нашег света,
да могаднем да поречем
све где сам се прот ивио
вашој жељи, вашој вољи.
– У СП и СД (стр. 21–25) пес ма се не разл ик ује.
НАЗАД

Река помоћница . – СП, стр. 27–30; РП, стр. 45–47.

1	Уран ио Перин отац,
4
а на вреће сео Пера, (СП)
а на вреће сео Пера (РП)
(У РП нема зареза на крај у стих а.)
14
украј бране стао Пера, (СП)
украј бране стао Пера (РП)
(У РП нема зареза на крај у стих а.)
17
и окреће чет ир витла, (СП)
и окреће чет’ри витла (РП)
(Разл ик а у интерп ункц ији на крај у стих а и у пис ању реч и: чет ир / чет’ри.)
25
– Гле ти наше безручн ице, (СП)
– Гле, ти наше безручн ице (РП)
(Разл ик а у интерп ункц ији.)
– Након пос ледњег стих а у СП пос тоје још 3 строфе у РП:
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Паде вече и са реке
уз мајк у се врат и Ката,
и Пера из воден ице,
и Баја из повртњак а –
сак уп и се кућа цел а.
Стиже утом с првим мраком
из град а и дед а Рак а,
па ће рећ и још са врата,
ка у Кат у право глед а:
– Сут ра, децо, да ступ имо
у задруг у, ако бог да!
Моји дан и – избројан и,
нећу да вам кажем крил а,
нећу да се осећате
заробљен и и спутан и,
нећу једном да рекнете
да је на путању младу
ставио вам гран у дед а.
Жао ми је, истина је,
што је прош ло моје време,
моји дан и што одоше;
али уста нек занеме
ако рекнем што чин ите
да је лоше.
Хтео је још говорит и,
ал’ не нађе реч и дед а,
и теш ка је и радос на
бил а њем у та бесед а.
Прит рча му прва Ката,
и сви друг и полетеше
јатом ице
падоше му на колена,
око врата,
као на дуб стари птице.

ВЕТРОВА УСПАВАНКА
Ове пес ме лаке чули смо од баке
НАЗАД

Коло. – СП, стр. 35; ВУ; ЗМ, бр. 11, 1. новембар 1954, стр. 10.

1
Ход ите овамо
	Нема разл ик а.
– У СП и СД (стр. 33) пес ма се не разл ик ује.
НАЗАД

Страх . – СП, стр. 36; ПЉ, стр. 27.

1
2

Циј у-ци,
у руп у, миш ић и, (СП)
у руп у миш ић и, (ПЉ)
(У ПЉ нема зареза иза реч и рупу.)
– У СП и СД (стр. 34) пес ма се не разл ик ује.
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НАЗАД

Хвалисава патка . – СП, стр. 37; ПЉ, стр. 29.

1
3

НАЗАД

Га-га-га,
сва сел а; (СП)
сва сел а: (ПЉ)
(Разл ик а у интерп ункц ији на крај у стих а.)

Уображени ћуран. – Сп, стр. 38; пЉ, стр. 30.

1
Стари ћуран кау че
	У ПЉ, из 1943, нас лов пес ме је „Уображен и ћурак“. Реч је о истој пес ми, која
је, кас није, прет рпел а измене.
1
умес то реч и ћуран ћурак у ПЉ.
	Друга строфа у ПЉ има сед ам, а у СП осам стихова. Разл ике се појав љуј у
од чет вртог стих а друге строфе:
4
вел ике и мале. (СП)
вел ике и мале, (ПЉ)
(Разл ике у интерп ункц ији на крај у стих а.)
5	Лепш и смо од свиј у (СП)
као цар Бомбаја (ПЉ)
(Садрж инс ке разл ике.)
6
у шумама птића, (СП)
	Од најлепшег ми смо (ПЉ)
7
и од шаренога (СП)
лепш и папагаја. (ПЉ)
(Садрж инс ке разл ике у претходна два стих а.)
на бук ви детлића. (Појав љује се само у СП)
8
– У СД (стр. 36) на крај у седмог стих а стоји зарез, што у СП није случај.

НАЗАД

Детлић. – Сп, стр. 39; СД, стр. 37; Ву, стр. 9.

1
Тук-тук-тук!
– Нема ник ак вих разл ик а.
НАЗАД

Брезица . – СП, стр. 40; СД, стр. 38; ВУ, стр. 10.

1
Бил а нек а брезица
– Нема ник ак вих разл ик а.
НАЗАД

Како храстић расте . – СП, стр. 41; СД, стр. 39; ВУ, стр. 11.

1	Ухват ио храст
– Нема ник ак вих разл ик а.

НАЗАД

Зечје ухо. – СП, стр. 42; СД, стр. 40; ВУ, стр. 12.

1
Чује зек а из даљине
– Нема ник ак вих разл ик а.

НАЗАД

Облак . – СП, стр. 43; СД, стр. 41; ВУ, стр. 13.

1	Облак шаље киш иц у,
– Нема ник ак вих разл ик а.
НАЗАД

Припрема за зиму. – СП, стр. 44; СД, стр. 42; ВУ, стр. 14.

Иди, чик а-Мраз у,
1
– Нема ник ак вих разл ик а.

НАЗАД

Шта ватра пева . – СП, стр. 45; СД, стр. 43; ВУ, стр. 15.

1
Данас ми се игра:
– Нема ник ак вих разл ик а.
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НАЗАД

Боровнице . – СП, стр. 46; СД, стр. 44; ВУ, стр. 16.

1
Девојч ице миле,
– Нема ник ак вих разл ик а.

НАЗАД

Девојчица и јагоде . – СП, стр. 47; СД, стр. 45; ВУ, стр. 17.

1	Устан ите, јагод ице,
– Нема ник ак вих разл ик а.
НАЗАД

Мора се јести . – СП, стр. 48; СД, стр. 46; ВУ, стр. 18.

1	Кад а не би јеле,
– Нема ник ак вих разл ик а.

Бим, бам, ударам, већ је дан, већ је дан
НАЗАД

Ливадско звонце . – СП, стр. 51–52; ПЉ, стр. 9.

1
Бим-бам,
– У СП пес ма је у збирц и Ветрова успаванка.
6
на пут ран, (СП)
на пут ран; (ПЉ)
(Разл ик а у интерп ункц ији на крај у стих а.)
– Друга строфа у ПЉ има осам стихова, а у СП – девет:
	ПЉ: Бим-бам, СП: Бим-бам
		
ударам,		
ударам,
		
већ је дан,		
већ је дан,
		
већ је дан.		
већ је дан.
		
Мрав пошао
Мрав пошао
		
на пут ран;		
на пут ран,
пчел а пољем
дош ла пчел а
		
траж и стан		
цветовима већ у стан.
9
допол а. (СП)
до пол а. (ПЉ)
(Разл ик а у нач ин у пис ања реч и: допол а / до пол а.)
– У СП и СД (стр. 35) пес ма се не разл ик ује.

НАЗАД

Кокино обећање . – СП, стр. 53; ШЉ, стр. 63; ШТ, стр. 6–7.

1
За коч ић је кок у
– Ове пес ме нема у СП у збирц и Шумска љуљашка. Нал ази се у Ветровој успаванци.
– У СП и СД (стр. 50) пес ма се не разл ик ује.

НАЗАД

Мрави зидари . – СП, стр. 54–55; ПЉ, стр. 20–21.

1
14

Мравак зид ар
и чек ић и. (СП)
и чек ић и (ПЉ)
(У ПЉ нема тачке на крај у стих а.)
17
ко тврђава (СП)
кô тврђава (ПЉ)
(У ПЉ је акцентована реч ко.)
20
дић и ћемо (СП)
дићемо (ПЉ)
	У СП стихови 21 (хиљаду) и 22 (вајата,) – у ПЉ су мил ион вајата
23
и хиљаду прозора, (СП)
	У ПЉ су 2 стих а:
и мил ион
прозора,
– У СП и СД (стр. 53) пес ма се не разл ик ује.
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НАЗАД

Водоноша . – СП, стр. 56; ШТ, стр. 10–11.

1

Мал и Тоша,
Између 12. и 13. стих а пес ме из СП, у ШТ је уметн ут стих:
ту по вод и
и весело, (СП)
16
и весело (ШТ)
(Зарез на крај у стих а.)
– Пос ледња 3 стих а (17, 18. и 19) из СП разл ик уј у се у ШТ:
	Као да је
напојио
цело село. (СП)
Што је и он
как во било
учин ио
добро дело, (ШТ)
– У СП и СД (стр. 53) пес ма се не разл ик ује.
– Ове песме нема у СП и СД у оквиру Шумске љуљашке. Налази се у Ветровој успаванци.

НАЗАД

Телад и чобаница . – СП, стр. 57; СД, стр. 54; ВУ, стр. 30.

Смиљо, добра Смиљо,
1
– Нема ник ак вих разл ик а.
НАЗАД

Куцина вечера . – СП, стр. 58–59; СД, стр. 55; ВУ, стр. 31; ШТ, стр. 13–14.

1	Паше Буба
24
уз то слис ти, (СП, СД)
усто слис ти; (ВУ, ШТ)
	(У ВУ две речи спојене у једну и извршено једначење; разл ика у интерпункцији
на крај у стих а.)
– У СП и СД (стр. 55) пес ма се не разл ик ује.
– Ове пес ме нема у СП и СД у збирц и Шумска љуљашка. Нал ази се у збирц и Ветрова
успаванка.

НАЗАД

Јутарња пес ма пчела . – СП, стр. 60; СД, стр. 56: ВУ, стр. 32.

1
3

НАЗАД

Ваља мед а скуп ит и,
опет из почетк а. (СП, СД)
опет испочетк а (ВУ)
(У ВУ две реч и спојене у једн у и извршено једначење. Исти је и 14. стих.)

Јесења пчелиња пес ма . – СП, стр. 61; СД, стр. 57; ВУ, стр. 33.

1
Спрем иле смо зимн иц у,
– Нема ник ак вих разл ик а.

НАЗАД

Јесен у шуми . – СП, стр. 62; СД, стр. 58; ВУ, стр. 34.

1
17

НАЗАД

Сазрел и су плодови,
понес ите џакч иће (СП, СД)
понес ите џач ице (ВУ)
(Разл ик ује се дем ин ут ив имен ице џак.)

Лутке рачунају. – СП, стр. 65; СД, стр. 61; ВУ, стр. 38; ВД, стр. 20.

1

3
9

Свако вече ја се муч им (СП, СД, ВУ)
Свако вече ја се муч им, (ВД)
нек се зна (СП, СД, ВУ)
нек се зна, (ВД)
да се зна (СП, СД, ВУ)
да се зна, (ВД)
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15

већ да зна (СП, СД, ВУ)
већ да зна, (ВД)
(У ВД зарез на крај у стих а.)
18	Али, што ћу, све су глупе, (СП)
	Али, што ћу, све су глупе; (ВД)
(Разл ик а у интерп ункц ији на крај у стих а.)
19
иако су врло скупе, (СП, СД, ВУ)
и ако су врло скупе, (ВД)
20
јер ниједна (СП, СД, ВУ)
јер ни једна (ВД)
(Разл ик а у сас тав љеном и рас тав љеном пис ању реч и.)
21
да ми зна (СП, СД, ВУ)
да ми зна, (ВД)
(У ВД зарез на крај у стих а.)
НАЗАД

Чупавко. – СП, стр. 66; СД, стр. 62; ВУ, стр. 42.

1	Неће да се шиша
2
наш другарч ић Миша, (СП, СД)
наш другарч ић Миша (ВУ)
(У ВУ нема зареза на крај у стих а.)
20
да кљуцај у мрава; (СП)
да кљуцај у мрва; (СД, ВУ)
(Вероватно омаш ком промењена реч мрва у мрава.)

НАЗАД

Јаре и вуци . – СП, стр. 67; ПЉ, стр. 61–62.

Играл а се коза
с бел им јаретом, (СП)
с бел им јаретом (ПЉ)
(У СП је зарез на крај у стих а.)
– У СП и СД (стр. 63) пес ма се не разл ик ује.
1
2

НАЗАД

Хвалисави зечеви . – СП, стр. 68; ПЉ, стр. 59–60.

1
Хвал ил и се зеч ић и
– У СП и СД (стр. 64) пес ма се не разл ик ује.

НАЗАД

Коке и меда . – СП, стр. 69; ПЉ, стр. 50.

1
7

Селе коке на сед ало,
да ту крупне круш ке зру, (СП, СД)
да ту крупне круш ке зру (ПЉ)
(У ПЉ нема зареза на крај у стих а.)
8
па све редом отпадн у (СП, СД)
па све редом опадн у (ПЉ)
(Разл ик а у пис ању реч и: отпадн у / опадн у.)
– У СП и СД (стр. 65) пес ма се не разл ик ује.

НАЗАД

Разговор на паши . – СП, стр. 70; ПЉ, стр. 47.

1	Овца:
Ход и, јагњеш це,
2
преко травице (СП)
мама те зове, (ПЉ)
3
пот рч и нове, (СП)
из ћасе нове (ПЉ)
4
мама те зове, (СП)
да ти да млек а (ПЉ)
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5

да ти да млек а (СП)
док не поп иј у (ПЉ)
6
док не поп иј у (СП)
бата и сек а. (ПЉ)
7
бата и сек а. (СП)
(Садрж инс ке разл ике.)
	Реч је о истој пес ми, мад а се у првој строфи стихови разл ик уј у већ пос ле
првог стих а.
Друга строфа:
12
не мог у јут рос (СП)
из ћасе не мог у (ПЉ)
13
поп ит и само; (СП)
поп ит и само; (ПЉ)
(Идент ичн и стихови.)
15
бата и сек а (СП)
бата и сек а, (ПЉ)
– У СП и СД (стр. 66) пес ма се не разл ик ује.
НАЗАД

Препелица и пастир. – Сп, стр. 71; пЉ, стр. 11.

1	Препел ица пас тир
6
ко нијед ан птић: (СП)
кô нијед ан птић: (ПЉ)
(У ПЉ пос тоји дуж ина на ко.)

НАЗАД

Молба малог жира . – СП, стр. 72; СД, стр. 68; ВУ, стр. 55.

1
Вет ре, добри вет ре,
– Нема ник ак вих разл ик а.
НАЗАД

Ветрова успаванка . – СП, стр. 73; ПЉ, стр. 10.

1
Буји паји,
– Прва строфа
СП: Буји паји,	ПЉ:
Буји-паји,
шум ице,		
шум ице
тебе ветар љуља.		
тебе ветар љуља.
Зас пал и су громови,
Зас пал и су бау ц и
зас пал а је муња,		
и крс таш и пау ц и
да се већ не понови,
и побегла сова
побегла је сова		
иза сто брегова.
иза сто брегова.
4
СП громови			ПЉ бау ц и
5
СП зас пал а је муња		ПЉ и крс таш и пау ц и
6
СП да се већ не понови	ПЉ и побегла сова
7
СП побегла је сова		ПЉ иза сто брегова.
8
СП иза сто брегова.		ПЉ – 7 је у СП уметн ут.
16
а ћукови побегли (СП, стр. 73)
а слеп и миш побегô (ПЉ, стр. 73)
– У ПЉ пес ма је краћа за 1 стих.

НАЗАД

Старинари . – СП, стр. 74–75; ПЉ, стр. 12–13.

1
Ми бумбари,
– Пес ме су идент ичне, јед ино је пос ледњих осам стихова у ПЉ изд војено у посебн у
строфу.
– У СП и СД (стр. 70) пес ма се не разл ик ује.
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ПРОЛЕЋНИ САСТАН АК
Детињство
НАЗАД

Обућарска задруга . – СП, стр. 81–82; СД, стр. 77–78; ПС, стр. 6.

1	У задрузи одј ут рос
– Нема ник ак вих разл ик а.

НАЗАД

Шарена торбица . – СП, стр. 83; СД, стр. 79; ПС, стр. 7, ШЉ, стр. 89.

Иде ђач ић у школу,
па модра ко шљива, (СП, СД)
па модра к’о шљивица, (ПС)
(У ПС апос троф у поредбеном везник у и дем ин ут ив на крај у стих а.)
12
па ко дуња жута, (СП, СД)
па к’о дуња жута, (ПС)
(У ПС апос троф у поредбеној коп ул и.)
– У СП, СД и ШЉ пес ма се не разл ик ује.
1
10

НАЗАД

Скретничар. – СП, стр. 84; СД, стр. 80; ПС, стр. 12.

1
5

Стојте аутомобил и,
ђак а надош ла рек а. (СП, СД)
ђач ића надош ла рек а. (ПС)
(Дем ин ут ив на почетк у стих а.)
8
дајте тачне знаке, (СП, СД)
дајите тачне знаке, (ПС)
(У СП императ ив од глагол а дават и, а у ПС нетачан обл ик гл. дат и.)
– У СП и СД (стр. 80) пес ма се не разл ик ује.
– Ове пес ме нема у СП и СД у оквиру Шумске љуљашке. Нал ази се у Прол ећном са
станк у.

НАЗАД

Од куће до школе . – СП, стр. 85–88; СД, стр. 81; ПС, стр. 13; ПЧ, стр. 38–40.

1	Од Кат ине куће до школе
32
поред страш нога бик а, (СП)
поред страш ног бик а (ПЧ)
(Разл ик а у виду придева.)
40
а она, умес то да беж и, (СП, СД)
а она умес то да беж и (ПС)
(У ПС без два зареза.)
54
прел ије преко међе; (СП)
прел ије се преко међе; (ПЧ)
(У ПЧ повратн и глагол прел ит и се.)
57	Углед а понек ад уз пут (СП, СД)
	Углед а понек ад усп ут (ПС)
(У ПС једна реч успут са једначењем, а у СП и СД две реч и.)
60
па мад а хита у школу, (СП, СД)
па ма да хита у школу, (ПС)
(У ПС две реч и ма да, а у СП и СД једна реч.)
73
али она се жури (СП)
али она се жури, (ПЧ)
(Зарез на крај у стих а.)
74
и данас као и јуче (СП)
и данас ко и јуче (ПЧ)
(Разл ик а у поредбеном везник у.)
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84

поглад и је по глави, (СП)
он је поглад и по глави, (ПЧ)
(У СП изос тав љена лична замен ица.)
– У СП и СД пес ма се не разл ик ује.
НАЗАД

Бака . – СП, стр. 89; ШЉ, стр. 78–79.

1	Неко вол и да има
– Ове пес ме нема у СП и СД у Шумској љуљашци. Нал ази се у Прол ећном састанк у.

НАЗАД

Пушничар. – СП, стр. 90; ШТ, стр. 49.

НАЗАД

Кос и нос. – Сп, стр. 91; пЉ, стр. 31.

Дед а Пера
и таблиц у унуц и (СП)
прес лич иц у унуц и (ШТ)
(Разл ик а таблиц у / прес лич иц у.)
15
дувана и лул иц у. (СП)
дувана у лул иц у. (ШТ)
(Разл ик а везник и / прелог у.)
– У СП и СД (стр. 85) пес ма се не разл ик ује.
1
12

1
12

Хвал ио се кос
ко у мене, кук а, (СП)
кô у мене кук а.“ (ПЉ)
	(Разл ик а у интерп ункц ији у сред ин и и на крај у стих а, и у акцентованој ду
жин и на ко.)
16
оштрији од длета. (СП)
оштрт рији од длета.“ (ПЉ)
(Греш ка словос лагача.)
– Стихови 21–24 у СП чине строфу, а у ПЉ подељен и су у две строфе од по два стих а.
– У истој функцији у СП коришћена је црта, а у ПЉ знаци навода, током читаве песме.
– Пес ма је обрађена према збирц и ПЉ у којој је први пут објав љена 1943. год ине.
– У СП и СД (стр. 86) пес ма се не разл ик ује.

НАЗАД

Кртице . – СП, стр. 93; ПЉ, стр. 46.

1	Крт ице,
3
заш то сте се скриле (СП)
заш то сте се скриле, (ПЉ)
9
пуне још од лане (СП)
пуне још од лане, (ПЉ)
14
слађе ће вам бит и (СП)
слађе ће вам бит и, (ПЉ)
(Разл ик а у интерп ункц ији на крај у стихова.)
– Последња четири стиха песме одвојена су у посебну строфу у СП, што у ПЉ није случај.
– Песма је обрађена према збирци ПЉ у којој је први пут објављена 1943. год ине.
– У СП и СД (стр. 87) песма се не разл ик ује.
НАЗАД

Намерник . – СП, стр. 94; ПЉ, стр. 45.

1
Враћао се мрав са пута
8	Путн ик незнан изд алек а (СП)
	Путн ик незнан изд алек а, (ПЉ)
(У СП на крај у стих а нема зареза.)
13
омркн ул а нас ред пута (СП)
омркн ул а нас ред пута, (ПЉ)
(У СП нема зареза на крај у стих а.)
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14

ја бих и њу прим ио. (СП)
и њу ја бих прим ио. (ПЉ)
(Ред реч и у стих у.)
– Пес ма је обрађена према збирц и ПЉ у којој је први пут објав љена 1943. год ине.
– У СП и СД (стр. 88) пес ма се не разл ик ује.
НАЗАД

Маца и паук . – СП, стр. 95; ПЉ, стр. 40.

1
Мал а маца прегач у
– У СП и СД (стр. 88) пес ма се не разл ик ује.

НАЗАД

Час зем љописа . – СП, стр. 96; СД, стр. 90; ПС, стр. 32.

1
– Зем ља је округла,
– Нема ник ак вих разл ик а.
– Пес ма се у СП и СД нал ази у Прол ећном састанк у, а не у Шумској љуљашци.
НАЗАД

Над књигом бајки. – Сп, стр. 98; СД, стр. 91; пС, стр. 36.

1

10

НАЗАД

Честитка за Нову годину. – СП, стр. 100; СД, стр. 93; ПС, стр. 38.

1
35

49

НАЗАД

Дечаче, признајем ти, ни за мене нема (СП, СД)
Дечаче, признајем ти ни за мене нема (ПС)
(У ПС нема зареза у сред ин и стих а.)
И ја верујем, побед ит и мора (СП, СД)
И ја верујем побед ит и мора (ПС)
(У ПС нема зареза у сред ин и стих а.)
Да сам на небу сунце,
зато сви над вама бде, (СП, СД)
зато сви над вама бдиј у (ПС)
(Измењен обл ик у трећем лиц у множ ине презента.)
Све добро што га има (СП, СД)
Све добро што га има, (ПС)
(У ПС зарез на крај у стих а.)

Говор учитељичин . – СП, стр. 103; СД, стр. 95; ПС, стр. 40.

1	Учен иц и, брзо ће проћ и
– Између 16. и 17. стих а из СП и СД, у ПС стоје стихови:
Мил ица биће шваља,
златн и су у ње прс ти,
(У ПС 21. стих, а у СП и СД 20. стих: већ вид им славног лек ара.)
21
Мил ица биће шваља. (СП)
Мил ица биће шваља, (СД)
(Разл ик ује се интерп ункц ија на крај у стих а.)

Три побратима
НАЗАД

Три побратима . – СП, стр. 109; СД, стр. 101; ПС, стр. 64.

1	У пролећа, у пролећа има
– У ПС првих шест стихова чин и прв у строфу, а у СД и СП иза другог стих а је пау за,
тако да прва два стих а чине прв у строфу, а наредна чет ири друг у строфу.
24
већ Април у галоп у (СП, ПС)
већ Април у галоп у (СД)
(Између 36. и 37. сих а пос тоји пау за за нов у строфу у СД и СП.)
38
Цвет ића Мајем зов у (СП, СД)
цвет ића Мајем зов у (ПС)
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НАЗАД

Фебруарски разговори . – СП, стр. 112; СД, стр. 102; ПС, стр. 66.

1
12

НАЗАД

Разговарал и врапц и и сен ице
да ми се другови врате (СП, СД)
да му се другови врате (ПС)
(Промењена лична замен ица у дат ив у.)

Пролећни састанак . – СП, стр. 114; СД, стр. 104; ПС, стр. 67.

1	Ево нам већ и марта,
– Нема ник ак вих разл ик а.
НАЗАД

Горски потоци . – СП, стр. 117–118; ПЉ, стр. 14–15.

1	Лепо ли је што смо ми
а уз пут нас са свих страна (СП)
19
а усп ут нас са свих страна (ПЉ)
(Разл ик а у нач ин у пис ања реч и: усп ут / уз пут.)
– У СП и СД (стр. 106) пес ма се не разл ик ује.

НАЗАД

Пес ма зрикаваца . – СП, стр. 119; СД, стр. 107; ПС, стр. 78.

1
Зри, зри, зри,
– Нема ник ак вих разл ик а.
НАЗАД

Иде јесен . – СП, стр. 120; СД, стр. 108; ПС, стр. 81.

1
Иде, иде јесен.
– Нема ник ак вих разл ик а.

НАЗАД

Вожња . – СП, стр. 121; СД, стр. 109; ПС, стр. 83; ВД, стр. 46–47.

1
Возимо се. Пок рај пута
4 и 34	Ко потоц и пос ле буре (СП, СД)
	К’о потоц и пос ле буре (ПС, ВД)
(У ПС и ВД апос троф у поредбеној коп ул и.)
22
и из магле трепте сиве (СП, СД, ПС)
и из магле трепте сиве, (ВД)
(У ВД зарез на крај у стих а.)
25
по беск рајно неж ном, меком, (СП, СД, ПС)
по беск рајно неж ном, меком (ВД)
(У ВД нема зареза на крај у стих а.)

РОСНА РУКОВЕТ
НАЗАД

Киша на ливади . – СП, стр. 125–126; СПо, стр. 51–52.

1	Умијте, умијте добро очи,
9	Умијте се перун ике, (СП)
	Умивајте се перун ике, (СПо)
(Разл ик а умијте / умивајте.)
10
док киша плах а још не сус та; (СП)
док још киша плах а не сус та, (СПо)
(У СП изос тав љен прилог још.)
17	Перите рупце шарене, жуте, (СП)
	Перите рупце шарене, жуте (СПо)
18
говори ливад а кћерима редом. (СП)
говори ливад а кћерима редом, (СПо)
19	Перите беле рук аве, скуте, (СП)
перите беле рук аве, скуте, (СПо)
(Разл ик а у интерп ункц ији на крај у стихова.)
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23	Умивајте се! Да, живе згоде: (СП)
	Умијте се! Да, живе згоде: (СПо)
(Разл ик а умивајте / умијте.)
– У СП и СД (стр. 113) пес ма се не разл ик ује.
НАЗАД

Стена под маховином . – СП, стр. 127; СД, стр. 114; БВ, стр. 37.

1
2

НАЗАД

Априлска пес ма . – СП, стр. 128–129; СД, стр. 115–116; БВ, стр. 5–7.

1
13

23
32

НАЗАД

Зап лак а од зиме стена сива,
само је облак гус ти пок рива, (СП, СД)
само је облак гус ти пок рива, (БВ)
(Разл ик а у интерп ункц ији на крај у стих а.)

Девојч ице, ја сам рас ла
И сад, чим добијем пис мо (СП, СД)
И сад чим добијем пис мо (БВ)
(У СП и СД зарез иза и сад.)
Хрвал а сам се с вет ром, (СП, СД)
Хватал а сам се с вет ром, (БВ)
(Разл ик а хрвал а / хватал а.)
добра, предобра бил а. (СП, СД)
добра предобра бил а. (БВ)
(У СП и СД зарез иза добра.)

Разговор брезе и ариша . – СП, стр. 130; СД, стр. 117; РР, стр. 19–20.

Јед анп ут у брд има,
1
– Нема ник ак вих разл ик а.

НАЗАД
НАЗАД

ШУМСКА ЉУЉАШКА
Два северца . – СД, стр. 121–122; СП, стр. 135–136; ШЉ, стр. 9–10.

Два северца, два другара,
1
„О, да ми је пок рај жара, (СП)
6
	О, да ми је пок рај жара, (ШЉ)
(У ШЉ нема наводн ик а.)
13	О, да ми је наћ и фин у, (СП)
	О да ми је наћ и фин у, (ШЉ)
(Разл ик а у интерп ункц ији.)
16
вредело би сува злата.“ (СП)
вредело би сува злата (ШЉ)
18	О, да ли је знат и (СП)
	О, да ли је само знат и (ШЉ)
	(У СП су отворен и наводн иц и којих нема у ШЉ. У ШЉ стоји реч само, које
нема у варијант и СП.)
20
да ли има кроз прозоре.“ (СП)
да ли има кроз прозоре (ШЉ)
(У варијант и стих а у ШЉ нема зат ворен их наводн ик а.)
25
иза шарке на врат има, (СП)
иза шарке на врат има (ШЉ)
(У ШЉ нема зареза на крај у стих а.)
28
све углас веселећ и. (СП)
све се углас веселећ и. (ШЉ)
(У ШЉ нема повратне замен ице се.)
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30
41

НАЗАД

хлеба два-три залогаја, (СП)
хлеба два-три, залогаја, (ШЉ)
(У СП нема зареза иза реч и два-три.)
да јој пош љу сунца трак у (СП)
да јој пош љу сунца трак у, (ШЉ)
(У СП нема зареза на крај у стих а.)

Први снег . – СП, стр. 137–140; ШЉ, стр. 11–14.

1
10

Зас пао млинар
мраза, млинара,“ (СП)
мраза, млинара, (ШЉ)
(У ШЉ нема зат ворен их наводн ик а на крај у стих а.)
„вид и ти вредног (СП)
12
вид и ти вредног (ШЉ)
(У ШЉ нема знакова навод а на почетк у стих а.)
14
как ва чуд а преконоћ ствара, (СП)
как ва чуд а преко ноћ ствара (ШЉ)
(Реч и преко ноћ у СП спојене су у једн у реч.)
31
поља глед а, (СП)
поља глед а (ШЉ)
(У ШЉ нема зареза на крај у стих а.)
41
прос у вреће (СП)
прос уо вреће (ШЉ)
(У СП прос у; у ШЉ прос уо.)
Виде, вртови расц ветан и (СП)
56
Виде вртови расц ветан и (ШЉ)
(У СП иза реч и виде нема зареза.)
62
баш тована“, (СП)
баш тована, (ШЉ)
(У СП има знакова навод а којих у ШЉ нема на крај у стих а.)
64
„како сребрне измам и клице!“ (СП)
како сребрне измам и клице! (ШЉ)
(У ШЉ нема знакова навод а.)
68
како преконоћ створи чуд а: (СП)
како преко ноћ створи чуд а: (ШЉ)
(У ШЉ преко ноћ, у СП преконоћ.)
71
Мог у рећ и, (СП)
Мог у рећ и (ШЉ)
(У ШЉ нема зареза на крај у стих а.)
– У СП и СД (стр. 123–125) пес ма се не разл ик ује.
НАЗАД

Децембарска прича. – Сп, стр. 141; ШЉ, стр. 15.

НАЗАД

Птичја Нова година. – Сп, стр. 142–143; ШЉ, стр. 16–17.

1
6

Једном нек и дечак, причал и ми Еским и,
чаше и зделе и разноврс не боце, (СП)
чаше и зделе и разноврс не боце (ШЉ)
(У ШЉ нема зареза на крај у стих а.)
10
најлепше што су икад биле под сводом, (СП)
најлепше што су икад биле под сводом (ШЉ)
(У ШЉ нема зареза на крај у стих а.)
– У СП и СД (стр. 126) пес ма се не разл ик ује.
1
21

Год ина ће нова, а сен ице Сенке
и гуг утком Сивом, голубицом Белком (СП)
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и гуг утком Сивом, голубицом Белком, (ШЉ)
(У ШЉ зарез на крај у стих а.)
– У СП и СД (стр. 127) пес ма се не разл ик ује.
НАЗАД

Игранка . – СП, стр. 144–145; ШЉ, стр. 22–23.

1
13

16

НАЗАД

Добил а сам јуче позив
буд ите у рук авицама, (СП)
буд ите у рук авицама (ШЉ)
(У ШЉ нема зареза на крај у стих а.)
око врата (СП)
око врата, (ШЉ)
(У ШЉ је зарез на крај у стих а.)

Купине . – СП, стр. 146; ШЉ, стр. 24.

1
Сас тале се крај поток а
– Пес ма се не разл ик ује у изд ањима СП и СД (стр. 129), као ни у Шумској љуљашци.

НАЗАД

Мали баук . – СП, стр. 147; ПЉ, стр. 7.

1
3

Стао бау к уз церић
да га мало препадне (СП)
да га малог препадне (ПЉ)
(У СП реч мал о упот ребљена као прилог, а у ПЉ као придев.)
6
стара мечк а, дебел а, (СП)
стара мечк а дебел а (ПЉ)
(У ПЉ нема зареза иза реч и мечка.)
9
препадне се бау че, (СП)
препадне се бау че (ПЉ)
(У ПЉ нема зареза на крај у стих а.)
– У СП пес ма припад а збирц и Шумска љуљашка.
– У СП и СД (стр. 130) пес ма се не разл ик ује.

НАЗАД

Успаванка за зечића . – СП, стр. 148; ШЉ, стр. 30.

Маленоме грабу
1
– Нема разл ик а.
– У СП и СД пес ма се не разл ик ује.

НАЗАД

Пуж. – СП, стр. 149; СД, стр. 132; ВД, стр. 36.

1
4

Радос на зора пос ле кише,
Буд и се само птица покоја (СП, СД)
Буд и се само тица по која (ВД)
(У ВД тица умес то птица, као и две реч и по која умес то покоја.)
12	Куд а ли пут ује стари пуж? (СП, СД)
	Куд а ли пут ује стари пуж: (ВД)
(Разл ик ује се интерп ункц ија на крај у стих а.)
13
Да ли до баре што преч и пут, (СП, СД)
да ли до баре што преч и пут, (ВД)
(У ВД поч иње мал им словом.)
18
кроз пелуд ан и мирис биља, (СП, СД)
кроз полу-дан и мирис биља. (ВД)
(Потп уно разл ич ите реч и: пелудан и полу-дан.)
19
И мил и пуж. Да ли ће стић и (СП, СД)
И мил и пуж. Да ли ће стић и, (ВД)
(У ВД на крај у стих а зарез.)
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НАЗАД

Шумска љуљашка . – СП, стр. 150; ШЉ, стр. 40; ПЉ стр. 8.

1
6

Зас пал а је мало
увис, увис! (СП)
у вис, у вис! (ШЉ, ПЉ)
8
тако на врх жице, (СП)
тако наврх жице, (ПЉ)
(Разл ик а у пис ању реч и: увис / у вис; на врх / наврх.)
11
у зеленој трави, (СП, ПЉ)
у зеленој трави (ШЉ)
(У ШЉ нема зареза на крај у стих а.)
– У ПЉ (из 1943) нас лов пес ме је „Пау кова љуљаш ка“.

НАЗАД

Стризибубе . – СП, стр. 151; ШЉ, стр. 40.

1	Кројач ице стризибубе
– Нема разл ик а у СП и СД (стр. 134).

НАЗАД

Сунцобрани – СП, стр. 152; ШЉ, стр. 42.

1
3

Јед анп ут се упут иле
до првих крај реке ливад а, (СП)
до првих крај реке ливад а (ШЉ)
(У ШЉ на крај у стих а нема зареза.)
– У СП и СД (стр. 135) пес ма се не разл ик ује.

НАЗАД

Бумбар готован. – Сп, стр. 153–154; ШЉ, стр. 43–44.

1	Пошао бумбар на излет,
19
Разне бубе, с разних страна, (СП)
Разне бубе с разних страна (ШЉ)
(У ШЉ иза реч и бубе нема зареза.)
32
стрш љен у је љутом знанац, (СП)
стрш љен у је љутом знанац (ШЉ)
(У ШЉ нема зареза на крај у стих а.)
33
а кум му је лењи трут. (СП)
а кум му је лењи трут (ШЉ)
(У ШЉ на крај у стих а нема тачке.)
– У СП и СД (стр. 136–137) пес ма се не разл ик ује.

НАЗАД

Грађење гнезда. – Сп, стр. 155–156; ШЉ, стр. 45–46.

НАЗАД

Старке ужарке . – СП, стр. 157; ШЉ, стр. 50.

1	Наша гнезда лак а
6
прелеп и и скуп и (СП)
прелеп и и скуп и, (ШЉ)
(У СП нема зареза на крај у стих а.)
– У СП и СД (стр. 138–139) пес ма се не разл ик ује.

1
Старке ужарке,
– Нема разл ик а.
– У СП и СД (стр. 140) пес ма се не разл ик ује.
НАЗАД

У гостима. – Сп, стр. 158–159; ШЉ, стр. 52–53.

1	Позвао је мај
2
све бубе на чај (СП)
све бабе на чај (ШЉ)
(У СП бубе, у ШЉ бабе.)
– У СП и СД (стр. 141–142) пес ма се не разл ик ује.
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НАЗАД

Мали чувар. – СП, стр. 160; ПЉ, стр. 43.

1	Ав-ав,
– У СП и СД (стр. 143) пес ма се не разл ик ује.
НАЗАД

Лијина јелка. – Сп, стр. 161; ШЉ, стр. 59.

1	Прави лија јелк у
4
зверч ице и људе, (СП)
зверч ице и људе (ШЉ)
(У ШЉ нема зареза на крај у стих а.)
15	А кад стигос мо, рече: (СП)
	А кад стигос мо рече (ШЉ)
(У ШЉ нема зареза иза реч и стигос мо.)
– У СП и СД (стр. 144) пес ма се не разл ик ује.

НАЗАД

Дозлабога. – Сп, стр. 162–163; ШЉ, стр. 60–61.

1
Стоји кок а босонога
18	Ал’ однек уд, (СП)
	Ал однек уд, (ШЉ)
(У ШЉ нема апос трофа иза ал.)
– У СП и СД (стр. 145–146) пес ма се не разл ик ује.

НАЗАД

Ко је већи. – Сп, стр. 164; ШЉ, стр. 64.

1	Паче патк и до чланак а,
4
петô ћурк и све до уха, (СП)
пето ћурк и све до уха, (ШЉ)
(Реч пето у СП има обележен у дуж ин у.)
– У СП и СД (стр. 147) пес ма се не разл ик ује.
НАЗАД

У доњем дворишту. – Сп, стр. 165; ШЉ, стр. 65.

1	У двориш ту пуном кок а,
у кућ ице нис ке, уске (СП)
14
у кућ ице нис ке, уске, (ШЉ)
(У СП нема зареза на крај у стих а.)
20
нес та буке, разговора (СП)
нес та буке, разговора, (ШЉ)
(У СП на крај у стих а нема зареза.)
– У СД (стр. 148) пос ледња 4 стих а чине посебн у строфу, што у СП није случај.

НАЗАД

Рекини рођаци . – СП, 166; ШЉ, стр. 67.

1
8

Ја знам једн у мам у,
где је гус та гора, (СП)
где је гус та гора (ШЉ)
(У ШЉ на крај у стих а нема зареза.)
– У СП и СД (стр. 149) пес ма се не разл ик ује.

НАЗАД

Лим и Дрим . – СП, стр. 167; ШЉ, стр. 68.

1
1

Рек ле реке Лим и Дрим,
Рек ле реке Лим и Дрим, (СП)
Тек ле реке Лим и Дрим, (ШЉ)
(Умес то тек ле у СП на почетк у стих а стоји рек ле.)
– У СП и СД (стр. 150) пес ма се не разл ик ује.

НАЗАД

Кројач . – СП, стр. 168; ПЉ, стр. 26.

1
Шије рач ић цео дан
– У СП и СД (стр. 151) пес ма се не разл ик ује.
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НАЗАД

Књиге разбибриге . – СП, стр. 169–170; ШТ, стр. 50–51.

1	Прод ал а је бак а
– У СП и СД (стр. 152–153) пес ма се не разл ик ује.

НАЗАД

Праведна бака . – СП, стр. 171; ШЉ, стр. 77.

1	Кад је двоје око стол а,
– У СП и СД (стр. 154) пес ма се не разл ик ује.
НАЗАД

Мајушна бајка . – СП, стр. 172; ШЉ, стр. 80.

1
Дошао на море нек и
9	А сунце, кад а зач у (СП)
	А сунце кад а зач у (ШЉ)
(У ШЉ нема зареза иза реч и сунце.)
– У СП и СД (стр. 155) пес ма се не разл ик ује.
НАЗАД

Сложни другови . – СП, стр. 173; ШЉ, стр. 81.

1	У раду су друзи мал и
– У СП и СД (стр. 156) пес ма се не разл ик ује.

НАЗАД

НАЗАД

ЧУДО У ПОЉУ
Ко хоће да доживи чудо
Чудо у пољу. – СП, стр. 179; ЧуП, стр. 7.

1	Ко хоће да дож иви чудо
– Нема разл ик а.
– У СП и СД (стр. 161) пес ма се не разл ик ује.
НАЗАД

Ко хоће да доживи чудо. – СП, стр. 180–181; ЧуП, стр. 8–9.

не сме бит и уображено, (СП)
не сме бит и уображено (ЧуП)
(У ЧуП нема зареза на крај у стих а.)
28
свак и час украј нас протече. (СП)
свак ичас украј нас протече (ЧуП)
	(Разл ик а у интерп ункц ији на крај у стих а и у пис ању реч и: свак и час / сва
кичас.)
31
не сме каменом птице да туче, (СП)
не сме каменом птице да туче (ЧуП)
(У ЧуП нема зареза на крај у стих а.)
– У СП и СД (стр. 162–163) пес ма се не разл ик ује.
4

НАЗАД

Пролећно јутро. – СП, стр. 182; ЧуП, стр. 9.

1
Добро јут ро, бубице сана!
– Нема разл ик а.
– У СП и СД (стр. 164) пес ма се не разл ик ује.
НАЗАД

Зашто плачу кукуреци . – СП, стр. 183; СД, стр. 165; ВД, стр. 35.

1
2

Заш то плач у кук урец и
Јут рос кад све кличе зори? (СП, СД)
јут рос, кад све кличе зори? (ВД)
(У ВД зарез иза реч и јутрос.)
3	Как ва туга срца мори (СП, СД)
	Как ва туга срце мори (ВД)
(У ВД срце у једн ин и, а у СП, СД у множ ин и.)
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4

мога милог цвећа, блед их кук урек а (СП, СД)
мога милог цвећа, блед их кук урек а, (ВД)
(У ВД има зарез на крај у стих а.)
5
јут рос док се магла под иже са рек а? (СП, СД)
јут рос, док се магла под иже са рек а? (ВД)
(У ВД зарез иза реч и јутрос.)
6
Заш то плач у кук урец и (СП, СД)
Заш то плач у кук урец и, (ВД)
(У ВД зарез на крај у стих а.)
9
мога милог цвећа, блед их кук урек а (СП, СД)
мога милог цвећа, блед их кук урек а, (ВД)
(У ВД зарез на крај у стих а.)
10
јут рос док се магла под иже са рек а? (СП, СД)
јут рос, док се магла под иже са рек а? (ВД)
(У ВД зарез иза реч и јутрос.)
– У СП и СД, иза десетог стих а, недос таје трећа, пос ледња строфа, објављена у Врту
детињства:
Плач у моји кук урец и
што је лепше друго цвеће
и њих нико, нико неће –
моје мило цвеће, бледе кук уреке,
јут рос, док се магла под иже са реке.
НАЗАД

Снежне пахуљице. – СП, стр. 184; ВД, стр. 15.

– У ВД нас лов пес ме је „Пах уљице снеж не“.
1
Мама, знаш ли ми рећ и (СП)
Мама, знаш ли ми рећ и шта су пах уљице (ВД)
(У ВД први стих је дуж и.)
5
Да нис у оне бело цвеће с месеца, (СП)
Да нис у оне бело цвеће са месеца, (ВД)
(Разл ик а с / са.)
– У СП пес ма има пет строфа. Прве три строфе имај у по два стих а, чет врта има три,
а пета два стих а.
– У ВД пес ма има форм у пес ме у прози.
– Садрж ај је идент ичан, осим разл ике у петом стих у.
– У СП и СД (стр. 184) пес ма се не разл ик ује.

НАЗАД

И дрвеће прима плату. – СП, стр. 185–186; ЧуП, стр. 11.

1
Сут ра је први авг уст, како знате,
– Нема разл ик а.
– У СП и СД (стр. 167) пес ма се не разл ик ује.
НАЗАД

Смрт лишћа . – СП, стр. 187; ВД, стр. 15.

1

Шта то, мама, тако туж но прича ветар (СП)
Шта то, мама, тако туж но прича ветар, кад (ВД)
(У ВД на крај у стих а временс ки везник кад.)
2	Кад од његове приче (СП)
од његове приче лиш ће блед и и опад а? (ВД)
3
лиш ће блед и и опад а? (СП)
Мож да причај у вет рови да су сел ице по- (ВД)
4
Мож да причај у вет рови да су сел ице (СП)
мрле од умора и под авиле се у далеком јуж- (ВД)
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5

пом рле од умора (СП)
ном мору? (ВД)
6
и под авиле се у далеком мору? (СП)
Мож да су донел и вет рови на свом крилу у- (ВД)
7
Мож да су донел и вет рови (СП)
плашен и крик сел ица? (ВД)
8
на свом крилу (СП)
Шта то, мама, тако туж но прича ветар, кад (ВД)
уплашен и крик сел ица? (СП)
9
од његове приче лиш ће блед и и опад а? (ВД)
Шта то, мама, тако туж но прича ветар, (СП)
10
Мож да ветар прича да се је сунце уморило (ВД)
11
кад од његове приче (СП)
и пало у овуд, и да ник ад више доћ и неће? (ВД)
12
лиш ће блед и и опад а? (СП)
	Ко би ми могао рећ и, заш то лиш ће блед и и (ВД)
Мож да ветар прича да се сунце уморило (СП)
13
опад а? (ВД)
14
и пало у воду (СП)
15
и да ник ад више неће доћ и? (СП)
16	Ко би ми могао рећ и (СП)
17
заш то лиш ће блед и и опад а? (СП)
– У СП песма је подељена у строфе – пет строфа по три стих а и два стих а у пос ледњој,
шес тој строфи.
– У ВД пес ма је пис ана у форм и пес ме у прози:
5
предс тав ља нас тавак чет вртог
нас тавак шес тог
7
13
нас тавак дванаес тог
– У СП пес ма има 17, а у ВД 13 стихова.
– У СП и СД (стр. 168) пес ма се не разл ик ује.
НАЗАД

Цветни збор. – СП, стр. 188; ВД, стр. 26.

1	Пометал и прс тенц и беле шеш ире, (СП)
	Пометал и прс тенц и беле шеш ире (ВД)
4
Из оближ њих ливад а вире (СП)
Из оближ њих ливад а вире: (ВД)
17
И објави се на све стране (СП)
И објави се на све стране: (ВД)
18
да цветови не мог у да сносе (СП)
да цветови не мог у да сносе, (ВД)
22
а дец и, ако то смета, (СП)
а дец и ако то смета, (ВД)
(Разл ике су само у интерп ункц ији.)
– У СП и СД (стр. 169) пес ма се не разл ик ује.

НАЗАД

Сан у Мошћеничкој Драги . – СП, стр. 189; ЧуП, стр. 14.

1	Кућ ица крај мора мал а,
– Нема разл ик а.
– У СП и СД (стр. 170) пес ма се не разл ик ује.
НАЗАД

О Кос мају. – СП, стр. 191–192; ЧуП, стр. 15.

1	На Кос мај у, на Кос мај у,
– Нема разл ик а.
– У СП и СД (стр. 171) пес ма се не разл ик ује.
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НАЗАД

Бела врана. – Сп, стр. 193–194; Чуп, стр. 16.

1	Нек а врана самох рана
– Нема разл ик а.
– У СП и СД (стр. 172) пес ма се не разл ик ује.
НАЗАД

Ћурак помодар. – СП, стр. 195; ЧуП, стр. 17.

1	Како осване јут ро,
– Нема разл ик а.
– У СП и СД (стр. 173) пес ма се не разл ик ује.
НАЗАД

Ближи се, ближи лето. – СП, стр. 196; ВД, стр. 44.

НАЗАД

Веверице . – СП, стр. 197; ЧуП, стр. 20.

1
6

Ближ и се, ближ и лето;
које у пут у сретох: (СП)
које у пут у срето’: (ВД)
13
које у пут у сретох: (СП)
које у пут у срето’: (ВД)
(Разл ик а у пис ању аорис та.)
16	Као сјајна царс ка круна (СП)
	К’о сјајна царс ка круна (ВД)
(Разл ик а у пис ању поредбеног везник а.)
Сви су ми они рек ли (СП)
19
Сви су ми они рек ли, (ВД)
(Зарез на крај у стих а.)
кад их у пут у сретох: (СП)
20
кад их на пут у срето’: (ВД)
(Разл ик а у аорис ту.)
– У СП и СД (стр. 174) пес ма се не разл ик ује.
1
17

Веверице гарав уше,
куд се учас могô дет и? (СП)
куд се учас мого дет и? (ЧуП)
(Разл ик а у дуж ин и у реч и мого.)
– Пос ледње две строфе у СП (прва поч иње стихом: „Кад ето ти чете мрави“, а друга
„И на пању опет, ено,“) у ЧуП чине једн у строфу.
– У СП и СД (стр. 175–176) пес ма се не разл ик ује.
НАЗАД

Одлази сунце . – СП, стр. 199; ВД, стр. 41.

1	Одл ази сунце. Пос ледње зраке
7
залуд га птице у једном храс ту, (СП)
залуд га тице у једном храс ту, (ВД)
(Разл ик а у обл ик у имен ице: птице / тице.)
9	Одл ази сунце. Инсекта јата (СП)
	Одл ази сунце, инсекта јата (ВД)
10
уплећу крил а по зрачној свил и; (СП)
уплећу крил а по зрачној свил и (ВД)
12
кроз прс те оно увек ишч ил и. (СП)
кроз прс те она увек ишч ил и. (ВД)
(Разл ике у интерп ункц ији и у 12. стих у у личној замен иц и.)
– У СП и СД (стр. 177) пес ма се не разл ик ује.
НАЗАД

Месечина . – СП, стр. 200; ВД, стр. 39.

1	Плете месец сјајна, сребрнас та ткива.
6
ко рек а у тал ас широкога мора. (СП)
к’о рек а у тал ас широкога мора. (ВД)
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7	Пут уј у лагано, ко два створа жива, (СП)
	Пут уј у лагано к’о два створа жива (ВД)
(Разл ик а у пис ању поредбеног везник а.)
– У СП и СД (стр. 178) пес ма се не разл ик ује.
НАЗАД

Путовање на санкама . – СП, стр. 201; ВД, стр. 5.

– У ВД наслов песме је „Путовање“ и песма има 4 строфе. Прве строфе нема у издању
СП, а глас и:
Веј у варн ице из суд ара коп ита
и друмс кога белог камена,
и као од моћ и мађијс ких опита
смеје се јут ро једног давног времена:

– Друга строфа (тј. прва у СП) не разл ик ује се.
– Трећа строфа (друга у СП)
7
кад одш крине светлост врата план ине, (СП)
кад отш крине светлост врата план ине, (ВД)
(Разл ик а у пис ању: одш крине / отш крине.)
– Чет врта строфа (трећа у СП) у СП има чет ири стих а, а у ВД пет стихова.
9
И кроз поље беск рајна зракова игра (СП)
И кроз поља беск рајна зракова игра (ВД)
11
час су сноп ље златн их стрел а, час чиг ра, (СП)
– У ВД подељен је у два стих а:
час су сноп ље златн их стрел а,
час сулуд а чиг ра,
– У СП и СД (стр. 179) пес ма се не разл ик ује.
НАЗАД

Вече . – СП, стр. 202–203; ВД, стр. 42–43.

1
9

Сутон пад а
сетна, мек а (СП)
сетна мек а (ВД)
(Зарез иза прве реч и у стих у.)
16
изд алек а (СП)
из далек а (ВД)
кој у ми је ветар догнô. (СП)
17
кој у ми је (ВД)
18
ветар дон’о.
	(У СП стихови 17 и 18 из ВД чине један стих. Разл ика у употребљеном глаголу.)
23
намах све то тако бива (СП)
на мах све то тако бива (ВД)
(Разл ик а у пис ању реч и: намах / на мах.)
24
сетно, болно, (СП)
сетно, боно, (ВД)
(Разл ик а у прилог у болно / боно.)
31
преко шума, (СП)
32
њива, стења (СП)
преко шума, њива, стења (ВД)
(Стих 32 из ВД у СП је разд војен и чин и два стих а.)
– У СП и СД (стр. 180–181) пес ма се не разл ик ује.

НАЗАД

Јесен . – СП, стр. 204; ВД, стр. 45.

1	Прошетал а јесен по гус том шевару,
3
у дук ат у, бак ру, и у ћил ибару (СП)
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у дук ат у, бак ру, и у ћил ибару, (ВД)
(Зарез на крај у стих а.)
5
Изглед аше ко да бол је тајн и гања (СП)
Изглед аше к’о да бол је тајн и гања (ВД)
(Разл ик а у пис ању поредбеног везник а.)
– У СП и СД (стр. 182) пес ма се не разл ик ује.

Слушајте
НАЗАД

Слушајте. – Сп, стр. 207; Чуп, стр. 33.

1
3

Слушајте понек ад у шум и птич ији цврк ут,
учин иће вам се, није пес ма птица (СП)
учин иће вам се није пес ма птица, (ЧуП)
(Разл ик а у интерп ункц ији у сред ин и и на крај у стих а.)
учин иће вам се, нек и народ ситан (СП)
6
учин иће вам се нек и народ ситан (ЧуП)
(Разл ик а у интерп ункц ији у сред ин и стих а.)
– У СП и СД (стр. 185) пес ма се не разл ик ује.

НАЗАД

Камена пећина . – СП, стр. 208; ЧуП, стр. 34.

Завирим једном у пећ ин у камен у,
1
– Нема разл ик а.
– У СП и СД (стр. 186) пес ма се не разл ик ује.

НАЗАД

Сусрет са лисицом . – СП, стр. 209; ЧуП, стр. 35.

1
Ишла сам ног у пред ног у
– Нема разл ик а.
– У СП и СД (стр. 187) пес ма се не разл ик ује.
НАЗАД

Пауково дело. – СП, стр. 210; ЧуП, стр. 36.

Слушам птич ије реч и
ко зна шта је пау к снивô (СП)
ко зна шта је пау к сниво (ЧуП)
(Разл ик а у дуж ин и у глаголу сниво.)
– У ЧуП пес ма није подељена на строфе.
– У СП последња четири стиха чине засебн у строфу, што у СД није случај. (Нема других
разл ик а.)
1
18

НАЗАД

Ливада у планини . – СП, стр. 211; ЧуП, стр. 37.

1
Идем план ином, идем,
– Нема разл ик а.
– У СП и СД (стр. 189) пес ма се не разл ик ује.

НАЗАД

Врана. – Сп, стр. 212; Чуп, стр. 38.

1	У шум и једном с пролећа
3
и сунце се ко дрво грана, (СП)
и сунце се кô дрво грана (ЧуП)
(Разл ик а у интерп ункц ији на крај у стих а и у пис ању поредбене коп уле.)
– У СП и СД (стр. 190–191) пес ма се не разл ик ује.

НАЗАД

Пуж на пос лу. – СП, стр. 214; ЧуП, стр. 39.

1
Јуче наи ђох на чудо
– Нема разл ик а.
– У СП и СД (стр. 192) пес ма се не разл ик ује.
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НАЗАД

Пљусак . – СП, стр. 215; ЧуП, стр. 40.

1	Киша ме затек ла плах а
25
црњи од угљарс ког гуња. (СП)
црњи од угљас кога гуња. (ЧуП)
(Разл ик а угљарс ког / угљас кога.)
– У СП и СД (стр. 193) пес ма се не разл ик ује.

НАЗАД

Купање облака . – СП, стр. 217–218; ЧуП, стр. 41.

Затек ла сам једном сунце
1
– Нема разл ик а.
– У СП и СД (стр. 194) пес ма се не разл ик ује.
НАЗАД

Леп дан . – СП, стр. 219–220; ЧуП, стр. 42.

1
18

Сут рад ан пос ле кише
поздрави ме, скрес а: (СП)
поздрави ме скрес а (ЧуП)
(Разл ик а у интерп ункц ији у сред ин и стих а.)
– Пос ледња три стих а у ЧуП чине посебн у строфу.
– У СП и СД (стр. 195) пес ма се не разл ик ује.

НАЗАД

Непозната птица. – Сп, стр. 221; Чуп, стр. 43.

1
Јесенас у забран у,
– Пос ледња чет ири стих а у ЧуП нис у изд војена у посебн у строфу као у СП. У СД
(стр. 196) пос ледња чет ири стих а не чине посебн у строфу. Друг их разл ик а нема.

НАЗАД

Птице на чесми. – Сп, стр. 222; Чуп, стр. 44.

1
Дивно ли је изненад а
18	А ти, од страх а да се (СП)
	А ти од страх а да се (ЧуП)
(Разл ик а у интерп ункц ији у сред ин и стих а.)
– У СП и СД (стр. 197) пес ма се не разл ик ује.
НАЗАД

Олуја у шуми . – СП, стр. 223–224; ЧуП, стр. 45.

1
Слушајте олуј у како кос ијаш и,
– У ЧуП ова пес ма није подељена у строфе, као ни у СД.
– Осим ове разл ике пес ма се у изд ању СП и СД (стр. 198) не разл ик ује.

НАЗАД

Пролећни шатори . – СП, стр. 225; ЧуП, стр. 46.

1	Одох, с пролећа на Авалу,
– Нема разл ик а.
– У СП и СД (стр. 199) пес ма се не разл ик ује.
НАЗАД

У селу мрава . – СП, стр. 226–227; ЧуП, стр. 48–49.

1	Прат ил а сам мраве војн ике
– Нема разл ик а.
– У СП и СД (стр. 200–201) пес ма се не разл ик ује.
НАЗАД

Миш патуљак . – СП, стр. 228–229; ЧуП, стр. 49–50.

1
Ваздан сам глед ал а гнезда
– Нема разл ик а.
– У СП и СД (стр. 202–203) пес ма се не разл ик ује.
НАЗАД

Трњина под снегом . – СП, стр. 230; ЧуП, стр. 51.

1
1

Бил а је зима, а ја гладна
Бил а је зима, а ја гладна (СП)
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Бил а је зима а ја гладна (ЧуП)
(Разл ик а у интерп ункц ији у сред ин и стих а.)
– У СП и СД (стр. 204) пес ма се не разл ик ује.

Септембарска пес ма
НАЗАД

Мали војници . – СП, стр. 233–234; ЧуП, стр. 56.

1
13

Ступај у дечац и за војн ик а четом,
Људ и да пос тан у и неж ни и чврс ти, (СП)
Људ и да пос тан у, и неж ни и чврс ти (ЧуП)
(Разл ик а у интерп ункц ији у сред ин и стих а.)
– У СП и СД (стр. 207–208) пес ма се не разл ик ује.
НАЗАД

Брбљивице. – СП, стр. 235–236; ЧуП, стр. 57.

1
4

Сећам се у првој су клуп и
Ставе на уста шаке, (СП)
(У ЧуП нема зареза на крај у стих а.)
па, ко што се већ у школ и рад и, (СП)
10
па ко што се већ у школ и рад и (ЧуП)
(Разл ик а у интерп ункц ији на почетк у и на крај у стих а.)
– У СП и СД (стр. 209–210) пес ма се не разл ик ује.

НАЗАД

Слике из буквара . – СП, стр. 237–238; ЧуП, стр. 58.

1	Као да глед ам стари лист бук вара
– Нема разл ик а.
– У СП и СД (стр. 211) пес ма се не разл ик ује.
НАЗАД

Девојчице . – СП, стр. 239–240; ЧуП, стр. 59.

1
Имал а сам у разреду три девојч ице
– Нема разл ик а.
– У СП и СД (стр. 212) пес ма се не разл ик ује.
НАЗАД

Маче у џепу. – Сп, стр. 241–242; Чуп, стр. 61–63.

1
30

Донело једном с пролећа
да се јав ља да мау че, (СП)
да се јав ља, да мау че (ЧуП)
(Разл ик а у интерп ункц ији у сред ин и стих а.)
34
у шап у как ву креду, (СП)
у шап у как ву креду (ЧуП)
(Разл ик а у интерп ункц ији на крај у стих а.)
38
по белој свиленој длац и, (СП)
по белој свиленој длац и (ЧуП)
(На крај у стих а у ЧуП нема зареза.)
42
као да је пао с неба.“ (СП)
као да је пао с неба. – (ЧуП)
(Разл ик а у интерп ункц ији на крај у стих а.)
– У СП и СД (стр. 213–214) пес ма се не разл ик ује.
НАЗАД

Проницљиве судије . – СП, стр. 243–244; ЧуП, стр. 63–64.

1	Први разред у који сам
9
јави се прва клупа, (СП)
јави се прва клупа (ЧуП)
(Без зареза на крај у стих а у ЧуП.)
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25

– Закопчал а дугмад криво. (СП)
– Закопчал а дугмета криво (ЧуП)
	(Разл ика у интерп ункцији на крају стиха и у упот ребљеној именици: дугмад /
дугмета.)
– У ЧуП одвојен и су у засебн у строфу стихови пос ле стих а „Кад без икак вих увод а,“.
– У изд ању СП и СД (стр. 215–216) нема разл ик а.
НАЗАД

Ђачко срце . – СП, стр. 245–246; ЧуП, стр. 64–65.

НАЗАД

Дечја недеља . – СП, стр. 247–248; ЧуП, стр. 67–68.

1
5

Имал а сам колег у неког,
Шта је сиромах могô! (СП)
Шта је сиромах мого! (ЧуП)
(Разл ик а у дуж ин и у глаголу мого.)
– У изд ањима СП и СД (стр. 217–218) пес ма се не разл ик ује.

Сес трићу, сут ра је радос тан празник,
1
– Нема разл ик а.
– У изд ањима СП и СД (стр. 219–220) пес ма се не разл ик ује.
НАЗАД

Попац Веселко. – СП, стр. 249–250; СД, стр. 221–222; БВ, стр. 59–60.

1
4

Живео је попац Веселко
нек а добра, усам љена бак а. (СП, СД)
нек а добра усам љена бак а. (БВ)
(У СП и СД зарез иза нека добра.)
– Штампарс ком греш ком, у збирц и БВ, први стих друге строфе, који глас и: „Кад а год
би се на план ин у“, нал ази се у трећој строфи, између 11. и 12. стих а.
6
спуш тал а гус та, суморна тама. (СП, СД)
спуш тал а гус та тама, (БВ)
(У СП и СД унет придев суморна.)
9	Кад је у шум и хладноћа, (СП, СД)
кад а је у шум и хладноћа (БВ)
(Разл ик а кад / кад а.)
па пуцај у дрво и камен, (СП, СД)
10
па пуцај у и дрво и камен, (БВ)
(У СП и СД исп ред дрво нема везник а и.)
пева све умиљат ије, тише, (СП, СД)
14
пева све умиљат ије, и тише, (БВ)
(У СП и СД нема везник а и исп ред тише.)
23
отиш ла бих чак донде (СП, СД)
отиш ла бих чак до тамо (БВ)
(Разл ик а донде / до тамо.)

НАЗАД

Мрак . – СП, стр. 251; СД, стр. 223; БВ, стр. 52.

1	Ноћ. Већ очи моје хоће да се склопе,
4	У мрак се из свих кутова попе. (СП)
И мрак се из свих кутова попе. (СД, БВ)
(Разл ик а предлог у / везник и.)
17
и опет сенк а ствари се тал ас а, (СП, СД)
и опет сенк а створи се тал ас а, (БВ)
(Разл ик а ствари / створи.)
топ ло ме у наручје стиш те (СП, СД)
19
топ ло ме у наручја стиш те (БВ)
(Разл ик а наручје / наручја.)
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21

НАЗАД

туђа мачк а беше огртач моје лутке, (СП, СД)
туђа мачк а беше огртач моје лутке (БВ)
(У СП и СД зарез на крај у стих а.)

Болест . – СП, стр. 252; ВД, стр. 6.

1	Не знам више кога имена и род а је (СП)
	Не знам више кога имена, ни род а је (ВД)
(Разл ик а у интерп ункц ији и упот ребљеном везник у.)
2
бил а болест врел а што дах ми теш ко пресеца, (СП)
бил а болест врел а, што дах ми теш ко пресеца: (ВД)
(Разл ик а у прелом у стих а и интерп ункц ији на крај у стих а.)
као сен иђаше неко кроз одаје (СП)
3
као сен хођаше неко кроз одаје, (ВД)
(Разл ик а у глаголу ход ат и и ићи.)
– У СП прв а чет ири стих а чине прв у строфу. У ВД чет ири стих а су подељен а у две
строфе.
9	О, чин и ми се, из тог пог убљеног доба вреде (СП)
	О, чин и ми се из тог пог убљеног доба вреде (ВД)
(Разл ик а у интерп ункц ији иза чини ми се.)
10
све ситн ице, свак и зрак што на душ у слеташе (СП)
све ситн ице, свак и зрак што на душ у
слеташе. (ВД)
(Реч слеташе одвојена је у посебан стих у ВД.)
11
Сећам се још: ноћу од тавне на таван иц и греде (СП)
Сећам се још: ноћ и те, од тавне на таван иц и
греде (ВД)
(Реч греде одвојена је у посебан стих у ВД.)
12
од огња вел ик а ноћна лепт ирица леташе. (СП)
од огња, вел ик а ноћна лепт ирица леташе. (ВД)
(Разл ик а у зарез у иза од огња.)
– У СП и СД (стр. 224) пес ма се не разл ик ује.

НАЗАД

Близанци . – СП, стр. 253–254: ПЧ, стр. 32–33.

1	Нед алеко од моје куће
18
Вод иће их тата заједно (СП)
Вод иће их тад а заједно (ПЧ)
(Разл ик а тата / тад а.)
21
газел ице и хрт. (СП)
газел ица и хрт. (ПЧ)
(Разл ик а у број у имен ице газел ица.)
– У СП и СД (стр. 225–226) пес ма се не разл ик ује.
НАЗАД

Рођење детета . – СП, стр. 255–256; ПЧ, стр. 67–68.

– У збирц и Птице на чес ми нас лов пес ме је „Рођење“.
1	Уз глас свих живих бића.
5
уз цијау к ање миш ића, (СП)
уз циј ук ање миш ића, (ПЧ)
(Разл ик а у глаголс кој имен иц и.)
20
и теле у обору (СП)
и теле у обору, (ПЧ)
22
и совица на гран и, (СП)
и сова на гран и, (ПЧ)
27
осице и бумбари, – (СП)
774

ПОЧЕТАК

ТРАЖИ

________ Напомене ________

САДРЖАЈ

осице и бумбари, (ПЧ)
(Разл ик а у интерп ункц ији на крај у стих а.)
– У СП и СД (стр. 227) пес ма се подуд ара.
НАЗАД

Вест. – Сп, стр. 257–258; Спо, стр. 23.

1
6

Јут рос је рад ио донео вест
на рту Доброј над и. (СП)
на рту Доброј Над и. (СПо)
(Разл ик а над и / Над и.)
10
и род ил и се негде мал и Бедуи н и (СП)
и род ил и се негде мал и бедуи н и (СПо)
(Разл ик а Бедуи н и / бедуи н и.)
и сто нових људ и у граду Адис Абеба (СП)
11
и педесет нових људ и у граду Адис Абеба (СПо)
(Разл ик а сто / педесет)
17
и дечац и црн и и бел и. (СП)
и дечач ић и црн и и бел и. (СПо)
(Разл ик а дечац и / дечач ић и.)
у ту огромн у школу да сак упе (СП)
28
у ту огромн у школу да сак упе, (СПо)
(У СП нема зареза на крај у стих а.)
– Пос ледња два стих а у СП чине посебн у строфу. У СПо то није случај.
– У СП и СД (стр. 228–229) пес ма се не разл ик ује.

НАЗАД

СУНЧ ЕВИ ПОДАНИЦИ
Мају у гостима

НАЗАД

Чисти кукац . – СП, стр. 263; СПо, стр. 13.

За зал ис ком на шишарц и
1
– Пес ма је сас вим иста у СПо, СП и СД (стр. 235).

Дете
НАЗАД

Поздрав реци . – СП, стр. 267; СПо, стр. 24–25.

1	Нес таш на реко у дну мога сел а,
у којој само понек ад се нађе (СП)
24
у којој само понек а се нађе (СПо)
(Разл ик а понек ад / понек а.)
– У СП и СД (стр. 239–240) пес ма се не разл ик ује.
НАЗАД

Изволите на изложбу деце сликара . – СП, стр. 269–274; СПо, стр. 26–30.

1	Нема ни једном више
12
и свега одред а. (СП)
и свега од ред а. (СПо)
(Разл ик а одред а / од ред а.)
19
држ и руке водоравно, (СП)
држ и руке водоравно (СПо)
44
мож да клеч и – (СП)
мож да клеч и, – (СПо)
48
два уха и две руке (СП)
два уха и две руке, (СПо)
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74

Седма мама вод и о канап у (СП)
Седма мама вод и о канап у, (СПо)
80
као што у лавова бива (СП)
као што у лавова бива, (СПо)
84
а може то бит и и љут, опас ан кер – (СП)
а може то бит и и љут, опас ан кер, – (СПо)
(Разл ик а у интерп ункц ији на крај у стих а.)
95
и наврх нос а црвен у крас ту. (СП)
и на врх нос а црвен у крас ту. (СПо)
(Разл ик а наврх / на врх)
98
Цртал а кћи Ана, (СП)
Цртал а кћи Ана (СПо)
(Разл ик а у интерп ункц ији на крај у стих а.)
105 словима штампан им као квадрат и: (СП)
словима штампаћ им као квадрат и: (СПо)
(Разл ик а штампан им / штампаћ им)
115 Цртао дечак Веља, (СП)
Цртао дечак Веља (СПо)
(У СП зарез на крај у стих а.)
– Пес ма се не разл ик ује у СП и СД (стр. 241–245).
НАЗАД

Уранак . – СП, стр. 275; СПо, стр. 36.

Сес тро, повед и своје мал ишане
1
– Нема разл ик а.
– У СП и СД пес ма је сас вим иста.

Сунчеви поданици
НАЗАД

Три стрш љења . – СП, стр. 279; СПо, стр. 40–42.

НАЗАД

Мртва птица. – Сп, стр. 281; Спо, стр. 43.

1
17

Живел а је у план ин и
чувô трећ и од провал а. (СП)
чуво трећ и од провал а. (СПо)
(Разл ик а у дуж ин и убележ ној у СП на чуво.)
– У СП и СД пес ма се подуд ара.

1	У полум рачној собиц и лугара
– Нема разл ик а.
– У СП и СД пес ма се не разл ик ује.
НАЗАД

Под небом од жице. – Сп, стр. 282; ВД, стр. 40.

1
2

4
5

6

Са свих мора, свих небес а и светова,
у огромној полулопт и од жице, (СП)
у огромној полу лопт и од жице, (ВД)
(Разл ик а у пис ању реч и: полулопт и / полу лопт и.)
бораве заробљене птице. (СП)
бораве заробљене тице. (ВД)
(Разл ик а у обл ик у имен ице: птице / тице.)
Дод ирује се луг и речна мат ица, (СП)
Дод ируј у се лугови и лат ице, (ВД)
	(Разл ика у броју именице луг, именице матица нема у стих у из ВД, а именице
латица нема у стих у из СП.)
са оазом пус тиње су блис ке, (СП)
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са потоц има пус тиње су блис ке; (ВД)
(Разл ик а у упот ребљен им имен ицама: оаза / потоц и.)
8	У мутном језеру су плис ке. (СП)
	У мутноме језеру плис ке. (ВД)
(Разл ике у виду придева и изос тав љање глагол а.)
10
врте се нојеви укруг и без смера (СП)
пут уј у нојеви у круг и без смера, (ВД)
(Разл ик а у пис ању: у круг / укруг и у упот ребљеном глаголу.)
15
и нанесе пут слободн у птиц у (СП)
и нанесе пут слободн у тиц у (ВД)
(Разл ик а у обл ик у имен ице: птица / тица.)
– У СП и СД (стр. 254) пес ма се не разл ик ује.
НАЗАД

НАЗАД

Коњи у руднику. – Сп, стр. 283; Спо, стр. 46.

1
Без сунца и месеца,
– Нема разл ик а.
– У СП и СД (стр. 255) нема разл ик а.

Дрвосече у шуми . – СП, стр. 284; СПо, стр. 46.

1
Јут ро, пролеће, цвет око мене,
– Нема разл ик а.
– У СП и СД (стр. 256) нема разл ик а.
НАЗАД

Љутић . – СП, стр. 285; СПо, стр. 51.

1
Ја сам свет ион ик за оне
– Нема разл ик а.
– У СП и СД (стр. 257) пес ма се не разл ик ује.
НАЗАД

Сумрак на ливади . – СП, стр. 286; НП, стр. 27.

1
3
6

7
11

НАЗАД

Чује се у трави глас ливадс ких птица;
зас пало крило широк их вратн ица: (СП)
зас пало крило широк их вратн ица; (НП)
ниш у се и грле танк а цветна бића. (СП)
ниш у се и грле танк а цветна бића; (НП)
(Разл ик а у интерп ункц ији на крај у стих а.)
И као свећа са прозора кога (СП)
као спокојна свећа богатога (НП)
(Садрж инс ке разл ике.)
Хитај у бубе пут својих ровова, (СП)
Хитај у бубе пут својих ровова: (НП)
(Разл ик а у интерп ункц ији на крај у стих а.)

Вечерња пес ма . – СП, стр. 287; СПо, стр. 55–56.

1	Ево пол ако и мрак а.
14
топ лији од губера: (СП)
топ лији од губера; (СПо)
24
на травке од три спрата: (СП)
на травке од три спрата; (СПо)
(Разл ик а у интерп ункц ији на крај у стих а.)
27
под винов лист бубамара (СП)
под винов лист буба-мара (СПо)
(У СД бубамара је сложен ица.)
– У СП и СД (стр. 259) пес ма се разл ик ује у интерп ункц ији на крај у стих а:
14
топ лији од губера: (СП)
топ лији од губера; (СД)
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Гатка о шуми
НАЗАД

Чуда у шуми . – СП, стр. 291–292; ПизШ, стр. 41.

НАЗАД

Шумска самоћа . – СП, стр. 293; ПизШ, стр. 40.

1
2

Док ноћу пут ујем шумом
и воз варн ице сипа, (СП)
и воз варн ице сипа (ПизШ)
17
и змијс ку кош уљиц у збац и, (СП)
и змијс ку кош уљиц у збац и (ПизШ)
(Разл ик а у интерп ункц ији на крај у стих а.)
23
усуд зам иш љен сед и (СП)
	Усуд зам иш љен сед и (ПизШ)
(У СП стих поч иње мал им словом.)
– Стихови 28 и 29 из СП:
док кондуктер не викне:
Љубљана!
у ПизШ чине јед ан стих:
док кондуктер не викне: Љубљана!

1	Око мене је шумс ки мир,
– Нема разл ик а.
НАЗАД

Глас секире у шуми. – Сп, стр. 294; пизШ, стр. 98.

1	Наједном зач ух, сек ира дрво руби, (СП)
	Наједном зач ух сек иру дрво руби, (ПизШ)
(Разл ик а сек ира / сек иру. Иза зачух зарез у СП.)
2	Познадох њен глас звон ик а у присенк у; (СП)
познадох њен глас звонк и у присенк у; (ПизШ)
(Разл ик а звон ик а / звонк и.)
5
како над гнездом разорен им кук а, (СП)
како над гнездом разорен им кук а (ПизШ)
(У СП зарез на крај у стих а.)
– У СП и СД (стр. 265) пес ма се не разл ик ује.
НАЗАД

Рађање планина . – СП, стр. 295–296; ПизШ, стр. 113.

– У збирц и Птице на чес ми нас лов пес ме је „Рађање план ине“.
1
Док идеш, идеш план ином,
20
праш ине ту надувô, (СП)
праш ине ту надуво, (ПизШ)
(У СП дуж ина на глаголу надуво.)
22
да прах и камен слепе, (СП)
да прах и камен слепе (ПизШ)
(У СП зарез на крај у стих а.)
– У СП и СД (стр. 266) пес ма се не разл ик ује.

НАЗАД

Горски поток . – СП, стр. 297; ПизШ, стр. 100.

1	У рано јут ро, још не беше зора,
4
украде овн у звонке меден ице, (СП)
украде овн у звонке меден ице (ПизШ)
7
и кришом узе свирале чобана, (СП)
и кришом узе свирале чобана (ПизШ)
8
па зас вира у њих, да ли се учин и, (СП)
па зас вира у њих, да ли се учин и (ПизШ)
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9

чујем царића, и кос а и жун у. (СП)
чујем царића, и кос а, и жун у (ПизШ)
(Разл ик а у интерп ункц ији на крај у стихова.)
15
уз пут украде белца од коњан ик а (СП)
	Усп ут украде белца од коњан ик а (ПизШ)
(Разл ик а уз пут / усп ут.)
– У СП и СД (стр. 267) пес ма се не разл ик ује.
НАЗАД

Изненађење. – Сп, стр. 298–299; пизШ, стр. 100.

1
16

Изг убил и се једном бил и
гавран гакће с церића: (СП)
гавран граче с церића: (ПизШ)
(Разл ик а гакће / граче.)
23
испод лис ки, кес тенова. (СП)
испод лес ки, кес тенова. (ПизШ)
(Разл ик а лис ки / лес ки.)
29	Уто викн у радос на бак а: (СП)
	Утом викн у радос на бак а: (ПизШ)
(Разл ик а уто / уто.)
30
– Врат и се, ево ћурак а, (СП)
Врат и се, ево ћурак а (ПизШ)
(У СП зарез на крај у стих а.)
– У СП и СД (стр. 268) пес ма се не разл ик ује.
НАЗАД

НАЗАД

НАЗАД

Ветар рвач . – СП, стр. 300–301; ПизШ, стр. 114.

1	Пут ме нанесе лане (СП)
	Пут ме нанесе једном (ПизШ)
(Разл ик а лане / једном.)
– Тринаес ти стих варијанте из збирке ПизШ, штампарс ком греш ком, не завршава се
знац има навод а.
21	Он им свима без по муке (СП)
	Он им свима без пом уке (ПизШ)
(Разл ик а по муке / пом уке.)
24
на сирото дрвеће, (СП)
на сирото дрвеће (ПизШ)
(У СП зарез на крај у стих а.)
– У СП и СД (стр. 269–270) пес ма се не разл ик ује.

Разговор са псом чуваром . – СП, стр. 302; СПо, стр. 71.
– У СПо нас лов пес ме је „Разговор са псом чуварем“.
1
И ја стреп им са старим псом чуварем (СП)
И ја стреп им са старим псом чуваром (СПо)
(Разл ик а чуварем / чуваром.)
22
мора се бдет и дубоко око куће (СП)
мора се бдит и дубоко око куће (СПо)
(Разл ик а бдет и / бдит и.)
– У СП и СД (стр. 271) пес ма се не разл ик ује.
Гатка о шуми . – СП, стр. 304–305; СПо, стр. 72.

1
Ја вол им скровит и живот шуме
– Нема разл ик а.
– У СП и СД (стр. 272–273) пес ма се не разл ик ује.
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Блага вест
НАЗАД

У дечјој библиотеци . – СП, стр. 311–312; СПо, стр. 91–92.

1
Читал а сам ти о див у,
– Нема разл ик а.
– У СП и СД (стр. 277–278) пес ма се не разл ик ује.
НАЗАД

Стасај брже, дете . – СП, стр. 313; ПЧ, стр. 110.

1

Једнога јут ра кад а се пренете (СП)
Једнога јут ра кад а се пренете, (ПЧ)
(У стих у из ПЧ на крај у стих а стоји зарез.)
3
Стас ај, стас ај, брже, дете, (СП)
Стас ај, стас ај брже, дете, (ПЧ)
(У СП зарез исп ред прилога брже.)
7
Стас ај, да и ти исп реп лећеш руке (СП)
Стас ај, да и ти исп реп лићеш руке (ПЧ)
(Разл ик а у обл ик у глагол а.)
у путеве што се по свој зем љи граде, (СП)
8
у путове што се по свој зем љи граде, (ПЧ)
(Разл ик а у множ ин и имен ице пут.)
11	Не дај без тебе да се све порад и. (СП)
	Не дај без тебе све да се порад и. (ПЧ)
(Измењен ред реч и у стих у.)
20
Стас ај, да живиш у зем љи која је (СП)
Стас ај да живиш у зем љи која је (ПЧ)
(У СП зарез иза прве реч и.)
21
из наше љубави пон ик ла и мук а, (СП)
пон ик ла из наше љубави и мук а, (ПЧ)
(Измењен ред реч и у стих у.)
Стас ај да газиш путевима што су (СП)
23
Стас ај да газиш путовима што су (ПЧ)
(Разл ик а у множ ин и имен ице пут.)
25
на њима ти ћеш видет и по ноћ и (СП)
на њима ти ћеш видет и и по ноћ и (ПЧ)
(У СП изос тав љен везник и.)
26
као да идеш сред белог дана; (СП)
као да идеш сред белога дана; (ПЧ)
(Разл ик а у виду придева.)
28
ник ад, ни наи ћ и на камен спот ицања. (СП)
ник ад, ни наи ћ и камен спот ицања. (ПЧ)
(У СП пос тоји предлог на.)
Једнога јут ра кад а се пренете (СП)
29
Срећног једног јут ра кад а се пренете, (ПЧ)
(У СП изос тав љен придев срећног.)
31
Стас ај, стас ај, брже, дете, (СП)
Стас ај, стас ај брже, дете, (ПЧ)
(У СП зарез исп ред брже.)
34
ставиш у темељ зграде започете. (СП)
ставиш у темеље зграде започете. (ПЧ)
(Разл ик а у број у имен ице темељ.)
– Пес ма из Сунчевих поданика (1962) подуд ара се с пес мом из СП и СД.
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ПТИЦ Е НА ЧЕСМИ
НАЗАД

Весели повртњак . – СП, стр. 317; ПЧ, стр. 52.

1	Куд год погледе над алеко пус тиш,
– У СП и СД (стр. 283–284) пес ма се не разл ик ује.
НАЗАД

Повратак у завичај. – СП, стр. 319–320; ПЧ, стр. 65–66.

1
13

Добро вече, шумс ки путови глуви
Што ме на рук ама у двориш те уне (СП)
Што ме на рук ама у двориш те уне, (ПЧ)
(У ПЧ зарез на крај у стих а.)
– У СП и СД (стр. 285–286) пес ма се не разл ик ује.

НАЗАД

Повратак у завичај. – ОС, ХI, 7. март 1954, бр. 2314.

На овом мес ту пос тоје следеће разл ике у однос у на основн у верзиј у:
што ми вас ветар у наручја тера. (ПЧ)
8
што ми те ветар у сретање тера. (ОС)
Добро вече, вечерња пољс ка сето. (ПЧ)
20
За добродош лиц у хвал а, пољс ка сето. (ОС)
25
Хвал а што ми ведро здравиц у нап и. (ПЧ)
Хвал а, ведро, што ми здравиц у нап и. (ОС)
– Пос ледња строфа је у цел ин и другач ија и глас и:
Добро вече, пчеле у пчел ињак у
и успомена ран их слатко саће.
Добро вече, дет ињс тво скривено у мрак у,
и ви, тихе, у грању, стрехе домаће.

ЗЛАТНИ ЛЕПТИР
Златни лептир
НАЗАД

Златни лептир – СП, СД, ЗЛ 46, ЗЛ 54.

1	У зем љи некој (СП, СД)
	У зем љи је некој (ЗЛ 46, 54)
(У ЗЛ 46 и 54 – 3. лице презента глагол а јес ам.)
4
пород ица живел а (СП, СД, ЗЛ 54)
пород ица живел а, (ЗЛ 46)
(У ЗЛ 46 запета на крај у стих а.)
5
жутог Мрава Џина. (СП, СД, ЗЛ 54)
жутога Мрава Џина. (ЗЛ 46)
(У ЗЛ 46 одређен и вид придева.)
14
За сву дец у не могô (СП)
За сву дец у не мого (СД, ЗЛ 46, 54)
(У СП дуж ина на глаголу.)
26
најм лађег свог сина, (СП, СД, ЗЛ 54)
најм лађег свога сина, (ЗЛ 46)
(У ЗЛ 46 одређен и вид у ген ит ив у прис војног придева свој.)
– У СП, СД и у ЗЛ 54 стихови 22–29 чине посебн у строфу, што у ЗЛ 46 није случај. У СП
и СД стихови 30–34 чине посебн у строфу, што није случај у ЗЛ 46 и 54.
31
до план инс кога вира, (СП, СД, ЗЛ 46)
до план инс ког вира, (ЗЛ 54)
(У СП и СД и ЗЛ 46 одређен и вид придева.)
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– Стихови 35–48 одвојен и су у засебн у строфу у СП, СД и ЗЛ 46, што у ЗЛ 54 није
случај.
35	Кад бише пред пољан у, (СП, СД, ЗЛ 46)
	Кад бише пред пољан у (ЗЛ 54)
(У СП, СД и ЗЛ 46 запета на крај у стих а.)
37
из шумс ког гус та мрак а, (СП, СД, ЗЛ 54)
из шумс ког гус тог мрак а (ЗЛ 46)
(Разл ик а у ген ит ив у опис ног придева.)
38
упрт ио на раме (СП, СД, ЗЛ 54)
упрт ио на раме, (ЗЛ 46)
(У ЗЛ 46 запета на крај у стих а.)
створа неког нејак а, (СП, СД, ЗЛ 54)
39
створа неког нејак а (ЗЛ 46)
(У ЗЛ 46 нема запете на крај у стих а.)
– Стихови 38 и 39 из СП и СД имај у замењена мес та у ЗЛ 46 и 54.
41
„Донео сам ти“, рече, (СП, СД, ЗЛ 46)
„Донео сам ти, рече, (ЗЛ 54)
(У СД управн и говор потп уно под знац има навод а.)
42
„О, жено Мрава Џина, (СП, СД, ЗЛ 46)
	О, жено Мрава Џина, (ЗЛ 54)
(У СП и СД управн и говор поч иње знац има навод а.)
47
без иједног бића (СП, СД)
без иједнога бића (ЗЛ 46, 54)
маленога Црвића, (СП, СД)
51
маленога црвића, (ЗЛ 46, 54)
(У СП и СД Црвић је влас тита, а у ЗЛ 46 и 54 заједн ичк а имен ица.)
Дај и њега да купам (СП, СД)
57
Дај и њега да купам, (ЗЛ 46, 54)
(У СП и СД нема запете на крај у стих а.)
60
стигоше одозгоре (СП, СД)
слетеше одозгоре (ЗЛ 46, 54)
(Разл ик а у глаголу.)
63
и прозора, и врата (СП, СД, ЗЛ 46)
и прозора, и врата, (ЗЛ 54)
(У СП и СД нема запете на крај у стих а.)
67
ево још једног брата, (СП, СД)
ево још једног брата (ЗЛ 46)
(У СП и СД запета на крај у стих а.)
68
донео вам је тата.“ (СП, СД, ЗЛ 54)
довео вам је тата.“ (ЗЛ 46)
(Разл ик а у упот ребљеном глаголу.)
69
Јурн уше сви на гос та (СП, СД, ЗЛ 46)
Јурн уше сви на гос та, (ЗЛ 54)
(У СП и СД нема запете на крај у стих а.)
– Између 69. и 70. стиха у ЗЛ 46 налази се стих кога у СП и СД нема: „а бејаше их доста“.
71
„Благо нама, благо, што су те довел и. (СП, СД)
„Благо нама, благо, што су те довел и. (ЗЛ 46, 54)
(Стих у ЗЛ 46 и 54 одвојен у два стих а.)
72
Даћемо ти сут ра коњица зеленк а, (СП, СД)
Даћемо ти сут ра
коњица зеленк а, (ЗЛ 46, 54)
(У СП и СД објед ињена два стих а из ЗЛ 46 и 54.)
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73

скак авца с ливад а, од млеч ике млек а, (СП, СД)
скак авца с ливад а,
од млеч ике млек а, (ЗЛ 46, 54)
(У СП и СД објед ињена два стих а из ЗЛ 46 и 54)
75
Биће теби добро с децом Мрава Џина.“ (СП, СД)
Биће теби добро
с децом Мрава Џина.“ (ЗЛ 46, 54)
(У СП и СД објед ињена два стих а из ЗЛ 46 и 54.)
76
И Златк и слатко на душ и (СП, СД)
И Злат и слатко на душ и (ЗЛ 54)
	А и мајч иц и Злат и
прес латко је у душ и (ЗЛ 46)
78
„Благо мен и, благо, стече ми друж ина (СП, СД)
„Благо мен и, благо,
стече ми друж ина (ЗЛ 46, 54)
(У СП и СД објед ињена два стих а из ЗЛ 46 и 54.)
80
Стераћу му пос тељу од мирис ног сена (СП, СД)
	Прос трећу му пос тељу
од мирис ног сена, (ЗЛ 46, 54)
(У СП и СД објед ињена два стих а из ЗЛ 46 и 54; разл ик а у глаголу.)
81
исп лес ти чарапе повише колена; (СП, СД)
исп лес ти чарапе
повише колена; (ЗЛ 46, 54)
(У СП и СД објед ињена два стих а из ЗЛ 46 и 54.)
82
скројит и кош уљу и малене гаће (СП, СД)
скројит и кош уљу
и малене гаће (ЗЛ 46, 54)
(У СП и СД објед ињена два стих а из ЗЛ 46 и 54.)
84
И умес то мајке певат успаванке.“ (СП, СД)
И умес то мајке
певат успаванке.“ (ЗЛ 54)
	Увече ћу њем у
ја умес то мајке
певат успаванке.“ (ЗЛ 46)
	(У ЗЛ 46 пос тоји и прилог за мес то и лична замен ица ја, а у ЗЛ 54 исти су
стихови као у СП и СД, али прелом љен и у два стих а.)
89
о тихом попц у што зриче (СП, СД)
попч ићу што зриче (ЗЛ 46, 54)
(У ЗЛ 46 и 54 имен ица у дем ин ут ив у и нема опис ног придева.)
90
испод кућнога прага, (СП, СД, ЗЛ 54)
испод људс кога прага, (ЗЛ 46)
(Разл ик а у опис ном придев у.)
94
где рас те златна трава – (СП, СД)
где рас те златна трава, (ЗЛ 46, 54)
(Разл ик а у интерп ункц ији на крај у стих а.)
100 „Чуднога ти је он кова, (СП, СД)
„Чудног ти он је кова, (ЗЛ 46)
„Чудног ти је он кова, (ЗЛ 54)
	(У СП и СД одређен и вид придева, а ЗЛ 46 и ЗЛ 54 разл ик уј у се по мес ту
глагол а.)
111
како се у шум и вел и, (СП, СД)
како се шумом вел и, (ЗЛ 46, 54)
(У СП и СД имен ица у лок ат ив у, а у ЗЛ 46 и 54 у инс трументалу.)
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– Између 112. и 113. стих а у ЗЛ 46 нал ази се стих: „без ног у и без репа“.
– Стихови 114–121 из СП и СД груп исан и су у посебн у строфу, што у ЗЛ 46 и 54 није
случај.
118
ни као нок ат мало (СП, СД; ЗЛ 54)
ни као нок ат мало, (ЗЛ 46)
(У СП и СД нема запете на крај у стих а.)
– Стихови 121–133 у СП, СД и ЗЛ 46 одвојен и су у посебн у строфу, што у ЗЛ 54 није
случај.
120 ни репа, ни рук у, ни ног у (СП, СД, ЗЛ 54)
нема рук у ни ног у (ЗЛ 46)
(Прош ирен у СП и СД.)
– Између 123. и 124. стиха у ЗЛ 46 и ЗЛ 54 налази се стих кога у СП и СД нема: „уместо
за свог сина“.
124 могао га је узет и (СП, СД)
могô га је узет и (ЗЛ 46, 54)
(У ЗЛ 46 и 54 дуж ина на глаголу.)
133 од лопова да чува.“ (СП, СД)
од лопова да чува...“ (ЗЛ 46, 54)
(Разл ик а у интерп ункц ији на крај у стих а.)
– Стихови 134–148 у СП и СД одвојен и су у посебн у строфу, што у ЗЛ 46 и 54 није
случај.
134	А наш је Мрвко Мрвић (СП, СД)
	А наш је црвић Мрвић (ЗЛ 46, 54)
(Разл ик а у имен у јунак а.)
138 мајк у, оца и дед а, (СП, СД, ЗЛ 46)
мајк у, оца и дед а (ЗЛ 54)
(У СП и СД запета на крај у стих а.)
139 и двес та и три стрица (СП, СД, ЗЛ 46)
и двес та и три стрица, (ЗЛ 54)
(У СП и СД нема запете на крај у стих а.)
140 и стрина и стрин ица. (СП, СД)
умиљатог лица (ЗЛ 46)
умиљатога лица (ЗЛ 54)
	(Потп уно разл ич ит и стихови СП и СД, а у ЗЛ 46 и ЗЛ 54 разл ик а у виду
придева.)
143 целу чет у сес тара (СП, СД)
целу чет у сес тара, (ЗЛ 46, 54)
(У СП и СД нема запете на крај у стих а.)
145 Јахô је поваздан скак авца зеленк а, (СП, СД)
Јах ао је поваздан
скак авца зеленк а, (ЗЛ 46, 54)
(Разл ик а у глаголу и прелом љенос ти стих а.)
146 поваздан је пио вина од куп ина, (СП, СД)
поваздан је пио
вина од куп ина (ЗЛ 54)
поваздан пио вина
слатког од куп ина, (ЗЛ 46)
	(Између СП, СД и ЗЛ 46, 54 разл ика у прелом у стиха, а између ЗЛ 46 и ЗЛ 54 у
томе што у старијем издању постоји описни придев и скраћен обл ик глагола.)
147 од млеч ике млек а, (СП, СД)
и од млеч ике млек а, (ЗЛ 46, 54)
(У ЗЛ 46 и 54 пос тоји везник на почетк у стих а.)
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148

сок а од јабук а. (СП, СД)
и сок а од јабук а, (ЗЛ 46, 54)
(У ЗЛ 46 и 54 пос тоји везник на почетк у стих а.)
– Иза 148. стих а у ЗЛ 46 и 54 стоји стих кога у СП и СД нема: „док му не буде мук а“.
151 у задовољс тву и срећ и; (СП, СД)
у задовољс тву, срећ и; (ЗЛ 46, 54)
(Умес то запете из ЗЛ 46 и 54 у СП и СД стоји везник.)
– Између стихова 153 и 154 у ЗЛ су стихови:
мож да је скак ао много,
мож да јео јабук а,
156 и наглас Мрвко кук а: (СП, СД)
и наглас Мрвић кук а: (ЗЛ 46, 54)
(Разл ик а у имен у јунак а.)
158 Џин, добрич ина стара, (СП, СД)
Џин, добрич ина стари, (ЗЛ 46, 54)
(Разл ик а у роду придева.)
160 Злата чајеве вари (СП, СД)
Злата чајеве вари, (ЗЛ 54)
(У СП и СД нема запете на крај у стих а.)
и сви певај у ноћу (СП, СД)
161
и сви певај у ноћу, (ЗЛ 46, 54)
(У СП и СД нема запете на крај у стих а.)
163 Ћут и, ћут и, мал и, дос та беше плача, (СП, СД)
Ћут и, ћут и, мал и,
дос та беше плача (ЗЛ 46, 54)
(У ЗЛ 46 и 54 стих прелом љен на два.)
– Између стихова 163 и 164 у ЗЛ 46 су стихови:
донеће ти лија
из сел а кол ача
164 донеће ти пчеле липовога саћа (СП, СД)
донеће ти пчеле,
да те развеселе,
липовога саћа. (ЗЛ 46)
донеће ти пчеле,
липовога саћа. (ЗЛ 54)
	(У ЗЛ 54 и СП и СД разл ик а само у прелом у стих а, а у ЗЛ 46 пос тоји и про
ширење стих а.)
165 Ћут и, тебе вол и сва чељад домаћа!“ (СП, СД)
Ћут и, тебе вол и
сва чељад домаћа.“ (ЗЛ 46, 54)
(Разл ик а у прелом у стих а.)
166	Али то не помаже. (СП, СД; ЗЛ 54)
	Али, мој добри Боже,
то ниш та не поможе. (ЗЛ 46)
	(Ослов љавање бога из ЗЛ изос тав љено је у СП и СД. У ЗЛ пос тојал а и реч
ништа и разл ик а у виду глагол а.)
173 Мрав Џин укопан стао, (СП, СД)
Мрав Џин укопан стао: (ЗЛ 46, 54)
(Разл ик а у интерп ункц ији на крај у стих а.)
174
жао му Мрвк а, жао, (СП, СД)
жао му Мрвића, жао (ЗЛ 46, 54)
(Разл ик а у имен у главног јунак а.)
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178

Дес ил а ту се сврак а, (СП, СД)
Дес ил а ту се сврак а (ЗЛ 46, 54)
(У СП и СД запета на крај у стих а.)
179 па рек ла: „Душа свак а (СП, СД)
па рече: „Душа свак а (ЗЛ 46, 54)
(У ЗЛ глагол у аорис ту, а у СП и СД у перфект у.)
185 јед ина она зна реч и (СП, СД)
јед ина зна она реч и (ЗЛ 46, 54)
(Распоред реч и у стих у.)
188 пре но што зора сине, (СП, СД; ЗЛ 54)
	Пре но што зора сине, (ЗЛ 46)
189 стић и ћемо на чард аке (СП, СД)
стићемо на чард аке (ЗЛ 46)
стић’ћемо на чард аке (ЗЛ 54)
(Разл ик а у обл ик у фут ура.)
190 као пау ч ина лаке (СП, СД)
ми пау ч ине лаке (ЗЛ 46, 54)
(У СП и СД компарац ија, а у ЗЛ 46 и 54 директно обраћање.)
194 и теш ке сузе рон и. (СП, СД)
и сузе теш ке рон и. (ЗЛ 46, 54)
(Распоред реч и у стих у.)
195	Пре но што зора син у (СП, СД)
	Пре него зора син у (ЗЛ 46, 54)
(Разл ик а у прилош кој одредби за време.)
(У СП и СД стихови између 192. и 198. чине посебн у строфу.)
200 краљица пау чја стара, (СП, СД)
краљица пау чја стара (ЗЛ 46, 54)
(У ЗЛ 46 и 54 нема запете на крај у стих а.)
201 а около ње хиљаду (СП, СД)
а око ње хиљаду (ЗЛ 46, 54)
(Разл ик а у прилош кој одредби за мес то.)
208 у том баш трен у дот ка (СП, СД, ЗЛ 46)
у том баш трен у дот ка, (ЗЛ 54)
(У СП и СД нема запете на крај у стих а.)
209 вел ик и ко ливад а (СП, СД)
вел ик и кô ливад а (ЗЛ 46, 54)
(У ЗЛ 46 и 54 дуж ина на поредбеној коп ул и.)
210 ћил им пред њене ноге. (СП, СД)
ћил им под њене ноге. (ЗЛ 46, 54)
(Разл ик а у предлог у.)
213 свилу као зора бледу. (СП, СД)
свилу ко зора бледу. (ЗЛ 46, 54)
(Разл ик а у поредбеној коп ул и.)
215 као стот ин у гребена, (СП, СД)
ко стот ин у гребена, (ЗЛ 46, 54)
(Разл ик а у поредбеној коп ул и.)
218	Она, чим спази Џина, (СП, СД)
	Како опази Џина, (ЗЛ 46)
	Како спази Џина. (ЗЛ 54)
	(У СП и СД продужен стих замен ицом на почетк у и разл ика у упот ребљеном
глаголу.)
220 „Јес у ли твоји мрави, (СП, СД, ЗЛ 54)
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„Јес у ли твоји мрави (ЗЛ 46)
(У СП и СД запета на крај у стих а.)
221 у име бога, здрави, (СП, СД)
у име бога здрави (ЗЛ 46, 54)
(У СП и СД запета на крај у стих а.)
224 Мрав Џин прво поћута, (СП, СД)
Мрав Џин прво поћута (ЗЛ 46, 54)
(У СП и СД запета на крај у стих а.)
227 „Мрави су моји здрави,“ (СП, СД)
„Мрави су моји здрави, (ЗЛ 46, 54)
(У СП и СД управн и говор у овом стих у завршен.)
228 дрш ћућ и најзад рече, (СП, СД; ЗЛ 54)
дрхћућ и најзад рече, (ЗЛ 46)
(Разл ик а у глаголу.)
229 „али ми сина Мрвића (СП, СД)
али ми сина Мрвића (ЗЛ 46, 54)
(У СП и СД управн и говор.)
236	Нас меш и се на то Пајк а, (СП, СД, ЗЛ 54)
	Нас меш и на то се Пајк а (ЗЛ 46)
(Разл ик а у распореду реч и у стих у.)
239 „Помоћ и ћу твоме син у, (СП, СД)
	Помоћу твоме син у, (ЗЛ 46)
	Помоћ’ћу твоме син у, (ЗЛ 54)
(Разл ик а у обл ик у фут ура.)
241 али ти мораш прво (СП, СД)
али ако ти прво (ЗЛ 46, 54)
(У ЗЛ погодбен и обл ик стих а, а у СП и СД глагол морат и.)
242 сабрат и мен и, Џине, (СП, СД)
сабереш мен и, Џине, (ЗЛ 46, 54)
(У СП и СД инфин ит ив, а у ЗЛ презент)
250 од мет вице и смиља (СП, СД)
од мет вице и смиља, (ЗЛ 46, 54)
(У СП и СД нема запете на крај у стих а.)
251 десет ин иц у капа. (СП, СД, ЗЛ 54)
десет ин иц у капа, (ЗЛ 46)
(Разл ик а у интерп ункц ији на крај у стих а.)
– Између 251. и 252. стих а из СП и СД у ЗЛ 46 нал азе се стихови:
и од план инс ког цвета
што рас те поред слапа
два-три подобра врга.
Треба ми од пап рат и
што се по гори злат и
семена до пет врећа,
и каранфил а шумс ког
хтел а бих још горећа
да ми се збере здел а.
252 Треба ми с бук ве, клена (СП, СД)
Треба ми са бук ве, с клена, (ЗЛ 46, 54)
(Разл ик а у предлог у и интерп ункц ији на крај у стих а.)
256 И уз пут ми се сет и (СП, СД)
И усп ут ми се сет и (ЗЛ 46, 54)
(У ЗЛ једначење по звучнос ти у прилош кој одредби.)
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262 Тад Џин се кроз плач јави: (СП, СД)
	Кроз плач тад Џин се јави: (ЗЛ 46, 54)
(Распоред реч и у стих у.)
264 мајч ице, на овом свет у (СП, СД)
мајч ице, по овом свет у (ЗЛ 46, 54)
(Разл ик а у предлог у.)
269 Вид арица усне стиш те: (СП, СД, ЗЛ 54)
Вид арк а усне стиш те: (ЗЛ 46)
(Разл ик а у обл ик у имен ице.)
275 немој јав љат и више.“ (СП, СД, ЗЛ 46)
немој јав љат и више!“ (ЗЛ 54)
(Разл ик а у интерп ункц ији на крај у стих а.)
276 Ту снага се врат и Џин у, (СП, СД; ЗЛ 54)
Тад снага се врат и Џин у, (ЗЛ 46)
(Разл ик а у предлог у; у СП и СД предлог за мес то, а у ЗЛ за време.)
278 „Овамо на план ин у, (СП, СД)
„Овамо на план ин у (ЗЛ 46, 54)
(У СП и СД запета на крај у стих а.)
– Стихови између 276. и 280. у ЗЛ 46 и 54 одвојен и су у посебн у строфу, док у СП и СД
чине неод војив у цел ин у са наредн им стиховима.
283 и на пос ао прилеже. (СП, СД)
и на посо прилеже. (ЗЛ 46, 54)
(Разл ик а у имен иц и пос ао.)
284	Нож ице им хит ре беже, беже, беже (СП, СД)
	Нож ице им хит ре
беже, беже, беже, (ЗЛ 46, 54)
(У СП и СД објед ињена два стих а из ЗЛ.)
285 од вреже до вреже, од цвета до цвета, (СП, СД)
од вреже до вреже,
од цвета до цвета, (ЗЛ 46, 54)
(У СП и СД објед ињена два стих а из ЗЛ.)
286 с макове чах уре па до сунцок рета. (СП, СД)
с макове чау ре
па до сунцок рета. (ЗЛ 46, 54)
(У СП и СД објед ињена два стих а из ЗЛ.)
287 Руч ице им хит ре журе, журе, журе, (СП, СД)
Руч ице им хит ре
журе, журе, журе, (ЗЛ 46, 54)
(У СП и СД објед ињена два стих а из ЗЛ.)
288 сад су испод бора, па онд а у трен у (СП, СД)
сад су испод бора
па онд а у трен у (ЗЛ 46, 54)
(У СП и СД објед ињена два стих а из ЗЛ.)
290 Збира Мрав Џин, збира, од жира до жира, (СП, СД)
Збира Мрав Џин, збира,
од жира до жира, (ЗЛ 46, 54)
(У СП и СД објед ињена два стих а из ЗЛ.)
291 од круне до круне; врећ ице се пуне. (СП, СД)
од круне до круне;
врећ ице се пуне. (ЗЛ 46, 54)
(У СП и СД објед ињена два стих а из ЗЛ.)
292 Гом ил а, гом ил а, семена је сил а (СП, СД)
Гом ил а, гом ил а.
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семена је сил а (ЗЛ 46, 54)
(У СП и СД објед ињена два стих а из ЗЛ.)
293 већ у врећу пало, (СП, СД, ЗЛ 54)
већ у вреће пало, (ЗЛ 46)
(Разл ик а у број у имен ице.)
294 ниједнога зрна у шум и не оста, (СП, СД)
ниједнога зрна
у шум и не оста, (ЗЛ 46, 54)
(Разл ик а у прелом у стих а и одређенос ти вид а придева.)
295 али све то мало, све то беше мало, мало, (СП, СД)
али све то мало,
све то беше мало, (ЗЛ 46, 54)
(У СП и СД објед ињена два стих а из ЗЛ.)
296 ни пол а што сед а Пајк а заповед а. (СП, СД)
ни пол а што сед а
	Пајк а заповед а, (ЗЛ 46, 54)
(У СП и СД објед ињена два стих а из ЗЛ.)
– Између 296. и 297. стих а у ЗЛ 46 је стих:
и дан би на крај у.
297	Кол ико било да било, (СП, СД, ЗЛ 46)
	Кол ико било, било. (ЗЛ 54)
307 на стот ин у ужас а; (СП, СД)
стот инама ужас а (ЗЛ 46, 54)
(У СП и СД лок ат ив једн ине, а у ЗЛ инс трументал множ ине.)
312 што сам данас добре воље. (СП, СД)
што данас добре сам воље. (ЗЛ 46, 54)
(Распоред реч и у стих у.)
313	Него трч и у поље (СП, СД)
	Него трч и у поље, (ЗЛ 46, 54)
325 али му Мрвк а жао, (СП, СД)
али му Мрвк а жао (ЗЛ 46, 54)
(У СП и СД запета на крај у стих а.)
328 „Прес пијте ноћ куд који, (СП, СД, ЗЛ 46)
„Прос пите ноћ куд који, (ЗЛ 54)
(Разл ик а у глаголу.)
334 И мрав скак и хита од травке до жита, (СП, СД)
И мрав свак и хита
од травке до жита, (ЗЛ 46, 54)
(У СП и СД објед ињена два стих а из ЗЛ.)
335 и мален се пуже уз јеле, уз руже. (СП, СД)
и мален се пуже
уз јеле, уз руже. (ЗЛ 46, 54)
(У СП и СД објед ињена два стих а из ЗЛ.)
336 Стрес а, стрес а, стрес а рос иц у са врес а, (СП, СД)
Стрес а, стрес а, стрес а,
рос иц у са врес а (ЗЛ 46, 54)
(У СП и СД објед ињена два стих а из ЗЛ.)
337 са дик ина ока и са бос иок а. (СП, СД)
са дик ина ока
и са бос иок а (ЗЛ 46, 54)
(У СП и СД објед ињена два стих а из ЗЛ.)
338	Нак уп ил и тако дубоке ведрице, (СП, СД)
	Нак уп ил и тако
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дубоке ведрице (ЗЛ 46, 54)
(У СП и СД објед ињена два стих а из ЗЛ.)
339 па Џин нос и Пајк и, пау кова мајк и, (СП, СД)
па Џин нос и Пајк и
пау кова мајк и (ЗЛ 46, 54)
(У СП и СД објед ињена два стих а из ЗЛ.)
341 Сав милош та суш та пред ноге јој спуш та. (СП, СД)
Сав милош та суш та
пред ноге јој спуш та. (ЗЛ 46, 54)
(У СП и СД објед ињена два стих а из ЗЛ.)
– Између 341. и 342. стиха из СП и СД у ЗЛ 46 налазе се две строфе (од 10 и 25 стихова):
Она тад у смех прш те:
„Да ли си Џине, крш тен!
Мој драг и, ведра ова
неће ти бит и дос та
ни за пет праменова.“
Зам иш љен Мрав се жут и
кроз план ин у упут и
брин ућ и шта да чин и
јер рос у по план ин и
ветар стаде да крун и.

345
348

Усп ут га среле пчеле
па Мрав у Џин у веле:
„Нуд имо ти своја
за кутлове крилца.“
А стрш љен и зује:
„И ми своја крилца.“
Птице са свих страна:
„Ми кљунове своје
да ти позобамо
кап љице са грана
пре но што се скруне.“
Моба Мрава Џина
сад се свуд а прос у
и пре вет ра шумс ку
сву пок уп и рос у
па Џин старина
и цел а друж ина
опет носе Пајк и
пау кова мајк и.
И Мрав Џин јој збори:
„Што је росе било
по зеленој гори
све се пок уп ило.
Сад каж и мен и реч и
којима све се леч и.“
којима све се леч и (СП, СД)
којима све се леч и, (ЗЛ 46, 54)
(У СП и СД нема запете на крај у стих а.)
и као кринови беле: (СП, СД)
и ко снегови беле: (ЗЛ 46, 54)
(Разл ик а у поређењу.)
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350

свуд а по шум и лете. (СП, СД)
по шум и свуд а лете. (ЗЛ 46, 54)
(Распоред реч и у стих у.)
351 Иди сад без чек ања, (СП, СД)
Иди сад без чек ања (ЗЛ 46, 54)
(У СП и СД запета на крај у стих а.)
352 па је са плота, са грања (СП, СД)
па је с плота, са грања (ЗЛ 46, 54)
(Разл ик а у предлог у са.)
353 и са ливаде свуц и. (СП, СД)
и са ливад а свуц и. (ЗЛ 46, 54)
(Разл ик а у број у имен ице.)
355 да ми буду у руц и“. (СП, СД)
да ми буду у руц и. (ЗЛ 46, 54)
(У СП и СД завршен управн и говор.)
356 Мрав Џин ноћ прос пава у бризи с друж ином (СП, СД)
Мрав Џин ноћ прос пава
у бризи с друж ином (ЗЛ 46, 54)
(У СП и СД објед ињена два стих а из ЗЛ.)
357 и чим зора плава прос у се план ином, (СП, СД)
и чим зора плава
прос у се план ином, (ЗЛ 46, 54)
(У СП и СД објед ињена два стих а из ЗЛ.)
358 он пој ури смес та од мес та до мес та. (СП, СД)
он пој ури смес та
од мес та до мес та (ЗЛ 46, 54)
(У СП и СД објед ињена два стих а из ЗЛ.)
359 Мил и, мил и, мил и, мота, мота, мота, (СП, СД)
Мил и, мил и, мил и,
мота, мота, мота (ЗЛ 46, 54)
(У СП и СД објед ињена два стих а из ЗЛ.)
360 свил иц у са плота, са грања, са траве, (СП, СД)
свил иц у са плота,
са грања, са траве, (ЗЛ 46, 54)
(У СП и СД објед ињена два стих а из ЗЛ.)
362 Брза, брза, брза, трза, трза, трза (СП, СД)
Брза, брза, брза,
трза, трза, трза, (ЗЛ 46, 54)
(У СП и СД објед ињена два стих а из ЗЛ.)
363 треперав у свак у пау ч ин у, трак у. (СП, СД)
треперав у свак у
пау ч ин у, трак у. (ЗЛ 46, 54)
364 Руч ице им мале већ су намотале (СП, СД)
Руч ице им мале
већ су намотале (ЗЛ 46, 54)
(У СП и СД објед ињена два стих а из ЗЛ.)
365 сто чет ири вретена. (СП, СД)
сто чет ри вретена: (ЗЛ 46, 54)
сто чет ири вретена: (ЗЛ 46)
(Разл ик а у интерп ункц ији на крај у стих а и обл ик у броја.)
366	Не би тако брзо ни човек ни жена (СП, СД)
не би тако брзо
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ни човек ни жена (ЗЛ 46, 54)
(У СП и СД објед ињена два стих а из ЗЛ.)
367 свилу намотал и као мрави мал и (СП, СД)
свилу намотал и
као мрави мал и, (ЗЛ 46, 54)
(У СП и СД објед ињена два стих а из ЗЛ.)
368	Кад а више нит и у шум и не оста, (СП, СД)
	Кад а више нит и
у шум и не оста, (ЗЛ 46, 54)
(У СП и СД објед ињена два стих а из ЗЛ.)
369 Џин пом ис ли дос та да ће пос ла бит и, (СП, СД)
Џин пом ис ли дос та
да ће пос ла бит и, (ЗЛ 46, 54)
(У СП и СД објед ињена два стих а из ЗЛ.)
370 па однесе пређу румен у и смеђу (СП, СД)
па однесе пређу
румен у и смеђу (ЗЛ 46, 54)
(У СП и СД објед ињена два стих а из ЗЛ.)
371 и као снег белу хрп у једн у целу. (СП, СД)
и као снег белу
хрп у једн у целу (ЗЛ 46, 54)
(У СП и СД објед ињена два стих а из ЗЛ.)
372 Спус ти све у крило вид арице Пајке, (СП, СД)
Спус ти све у крило
вид арице Пајке (ЗЛ 46, 54)
(У СП и СД објед ињена два стих а из ЗЛ.)
374 најзад чек ај ућ и да му каже реч и (СП, СД)
најзад чек ај ућ и
да му каже реч и (ЗЛ 46, 54)
(У СП и СД објед ињена два стих а из ЗЛ.)
375 којима ће моћ и Мрвк а да излеч и. (СП, СД)
којима ће моћ и
Мрвк а да излеч и (ЗЛ 46, 54)
(У СП и СД објед ињена два стих а из ЗЛ.)
377 „Как ве ми то окрајке (СП, СД)
„Как ве то окрајке (ЗЛ 46, 54)
(У СП и СД пос тоји дат ив замен ице ја.)
381 ти конц и пок ид ан и. (СП, СД)
ти конц и пок ид ат и. (ЗЛ 46, 54)
(У СП и СД трпн и глаголс ки придев, а у ЗЛ инфин ит ив.)
384	Како је јут рос било (СП, СД)
	Како је јут рос било, (ЗЛ 46, 54)
(У СП и СД нема запете на крај у стих а.)
385 не зам рс ив ни ретк а. (СП, СД)
не пок ид ав ни ретк а. (ЗЛ 46, 54)
(Разл ик а у упот ребљеном глаголу.)
386 Већ опет из почетк а (СП, СД)
	Па опет испочетк а (ЗЛ 46)
(Разл ик а у предлог у и једначење по звучнос ти у прилош кој одредби у ЗЛ.)
388 Мотај трак у по трак у. (СП, СД, ЗЛ 54)
мотај трак у по трак у, (ЗЛ 46)
(Разл ик а у интерп ункц ији на крај у стих а.)
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– Између 388. и 389. стих а у ЗЛ су стихови:
сто и тридесет стопа
подугачк у ми свак у,
и нек а свак а светли
као да је од злата,
и нек а намотата
буде пре него петли
идућу зору јаве.
390 са сином Мрвком шта ћеш.“ (СП, СД)
са Мрвком сином шта ћеш.“ (ЗЛ 46, 54)
(Распоред реч и у стих у.)
391 Ту Мрав Џин зап лак а се. (СП, СД, ЗЛ 54)
Ту Мрав Џин зап лак а се, (ЗЛ 46)
(Разл ик а у интерп ункц ији на крај у стих а.)
– Између 391. и 392. стих а из СП и СД у ЗЛ 46 нал азе се стихови:
на те њезине реч и,
с мил ион својих мрава;
на груд и клон у му глава,
јер сву изг уби наду
да ће и пос ле тога
пос ла узалуднога
лек Мрвк у да му даду.
392	Али, ето ти чуд а, (СП, СД)
	Али ето ти чуд а, (ЗЛ 54)
И ето опет чуд а, (ЗЛ 46)
398 до зеба и царића (СП, СД, ЗЛ 54)
па до птица царића, (ЗЛ 46)
399 и сва жуђах у крил а (СП, СД)
и сва нуђах у крил а, (ЗЛ 46, 54)
(Разл ик а у глаголу.)
407 срећно су окончал и. (СП, СД)
срећно су докончал и. (ЗЛ 46, 54)
(Разл ик а у глаголу.)
409 опет Џин у на леђа (СП, СД)
опет Џин у на леђа, (ЗЛ 46, 54)
(У СП и СД нема запете на крај у стих а.)
416
мајч ице, што ти каза, (СП, СД; ЗЛ 54)
мајч ице, ти што каза, (ЗЛ 46)
(Разл ик а у распореду реч и.)
418
зрачн у опет са стаза, (СП, СД)
опет зрачн у са стаза, (ЗЛ 46, 54)
(Разл ик а у распореду реч и.)
429 певај му само ово (СП, СД)
певај му само ово, (ЗЛ 46, 54)
(У СП и СД нема запете на крај у стих а.)
430 редом слово по слово; (СП, СД)
редом слово по слово, (ЗЛ 46)
редом, слово по слово, (ЗЛ 54)
(Разл ик а у интерп ункц ији на крај у стих а.)
432	Лул ало, Лал ало, (СП, СД; ЗЛ 54)
„Лул ало, лал ало, (ЗЛ 46)
(У ЗЛ управн и говор.)
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451

па дрш ћућ упита: (СП, СД)
па дрхћућ и упита: (ЗЛ 46, 54)
(Разл ик а у глаголу.)
457 и знај, добро ће бит и!“ (СП, СД)
и знај: добро ће бит и!“ (ЗЛ 46, 54)
(Разл ик а у интерп ункц ији у сред ин и стих а.)
458	Кућ и тад а џин крете, (СП, СД)
	Кућ и тад џин се крете (ЗЛ 46, 54)
(У СП и СД запета на крај у стих а.)
462 свак у себи понав ља (СП, СД)
свак у себи понав ља, (ЗЛ 46, 54)
(У СП и СД нема запета на крај у стих а.)
463 да не позаборав ља. (СП, СД; ЗЛ 54)
да не позаборав ља (ЗЛ 46)
(У СП и СД тачк а на крај у стих а.)
– Између 463. и 464. стих а СП и СД у ЗЛ 46 нал азе се стихови:
реч ице нит и слога
зап ис а чудес нога.
465 чуј у, Мрвко сиромах, (СП, СД)
чуј у Мрвко сирома’ (ЗЛ 54)
чуј у Мрвко сирома’ (ЗЛ 46)
468	А Џин му рече благо: (СП, СД)
Тад Џин му рече благо: (ЗЛ 46, 54)
(Умес то везник а у СП и СД, у ЗЛ је прилог.)
471 опет ћеш бит и чио. (СП, СД)
опет ћеш бит и чио: (ЗЛ 46, 54)
(Разл ик а у интерп ункц ији на крај у стих а.)
472 Из горе, из далек а, (СП, СД)
из горе, из далек а, (ЗЛ 46, 54)
(У СП и СД вел ико слово на почетк у стих а.)
474 И стаде бриж но, тихо, (СП, СД)
И стаде бриж но, тијо (ЗЛ 46, 54)
(Разл ик а у интерп ункц ији на крај у стих а и у обл ик у придева.)
475 бројан иц у да броји (СП, СД; ЗЛ 54)
бројан иц у да броји: (ЗЛ 46)
(У ЗЛ две тачке на крај у стих а.)
– Стихова 476. и 477. из СП и СД нема у ЗЛ 46, али се у ЗЛ 46 иза 475. стих а нал ази
пес ма од три строфе:
„Лул ало, лал ало,
папало, спавало,
крил а сањало,
замотавало.
Вет ри га љуљал и,
од зла га чувал и.
Дијало, нијало,
чау ру свијало,
у свилу повијало.
Вет ри га љуљал и,
од зла га чувал и.
Сунца заж уд ило,
па се пробуд ило
794

ПОЧЕТАК

ТРАЖИ

________ Напомене ________

САДРЖАЈ

међу свил ама,
међу вил ама.
Вет ри га љуљал и,
од зла га чувал и.“
Бројаше Мрав Џин тако (СП, СД)
Бројао Мрав Џин тако (ЗЛ 46, 54)
(Разл ик а у глаголс ком времен у.)
480 док пес ма пол агана, (СП, СД)
док пес ма пол агана (ЗЛ 46, 54)
(У СП и СД запета на крај у стих а.)
489 као краљевс ко дете; (СП, СД)
као краљевс ко дете, (ЗЛ 46)
као краљевс ко дете (ЗЛ 54)
(Разл ик а у интерп ункц ији на крај у стих а.)
493 И тако Мрвко пос та (СП, СД)
И тако Мрвић пос та (ЗЛ 46, 54)
(Разл ик а у имен у главног јунак а.)
494 лопта мал а, свилена, (СП, СД)
лопта мал а свилена, (ЗЛ 46, 54)
(Разл ик а у интерп ункц ији на крај у стих а.)
500 свог маленога Мрвк а (СП, СД)
маленога Мрвића, (ЗЛ 46, 54)
(Разл ик а у имен у главног јунак а и одређенос ти вид а придева.)
501 свог нес ређнога црвк а. (СП, СД)
нес рећнога црвића. (ЗЛ 46, 54)
(У ЗЛ нема прис војне повратне замен ице.)
– Између 501. и 502. стих а СП и СД у ЗЛ 46. нал азе се стихови:
	Ник ад га више нећу
видет и да се свија
у кот ур као змија.
502 Да је увек прок лета (СП, СД)
Да је увек прок лета, (ЗЛ 46, 54)
(У СП и СД нема запете на крај у стих а.)
503 и оног и овог света (СП, СД)
и овог и оног света, (ЗЛ 46, 54)
(У СП и СД нема запете на крај у стих а.)
513 њој семе по план ин и; (СП, СД)
њој свилу по план ин и; (ЗЛ 46, 54)
(Разл ик а у упот ребљеној имен иц и.)
514
то ми сад она чин и.“ (СП, СД, ЗЛ 46)
то ми сад она чин и (ЗЛ 54)
(У СП и СД знац и извод а на крај у стих а.)
„Туга нас, Мрвко, хвата, (СП, СД)
516
„Туга нас, Мрвко, хвата; (ЗЛ 46, 54)
(Разл ик а у интерп ункц ији на крај у стих а.)
517
без тебе ми не знамо (СП, СД)
без тебе ми не знамо, (ЗЛ 46, 54)
(У СП и СД нема запете на крај у стих а.)
518
шумом да се играмо.“ (СП, СД)
по шум и да играмо.“ (ЗЛ 46, 54)
(У СП и СД имен ица у инс трументалу, а у ЗЛ у лок ат ив у.)
478
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522

на бук ве неке гране (СП, СД)
на бук ве неке гране, (ЗЛ 46, 54)
(Разл ик а у упот ребљеној имен иц и.)
524 да док ле сан вечн и спава, (СП, СД)
да док ле Мрвић спава, (ЗЛ 46, 54)
(У СП и СД нема запете на крај у стих а.)
527 Тек ли су тако дан и, (СП, СД)
Тек ли су тако дан и (ЗЛ 46, 54)
(У СП и СД запета на крај у стих а.)
529 на гроб су Мрвков мал и (СП, СД)
на гроб су Мрвићев мал и (ЗЛ 46, 54)
(Разл ик а у имен у главног јунак а.)
– Стихови од 531. до 544. у СП и СД чине посебн у строфу, за разл ик у од ЗЛ 45 и 54.
534 сиђи до траве зелене, (СП, СД)
дођи у шуме зелене, (ЗЛ 46, 54)
(Разл ик а и у глаголу и у имен иц и.)
536 шумом да се играмо.“ (СП, СД)
по шум и да играм и.“ (ЗЛ 46, 54)
(У СП и СД имен ица у инс трументалу, а у ЗЛ у лок ат ив у.)
549 под бук вом звао и плако. (СП, СД; ЗЛ 54)
под граном бук ве плако: (ЗЛ 46)
	(Разл ика у интерп ункц ији на крају стих а. У СП и СД два глагол а и једна име
ница, а у ЗЛ обратно.)
– Између 549. и 550. стих а из СП и СД у ЗЛ 46 су стихови којих у СП и СД нема:
„Дођи, медо те зове,
даће ти опанке нове
и румен их трешања;
сиђи доле са грања.“
550 Дош ле и веверице мале, (СП, СД)
Дош ле и зеке мале (ЗЛ 46, 54)
(Разл ик а у упот ребљеној имен иц и.)
551 па су га звале, звале. (СП, СД)
па тихо зап лак але: (ЗЛ 46, 54)
(Сас вим разл ич ит и стихови.)
– Између 551. и 552. стих а СП и СД у ЗЛ 46. пос тоје стихови:
„Дођи, медо те зове,
даће ти опанке нове
и румен их трешања;
сиђи доле са грања.“
Дош ле и зеке мале
па тихо зап лак але:
„Дос та је било спања,
сиђи к нама са грања!“
– У ЗЛ 54. између 552. и 554. стих а пос тоје стихови којих у СП и СД нема:
„Дос та је плача било,
сиђи к нама са грања!“
553 звал а Мрвк а Мрвића, (СП, СД)
звал а тако Мрвића. (ЗЛ 46, 54)
(Разл ик а у имен у јунак а.)
554 И, збиља, једног дана (СП, СД)
И збиља једнога дана (ЗЛ 46, 54)
(У СД запета у сред ин и стих а.)
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555

пес ма се пол агана (СП, СД)
пес мица пол агана (ЗЛ 46, 54)
(У ЗЛ имен ица у дем ин ут ив у.)
556 у чах уриц и чул а: (СП, СД)
у чау риц и чу се: (ЗЛ 46, 54)
(Разл ик а у имен иц и и глаголс ком времен у.)
557 „Дос та је плача било, (СП, СД; ЗЛ 46)
„Дос та је плача било (ЗЛ 54)
(У СП и СД запета на крај у стих а.)
558 лепт ирак ја сам сад а (СП, СД)
лепт ирић ја сам сад а (ЗЛ 46, 54)
(Разл ик а у дем ин ут ив у.)
563 И Мрвко проби врата, (СП, СД)
И Мрвић проби врата, (ЗЛ 46, 54)
(Разл ик а у имен у јунак а.)
566 свилена крил а лак а. (СП, СД)
крил а свилена лак а. (ЗЛ 46, 54)
(Распоред реч и у стих у.)
568 Мрвко брзо упут и, (СП, СД)
Мрвић брзо упут и, (ЗЛ 46, 54)
(Разл ик а у имен у јунак а.)
569 Мрвко, лепт ирак жут и, (СП, СД)
Мрвић, лепт ирић жут и, (ЗЛ 46, 54)
(Разл ик а у дем ин ут ив у.)
572	Лепт ирак сав од злата (СП, СД)
	Лепт ирић сав од злата (ЗЛ 46, 54)
(Разл ик а у дем ин ут ив у.)
578 да Мрвк а свога сретн у, (СП, СД)
Мрвића свог да сретн у, (ЗЛ 46, 54)
(Распоред реч и у стих у и разл ик а у имен у главног јунак а.)
580 ужин у нуде му цветн у (СП, СД)
ужин у нуде цветн у, (ЗЛ 46, 54)
(У СП и СД пос тоји и замен ица он у дат ив у.)
584 пчеле трубе и трубе: (СП, СД)
пчеле трубе у трубе: (ЗЛ 46, 54)
(У СП и СД везник и, а у ЗЛ предлог у.)
586 лепт ирак сав од злата (СП, СД; ЗЛ 54)
лепт ирић сав од злата (ЗЛ 46)
(Разл ик а у дем ин ут ив у.)
590 „Наш Џин је имао право (СП, СД)
„Мрав Џин је имао право (ЗЛ 46, 54)
(У СП и СД прис војна замен ица наш, а у ЗЛ имен ица мрав.)
591 што црва диже с пута, (СП, СД)
што црва диже с пута: (ЗЛ 46)
што Црва диже с пута: (ЗЛ 54)
	(Разл ика у интерп ункц ији на крају стих а и у имен иц и црв као властитој, или
заједн ичкој.)
592 детенце сад је здраво, (СП, СД: ЗЛ 46)
детенце сад је здраво (ЗЛ 46)
(У СП и СД запета на крај у стих а.)
593 и криоца има жута.“ (СП, СД)
и крилца има жута.“ (ЗЛ 46, 54)
(Разл ик а у имен иц и због прел аза л у о.)
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594

И рече зек и зек а: (СП, СД; ЗЛ 54)
И рече зек а Зеце (ЗЛ 46)
(Промена и смис ла стих а због упот ребљен их имен ица.)
– Између 594. и 595. стих а у ЗЛ 46 је стих:
што је глас није мого: (ЗЛ 46)
595 „За доброга човек а (СП, СД; ЗЛ 54)
„Добром човек у деце (ЗЛ 46)
(У СП и СД придев и имен ица у акузат ив у, а у ЗЛ у дат ив у.)
596 деце ник ад није много, (СП, СД; ЗЛ 54)
ник ад а није много. (ЗЛ 46)
(У СП и СД прош ирење имен ицом деце.)
598 поред мил ион двес та (СП, СД)
и за мил ион двес та (ЗЛ 46, 54)
(Разл ик а у предлог у.)
599 мрави и за црвића (СП, СД)
зек а, мрави, црвића (ЗЛ 46, 54)
(Стих у ЗЛ је шири за једн у имен иц у, а измењен му је и смис ао.)
600 ситнога Мрвк а Мрвића.“ (СП, СД)
и друг их божјих бића.“ (ЗЛ 46)
и друг их на свет у бића.“ (ЗЛ 54)
605 „Хвал а ти, хвал а, хвал а,“ (СП, СД; ЗЛ 54)
„Хвал а ти, хвал а, хвал а, (ЗЛ 46)
(У СП и СД завршен управн и говор.)
607 „Мрвк у си крил а дал а. (СП, СД)
Мрвк у си крил а дал а. (ЗЛ 46, 54)
(У СП и СД на почетк у стих а знац и навод а.)
612 Хвал а ти, па ма бил а (СП, СД)
Хвал а ти, ма ма бил а, (ЗЛ 46, 54)
(У СП и СД нема запете на крај у стих а.)
613 чаробн ице и вил а.“ (СП, СД; ЗЛ 46)
чаробн ице и вил а!“ (ЗЛ 54)
(Разл ик а у интерп ункц ији на крај у стих а.)

Бубамара
НАЗАД

Татин одлазак у зем љу снова . – СП, стр. 349; БМ, стр. 5–6.

1	Уснио у болес ти тата
Тата је сео, а коњи (СП)
9
Тата је сео а коњи (БМ)
(У СП пос тоји зарез исп ред везник а а.)
16
вет ри прес тал и да језде, (СП)
вет ри стал и да језде, (БМ)
(Измењен обл ик глагол а у СП.)
39
отворил а се широм, (СП)
отворил а се широм (БМ)
(У БМ нема зареза на крај у стих а.)

НАЗАД

Први дан у зем љи снова . – СП, стр. 351–352; БМ, стр. 7–9.

1
26

Све у тој зем љи где је пао
и слатко зачаврљал а: (СП)
и слатко зачеврљал а: (БМ)
(Промењен обл ик глагол а.)
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27

НАЗАД

„Ми смо овде као и ти саме (СП)
„Ми смо овде као и ти сама (БМ)
(Опис ни придев у СП у множ ин и, а у БМ у једн ин и.)

Бубамара. – СП, стр. 353–355; – Буба-Мара (БМ, стр. 10–12)

1
8

И прис нило се тат и
необична Бубамара, (СП)
необична Буба-Мара, (БМ)
	(Као и у осмом стих у и нас лову песме, тако је у целој књизи у СП реч Бубама
ра сложен ица, а у БМ је полус ложен ица са црт ицом.)
11
као жито зрело у доба жега (СП)
11 и 12 као жито зрело
у доба жега (БМ)
(У СП два стих а из БМ спојена у јед ан.)
18
ако немаш кћери ни синова, (СП)
ако немаш кћери ни синове: (БМ)
	(У СП имен ица синови у ген ит ив у множ ине, а у БМ у акузат ив у множ ине.
Разл ик ује се и интерп ункц ијс ки знак на крај у стих а.)
28
да у наручј у њишем (СП)
да у наручј у нишем (БМ)
(У БМ упот ребљен обл ик глагол а нихати, а у СП глагол а њихати.)
33
дигла с његових длана, (СП)
дигла се с његових длана, (БМ)
(У БМ повратн и глагол дићи се.)
41
„Имао сам кћерк у и сина, (СП)
„Имао сам ћерк у и сина, (БМ)
(Разл ик ује се обл ик имен ице: кћерк а / ћерк а.)
Раст уж и се Бубамара (СП)
49
Раст уж и се Буба-Мара (БМ)
(Сас тав љено и рас тав љено пис ање реч и Бубамара.)
– Пос ле 50. стих а из СП: „па узе да разговара:“ у БМ пос тоје још и стихови:
„Ја чес то на зем љу лет им,
а не мог у да се сет им,
која би то деца бил а
52
што кад трче по баш ти, (СП)
што кад трче где по баш ти (БМ)
	(У СП изос тав љен а упитно-однос на замен иц а где и став љен зарез на крај у
стих а.)
што имај у вел ик а уста, (СП)
54
што имај у вел ик а уста (БМ)
(У СП зарез на крај у стих а.)
58
што воле из Клас нића
59
бак у и деду?“ (СП)
што воле из Клас нића бак у
и деду?“ (БМ)
(Разл ич ит прелом стих а.)

НАЗАД

Бубамарин полазак . – СП, стр. 356–359; БМ, стр. 13–17.

1
2

И стао у сну тата
Бубамари да прича, (СП)
Буба-Мари да прича (БМ)
(Разл ич ито пис ање сложен ице и зарез на крај у стих а у СП.)
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23

и слож и, као цвеће, у кит у (СП)
и слож и ко цвеће у кит у (БМ)
	(У СП комп ар ац иј а изм еђ у зар ез а, разл ик а у пис ању комп ар ац ио н е ко
пул е.)
54
у коме је нес тало тате. (СП)
у ком је нес тало тате. (БМ)
(Дуж и обл ик однос не замен ице у СП.)
– Стихови 55–58 чине посебн у строфу у БМ, а у СП су спојен и.
и остао још да мол и: (СП)
65
и стао још да мол и: (БМ)
(Разл ич ит и су упот ребљен и глагол и.)
– Пос ле 79. стих а „име и сваком цвет у“ стоје још чет ири стих а у БМ:
Вид и имај у ли увек
чис то лице и рук у,
да ли се увек воле,
или се преп иру и тук у.“
– Од стих а „И довикн уле зеке:“ посебна је строфа у БМ.
101 „Добро се уз пут чувај (СП)
„Добро се усп ут чувај (БМ)
(Предлог уз одвојен од имен ице пут у СП.)
113 Златне Бубицемаре (СП)
Златне Бубице-Маре (БМ)
(Нач ин пис ања сложен ице.)
НАЗАД

У зверињаку. – СП, стр. 360–362; БМ, стр. 18–21.

1	Кроз градове и поља многа
около њега сјат и: (СП)
9
око њега сјат и: (БМ)
(Разл ик а у прилог у за мес то.)
16
нек и зец белога репа, (СП)
нек и зек а белога репа, (БМ)
(У БМ име из миља зека.)
– Између 24. и 25. стих а (по СП) у БМ пос тоји стих „и њих, и мам у, и бак у“.
– Између стихова 29. („сву са мном подел ил а“) и 30. („А слон се нас меја тад а“) у БМ
пос тоји цел а строфа (на стран и 19 БМ) од 16 стихова.
42
нос а тако вел икога?“ (СП)
нос а вел икога? (БМ)
(У БМ недос таје пок азна замен ица.)
47
негде у мојој близин и
48
са мном летовал а (СП)
у селу Бранковин и
са мамом летовал и (БМ)
(Садрж инс ке разл ике.)
50
и дал и твом мал ишан у
а он ми шапн уо збуњен (СП)
51
и умес то играчак а
дал и твом мал ишан у,
а он ми шапн уо тад а: (БМ)
(Садрж инс ке разл ике.)
55
да идеш у шуме, у жбуње.“ (СП)
да идеш у шуме зелене.“ (БМ)
(Садрж инс ке разл ике.)
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56

Ту је дос как утал а (СП)
Ту је тад дос как утал а (БМ)
(У СП нема прилога за мес то тад.)
57
и жаба из баре мал а (СП)
жаба из баре мал а. (БМ)
(У СП пос тоји везник и.)
– Између 57. и 58. стих а у БМ пос тоје стихови:
уста вел ик их као
у Раде кад а плаче,
и сва зеленож ута
као паче,
– Између 58. и 59. стих а пос тоји у БМ стих:
„Кре-ке, ке-ке,
ке-ке“
Ја сам она жаба што је (СП)
59
Ја сам жабица што је (БМ)
(У БМ дем ин ут ив имен ице жаба.)
62
за кој у су те мол ил а деца (СП)
и зап лак ал а ти деца: (БМ)
(Садрж инс ке разл ике.)
– Иза 65. стих а у БМ пос тоји „и вас, и маме, и баке“.
НАЗАД

Татин сусрет са Месецом . – СП, стр. 363–366; БМ, стр. 22–26.

1
23

Чин ило се у сну тат и
и Месец у старом је рẽко (СП)
и Месец у старом је реко (БМ)
(Пос тоји дуж ина на реко у СП.)
39
чик а-Месец у о вама (СП)
чик а Месец у о вама (БМ)
(У СП чика-Месецу као полус ложен ица са црт ицом.)
40
и само што није плãко, (СП)
и само што није плако, (БМ)
(У СП пос тоји дуж ина на плако.)
79
то неће бит и кроз врата, (СП)
то неће бит и кроз врата; (БМ)
(Разл ик ује се интерп ункц ија на крај у стих а.)
80
већ ноћу, кад не слут и нико, (СП)
већ ноћу кад не слут и нико (БМ)
(У СП пос тоје два зареза у овом стих у.)
– Пос ле 82. стих а („доћ и ће вам опет тата“) у БМ одвојена нова строфа.
83
Доћ и ће у ваше снове (СП)
Доћ иће у ваше снове (БМ)
(Фут ур глагол а доћи нап ис ан рас тав љено у СП.)
88
Доће и донет и играчак а, (СП)
Доћ и ће и донет и играчак а, (БМ)
(Краћ и обл ик фут ура у СП.)
– Пос ле 89. стих а, у БМ пос тоји стих „па ни бак а“.
Миловаће вас по кос и, (СП)
91
И миловаће вас по кос и (БМ)
(У БМ пос тоји на почетк у стих а везник и.)
92
и узет и да вас хран и, (СП)
па узет и Радм илу да хран и, (БМ)
(Садрж инс ке разл ике.)
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93
да вас у наручј у нос и (СП)
– Умес то 93. стих а и након њега у БМ стоји:
и љут иће се што идете бос и,
кад ципел ице нове стоје.
96	Не бојте се, има на свет у (СП)
	О, не бојте се, има на свет у (БМ)
(У БМ пос тоји узвик и зарез иза њега.)
– Пос ле 100. стих а у БМ пос тоји:
	Пазите само дању
да га не ожалос тите чиме.“
НАЗАД

Сусрет татин са Сунцем . – СП, стр. 367–368; БМ, стр. 27–32.

1	Лутај ућ и тако кроз снове
6	Кад тамо, пос теља права (СП)
	Кад тамо пос теља права (БМ)
(Зарез у СП иза одредбе за мес то.)
10	А Сунце у ват реној рос и (СП)
	А сунце у ват реној рос и (БМ)
(Имен ица Сунце у СП вел ик им словом)
21	Али Сунце га тад спази (СП)
	Али сунце га тад а спази (БМ)
(Имен ица Сунце вел ик им словом и одредба за мес то у краћем обл ик у у СП.)
И рек ло је још Сунце тат и: (СП)
30
И рек ло је још сунце тат и: (БМ)
(Имен ица Сунце у СП вел ик им словом.)
И Сунце је отиш ло, а скут и (СП)
43
И сунце је отиш ло а скут и (БМ)
(Имен ица Сунце вел ик им словом и пос тоји зарез исп ред везник а а у СП.)

НАЗАД

Ветрови . – СП, стр. 369–370; БМ, стр. 31–33.

1	Поветарац је уто чело (СП)
	Поветарац је утом чело (БМ)
(Разл ик а у прилог у за време.)
врело помазио тат и, (СП)
2
помазио врело тат и, (БМ)
(Инвертован ред реч и.)
6
румен и и пун и злата (СП)
бел и и пун и злата (БМ)
(Садрж инс ка разл ик а.)
8
у крај где ви сте крећу – (СП)
у крај где ви сте крећу (БМ)
(У СП црта на крај у стих а.)
11
два створа чудна изглед а, (СП)
два створа чудна изглед а (БМ)
(Зарез на крај у стих а у СП.)
19
лепе румене дане (СП)
лепе, румене дане (БМ)
(У СП без зареза унутар стих а.)
– Пос ле стих а „сврат ише у улиц у ону“ пос тоји у БМ стих „близу пал илулс кој школ и“.
38
сад једно, сад друго; (СП)
сад једно, сад а друго; (БМ)
(Краћ и обл ик одредбе за време у СП.)
– Иза стих а „заш уш кајте им пок ривање“ у БМ пос тоји стих „око рамена и глава“.
– Нова строфа у БМ поч иње од стих а „Вет рови весељац и“.
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НАЗАД

Тата спасава децу од злих снова . – СП, стр. 371–372; БМ, стр. 34–36.

1
Ишао, ишао, ишао
– Између 11. и 12. стиха, после стиха у СП „у ноћним видела снима“, постојало је у БМ и:
бау ц и и баба-роге,
и крил ато неко цвеће,
и шума која се креће,
и као деца обу чене птице,
и на вод и жељезнице,
16
и лес тве којим се може (СП)
и уже којим се може (БМ)
(Садрж инс ке разл ике.)
26
Радм ил и и Бран у поћ и. (СП)
код Радм иле и Брана поћ и. (БМ)
(У СП влас тите имен ице у дат ив у, а у БМ у ген ит ив у.)
27	Обућ и ћемо дечје кап уте (СП)
	Обућ и ћемо кап уте (БМ)
(У СП пос тоји придев дечје.)
– Иза 27. стих а пос тојао је стих у БМ „као у меде жуте,“.
„Не идите до Брана и Раде (СП)
33
	Не идите код Брана и Раде (БМ)
(Разл ик а у упот ребљен им предлозима уз ген ит ив и у знац има навод а.)
неваљалц и сни-бау ц и! (СП)
35
неваљал и сни-бау ц и! (БМ)
(У СП на почетк у стих а изведена имен ица, а у БМ придев.)
Стот ин у хвата снаге (СП)
36
Стот ин у хват и снаге (БМ)
(Разл ик а и у ген ит ив у множ ине имен ице хват.)
– Иза 40. стих а по СП („далеко у свет утек ли“) у БМ је било:
далеко у свет утек ли,
да у сан не дол азе ником
и својом кукњавом и виком
поп лаш ил и су многе
бау ке и баба-роге.
48
да вам ноћу долете. (СП)
да вам у сан долете. (БМ)
(Садрж инс ке разл ике.)
НАЗАД

Тата спасава децу од болести . – СП, стр. 373–374; БМ, стр. 37–39.

1

И уз пут видео тата (СП)
И усп ут видео тата (БМ)
(У СП предлог уз није стоп љен са имен ицом пут.)
18
па уз пут причал и овако: (СП)
па усп ут причал а овако: (БМ)
	(У СП предлог уз није стоп љен са имен ицом пут, а глагол је у трећем лиц у
множ ине перфекта муш ког род а, док је у БМ у средњем роду.)
24
и зим и ћемо целу (СП)
и зим у ћемо целу (БМ)
(Имен ица зима у СП у дат ив у, а у БМ у акузат ив у једн ине.)
– Пос ле 25. стих а („став љат и их на муке“), стоји у БМ:
	Ето она мал а Рад а
из град а Беог рад а
веч ито се изува
и неу м ивена спава,
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а њен брат по хладноћ и
напоље ист рчава.
27
да на дец у јуришамо!“ (СП)
хајде да на њих јуришамо!“ (БМ)
(Садрж инс ке разл ике.)
36 и 37 па ник ад више неће
вребат и ичиј у дец у; (СП)
па ник ад више бос у
неће вребат и дец у; (БМ)
(Садрж инс ке разл ике.)
50
кад хоће да се пред ај у. (СП)
кад хоће да се пред аду: (БМ)
(Разл ик ује се интерп ункц ија на крај у стих а и глаголс ки обл ик.)
– Пос ле 50. стих а у БМ је било:
„Мол им те сад ме пус ти,
нећу дират и ник ад
твога Брана и Раду, ни друг у на свет у дец у!“
НАЗАД

Мађионичари . – СП, стр. 375–377; БМ, стр. 40–43.

1	Наи шао у сновима тата
4
што реч само једн у каж у, (СП)
што реч само каж у, (БМ)
(У СП изос тав љен број.)
– Пос ле 12. стих а („живе лепт ире и мраве“) у БМ је стајало: „и куце и маце;“.
16
„Ви, што све умете и знате, (СП)
„Ви што све умете и знате, (БМ)
(У СП зарез иза вок ат ива личне замен ице ви.)
да дец у свој у обиђе!“ (СП)
24
деч иц у свој у обиђе!“ (БМ)
(У СП везник да на почетк у стих а и имен ица децу није у дем ин ут ив у.)
32
да вет рова будем грана (СП)
да вет ра будем грана (БМ)
(У СП ген ит ив множ ине имен ице ветар, а у БМ ген ит ив једн ине.)
– Иза 35. стих а у БМ стоји:
и запевам, да сви чуј у,
пес му у срц у моме
одавно започет у:
„Ја вол им свој у Раду
и Брана
више него сву друг у
дец у на овом свет у!“
33	Али су равнодуш ни стари, (СП)
	Али су равнодуш ни, стари, (БМ)
(Без зареза у сред ин и стих а у СП.)
– Иза 43. стих а („свакога лепог дана“) у БМ: „и Радм илу и Брана“.
45
чак до њиховог град а, (СП)
чак до њиховог град а (БМ)
(Зарез на крај у стих а у СП.)
55
зеленом се осипал и росом. (СП)
зеленом су осипал и росом. (БМ)
	(У СП повратн и глагол у крњем перфект у. У БМ 55. стих је пос ледњи стих
пете строфе.)
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58

светлом нек ак вом косом. (СП)
светлом нек ак вом косом, (БМ)
(Разл ик а у интерп ункц ији на крај у стих а.)
– Иза 58. стих а у БМ пос тоје и стихови:
Буба-Мару, Сунце и Месец
са зем ље да поглед а.
НАЗАД

Татино буђење . – СП, стр. 378–380; БМ, стр. 44–48.

1
Дванаес те се ноћ и
– Пос ле 18. стих а „деца су твоја здрава.“ (СП) у БМ, без тачке на овом стих у, след и:
„и воле ме као и ти.“.
19
Светлош ћу обл ио сам (СП)
Светлош ћу обл ило сам (БМ)
(У СП глагол у муш ком, а у БМ у средњем роду.)
21
Цуриц и сам оставио пуно (СП)
Рад и сам оставио пуно (БМ)
(Садрж инс ке разл ике.)
23
дечк у ват рен их копаља; (СП)
Бран у ват рен их копаља; (БМ)
(Садрж инс ке разл ике.)
– Иза 25. стих а („наручја пуна здрав ља“) стоји у БМ:
Радос тан, радос тан буд и,
Сунце ти вест светлу јав ља!
– Након ових стихова у БМ поч иње нова строфа.
30
тебе се деца спомен у. (СП)
тебе се опомен у (БМ)
(Садрж инс ке разл ике.)
– Пос ле 30. стих а у БМ пос тоји:
и твојих миловања
и Радм ил а и Бране.
34
и сребрн их играчак а.“ (СП)
и сребрнога грања!“
(Садрж инс ке и интерп ункц ијс ке разл ике.)
Стигли су и вет ри јуж ни, (СП)
36
Стигли су и Вет ри јуж ни (БМ)
(Имен ица ветри је заједн ичк а у СП, а влас тита у БМ.)
наш ли смо твој у дец у (СП)
38
наш ли смо Радм илу и Брана (БМ)
(Садрж инс ке разл ике.)
40
и за кос у је вук ли (СП)
и за кос у их вук ли (БМ)
(У СП у акузат ив у је лична замен ица она, а у БМ они.)
41
да час пре вел ик а порас ту, (СП)
да час пре вел ик и порас ту, (БМ)
(У СП придев велики у муш ком роду, а у БМ у средњем роду у множ ин и.)
42
да буду час пре ђац и!“
да буду људ и и ђац и!“
(Садрж инс ке разл ике.)
44
допаде изнебух а, (СП)
допаде из небух а, (БМ)
(Предлог из у СП спојен са речј у небуха.)
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– Иза 52. стих а („Однел а сам им три мех а“) у БМ стоји:
три мех а пуна смех а,
поруке и поздраве
донете из даљине плаве.
– Наредна чет ири стих а (53–56) у СП се разл ик уј у од БМ, у којој гласе:
	Од среће су скоч ил и тад а,
на длан у ме је час Рад а
љуш кал а, а час Бране,
и дуге, дуге дане
причал а сам о теби само.
Шаљу ти они пуно
осмех а свога лица,
и суза некол ико...“
68
што га у дворц у има. (СП)
што у сну најлепшем има (БМ)
(Садрж инс ке разл ике.)
72
од страх а да та јава (СП)
од страх а да и та јава (БМ)
– Иза 73. стих а („Може као сан утећ и“) у БМ стоји:
да може ишчезнут и
ко сан што ишчезава
тај најдраж и кут му света.
– У изд ању СД Бубамара се сас вим подуд ара са изд ањем у СП.

ДЕТЕ У ТОРБИ
НАЗАД

Дете у торби. – Сп, стр. 383; ДуТ, стр. 7.

1	У цурице Тање
– Нема разл ик а.

НАЗАД

Велика ученица . – СП, стр. 384; ДуТ, стр. 8.

1	Учен ица Тања
– Нема разл ик а.
НАЗАД

Неустрашив. – СП, стр. 385; ДуТ, стр. 9.

1
13

НАЗАД

Игор као војн ик
јер је дечак у Игору (СП)
јер је дечк у Игору (ДуТ)
(Разл ик а дечак у / дечк у.)

Страх. – Сп, стр. 386; ДуТ, стр. 10.

1	Не знам шта је дечк у Саш и,
– Нема разл ик а.
НАЗАД

Чмавало. – СП, стр. 387; ДуТ, стр. 13.

1
Знам детенце чмавало
– Нема разл ик а.

НАЗАД

Живко лењивко. – СП, стр. 388; ДуТ, стр. 14.

1
Живко лењивко
– Нема разл ик а.

806

ПОЧЕТАК

ТРАЖИ

________ Напомене ________

САДРЖАЈ

НАЗАД

Анино знање . – СП, стр. 389; ДуТ, стр. 15.

1
Мад а не зна још сва слова
– Нема разл ик а.

НАЗАД

Гаталинка . – СП, стр. 390; ДуТ, стр. 16.

1	Ана, близ у твоје куће
– Нема разл ик а.

НАЗАД

Црвене бубе . – СП, стр. 391; ДуТ, стр. 17.

1	Нед алеко, Ана, крај забрана,
5
деце нарађа. (СП)
деце нарађа... (ДуТ)
(Интерп ункц ија на крај у стих а.)

НАЗАД

НАЗАД

Луткин намештај. – СП, стр. 393; ДуТ, стр. 18.

1	Ана, кад хоћеш да куп иш
– Нема разл ик а.

Брш љан циркузан . – СП, стр. 394; ДуТ, стр. 19.

1
Са татом си бил а, Ана,
– Нема разл ик а.

НАЗАД

Пес ма за Душана . – СП, стр. 395; ДуТ, стр. 23.

1
Душане, кад у шум у грунеш,
– Нема разл ик а.
НАЗАД

Жмура – СП, стр. 396; ДуТ, стр. 24.

1

НАЗАД

Иване, од ове липе (СП)
Иване, од ове Липе (ДуТ)
(Имен ица липа као влас тита и заједн ичк а.)

Парада. – Сп, стр. 399; ДуТ, стр. 25.

1	У малом бачком граду
– Нема разл ик а.
НАЗАД

Зидао дим кулу. – СП, стр. 400; ДуТ, стр. 26.

1
Зид ао дим кулу,
– Нема разл ик а.

НАЗАД

Дечји сан. – Сп, стр. 401–402; ДуТ, стр. 27–28.

1
Дете је у сну дубоком.
2	Наједном неко на окно: (СП)
наједном неко на окно: (ДуТ)
(У СП почетно слово прве реч и вел ико.)
24
пох ватао бау ке (СП)
пах ватао бау ке (ДуТ)
(У ДуТ штампарс ка греш ка: пахватао.)

НАЗАД

Белези крај пута . – СП, стр. 403–404; ДуТ, стр. 29–30.

1	Кад се возиш кол има ноћу,
– Нема разл ик а.
НАЗАД

Надметање . – СП, стр. 405; ДуТ, стр. 31.

1	Прис ус твовал а сам
– Нема разл ик а.
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НАЗАД

Богато детињство. – СП, стр. 406–407; ДуТ, стр. 35–36.

1	У дет ињс тву сам бил а кнег иња,
– Нема разл ик а.

НАЗАД

Необично школовање . – СП, стр. 408–409; ДуТ, стр. 37.

1	Учил а сам музик у
весел а сен ица смеђа. (СП)
7
весел а сел ица смеђа. (ДуТ)
(Разл ик а у имен у птице.)
11
и мед вед је стари пристô (СП)
и мед вед је стари прис то (ДуТ)
(Дуж ина на присто у СП.)

НАЗАД

Подигни на небо очи. – Сп, стр. 410–411; ДуТ, стр. 38–39.

1
Девојч ице, с времена на време
– Нема разл ик а.

НАЗАД

Мај. – Сп, стр. 412–413; ДуТ, стр. 40.

1
Ја сам мај сунчев вратар:
– Нема разл ик а.
НАЗАД

Сама је у соби бака . – СП, стр. 414–415; БВ, стр. 62–63.

1
2

Сама је у соби бак а,
слуша цврчк а са огњиш та, (СП)
слушал а цврчк а са огњиш та, (БВ)
(Штампарс ка греш ка цврчк а.)
5	А она се тихо сећа, (СП)
	А она се тихо сећа (БВ)
22
и суза њихових и смех а (СП)
и суза њен их и смех а (БВ)
30
своје прве старачке боре (СП)
своје прве старачке боре, (БВ)
(Интерп ункц ија на крај у стих а.)
31
и како јој руке више (СП)
и дана кад руке више (БВ)
(Садрж инс ке разл ике.)
32
нис у могле никог да дворе. (СП)
нис у јој могле да дворе. (БВ)
(Садрж инс ке разл ике.)
35
кад јој је унуче које (СП)
кад јој унуче које (БВ)
(У СП пос тоји: је.)
36
радо пот рч и дод а. (СП)
радо пот рч и да дод а. (БВ)
(У СП изос тав љено да.)
38
слуша цврчк а са огњиш та, (СП)
слушал а цврчк а са огњиш та, (БВ)
(Разл ик а слуша / слушал а.)

НАЗАД

Тако је причала моја бака. – Сп, стр. 416–417; ДуТ, стр. 43–44.

1	Ко први лет и на шумс кој стази
– Нема разл ик а.
НАЗАД

Бајка о тврдоглавој змији. – Сп, стр. 418; ДуТ, стр. 47.

1
Био једном у стара времена,
– Нема разл ик а.
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НАЗАД

Бака шаљивчина. – Сп, стр. 419–420; ДуТ, стр. 48–49.

1
Бил а у нек их дечак а
– Нема разл ик а.

НАЗАД

Неустрашива бака . – СП, стр. 421; ДуТ, стр. 50.

Бил а нек а бак а неус траш ива,
1
– Нема разл ик а.

НАЗАД

Неспоразум . – СП, стр. 422; ДуТ, стр. 51.

Бако, разбио сам чаш у.
1
– Нема разл ик а.

НАЗАД

Најбоља мама . – СП, стр. 423–426; ДуТ, стр. 52–55.

1
Стоје у ђачком двориш ту
– Нема разл ик а.
НАЗАД

Размештање ђака по клупама . – СП, стр. 429–431; ДуТ, стр. 56–57.

1	У разреду учитељ стоји,
– Нема разл ик а.
– У збирц и Сунчеви поданици пес ма има нас лов „Размеш тање по клупама“. – СПо,
стр. 75–76.
нек а седн у Јова и Неђа. (СП)
9
нек седн у Јова и Неђа! (СПо)
(Интерп ункц ија на крај у стих а и нек / нек а.)
10	А они се криј у јед ан другом за плећа (СП)
	А они се криј у јед ан другоме за плећа (СПо)
(Разл ик а другом / другоме.)
19
ми живимо у истој кућ и. (СП)
ми у истој живимо кућ и. (СПо)
(Распоред реч и у стих у.)
26	А Мил ица се бун и (СП)
	А Мил ица се дури (СПо)
(Разл ик а у глаголу бун и / дури.)
– Пос ледња строфа пес ме се разл ик ује, у СПо глас и:
Учитељ се нас меш и лако,
нек а седн у Јова и Неђа
за сто где учитељ сед а
и, ако вас то не вређа,
да позовемо још ујке и чике
и маме и баке
и морнаре и војн ике
да по учион иц и
размес те ђаке.
– У СД нема ове пес ме.
НАЗАД

Robek Uge – СП, стр. 432–433; ДуТ, стр. 58–59.

1
Имал а сам давно ђач ића,
– Нема разл ик а.
– У СД нема ове пес ме.
– У збирц и Сунчеви поданици пес ма има нас лов „Ћирил ица“. – СПо, стр. 81.
– У СП нема друге строфе која се у СПо нал ази иза 4. стих а и глас и:
	Порек лом ни Енглез, ни Франц уз,
нит и Шпанац, нит и Шваба,
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10
14
17

НАЗАД

Југос ловен и су му бил и
отац, мајк а, дед а и баба.
„Човек иде“, речен иц у прос ту, (СП)
„Човек иде“ – речен иц у прос ту, (СПо)
(Разл ик а у интерп ункц ији у сред ин и стих а.)
однек уд из Славон ије пао, (СП)
однек уд а из Слaвoније пао, (СПo)
(Разл ик а однек уд / однек уд а.)
И онако збуњен проч ита (СП)
И онако збуњен проч ита: (СПo)
(Разл ик а у интерп ункц ији на крај у стих а.)

Чиоде . – СП, стр. 434–435; ДуТ, стр. 60–61; СПо, стр. 78–79.

Ставил и у стол иц у (СП)
Ставил и у стол иц у нек и (ДуТ)
(У СП нема неки.)
– Нема разл ик а између СП и ДуТ.
3
нашем старом математ ичару (СП)
професору неком старом (СПо)
(Садрж инс ке разл ике.)
4
кад седне, да се набоде (СП)
кад седне да се набоде (СПо)
(Зарез у СП иза: кад седне.)
– У СП нема II строфе из СП из СП. (4 стих а)
9	Кад се професор стари (СП)
	Кад а се старац био (СПо)
(Садрж инс ке разл ике.)
10
био помол ио на врата, (СП)
помол ио на њина врата, (СПо)
(У СП био помолио умес то помолио и изос тав љено њина.)
12
а на Јована нам игн ул а Ката. (СП)
на Јована нам игн ул а Ката. (СПо)
(У СП стих поч иње везником а.)
13	Подг урн уо Јова Стев у, (СП)
	Подг урн уо Бора Стев у, (СПо)
(Разл ик а у имен у Јова / Бора.)
15
шта су смис лил и погод и (СП)
Шта су смис лил и, погод и (СПо)
(У СП стих поч иње мал им словом и нема зареза иза смис лили.)
16
математ ичар у длак у. (СП)
професор наш у длак у. (СПо)
(Садрж инс ке разл ике.)
20
– Јед ан од вас нек а иде горе (СП)
Јед ан од вас нек иде горе (СПo)
(Разл ик а нек а / нек.)
а мож да ћете стат и и оба, (СП)
22
а можете поћ и и оба, (СПo)
(Садрж инс ке разл ике.)
23
а ја ћу у ваш у клуп у (СП)
а ја ћу у ваш у клуп у: (СПо)
(Интерп ункц ија на крај у стих а.)
28
– Идите, шта чек ате! (СП)
1
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	Пођите, шта чек ате! (СПо)
(Разл ик а у глаголу идите / пођите.)
30
изг убил и свак у наду, (СП)
изг убил и свак у наду: (СПо)
(Интерп ункц ија на крај у стих а.)
31
да ли сад да на игле седн у, (СП)
да ли да на игле седн у, (СПо)
(У СП прилог сад.)
32
или грех пош тено признаду? (СП)
или да грех час но признаду? (СПо)
(У СП нема везник а да и прилог часно замењен са поштено.)
– У СП нема осме строфе од чет ири стих а из СПо:
Шта ће, куд ће, пош ли катедри,
и зноје се – није ни шал а,
у стол иц у су ставил и сам и
некол ико љут их игал а.
36
није могао ни да снева. (СП)
није мого ни да снева. (СПо)
(Разл ик а могао / мого.)
37	Пре него што си трен уо оком, (СП)
	Пре но што си трен уо оком, (СПо)
(Разл ик а него / но.)
40
држећ и се за тур руком. (СП)
држећ и се за турић руком. (СПо)
(У СПо дем ин ут ив турић.)
– Пос ледње строфе од чет ири стих а из СП нема у пес ми у СПо.
– Ове пес ме нема у изд ању СД.
НАЗАД

Загонетна торба . – СП, стр. 436; БВ, стр. 75–77.

1
38

Вод ил а сам једном на излет ђаке,
и да се град имо да ниш та не знамо. (СП)
и да се правимо да ниш та не знамо. (БВ)
(Разл ик а град имо / правимо.)
– Ове пес ме нема у изд ању СД.
НАЗАД

Свици . – СП, стр. 438–439; ДуТ, стр. 67–68.

1
Враћал а сам се летос
– Нема разл ик а.

НАЗАД

Пешак. – Сп, стр. 440; ДуТ, стр. 69.

1	Пошао дечак с југа Норвеш ке
– Нема разл ик а.

НАЗАД

Беле ноћи. – Сп, стр. 441; ДуТ, стр. 70.

1	Причао унук у чудне ствари
– нема разлика.

НАЗАД

Поздрав из Норвешке. – Сп, стр. 442; ДуТ, стр. 71.

1
Донос им вам из Норвеш ке много поздрава,
– Нема разл ик а.
НАЗАД

Преступна година. – Сп, стр. 443; ДуТ, стр. 72.

1
подарила година седамдесет шеста
– Нема разл ик а.
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НАЗАД

Тренутак ћутања . – СП, стр. 444; ДуТ, стр. 73.

НАЗАД

Песма. – Сп, стр. 445–446; ДуТ, стр. 74.

1	Умро је пес ник деце Григор Витез
отишао је одов уд крадом ице, (СП, стр. 444)
2
отишао је одов уд крад им ице. (ДуТ, стр. 33)
(Разл ик а крадом ице / крад им ице.)

1
Бил а једном нек а пес ма
– Нема разл ик а.

Доказ да су лубенице зреле
НАЗАД

Дру га из ло жба де це сли ка ра. – Сп, стр. 451–461; ДуТ, стр. 77–78.

– У СП нас лов цик луса је Доказ да су лубенице зреле и садрж и пес му „Док аз да су лубе
нице зреле“, које у збирц и ДуТ нема.
– У цик лус у су следеће пес ме:

НАЗАД

Доказ да су лубенице зреле . – СП, стр. 451.

1

НАЗАД

Стоје лубен ица пуна кол а.

Пилићи . – СП, стр. 451; ДуТ, стр. 77.

1	Поређало се пиле до пилета
– Нема разл ик а.
НАЗАД

Ново техничко откриће . – СП, стр. 452; ДуТ, стр. 77.

1	Ауто дуж и а ужи од фиће
– Нема разл ик а.

НАЗАД

Кревети за селице . – СП, стр. 452; ДуТ, стр. 78.

1
Туж ил а се обал а Африке
– Нема разл ик а.

НАЗАД

Баук . – СП, стр. 453; ДуТ, стр. 78.

1	У пољу, ено,
– Нема разл ик а.
НАЗАД

Родиле су бундеве . – СП, стр. 453; ДуТ, стр. 78.

1	У повртњак у леже бундеве
– Нема разл ик а.
НАЗАД

Мали зидар. – СП, стр. 454; ДуТ, стр. 79.

1
Изу мело неко дете
– Нема разл ик а.
НАЗАД

Акварела . – СП, стр. 454; ДуТ, стр. 80.

1	Небес а сас вим плава
– Нема разл ик а.
НАЗАД

Детелина с четири листа . – СП, стр. 455; ДуТ, стр. 80.

1	Пред вама је равно поље,
– Нема разл ик а.

НАЗАД

На јесењем тргу. – СП, стр. 455; ДуТ, стр. 81.

1
Свега на том трг у има,
– Нема разл ик а.
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НАЗАД

Тата теретњак . – СП, стр. 456; ДуТ, стр. 81.

1
Стоји род а на кров у
– Нема разл ик а.

НАЗАД

Залутали . – СП, стр. 456; ДуТ, стр. 82.

1	Птице лете небом,
– Нема разл ик а.

НАЗАД

Петао гаћан . – СП, стр. 457; ДуТ, стр. 83.

1
Бил а данас домаћа зад аћа
– Нема разл ик а.
НАЗАД

Дугорука тета . – СП, стр. 457; ДуТ, стр. 83.

1	Ево једне необичне тете;
– Нема разл ик а.
НАЗАД

Ђурђевак . – СП, стр. 458; ДуТ, стр. 84.

1	Учитељица првог разред а
– не ма раз ли ка.
НАЗАД

Шуто теленце. – Сп, стр. 458; ДуТ, стр. 84.

1	Пред изложбу цел а школ а
– Нема разл ик а.

НАЗАД

Трпеза на води. – Сп, стр. 459; ДуТ, стр. 85.

1	Нац ртај, дечаче, ако ти није теш ко,
13
чин и се хоће пош то-пото (СП)
чин и се хоће пош то пото (ДуТ)
(У СП пошто-пото је полус ложен ица.)

НАЗАД

Фјорд сликар. – Сп, стр. 460; ДуТ, стр. 86.

1	Око зеленога острвца
– Нема разл ик а.
НАЗАД

Нешто лако. – Сп, стр. 460; ДуТ, стр. 87.

1	Ево овако:
– Јед ина разл ик а је у томе што су пос ледња три стих а у ДуТ одвојена у посебн у
строфу, а у СП то није случај.

НАЗАД

Штампарске грешке. – Сп, стр. 461–465; ДуТ, стр. 91–96.

1
17

Да вид ите как ве све смеш не и теш ке
из СП у ДуТ подељен је на 2 стих а:
како у нашем језик у има више сложен их
кремена,
31
из СП у ДуТ подељен је на 2 стих а:
	Како је сељак упрегао у плуг
болове,
53
как у су пек ари доктори мед иц ине, (СП)
како су пек ари доктори мед иц ине (ДуТ)
(Штампарс ка греш ка: как у / како.)
110
умес то ручк у, (СП)
умес то ручк у. (ДуТ)
(Штампарс ка греш ка, умес то тачке треба зарез)
125 како не треба куповат и лоз ако немаш вреће – (СП)
како не треба куповат и лоз ако немаш вреће, (ДуТ)
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127
131

НАЗАД

како се у зимс кој сезон и давало пет нових комад а (СП)
како се у зимс кој сезон и давало пет нових комад а – (ДуТ)
како најбоље прасе добије најбољу ћуш ку – (СП)
како најбоље прасе добије најбољу ћуш ку (ДуТ)
(Разл ик а у интерп ункц ији на крај у стих а.)

Велики разлог. – Сп, стр. 466; ДуТ, стр. 99.

1
Био нек и дечак
– Нема разл ик а.

НАЗАД

НАЗАД

Помодар Рада . – СП, стр. 467; ДуТ, стр. 100.

1	У нашега Раде
– Нема разл ик а.

Помодарка. – Сп, стр. 468; ДуТ, стр. 101.

1
Јелен ица, Јелена,
– Нема разл ик а.

НАЗАД

Лекцијаши . – СП, стр. 4СД; ДуТ, стр. 105.

– Нема разл ик а.

НАЗАД

Зналци језика . – СП, стр. 470; ДуТ, стр. 106.

1
Слушај Стан у уштирк ан у,
– Нема разл ик а.

НАЗАД

Савремена бака. – Сп, стр. 471; ДуТ, стр. 107.

1
Бако, бако, сирот ице стара,
– Нема разл ик а.
НАЗАД

Дареж љиви тата . – СП, стр. 472; ДуТ, стр. 108.

1
Тата, тата,
– Нема разл ик а.

НАЗАД

Наш учитељ првог разреда . – СП, стр. 473–474; ДуТ, стр. 109–110.

– Учитељу, онај каже
1
– Нема разл ик а.
НАЗАД

Стране речи . – СП, стр. 475–476; ДуТ, стр. 111–112.

1	Наш дед не вол и стране реч и.
– Нема разл ик а.

НАЗАД

Надметање пијаница. – Сп, стр. 477–479; ДуТ, стр. 113–114.

НАЗАД

Зима на Шари . – СП, стр. 481–482; ДуТ, стр. 117–118.

НАЗАД

НАЗАД

1
23

– Исп ијмо по једн у, али вредн у,
у недељу је сед ам дана. (СП)
у недељу је сед ам дана, (ДуТ)
(Тачк а на крај у стих а је штампарс ка греш ка, треба да стоји зарез.)

1
Ти рас теш у петок атн иц и
– Нема разл ик а.

Ђак у планини. – Сп, стр. 483–484; ДуТ, стр. 119–120.

1
Далеко негде од Скоп ља,
– Нема разл ик а.

Живе играчке . – СП, стр. 485–486; ДуТ, стр. 121–122.

1
Има у блис ком крај у света,
– Нема разл ик а.

814

ПОЧЕТАК

ТРАЖИ

________ Напомене ________

САДРЖАЈ

НАЗАД

Шта деца у свету слушају. – СП, стр. 487; ДуТ, стр. 123.

1	Природ а има вел ик у ваг у
– Нема разл ик а.
НАЗАД

Сеоски биоскоп . – СП, стр. 488–489; ДуТ, стр. 124.

1
Где год има ливад а наш их,
– Нема разл ик а.

НАЗАД

Балет у сеоском дворишту. – Сп, стр. 490–491; ДуТ, стр. 125–126.

1
Изиђу прво иза сена,
19	Уто рупе петлови играч и, (СП)
	У то рупе петлови играч и, (ДуТ)
(Разл ик а уто / у то.)

НАЗАД

НАЗАД

Рат . – СП, стр. 492; ДуТ, стр. 129.

1	Омрзну се два генерал а,
– Нема разл ик а.

Људско срце. – Сп, стр. 492; ДуТ, стр. 130.

1
– Учитељу, можеш ли ми рећ и
– Нема разл ик а.
НАЗАД

Писале су новине. – Сп, стр. 495–496; ДуТ, стр. 131–132.

1	Пис але су новине,
– Нема разл ик а.

НАЗАД

Ђаци добротвори. – Сп, стр. 498–499; ДуТ, стр. 133–134.

15

да гладн и уз пут нађу. (СП)
да гладн и усп ут нађу. (ДуТ)
(Разл ик а уз пут / усп ут.)
21
кој у већ јес ти поче. (СП)
кој у већ јес ти почне. (ДуТ)
(Разл ик а поче / почне.)
– ове песме нема у СД.

у Сп је сврстано осам песама којих у збирци Дете у торби нема. То су: „Бубља аутострада“, „како се каже“, „Интервју с прасцима“, „Мама му прашта“, „За грм, друже“, „предео у
красу“, „То није за птице“ и „нови мост у Мојстрани“.

б) Песме објављене у периодици
у односу на верзије у СП и СД
РекА ПомоЋ НИЦА
НАЗАД

Река помоћница . – ЗР, год. IХ, бр. 431, 17. ХII 1960.

3

17
25

прво жито да отера (СП, стр. 27; СД, стр. 26)
прво жито да отера, (ЗР)
(Интерп ункц ија на крај у стих а.)
и окреће чет ир витла, (СП, СД)
и окреће чет ири витла,
(Разл ик а чет ир / чет ири.)
– Гле ти наше безручн ице, (СП, СД)
– Гле, ти наше безручн ице, (ЗР)
(У СП и СД нема зареза иза реч и гле.)
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31

гори нама камен-станце (СП, СД)
гори сама камен-станце (ЗР)
(Разл ик а нама / сама.)
– Стихови 13–32 у СП и СД чине посебн у строфу, док је у ЗР једна строфа од 25. стих а
до краја.
или пес ме и прак љаче. (СП, СД)
37
или пес ме или прак љаче. (ЗР)
(Разл ик а и / или.)
39
па прос тиру изап рано. (СП, СД)
па протс иру изап рано. (ЗР)
(Протс иру – штампарс ка греш ка.)
54	Кад дан стане да се клон и, (СП, СД)
	Кад стане сунце да се клон и, (ЗР)
(Садрж инс ке разл ике.)
кроз баш тице, свуд а редом (СП, СД)
58
кроз баш тице, свуд а редом, (ЗР)
(Интерп ункц ија на крај у стих а.)
а сад рек а, помоћн ица, (СП, СД)
65
– рек а помоћн ица, (ЗР)
(У СП и СД поч иње са: а сад.)
74
зал ивача десет пута, (СП, СД)
зал ивача десет пута (ЗР)
да ужиже селом свеће, (СП, СД)
81
да ужиже селом свеће, (ЗР)
светлост ће да пал и рек а (СП, СД)
87
упал иће светлост рек а (ЗР)
88
у једноме истом час у (СП, СД)
у једном истом час у (ЗР)
– У ЗР испод пес ме стоји напомена: „Из веће пес ме ’Рек а помоћн ица’“.

ВЕТРОВА УСПАВАНКА
НАЗАД

Хвалисава патка . – ПОЛ, бр. 10, 1966, стр. 1.

3

сва сел а; (СП)
сва сел а: (ПОЛ)
(Интерп ункц ија на крај у стих а.)
4
синак ми је (СП)
Синак ми је (ПОЛ)
(У ПОЛ стих поч иње вел ик им словом.)
8
и чет врте (СП)
и чет врт у (ПОЛ)
(Разл ик а чет врте / чет врт у.)
11
кћерк а ми је (СП)
ћерк а ми је (ПОЛ)
(Разл ик а кћерк а / ћерк а.)
– У СП (стр. 37) и СД (стр. 35) пес ма се не разл ик ује.

Хвалисава патка . – ПН, год. VI, бр. 24, 24. фебруар 1951.

3

сва сел а; (СП)
сва сел а: (ПН)
(Интерп ункц ијс ке разл ике.)
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7

преп ливô (СП)
преп ловио (ПН)
(Разл ик а у глаголу.)
9
допол а. (СП)
до пол а. (ПН)
(У СП сас тав љено нап ис ана реч допол а.)
11
кћерк а ми је (СП)
ћерк а ми је (ПН)
(Разл ик а кћерк а / ћерк а.)
допол а (СП)
16
до пол а (ПН)
(Сас тав љено пис ање реч и допол а у СП.)
– У СП (стр. 37) и СД (стр. 35) пес ма се не разл ик ује.
НАЗАД

Брезица . – ПОЛ, бр. 8, 1951/52, стр. 3.

4, 5

јед анп ут дечац и (СП)
да брез у посек у;
млад ић и да сек у, (ПОЛ)
(Садрж инс ке разл ике у стих у.)
– У СП (стр. 40) и СД (стр. 38) пес ма се не разл ик ује.

НАЗАД

Како храстић расте . – ПОЛ, бр. 8, 1951/52, стр. 3.

1	Ухват ио храст (СП)
Донео је храст (ПОЛ)
(Разл ик а ухват ио / донео је.)
7
зелен ике шаке, (СП)
зелен ике – шаке, (ПОЛ)
(Интерп ункц ијс ке разл ике.)
10
тат и – старом храс ту. (СП)
див у, старом храс ту (ПОЛ)
(Разл ик а тат и / див у. Интерп ункц ија на крај у стих а.)
– У СП (стр. 41) и СД (стр. 39) пес ма се не разл ик ује.

НАЗАД

Шта ватра пева. – ОС, год. ХI, бр. 2305, 24. март 1954, Забавник за дјецу, год. IV, бр. 144;

МН, год. V, бр. 22, 3. април 1958.
– Нема разл ик а. Пес ма из часоп ис а подуд ара се с пес мом из СП и СД (стр. 43).

Бим, бам, ударам, већ је дан, већ је дан
НАЗАД

Ливадско звонце . – ПИ, год. XII I, бр. 30, 25. април 1957, стр. 7.

– Пес ма у часоп ис у подуд ара се с пес мом из СП и СД (стр. 49).

НАЗАД

Јутарња пес ма пчела . – ТП, год. VII, бр. 4, 1956, стр. 3.

3

опет из почетк а. (СП)
опет испочетк а. (ТП)
4
Ви, Осице, до кос ице (СП)
Ви, Осице, до кос ице (ТП)
14
опет из почетк а. (СП)
опет испочетк а (ТП)
	(Једначење избегн уто због разд војеног писања речи: из почетка у СП. У прет
ходн им стиховима интерп ункц ијс ке разл ике.)
– У СП (стр. 60) и СД (стр. 56) пес ма се не разл ик ује.
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НАЗАД

Јесен у шуми . – ПОЛ, бр. 1, 1952, стр. 2.

понес ите џакч иће, (СП)
понес ите џач иће, (ПОЛ)
(Разл ик а џакч иће / џач иће.)
– У СП (стр. 62) и СД (стр. 58) пес ма се не разл ик ује.
17

НАЗАД

Лутке рачунају. – ТП, год. III, бр. 8, 1952, стр. 7.

нек се зна (СП, СД)
нек се зна, (ТП)
12	Пос луш не су моје лутке, (СП, СД)
	Пос луш не су моје лутке; (ТП)
15
већ да зна, (СП, СД)
већ да зна (ТП)
да ми зна (СП, СД)
21
да ми не зна, (ТП)
	(Интерп ункц ија на крај у стих а. У 21. стих у у СП и СД пот врд ан умес то од
ричног стих а.)
3

НАЗАД

Ветрова успаванка . – ПОЛ, бр. 2, 1953, стр. 1.

4

Зас пал и су громови, (СП)
Зас пал и су бау ц и (ПОЛ)
(Садрж инс ке разл ике громови / бау ц и.)
5
зас пал а је муња, (СП)
и крс таш и пау ц и, (ПОЛ)
(Садрж инс ке разл ике.)
да се већ не понови, (СП)
6
(Овог стих а нема у ПОЛ.)
7
побегла је сова (СП)
и побегла сова (ПОЛ)
16
а ћукови побегли (СП)
а слеп и миш побег’о (ПОЛ)
(Садрж инс ке разл ике.)
– У СП (стр. 73) и СД (стр. 69) пес ма се не разл ик ује.

ПРОЛЕЋНИ САСТАН АК
Детињство
НАЗАД

Скретничар. – РБгд, бр. 123, 1952, стр. 16.

2

стојте, брзи трамваји, (СП, стр. 84; СД, стр. 80)
стан ите, брзи трамваји (РБгд)
(Разл ик а стојте / стан ите.)
3
таљиге воћа пуне! (СП, СД)
таљиге воћа пуне, (РБгд)
(Интерп ункц ија на крај у стих а.)
4
Сад ће из школе да груне (СП, СД)
сад ће из школ а да груне (РБгд)
(У СП и СД стих поч иње вел ик им словом и разл ик а из школе / из школ а.)
5
ђак а надош ла рек а (СП, СД)
ђач ића надош ла рек а (РБгд)
(Разл ик а ђак а / ђач ића.)
7	Лакше, аутомобил и (СП, СД)
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	Паз’те, аутомобил и, (РБгд)
(Разл ик а лакше / паз’те и интерп ункц ија на крај у стих а.)
11
ујк а и стриц и баке (СП, СД)
ујак и стриц и баке (РБгд)
(Разл ик а ујк а / ујак.)
на улиц у јурн ут и ђац и (СП, СД)
19
на улиц у излетет и ђац и (РБгд)
(Разл ик а јурн ут и / излетет и.)
НАЗАД

Од куће до школе . – ПОЛ, бр. 8, 1949, стр. 12–13.

18

што у засед и чуч и, (СП, стр. 85; СД, стр. 81)
што у засед и чуч и; (ПОЛ)
(Разл ик а у интерп ункц ији на крај у стих а.)
22
Тамо украј вратн ица, (СП, СД)
Тамо крај вратн ица, (ПОЛ)
(Разл ик а крај / украј.)
26
дош ло би до злих разговора (СП, СД)
дош ло би до злих разговора, (ПОЛ)
(Разл ик а у интерп ункц ији на крај у стих а.)
– Између 42. и 43. стих а из СП и СД у Полетарц у се нал ази следећа строфа:
Много дете у граду
кад а углед а глис ту
и црва у јабуц и,
стане сузе да лије,
и од гусен ице на лис ту
беж и као од змије.

43
Тол ико пута Ката (СП, СД)
	А Ката тол ико пута (ПОЛ)
	(У СП и СД изос тав љен везник на почетк у стих а и промењен ред реч и у
стих у.)
45
огрн ул а плаш тић сури, (СП, СД)
огрн ул а плаш тић сури (ПОЛ)
(Интерп ункц ија на крај у стих а.)
па пош ла на нек у мет у; (СП, СД)
46
па дош ла на нек у мет у; (ПОЛ)
(Разл ик а пош ла / дош ла.)
49
нек уд на овом свет у! (СП, СД)
нек уд, на овом свет у! (ПОЛ)
(У СД нема зареза иза нек уд.)
– Између 49. и 50. стих а у ПОЛ нал ази се строфа од шест стихова којих у СП и СД
нема:
Има пион ира и так вих,
кад а углед ај у муњу,
задрхте, препадн у се јако
и вич у: „Чувај ме, бако!“
сак ривен и у неком кут у,
умотан и у гуњу.
51

стигне чес то киша плах а, (СП, СД)
стигне муња, киша плах а, (ПОЛ)
(Садрж инс ке разл ике.)
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– Између 55. и 56. стих а из СП и СД у ПОЛ је строфа:
Понек ад сања: „Да ли је
да пут нанесе зеца
овуд а крај поток а,
да ме узме на леђа,
да прес коч им за трен ока
где год вод а пут пресеца.“
57	Углед а понек ад уз пут (СП, СД)
	Поглед а понек ад усп ут (ПОЛ)
(Разл ике углед а / поглед а, уз пут / усп ут.)
60
па мад а хита у школу, (СП, СД)
па ма да хита у школу, (ПОЛ)
(Разл ике мад а / ма да.)
мам и на уживање, игру, (СП, СД)
64
мам и на уживање, игру; (ПОЛ)
(Интерп ункц ија на крај у стих а.)
73
али она се жури (СП, СД)
али Ката се жури
(Разл ик а она / Ката.)
– Између 74. и 75. стих а из СП и СД у ПОЛ се нал азе две строфе:
Одл ична учен ица је она,
пион ирк а вредна, свес на
и свем у одолева,
њу ни зев не завара
што прос как ута с дес на,
ни креја што прхн у с лева.
Ено већ и школс ког крова
из брд а изроњава
као острвце из воде.
Ено у школу оде
журно и Ерић Јова
и Јовановић Сава.
сваком се ђак у јави. (СП, СД)
смеш и се на поздрав ђак а,
(Садрж инс ке разл ике.)
– Између 80. и 81. стих а из СП и СД у ПОЛ је стих:
струж у блато с опанак а.
– Заврш ни стих пес ме из СП и СД „поглад и је по глави“ не пос тоји у ПОЛ, али по
стоји још једна строфа:
78

Учион ица чис та,
прозори отворен и широм,
лас та бубице гања,
пролеће мирише миром.
Поч иње час рач унања,
креде по табли прш те...
Али ову нов у пес му
ви у маш ти доврш’те!
НАЗАД

Бака . – ХР, год. IХ, бр. 29, 8. мај 1953.
– У СП и СД (стр. 84) и ХР пес ма се не разл ик ује.
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НАЗАД

Кртице . – ПН, год. VI, бр. 24, 24. фебруар 1951.

заш то сте се скриле (СП)
заш то сте се скриле, (ПН)
(Интерп ункц ијс ке разл ике.)
4
тамо усред таме, (СП)
тамо иза таме, (ПН)
(Разл ике усред / иза.)
слађе ће вам бит и (СП)
14
слађе ће вам бит и, (ПН)
(Интерп ункц ијс ке разл ике.)
– Пос ледња чет ири стих а у ПН нис у одвојена у посебн у строфу.
– У СП (стр. 93) и СД (стр. 87) пес ма се не разл ик ује.
3

НАЗАД

Намерник . – ПОЛ, бр. 9, 1953, стр. 17.

па омркô на стази. (СП, стр. 94)
па омрко на стази. (ПОЛ)
– Кад би сама
11
гуја љута (СП)
	Пријатеља
кад залута (ПОЛ)
(Садрж инс ке разл ике.)
13
омркн ул а нас ред пута (СП)
и омркне нас ред пута, (ПОЛ)
(Разл ик а у глаголс ком времен у.)
14
ја бих и њу прим ио. (СП)
ја бих увек прим ио. (ПОЛ)
(Разл ик а и њу / увек.)
2

НАЗАД

Час зем љописа . – СКГ, књ. 47, бр. 4, 1936, стр. 261–262.

– Пес ма објав љена у СКГ сас вим се разл ик ује од оне објав љене у ПС под истим на
словом.

НАЗАД

Над књигом бајки. – пИ, бр. 6, јун 1947, стр. 4.

1

Дечаче, признајем ти, ни за мене нема (СП)
Дечаче признајем ти ни за мене нема (ПИ)
4
све ствари су у свет у живе, и големе, (СП)
све ствари су у свет у живе и големе, (ПИ)
(Интерп ункц ијс ке разл ике.)
7
пун створења о којима говоре приче, (СП)
о којима говоре приче. (ПИ)
(Садрж инс ке разл ике.)
10
И ја верујем, побед ит и мора (СП)
И ја верујем побед ит и мора (ПИ)
(Интерп ункц ијс ке разл ике у сред ин и стих а.)
11
добри што крете са злим да се туче. (СП)
добри што је крен уо са злим да се туче. (ПИ)
(Разл ике у глаголс ком обл ик у.)
15	Кад добри само стигне у царс тво мрак а, (СП)
	Кад добри стигне само у царс тво мрак а, (ПИ)
(Инвертован ред реч и.)
18
Царс тво мрак а нес таће свак ако, (СП)
Царс тво мрак а нес тат и мора, мора свак ако, (ПИ)
(Разл ике у глаголс ком обл ик у.)
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21

добри ће стић и на време, како не би, (СП)
добри ће стић и, стић и да побед и (ПИ)
(Садрж инс ке разл ике.)
23	Кад сви пом ис ле: побед и цар мрак а, (СП)
	Кад сви пом ис ле: Надв лад а цар мрак а, (ПИ)
(Разл ик а у упот ребљеном глаголу побед и / надв лад а.)
24
смож диће га добри, а за љубав теби. (СП)
смож диће га добри за љубав теби. (ПИ)
(У СП везник а.)
25
За љубав теби неће бит и скоро (СП)
За љубав теби неће бит и једном (ПИ)
(Разл ик а скоро / једном.)
29
зем ља, одавде – па до на крај света. (СП)
зем ља, одавде – па до нак рај света. (ПИ)
(Рас тав љено пис ање реч и на крај у СП.)
– У СП (стр. 98–99) и СД (стр. 91–92) пес ма се не разл ик ује.
НАЗАД

Честитка за Нову годину. – ПН, бр. 17, 30. децембар 1949, стр. 1.

НАЗАД

Говор учитељичин . – ПОЛ, бр. 1, 1948, стр. 1–3.

17	Али умес то књига, (СП)
	Овако умес то књиге, (ПН)
(Разл ик а али / овако.)
35
зато сви над вама бде, (СП)
зато сви над вама бдиј у, (ПН)
(Разл ик а у 3. лиц у множ ине презента.)
41	Кол ико је у год ин и дана (СП)
	Кол ико је у год ин и дана, (ПН)
49
Све добро што га има (СП)
Све добро што га има, (ПН)
(Интерп ункц ијс ке разл ике.)
– У СП (стр. 100–102) и СД (стр. 93–94) пес ма се не разл ик ује.

– У ПОЛ нас лов пес ме глас и: „Говор учитељич ин првог дана школе“.
2
и једно, и два лета, – (СП)
и једно, и два лета, (ПОЛ)
(Интерп ункц ија на крај у стих а.)
3
не задрж а ђачке дане. (СП)
– не задрж а ђачке дане. (ПОЛ)
(Интерп ункц ија на почетк у стих а.)
4
Из весел их ђачк их клупа (СП)
Из основачк их нис ких клупа (ПОЛ)
(Разл ик а весел их ђачк их / основачк их нис ких.)
14
стубове од цемента, чел ик а. (СП)
стубови од цемента, чел ик а. (ПОЛ)
(Разл ик а стубове / стубови.)
– Стихови чет врте строфе (17–21) у ПОЛ имај у другач ији распоред него у СП:
Златн и су у ње прс ти,
слик арк а пос таће Мара,
а у вредноме Крс ти
већ вид им славног лек ара.
Мил ица биће шваља. (СП)
Мил ица биће шваља,
златн и су у ње прс ти,
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слик арк а пос таће Мара,
а у вредноме Крс ти
већ вид им славног лек ара. (ПОЛ)
44

торбу ће ми понет и Дача. (СП)
торбу ми понет и Дача. (ПОЛ)
(У СП будуће време.)
46
и кћери, и помагача. (СП)
и кћери и помагаћа (ПОЛ)
(Штампарс ка греш ка: помагаћа.)
61
и превес ти преко цес те. (СП)
и провес ти преко цес те. (ПОЛ)
(Разл ик а превес ти / провес ти.)
62
Марко ће суд ија бит и, (СП)
	Кап лан ће суд ија бит и (ПОЛ)
(Разл ик а Марко / Кап лан. Интерп ункц ија на крај у стих а.)
65
њих ће пос тић и казна. (СП)
и њих ће пос тић и казна. (ПОЛ)
(У СП изос тав љен везник на почетк у стих а.)
– Пос ледња строфа пес ме (стихови 66–71) разл ик ује се:
Са срећно пош ли даље,
Вес на Лало, Снеж ана,
Иване, Лук а, Кос та,
сећајте се разред а нашег
и пос ле много дана
и знања стец иш те још дос та! (СП)
А да би сте могли помоћ и
и мен и, и зем љи, и друг у,
још учит и морамо дос та,
морамо стицат и знање.
Изи ћ и на таблу, Кос та,
почн имо рач унање. (ПОЛ)
– У изд ању СП и СД штампарс ком греш ком, стих 17 поч иње мал им, умес то вел ик им
словом (златн и / Златн и).
– У СП (стр. 103–105) и СД (стр. 95–97) пес ма се не разл ик ује.

Три побратима
НАЗАД

Три побратима . – ПИ, бр. 4, април 1950, стр. 7.

11	Као нел ис тале гране, (СП)
	Као нел ис тало грање, (ПИ)
(Разл ик а гране / грање.)
24
већ Април у галоп у (СП)
и Април у галоп у (ПИ)
(У СП поч иње са: већ.)
25
јури, и где год стане, (СП)
јури и, где год стане, (ПИ)
(Разл ик а у интерп ункц ији.)
38
Цвет ића Мајем зов у. (СП)
Цвет ићем Мајем зов у (ПИ)
	(Разл ике у упот ребљеном падеж у имен ице цветић, у СП у акузат ив у, а у ча
соп ис у у инс трументалу.)
– У СП (стр. 109–110) и СД (стр. 101–102) пес ма се не разл ик ује.
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НАЗАД

Фебруарски разговори . – ПОЛ, бр. 6, 1951, стр. 6.

Разговарал и врапц и и сен ице (СП, СД)
Разговарал и врапц и и сек ице (ПОЛ)
(Разл ик а сен ице / сек ице.)
Имам три добра друга чворк а, (СП, СД)
5
Имам три добра друг, чворк а, (ПОЛ)
(У СП и СД нема зареза иза реч и друга.)
11
и поља стан у цветом да се злате, (СП, СД)
и поља стан у цветом да си злате, (ПОЛ)
(Разл ик а се / си.)
Чувам за њих разна зрнца и семенке (СП, СД)
13
Чувам за њих разна зрнца и семена (ПОЛ)
(Разл ик а семенке / семена.)
15
Рек ла сен ица у жућк ас том гуњу: (СП, СД)
Рек ла сек ица у жућк ас том гуњу: (ПОЛ)
(Разл ик а сен ица / сек ица.)
– У СП (стр. 112) и СД (стр. 103) пес ма се не разл ик ује.
1

НАЗАД

Пролећни састанак . – ПИ, бр. 2, фебруар 1951, стр. 6.

НАЗАД

Иде јесен . – ГПЦК, год. ХIII, бр. 3, 1933, стр. 8.

1	Ево нам већ и март и, (СП)
	Ево нам фебруара. (ПИ)
(Садрж инс ке разл ике.)
с њим сунце у шум у стиже, (СП)
2
С њим сунце у шум у стиже, (ПИ)
(У часоп ис у поч иње вел ик им словом.)
од бук ве до клена стара, (СП)
4
од бук ве до клена стара (ПИ)
8
пролећне воде нап и. (СП)
пролећне воде нап и, (ПИ)
9	Протеже разг рејане кос ти (СП)
протеже разг рејане кос ти (ПИ)
(Интерп ункц ијс ке разл ике.)
однек уд и корњача (СП)
24
од нек уд и корњача (ПИ)
(Сас тав љено пис ање реч и однек уд у СП.)
– Иза 36. стих а у СП нал ази се строфа које у ПИ нема.
– Девета и десета строфа из ПИ у СП чине једн у строфу.
– У СП (стр. 114–115) и СД (стр. 104–105) пес ма се не разл ик ује.
2

3
5
6
8
9

Јадне липе младе, (СП, стр. 120)
Јадне липе младе (ГПЦК)
шта ли ће да раде! (СП)
Шта ли ће да раде? (ГПЦК)
(Интерп ункц ијс ке разл ике. У стих у 3 у СП мало слово на почетк у стих а.)
сребрнас тос иве (СП)
сребрнас то сиве (ГПЦК)
(У СП сас тав љено пис ање реч и.)
крај поток а иве! (СП)
крај поток а иве? (ГПЦК)
високе тополе (СП)
високе тополе, (ГПЦК)
кад остан у голе! (СП)
кад остан у голе? (ГПЦК)
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11
12
15
18

НАЗАД

храс тови у гори (СП)
храс тови у гори, (ГПЦК)
кад јесен захори! (СП)
кад јесен захори? (ГПЦК)
старе бук ве гране! (СП)
старе бук ве гране? (ГПЦК)
шум ице убоге! (СП)
шум ице убоге? (ГПЦК)
(Интерп ункц ијс ке разл ике.)

Вожња . – НЛ, год. II, бр. 7/8, 1922, стр. 13.

4	Ко потоц и пос ле буре (СП, СД)
	К’о потоц и пос ле буре (НЛ)
(Разл ик а ко / к’о.)
25	По беск рајно неж ном, меком, (СП, СД)
	По беск рајно неж ном, меком (НЛ)
(Интерп ункц ија на крај у стих а.)
34	Ко потоц и пос ле буре (СП, СД)
	К’о потоц и пос ле буре (НЛ)
– У СП (стр. 121–122) и СД (стр. 109–110) пес ма се не разл ик ује.
Вожња . – МН, год. ХI, бр. 506, 4. март 1966, Прилог 7.
– У МН пес ма је садрж ајно готово иста. Разл ик уј у се стихови:
4	Ко потоц и пос ле буре (СП, СД)
	Ко облац и пос ле буре (МН)
(Разл ик а потоц и / облац и.)
Возимо се. Сања цвеће; (СП, СД)
10
Возимо се. Сања цвеће (МН)
13
Гле, сеос ке куће беле (СП, СД)
Гле, сеос ке куће беле, (МН)
14
као стреле (СП, СД)
као стреле, (МН)
15
тек пролете. (СП, СД)
тек пролете! (МН)
17
шибље, жита (СП, СД)
шибље, жита – (МН)
(Интерп ункц ија на крај у стих а.)
19
Гле, поч ињу и светлац и, (СП, СД)
Гле! Поч ињу и светлац и, (МН)
(У СП и СД зарез умес то узвичн ик а иза реч и гле.)
20
лета знац и, (СП, СД)
лета знац и (МН)
21
да се пале, (СП, СД)
да се пале! (МН)
(Интерп ункц ија на крај у стих а.)
22
и из магле трепте сиве (СП, СД)
И из магле трепте сиве, (МН)
(У СП и СД поч иње мал им словом и завршава без зареза.)
23
као живе, (СП, СД)
као живе (МН)
24
звезде мале. (СП, СД)
звезде мале! (МН)
(Интерп ункц ија на крај у стих а.)
– Пес ма објав љена у МН по форм и је сас вим другач ија од оне у СП и СД. Прил аго
ђена је извођењу на сцен и и текст изговарај у два дечак а и две девојч ице.
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РОСНА РУКОВЕТ
НАЗАД

НАЗАД

НАЗАД

Киша на ливади . – ПОЛИ, год. XV, бр. 51, 16. септембар 1953.

ивањс ка траво, расп лећ и кике, (СП, стр. 125)
ивањс ка траво, расп лећ и кике (ПОЛИ)
расп лећ ите се, беле раде, (СП, стр. 125)
15
расп лећ ите се беле раде, (ПОЛИ)
говори ливад а кћерима редом. (СП)
18
говори ливад а кћерима редом, (ПОЛИ)
19	Перите беле рук аве, скуте, (СП)
перите беле рук аве, скута, (ПОЛИ)
23	Умивајте се! Да, живе згоде: (СП)
	Умивајте се! Да, живе згоде: (ПОЛИ)
(Разл ик а у интерп ункц ији на крај у стих а.)
11

Стена под маховином . – ГИ, год. ХIII, бр. 8, 2. март 1956.
– У ГИ нас лов пес ме је ијек авс ки: „Стијена под маховином“ и пес ма није подељена на
шест строфа од по два стих а.
1
Зап лак а од зиме стена сива, (СП, стр. 127; СД, стр. 114)
Зап лак ал а од зиме стена сива, (ГИ)
(Разл ик а зап лак а / зап лак ал а.)
2
само је облак гус ти пок рива. (СП, СД)
само је облак сиви пок рива. (ГИ)
(Разл ик а гус ти / сиви.)
Априлска пес ма . – ЗМ, број 4, 1. април 1954, стр. 1.

3

где хује проп ланц и, шуме, (СП)
где хује букове шуме (ЗМ)
(Садрж инс ке и интерп ункц ијс ке разл ике.)
13
И сад, чим добијем пис мо (СП)
И сад чим добијем пис мо (ЗМ)
(Интерп ункц ијс ке разликe.)
37
Рас ла сам тамо где рас те (СП)
Рас ла сам тамо где месец (ЗМ)
(Садрж инс ке разл ике.)
38
месец румен и, здрави, (СП)
рас те румен и, здрави (ЗМ)
(Разл ике месец / рас те.)
39
с децом се на рец и игра, (СП)
где с децом на рец и се игра, (ЗМ)
(У СП инвертован ред реч и и изос тав љена однос на замен ица где.)
43
бил а сам ближ а сунц у (СП)
ближ а сам бил а сунц у (ЗМ)
(Инвертован ред реч и.)
45
Зато, чим ми се април (СП)
Зато чим ми се април (ЗМ)
(Интерп ункц ијс ке разл ике.)
48
тамо по гус тој трави. (СП)
по гус тој, високој трави. (ЗМ)
	(Интерп ункц ијс ке разл ике. У ЗМ пос тоји и придев високој. У СП пок азна
замен ица тамо.)
– У СП (стр. 128–129) и СД (стр. 117) пес ма се не разл ик ује.
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НАЗАД

НАЗАД

Разговор са псом чуваром . – ТП, год. VII, бр. 3, 1956, стр. 11.
– Нас лов пес ме у часоп ис у је само „Разговор са псом“.
1
И ја стреп им са старим псом чуваром (СП, стр. 302)
Гарове, и ја стреп им с тобом, старим чуварем (ТП)
(Садрж инс ке разл ике.)
15
Да ли то зец близ у од страх а трепери? (СП)
Да ли то зец близ у од страх а трепери, (ТП)
(Интерп ункц ијс ке разл ике.)
1
И ја стреп им са старим псом чуварем (СД, стр. 271)
И ја стреп им са старим псом чуваром (СП)
(Разл ике у нас тавк у за инс трументал -ем / -ом.)
Разговор брезе и ариша . – БО, год. ХIХ, бр. 313, 30. ХII 1954.

1

2
3
12
13
20

Јед анп ут у брд има, (СП, стр. 130; СД, стр. 117)
Јед анп ут сам у школ и (БО)
(Садрж инс ке разл ике и интерп ункц ија на крај у стих а.)
док је сипал а киша, (СП, СД)
док је сип ил а киша (БО)
(Разл ик а сипал а / сип ил а.)
разговор овај сам чул а (СП, СД)
разговор овај чул а (БО)
(У СП и СД помоћн и глагол сам.)
дечак а што се држ и право (СП, СД)
дечак а што се држ и право као (БО)
(У СП и СД изос тав љена реч као на крај у стих а.)
као стабло ариша, (СП, СД)
стабло ариша, (БО)
(У СП и СД поч иње са: као.)
да прича као шуме“. (СП, СД)
да прича као шума“. (БО)
(У СП и СД множ ина имен ице шума.)

ШУМСКА ЉУЉАШКА
НАЗАД

Два северца . – ПОЛИ, год. XVI, бр. 72, 1. фебруар 1954.

6	О да ми је пок рај жара, (СП, стр. 135)
– Да ли ми је пок рај жара, (ПОЛИ)
(У ПОЛИ има упитне речце ли и нема уск лик а о.)
13	О, да ми је наћ и фин у, (СП)
Да ли ми је наћ и фин у, (ПОЛИ)
(У ПОЛИ има упитне речце ли и нема уск лик а о.)
18	О да ми је знат и (СП)
– Да ли ми је само знат и (ПОЛИ)
	(У ПОЛИ пос тоје упитна речца ли, одредба само, црт ица на почетк у стих а
умес то наводн ик а и нема уск лик а о.)
20
да ли има кроз прозоре.“ (СП)
да ли има кроз прозоре (ПОЛИ)
(Разл ик а у интерп ункц ији на крај у стих а.)
25
иза шарке на врат има, (СП)
иза шарке на врат има (ПОЛИ)
(Разл ик а у интерп ункц ији на крај у стих а.)
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28

ове углас веселећ и. (СП, стр. 136)
све се углас веселећ и (ПОЛИ)
	(Разл ик а у интерп ункц ији на крају стих а. У ПОЛИ је упот ребљен повратн и
глагол.)
30
хлеба два-три залогаја, (СП)
хлеба два, три, залогаја, (ПОЛИ)
(Разл ик а два-три / два, три.)
обећал а (СП)
39
обећал а, (ПОЛИ)
41
да јој пош љу сунца трак у (СП)
да јој пош љу сунца трак у, (ПОЛИ)
(Разл ик а у интерп ункц ији на крај у стих а.)
НАЗАД

Први снег . – ПН, бр. 18, 31. децембар 1948, Забавник, стр. 8–9.

3

остало двориш те раск аљано, (СП)
остало двориш те
раск аљано, (ПН)
(Разл ик а у прелом у стих а.)
5
а јут рос глед а: (СП)
а јут рос глед а, (ПН)
(Интерп ункц ијс ке разл ике.)
6
преко реке мос тови лед а, (СП)
(У ПН нема овог стих а из СП.)
7
и све зас уо штедро, изд аш но, (СП)
све зас уо штедро, изд аш но, (ПН)
(У СП стих поч иње везником и.)
9
Вид и ти, вид и, (СП)
Вид и ти, вид и (ПН)
10
мраза, млинара, (СП)
мрава, млинара, (ПН)
12
вид и ти вредног (СП)
вид и ти вредног (ПН)
(Интерп ункц ијс ке разл ике.)
как ва чуд а преконоћ ствара, (СП)
14
как ва чуд а преко ноћ ствара, (ПН)
(Сас тав љено пис ање реч и преконоћ у СП.)
15
шта учин ит и од поља, рек а, (СП)
шта учин ит и од поља, дрвећа, (ПН)
(Разл ике рек а / дрвећа.)
16
од дрвећа, (СД)
(У ПН нема овог стих а из СД.)
18
сам ле браш на мил ион врећа (СП)
сам ле браш на,
мил ион врећа! (ПН)
(Стих је у ПН је подељен на два.)
19
То ти се зове рад ит и живо! (СП)
То ти се зове рад ит и живо; (ПН)
20
То ти се зове, млинари, мливо! (СП)
то ти се, млинари, зове мливо! (ПН)
(Интерп ункц ијс ке разл ике и инвертован ред реч и у 20. стих у.)
– Стихови 19 и 20 у ПН чине строфу, док су у СП почетн и стихови треће строфе.
23
буд ан за каменом воден ичн им, (СП)
са каменом воден ичн им, (ПН)
(Разл ик а у предлог у за / са.)
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26

браш ном пшен ичн им. (СП)
браш ном пшен ичн им. (ПН)
(Интерп ункц ијс ке разл ике.)
27	Пробуд и се и ковач стари (СП)
	У Битољу граду
стари ковач, (ПН)
(Садрж инс ке разл ике.)
29
срм у исп ред а; (СП)
срм у исп ред а, (ПН)
(Интерп ункц ијс ке разл ике.)
36
како кује, (СП)
како он кује; (ПН)
39
он иск ује. (СП)
он иск ује! (ПН)
(Интерп ункц ијс ке разл ике.)
40	Опш ио сребром кров до крова, (СП)
	Опш ио сребром
кров до крова, (ПН)
(Прелом стих а.)
прос у вреће (СП)
41
прос уо вреће (ПН)
(Разл ике у глаголс ком времен у.)
– Стихови 43 и 44 у ПН су замен ил и мес та.
хиљаду дана (СП)
46
мил ион дана, (ПН)
(Разл ике хиљаду / мил ион.)
не бих сковао тол ико светлих (СП)
47
не бих могао преко ноћ и
сковат и тол ико (ПН)
(Разл ике у глаголс ком обл ик у.)
49
ни кровова (СП)
ни кровова, (ПН)
(Зарез на крај у стих а.)
50
ни зас уо сребром (СП)
ни зас ут и сребром (ПН)
(Разл ике у глаголс ком времен у.)
52
ни нап рео тол ико (СП)
нап рес ти тол ико (ПН)
(Разл ике у глаголс ком времен у.)
53
срнене пређе. (СП)
срмене пређе. (ПН)
(Интерп ункц ијс ке разл ике.)
54	Пробуд ил и се баш тован и, (СП)
	Пробуд ил и се
баш тован и, (ПН)
(Прелом стих а.)
55
устаоц и што цвеће гаје. (СП)
ударн иц и што цвеће гаје, (ПН)
(Разл ике устаоц и / ударн иц и.)
56
Виде, вртови расц ветан и (СП)
виде вртови расц ветан и (ПН)
(Интерп ункц ијс ке разл ике.)
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57

НАЗАД

НАЗАД

јут рос се сјаје (СП)
свуд а се сјаје, (ПН)
(Разл ике јут рос / свуд а и зарез на крај у стих а.)
на све стране, (СП)
58
на све стране (ПН)
60
расц ветале гране. (СП)
расц ветале гране (ПН)
(Интерп ункц ијс ке разл ике.)
како преконоћ створи чуд а: (СП)
65
како вредноћа ствара чуд а: (ПН)
(Разл ике преконоћ / вредноћа.)
вртове сребрне одгаји свуд а! (СП)
69
преко ноћ вртове
одгаји свуд а! (ПН)
(Садрж инс ке разл ике.)
74
да тол ик у створи лепот у, (СП)
да тол ик у створи лепот у (ПН)
76
пол а дана. (СП)
пол а дана! (ПН)
(Интерп ункц ијс ке разл ике.)
79
док ми се вртови не прет воре (СП)
док ле врт ми се не прет вори (ПН)
(У СП у множ ин и, а у часоп ис у у једн ин и.)
81
док бел а руж а не проц вета. (СП)
док ми руж а бел а не проц вета. (ПН)
(Инвертован ред реч и у стих у и интерп ункц ија.)
– уместо знакова навода који су коришћени у издању Сп и СД у пн коришћена је црта.
– у Сп (стр. 137–140) и СД (стр. 123–125) песма се не разликује.
Децембарска прича. – ЗМ, год. III, бр. 12, 1956, стр. 3.
2
разбије злом пооч им у две срче (СП)
разбије злом пооч им у две срче, (ЗМ)
3
кад а га је пос лао на чес му зим и (СП)
кад а га је пос лао на чес му зим и, (ЗМ)
7
и како ветар међ гране светле уђе, (СП)
и како ветар међ’ гране светле уђе, (ЗМ)
(Интерп ункц ијс ке разл ике.)
13	Кад уз пут спази: вод а већ стоји у срч и, (СП)
	Кад усп ут спази: вод а већ стоји у срч и, (ЗМ)
(Једначење по звучнос ти у реч и успут.)
– у Сп (стр. 141) и СД (стр. 126) песма се не разликује.
Птичја нова година. – ВДМ, бр. 5, 31. децембар 1966.

1

2
8
14

Год ина ће нова, а сен ице Сенке (СП)
Год ина ће Нова, а сен ице Сенке (ВДМ)
(У СП мало слово: нова.)
и гуг утке Сиве, голубице Белке (СП)
и гуг утке Сиве, голубице Белке, (ВДМ)
(Интерп ункц ијс ке разл ике.)
И ноћ утом паде. Кад ето ти чуд а, (СП)
И ноћ утом пад а. Кад ето ти чуд а, (ВДМ)
(Разл ик а паде / пад а.)
Чаробн ик је ваљд а ту у шум и био (СП)
Чаробњак је ваљд а ту у шум и био (ВДМ)
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(Разл ик а чаробн ик / чаробњак.)
Из неба ведрога домам ио неж но (СП)
Из неба ведрог домам ио неж но (ВДМ)
(Разл ик а у виду придева.)
17
сребрнас то иње и пах уље снеж но. (СП)
сребрнас то иње и пах уље снеж не. (ВДМ)
(Разл ик а снеж но / снеж не.)
– У ВДМ пес ма није подељена у строфе.
– У СП (стр. 142) и СД (стр. 127) пес ма се не разл ик ује.
16

НАЗАД

Игранка . – БО, год. ХХ, бр. 291, 8. децембар 1955.

7

13
16

од танке свил ице, (СП, стр. 144; СД, стр. 128)
од танке свилце, (БО)
(Разл ик а свил ице / свилце.)
буд ите у рук авицама, (СП, СД)
буд ите у рук авицама (БО)
око врата (СП, СД)
око врата, (БО)
(Интерп ункц ија на крај у стих а.)

НАЗАД

Купине . – ПОЛИ, год. XVI, бр. 111, 18. новембар 1954.

НАЗАД

Пуж. – ВЕ, књ. ХI, св. 4–5, 1925/1926, стр. 246–247.

9

Заш умел а брезе грана: (СП)
Заш умел а бреза грана: (ПОЛИ)
(Промењен број имен ице бреза.)
из тих тамо кол ибица.“ (СП)
12
из тих тамо кол ибица. (ПОЛИ)
(Знац и извод а на крај у стих а у СП.)
– Пес ма је идент ична у изд ањима СП (стр. 146) и СД (стр. 129).
4

Буд и се само птица покоја (СП)
Буд и се само птица по која (ВЕ)
(Разл ике покоја / по која.)
6
а остарео већ и груб (СП)
а остарео већ и груб, (ВЕ)
10
нос и на леђима свој трош ни дворац (СП)
нос и на леђ’ма свој трош ни дворац (ВЕ)
(Разл ик а леђима / леђ’ма.)
12	Куд а ли пут ује стари пуж? (СП)
	Куд а ли пут ује стари пуж: (ВЕ)
(Разл ике у интерп ункц ији.)
18	Кроз пелуд ан и мирис биља. (СП)
	Кроз полу-дан и мирис биља. (ВЕ)
(Разл ик а пелуд ан / полу-дан.)
И мил и пуж. Да ли ће стић и (СП)
19
И мил и пуж. Да ли ће стић и, (ВЕ)
(Интерп ункц ијс ке разл ике.)
– У изд ањима СП (стр. 149) и СД (стр. 132) пес ма се не разл ик ује.

НАЗАД

Сунцобрани . – ПР, год. ХХIV, бр. 558, 1967.

3

до првих крај реке ливад а (СП, СД)
од првих крај реке ливад а, (ПР)
(Интерп ункц ија на крај у стих а и разл ик а: до / од.)
– У ПР пес ма није подељена у строфе као у СП и СД.
– У СП (стр. 152) и СД (стр. 135) пес ма се не разл ик ује
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НАЗАД

НАЗАД

НАЗАД

Бумбар готован. – полИ, год. XV, бр. 54, 7. октобар 1953.

1	Пошао бумбар на излет, (СП)
	Пошао бумбар наш у свет, (ПОЛИ)
(Стих се разл ик ује садрж инс ки.)
30
мад а нос и шарен ранац, (СП)
ма да нос и шарен ранац; (ПОЛИ)
(Интерп ункц ија на крај у стих а и пис ање везник а мада.)
32
стрш љен у је љутом знанац, (СП)
то је нама стари знанац. (ПОЛИ)
(Садрж инс ка разл ик а.)
– у издању полИ песма нема стиха:
33 а кум му је лењи трут. (Сп)
– у Сп (стр. 153–154) и СД (стр. 136–137) песма се не разликује.
Грађење гнезда. – Зп, бр. 4, 1955, стр. 5.
4
куч ине и влата, (СП)
куч ине и блата, (ЗП)
(Разл ик а: влата / блата.)
прелеп и и скуп и (СП)
6
прелеп и и скуп и, (ЗП)
10	Овде вуне влас (СП)
	Овде вуне влас, (ЗП)
(Интерп ункц ијс ке разл ике.)
12
комад ић павит и (СП)
комад ић навит и (ЗП)
(Разл ик а: павит и / навит и.)
– У СП (стр. 155–156) и СД (стр. 138–139) пес ма се не разл ик ује.
Старке ужарке . – ПОЛИ, год. XVII, бр. 160, 27. октобар 1955.

2

седе павит и (СП)
седе павит и, (ПОЛИ)
(Интерп ункц ија на крај у стих а.)
– у издањима Сп (стр. 157) и СД (стр. 140) песма се не разликује.

НАЗАД

У гостима. – Бо, год. ХVIII, бр. 115, 1–3. мај 1953.

1	Позвао је мај (СП, СД)
	Позвао је Мај (БО)
(Разл ик а мај / Мај.)
6
лепт ире, бумбаре, (СП, СД)
лепт ире бумбаре, (БО)
(У СП и СД нема зареза иза лептире.)
11
изнео у поље, (СП, СД)
изнео у поље (БО)
13
поз лаћене купе (СП, СД)
поз лаћене купе, (БО)
(Интерп ункц ија на крај у стих а.)
16
и крчаге беле. (СП, СД)
и крчаге целе. (БО)
(Разл ик а беле / целе.)
– у Сп (стр. 158–159) и СД (стр. 141–142) песма се не разликује

НАЗАД

Лијина јелка. – полИ, год. XVI II, бр. 169, 5. јануар 1956.

4

зверч ице и људе, (СП)
зверч ице и људе (ПОЛИ)
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10

жалос ним поток смех а, (СП)
жалос нима – поток смех а, (ПОЛИ)
15	А кад стигос мо, рече: (СП)
	А кад стигос мо рече: (ПОЛИ)
(Разл ике само у интерп ункц ији.)
– у Сп (стр. 161) и СД (стр. 144) песма се не разликује.
НАЗАД

Дозлабога. – полИ, год. XX, бр. 191, 15. мај 1958.

11

доз лабога (СП)
доз лабога, (ПОЛИ)
21
доз лабога, мотк у стиш те. (СП)
доз лабога,
мотк у стиш те. (ПОЛИ)
(Прелом стих а.)
22	Уз то диже грај у, вик у, (СП)
	Усто диже грај у, вик у, (ПОЛИ)
(У побројан им стиховима интерп ункц ијс ке разл ике.)
– у Сп (стр. 162–163) и СД (стр. 145–146) песма се не разликује.

НАЗАД

Ко је већи. – Бо, год. ХIХ, бр. 187, 5. август 1954.

4

петô ћурк и све до уха, (СП, СД)
пето ћурк у све до уха, (БО)
(Разл ик а ћурк и / ћурк у.)
11
врабац чворк у испод кљуна, (СП, СД)
чворак врапц у испод кљуна, (БО)
(Садрж инс ке разл ике.)
чворак сврак и до колена, (СП, СД)
12
(У БО нема овог стих а.)
– Стихови 13 и 14 из СП и СД у БО су замен ил и своја мес та.)
16
до обале њиви рек а, (СП, СД)
до обал а њиви рек а, (БО)
(Разл ик а обал а / обале.)
22
дете мајц и до криоца, (СП, СД)
дете мам и до криоца, (БО)
(Разл ик а мајц и / мам и.)
– у Сп (стр. 164) и СД (стр. 147) песма се не разликује.
НАЗАД

У доњем дворишту. – пол, бр. 3, 1956/57, стр. 2.

3

9
10
13
15
17
18
20

и ћурана, (СП, стр. 165)
(У ПОЛ недос таје овај стих.)
двајест и три коке старе (СП)
дваест и три коке старе (ПОЛ)
отрчаше под амбаре: (СП)
отрчаше под амбаре; (ПОЛ)
као да се игра жмурке, (СП)
као да се игра жмурке (ПОЛ)
у кућ ице нис ке, уске (СП)
у кућ ице нис ке, уске, (ПОЛ)
оде куче у штенару; (СП)
оде куче у штенару, (ПОЛ)
а ждребад у коњуш нице; (СП)
а ждребад у коњуш нице, (ПОЛ)
нес та буке, разговора (СП)
нес та буке, разговора, (ПОЛ)
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– Осим интерп ункц ијских има и разл ика у подел и стихова у строфе. У СП само првих
6 стихова чин и прв у строфу, док су сви остал и у другој строфи. У СД прв у строфу
чин и 6 стихова, друг у – 15, а трећу – 4 стих а. У ПОЛ стихови су груп исан и као у СД.
НАЗАД

Рекини рођаци . – ПОЛИ, год. XVII, бр. 163, 17. новембар 1955.

НАЗАД

Лим и Дрим . – ПОЛИ, год. XX, бр. 280, 3. април 1958.

1

Ја знам једн у мам у, (СП)
ја знам једн у мам у (ПОЛИ)
3
ја знам једн у сек у. (СП)
ја знам једн у сек у, (ПОЛИ)
8
где је гус та гора, (СП)
где је гус та гора (ПОЛИ)
(Интерп ункц ија на крај у стих а.)
– У изд ањима СП (стр. 166) и СД (стр. 149) пес ма се не разл ик ује.
1

Рек ле реке Лим и Дрим, (СП)
– Тек ле реке Лим и Дрим, (ПОЛИ)
(Интерп ункц ијс ке разл ике и разл ич ит и глагол и тећ и / рећ и.)
– Умес то 4. и 5. стих а који у СП гласе:
	Нек а само даље тек у
	Лим и Дрим.
– У верзији пес ме објав љене у ПОЛИ стих:
	Нек о томе брине Дрим.
6	А у Лим у живи рак (СП)
– А у Лим у живи рак (ПОЛИ)
(Разл ик а у интерп ункц ији.)
– У СП (стр. 167) и СД (стр. 150) пес ма се не разл ик ује.

НАЗАД

Праведна бака . – ПОЛИ, год. XVII I, бр. 193, 28. јун 1956.

2

дел и бак а све напол а, (СП)
дел и она све напол а, (ПОЛИ)
(Разл ик а бак а / она.)
и она ће добит и; (СП)
8
и сек а ће добит и; (ПОЛИ)
(Разл ик а она / сек а.)
10
сипа тачно до гутљаја. (СП)
нас пе тачно до гутљаја. (ПОЛИ)
(Разл ик а у глаголс ком обл ик у.)
– У СП (стр. 171) и СД (стр. 154) пес ма се не разл ик ује.

НАЗАД

ЧУДО У ПОЉУ
Ко хоће да доживи чудо

НАЗАД

НАЗАД

Ко хоће да доживи чудо. – ПОЛИ, год. XXI, бр. 368, 12. новембар 1959.
– Пес ма из СП идент ичн а је пес ми у ПОЛИ, али су техн ичком греш ком прве три
строфе штампане као 4, 5 и 6 а 4, 5 и 6. као 1, 2. и 3.
Снежне пахуљице . – ВДМ, бр. 5, 31. децембар 1966.
– У ВДМ нас лов пес ме је „Пах уљице“.
2
шта су пах уљице снеж не? (СП)
што су пах уљице снеж не? (ВДМ)
(Разл ике шта / што.)
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5

Да нис у оне бело цвеће с месеца, (СП)
Да нис у оне бело цвеће с месецом, (ВДМ)
(Имен ица месец у СП у ген ит ив у, а у ВДМ у инс трументалу.)
7
Да није на небу сувише хладно, (СП)
Да није на небу сувише хладно (ВДМ)
(Интерп ункц ијс ке разл ике.)
11
Шта су то пах уљице снеж не? (СП)
Што су пах уљице снеж не? (ВДМ)
(У СП укључена пок азна замен ица то.)
– У ВДМ пес ма није подељена у строфе.
– У СП (стр. 184) и СД (стр. 166) пес ма се не разл ик ује.
НАЗАД

И дрвеће прима плату. – ПОЛИ, год. XXI, бр. 371, 3. децембар 1959.

21	А нис ко жбуње и трње по стењу, (СП)
	А нис ко жбуње и трње по стењу (ПОЛИ)
(Интерп ункц ија на крај у стих а.)
– У СП и СД нема пос ледње, седме строфе пес ме која у варијант и из ПОЛИ глас и:
Добил и би само понек у звездиц у
клен и грабови, било би то и с лес ком,
да не живе у њима зоре жудне птице,
те и њих месец зас ипа богато блес ком.
– У СП (стр. 186) и СД (стр. 167) пес ма се не разл ик ује
НАЗАД

Сан у Мошћеничкој Драги . – ПОЛИ, год. XIX, бр. 218, 10. јан уар 1957.

– Пес ма из СП се подуд ара са пес мом из часоп ис а. И у СД нема разл ик а.

БЕЛА ВРАН А
НАЗАД

Бела врана. – полИ, год. XVII, бр. 156, 29. септембар 1955.

12

пос кид а јој црно рухо (СП)
пос кид а јој црно рухо, (ПОЛИ)
(Разл ик а у интерп ункц ији на крај у стих а.)
– У изд ањима СП (стр. 193) и СД (стр. 172) пес ма се не разл ик ује.
НАЗАД

Ближи се, ближи лето. – НЛ, год. III, бр. 6, 1923, стр. 5.

1

Ближ и се, ближ и лето; (СП)
Ближ и се, ближ и лето. (НЛ)
(Интерп ункц ијс ке разл ике.)
2
у душ и већ га слут им. (СП)
	У душ и већ га слут им. (НЛ)
(У СП стих поч иње мал им словом.)
2 и 3	Помаља златн у кос у
у зрел им њивама жут им (СП)
у НЛ чине 1 стих:
	Помаља златн у кос у на зрел им њивама жут им.
5 и 6 Зрик авц и су ми рек ли
које у пут у сретох (СП)
у НЛ чине 1 стих:
Зрик авц и су ми рек ли које на пут у срето:
10 и 11 у булк ама црвен им.
Мириш у ливаде бујне
у НЛ чине 1 стих:
у булк ама црвен им. Мириш у ливаде бујне
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12 и 13 и поља и шумарц и
које у пут у сретох: (СП)
у НЛ чине 1 стих:
и шуме и бреж уљц и, које на пут у срето:
16	Као сјајна царс ка круна (СП)
	К’о сјајна царс ка круна (НЛ)
17 и 18 златна му се цветлуца кос а
румен их свитаца пуна. (СП)
у НЛ чине 1 стих:
	Одећа му светлуца златн их свитаца пуна.
19 и 20 сви су ми они рек ли
кад их у пут у сретох: (СП)
у НЛ чине 1 стих:
Сви су ми они рек ли, које на пут у срето:
– У СП (стр. 196 ) и СД (стр. 174) пес ма се не разл ик ује.
НАЗАД

Веверице . – ПОЛИ, год. XVI, бр. 103, 23. септембар 1954.

4

на буковом старом пању, (СП)
на буковом старом пању (ПОЛИ)
5
тек узрел им леш ниц има, (СП)
тек узрел им леш ниц има (ПОЛИ)
17
куд се учас могô дет и? (СП)
куд се учас мого дет и? (ПОЛИ)
20
скри ли зеч ић испод гуња, (СП)
скри ли зеч ић испод гуња, (ПОЛИ)
22
или нек уд одс как ута? (СП)
или нек уд отс как ута? (ПОЛИ)
(Једначење по звучнос ти у глаголу одскак утати.)
27
И на пању опет, ено, (СП)
И на пању опет ено (ПОЛИ)
(Разл ик а је у интерп ункц ији.)
– У СП (стр. 197–198) и СД (стр. 175–176) пес ма је без икак вих разл ик а.
НАЗАД

Одлази сунце . – НЛ, год. II, бр. 3/4, 1922, стр. 16.
– У НЛ нас лов пес ме је „Одл ази сунце...“
1	Одл ази сунце. Пос ледње зраке (СП, СД)
	Одл ази сунце, пос ледње зраке (НЛ)
(Интерп ункц ија у сред ин и стих а и вел ико слово у реч и пос ледње.)
5	Одл ази сунце, и сенке рас ту; (СП, СД)
	Одл ази сунце, и сенке рас ту (НЛ)
(Интерп ункц ија на крај у стих а.)
7
залуд га птице у једном храс ту, (СП, СД)
залуд га тице у једном храс ту, (НЛ)
(Разл ик а птице / тице.)
8
залуд га цвеће нат раг зове. (СП, СД)
залуд га цвеће нат раг зове! (НЛ)
(Интерп ункц ија на крај у стих а.)
9	Одл ази сунце. Инсекта јата (СП, СД)
	Одл ази сунце, инсекта јата (НЛ)
(Интерп ункц ија у сред ин и стих а и вел ико слово у реч и инсекта.)
10
уплећу крил а по зрачној свил и; (СП, СД)
уплећу крил а у зрачној свил и; (НЛ)
(Разл ик а по / у.)
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12

кроз прс те оно увек ишч ил и. (СП, СД)
кроз прс те она увек ишч ил и. (НЛ)
(Разл ик а оно / она.)
– У СП (стр. 199) и СД (стр. 177) пес ма се не разл ик ује
НАЗАД

Путовање на санкама . – ПИ, год. XV, бр. 16, 1. јан уар 1959, стр. 1.

– Нас лов пес ме у часоп ис у је „Путовање“.
2
исп ред широког снеж ног платна; (СП)
испод широког снеж ног платна; (ПИ)
(Разл ик а у прилог у за мес то.)
4
и веселе на коњима звонцад златна, (СП)
и веселе на коњима звонцад златна. (ПИ)
кад одш крине светлост врата план ине, (СП)
7
кад одш крине светлост врата план ине, (ПИ)
(Интерп ункц ијс ке разл ике.)
11
час су сноп ље златн их стрел а, час чиг ра, (СП)
час су сноп ље златн их стрел а,
час сулуд а чиг ра, (ПИ)
(Разл ик а у прелом у стих а; у ПИ укључена реч сулуда.)
12
час кита сребрн их цветова. (СП)
час бокор сребрн их цветова. (ПИ)
(Разл ик а кита / бокор.)
– У СП (стр. 201) и СД (стр. 179) пес ма се подуд ара.

НАЗАД

Јесен . – ГПЦК, бр. 3, новембар 1928, стр. 15.

у дук ат у, бак ру, и у ћил ибару (СП, СД)
у дук ат у, бак ру и у ћил ибару (НЛ)
(У СД пос тоји зарез иза бак ру.)
5
Изглед аше ко да бол је тајн и гања (СП, СД)
Изглед аше к’о да бол је тајн и гања (НЛ)
(Разл ик а ко / к’о.)
7
суморна и блед а, измеђ сухог грања, (СП, СД)
суморна и блед а, измеђ сухог грања (НЛ)
(Интерп ункц ија на крај у стих а.)
9
Задњи пут кад прође, плак ал а је врло (СП, СД)
Задњи пут кад прође плак ал а је врло (НЛ)
(У СД зарез иза реч и прође.)
10
редом изнад свиј у нап уш тен их гнезда, (СП, СД)
редом испод свиј у нап уш тен их гнезда (НЛ)
(Разл ик а изнад / испод.)
11
а црн у јој кос у и уморно грло (СП, СД)
а црн у јој кос у, и чело, и грло (НЛ)
(Садрж инс ке разл ике у другој половин и стих а.)
12
крас ило некол’ко сребрнас тих звезда. (СП, СД)
крас ило неколко сребрнас тих звезда. (НЛ)
(Разл ик а некол’ко / неколко.)
– У СП (стр. 204) и СД (стр. 182) пес ма се не разл ик ује.
3

Слушајте
НАЗАД

Слушајте. – ЗМ, год. IХ, бр. 3, 1962, стр. 68.

3

учин иће вам се, није пес ма птица (СП, СД)
учин иће вам се, није пес ма птица, (ЗМ)
(У СП и СД нема зареза на крај у стих а.)
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12

да кује рогове маломе јеленк у (СП, СД)
да кује рогове малом јеленк у (ЗМ)
(Разл ик а маломе / малом.)
Слушајте понек ад у шум и птич ији цврк ут! (СП, СД)
14
Слушајте понек ад у шум и птич ији цврк ут! (ЗМ)
(Разл ик а птичји / птич ији.)
– У СП (стр. 207) и СД (стр. 185) пес ма се не разл ик ује.
НАЗАД

Камена пећина . – ПОЛИ, год. XVII I, бр. 180, 22. март 1956.

8

блис та исто тако камено цвеће. (СП)
блис та исто так во камено цвеће (ПОЛИ)
у руц и сви носе светло, биљурно грање (СП)
10
	У руц и сви носе светло биљурно грање, (ПОЛИ)
(У ПОЛИ поч иње вел ик им словом.)
19
што крај гнезда у рач вама страж ари. (СП)
што крај гнезда у рач вама страж ари; (ПОЛИ)
20
– Нис у то пат уљц и живи, прави, (СП)
– Нис у то пат уљц и живи, прави; (ПОЛИ)
(У свим претходн им стиховима разл ике у интерп ункц ији.)
а глас онај што се њихов чин и (СП)
23
а глас овај што се њихов чин и (ПОЛИ)
(Разл ике у пок азној замен иц и овај / онај.)
– У СП (стр. 208) и СД (стр. 186) пес ма се не разл ик ује.

НАЗАД

Сусрет са лисицом . – ПОЛИ, год. XVI, бр. 106, 14. октобар 1954.

3

и мис лил а: у тој кућ и (СП)
и мис лил а у тој кућ и (ПОЛИ)
(Разл ик а у интерп ункц ији.)
Ја зам иш љена остах у мес ту (СП)
14
Ја зад ив љена остах у мес ту, (ПОЛИ)
(Разл ик а у интерп ункц ији и у упот ребљеном атрибут у.)
22
Заборавил а сам бил а (СП)
Заборавил а сам приче (ПОЛИ)
	(Стих се у СП завршава прош лим временом глагол а бити, а у ПОЛИ име
ницом.)
23
приче о лук авос ти лија (СП)
о лук авос ти лија (ПОЛИ)
(У СП дод ата имен ица приче.)
– У СП (стр. 209) и СД (стр. 187) пес ма се не разл ик ује.

НАЗАД

НАЗАД

Пауково дело. – ПОЛИ, год. XVI, бр. 106, 14. октобар 1954.

16	Ударих шумом лево (СП)
	Ударим шумом лево (ПОЛИ)
(Разл ик а ударих / ударим.)
– У ПОЛИ и СД песма није подељена у строфе. У СП пос ледња чет ири стих а одвојена
су у посебн у строфу.
Ливада у планини . – ПОЛИ, год. XVI, бр. 106, 14. октобар 1954.

2

6

мис лим, нема јој краја; (СП)
мис лим нема јој краја; (ПОЛИ)
(Интерп ункц ијс ке разл ике.)
немаш коме шта да кажеш, (СП)
немаш коме што да кажеш, (ПОЛИ)
(Разл ике у однос ној замен иц и шта / што.)
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13

и знам да овуд рас ту, (СП)
и знал а да овуд рас ту, (ПОЛИ)
(Разл ике у глаголс ком времен у.)
– Пос ледња три стих а се не разл ик уј у, само су измењал и мес та:
ни у ком зем љоп ис у
зап ис ал и ливаду ову
на којој рас ту каћун и. (СП)
зап ис ал и ливаду ову
на којој рас ту каћун и
ни у ком зем љоп ис у. (ПОЛИ)
– У СП (стр. 211) пес ма је подељена у две строфе од по 11 стихова, што у ПОЛИ није
учињено.
НАЗАД

Врана. – полИ, год. XXXI, бр. 844, 27. март 1969.

2

кад лед на рец и прс ка, (СП)
кад лед на рец и прс ка (ПОЛИ)
14
Ишла је правце мен и, (СП)
Ишла је правце мен и (ПОЛИ)
17
као да стрес а трун и, (СП)
као да стрес а трун и. (ПОЛИ)
(Интерп ункц ијс ке разл ике.)
18
и не зна што би рек ла. (СП)
	Не знај ућ и што би рек ла. (ПОЛИ)
(У СП презент глагол а знат и, у ПОЛИ глаголс ки прилог сад аш њи.)
19
Чеп ркн у бусенак ногом, (СП)
чеп ркн у бусенак ногом (ПОЛИ)
(Интерп ункц ијс ке разл ике.)
21
довикн увш и само: Збогом! (СП)
довикн увш и ми: Збогом! (ПОЛИ)
(Разл ике само / ми.)
26
где зрна у бразди сунце (СП)
где зрна у бразди чек ај у (ПОЛИ)
27
чек ај у с пуно наде, (СП)
сунце са пуно наде, (ПОЛИ)
(Садрж инс ке разл ике.)
31
шта ми рек ла да рек ла, (СП)
што ми рек ла да рек ла, (ПОЛИ)
(Разл ике шта / што.)
– Заврш них пет стихова пес ме у ПОЛИ одвојено је у посебн у строфу, што у СП није
случај.
– У СП (стр. 212–213) и СД (стр. 190–191) пес ма се не разл ик ује.

НАЗАД

Пуж на пос лу. – ПОЛИ, год. XVII, бр. 127, 10. март 1955.

3

4
7
10

отварање зимс ких врата (СП)
на скид ање зимс ких врата (ПОЛИ)
(Разл ик а у упот ребљеном глаголу.)
на кућ иц и шумс ког пуж а. (СП)
са кућ ице шумс ког пуж а. (ПОЛИ)
(У СП имен ица кућ ица у лок ат ив у, а у ПОЛИ у ген ит ив у.)
алатом без алата, – (СП)
алатом, без алата, – (ПОЛИ)
(Зарез у сред ин и стих а у ПОЛИ.)
И чет ири пруж и рога (СП)
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Чет ири пруж и рога (ПОЛИ)
(Нема везник а на почетк у стих а у ПОЛИ.)
15
још од почетк а зиме, (СП)
још од почетк а зиме? (ПОЛИ)
16
Зар нема куће своје, (СП)
Зар нема куће своје? (ПОЛИ)
Зар се не зан има чиме! (СП)
17
Зар се не зан има чиме? (ПОЛИ)
18	Неу мна бића мал а (СП)
	Неу мна бића мал а, (ПОЛИ)
(Разл ик а у интерп ункц ији на крај у стих а.)
20
заш то се људ и ко ја (СП)
Заш то се људ и ко ја (ПОЛИ)
(Вел ико слово на почетк у стих а у ПОЛИ.)
– У изд ањима СП (стр. 214) и СД (стр. 192) пес ма је истоветна.
НАЗАД

Пљусак . – ПОЛИ, год. XVI, бр. 109, 4. новембар 1954.

17	Пон уд ише ми пау ц и (СП, стр. 215)
	Пон уд ише ми пау ц и, (ПОЛИ)
18	Умес то киш ног штита (СП)
	Умес то киш ног штита, (ПОЛИ)
(Разл ик ује се интерп ункц ија на крај у стих а.)

Пљусак . – ЗМ, год. IХ, бр. 3, 1962, стр. 69.

16

25

26

НАЗАД

свако што има и може. (СП, стр. 215)
сва што има и може. (СД, стр. 193)
свак што има и може. (ЗМ)
(Разл ик а свако / сва / свак.)
црњи од угљарс ког гуња. (СП)
црњи од уљарс кога гуња. (СД)
црњи од угљарс ког гуња. (ЗМ)
(Разл ик а угљарс ког / угљарс кога.)
Тек кад ми се плаш љив зек а (СП, СД)
Те кад ми се плаш љив зек а (ЗМ)
(Разл ик а тек / те.)

Купање облака . – ПОЛИ, год. XVII, бр. 130, 31. март 1955.

9

док их је сунце прс кало, (СП)
док их је сунце прс кало (ПОЛИ)
10
као водом, млазом блес ка (СП)
као водом млазом блес ка, (ПОЛИ)
23
на дрво неко далеко (СП)
на дрво неко малено (ПОЛИ)
24
преко реке, у луц и, (СП)
преко реке, у луц и (ПОЛИ)
	(Разл ике у интерп ункцији, сем у 23. стих у у коме се разл ик ују и упот ребљен и
придеви.)
– Стихом: да му се и деца диве, завршава се пес ма у изд ању СП.
– У издању ПОЛИ песма има 32 стиха, дак ле, два стиха више него у СП. То су стихови:
и бил а би то слик а
којој би сва се деца
морал а глас но да диве.
– У изд ањима СП (стр. 217) и СД (стр. 194) пес ма се не разл ик ује.
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НАЗАД

Леп дан . – ПОЛИ, год. XVI, бр. 109, 4. новембар 1954. Рубрик а „Пис ма из шуме“.

и сове, дању неме: (СП)
и сове, дању, неме: (ПОЛИ)
(У СП нема зареза у сред ин и стих а.)
– Леп данас имамо дан! (СП)
16
– Леп данас имамо дан. (ПОЛИ)
(Интерп ункц ија на крај у стих а.)
– песма је идентична у издањима Сп (стр. 219) и СД (стр. 195).
6

НАЗАД

Непозната птица. – полИ, год. XVII, бр. 140, 9. јун 1955.

10

чим лист се с гране упут и. (СП)
чим лист се са гране упут и. (ПОЛИ)
(Разл ик а у предлог у с / са.)
где сметови се шарене (СП)
13
где се жбунови шарене
(Разл ик а у упот ребљеној имен иц и.)
– У СП пос ледња чет ири стих а чине засебн у строфу, што у издању ПОЛИ није случај.
– У изд ањима СП (стр. 221) и СД (стр. 196) пес ма се не разл ик ује, осим што у изд ању
СД пос ледња 4 стих а нис у изд војена у засебн у строфу.

НАЗАД

У селу мрава . – ПОЛИ, год. XVII, бр. 119, 13. јан уар 1955.

– У СП и ПОЛИ песма је сасвим иста, осим што у ПОЛИ није подељена у строфе. У СП
прва строфа има 14, друга 15 и трећа 6 стихова.
– У изд ању СД пес ма је сас вим иста као у СП.

НАЗАД

Миш патуљак . – ПОЛИ, год. XVII, бр. 135, 5. мај 1955.

4

орлова, сове старе, (СП)
орлова, сове старе – (ПОЛИ)
12	Наједном, кад с план ине (СП)
	Наједном кад с план ине (ПОЛИ)
13
на проп ланак равн и сађох (СП)
на проп ланак равн и сађох, (ПОЛИ)
гнездо од орах а мање, (СП)
16
гнездо од орах а мање (ПОЛИ)
(Интерп ункц ија на крај у стих а.)
28	На тако прос тора мало (СП)
на тако прос тора мало (ПОЛИ)
(Вел ико слово на почетк у стих а у СП.)
29
како је, како стало (СП)
како је како стало (ПОЛИ)
(Интерп ункц ија у сред ин и стих а.)
34
на танкој стабљиц и трава! (СП)
на танкој влат и трава! (ПОЛИ)
(Замењена имен ица у сред ин и стих а.)
– У изд ањима СП (стр. 228–229) и СД (стр. 202–203) пес ма се не разл ик ује.

НАЗАД

Трњина под снегом . – ПОЛИ, год. XIX, бр. 224, 21. фебруар 1957.

1

Бил а је зима, а ја гладна (СП)
Бил а је зима а ја гладна (ПОЛИ)
(Интерп ункц ијс ке разл ике.)
7	Уто са снеж не гране (СП)
	Утом са снеж не гране (ПОЛИ)
(Разл ик а уто / утом.)
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11

и беле дуге венце, (СП)
и беле, дуге венце (ПОЛИ)
(Интерп ункц ијс ке разл ике.)
13
бобица се нек а указа. (СП)
бобица се медна указа (ПОЛИ)
(Интерп ункц ијс ке разл ике и разл ик а нек а / медна.)
– У СП (стр. 230) и СД (стр. 204) пес ма се не разл ик ује.

Септембарска пес ма
НАЗАД

Мали војници . – КН, год. I, бр. 45, 21. децембар 1948, стр. 1.

НАЗАД

Брбљивице . – РА, год. Х, бр. 5, 1961, стр. 3.

НАЗАД

Слике из буквара . – ЗМ, год. IV, бр. 10, 1957, стр. 232.

2

одсечно корача свак и, ног у мења; (СП)
отсечно корача свак и, ног у мења; (КН)
(Једначење по звучнос ти у реч и одсечно.)
да ту где од лис та ставил и су значк у, (СП)
10
да, ту где од лис та ставил и су значк у, (КН)
13
Људ и да пос тан у и неж ни и чврс ти, (СП)
Људ и да пос тан у, и неж ни и чврс ти, (КН)
Свет да им буде сав отворен широм, (СП)
25
Свет да им буде сав отворен, широм, (КН)
да као сад а мог у ићи с миром (СП)
27
да као овде, мог у ићи с миром (КН)
(Разл ик а у интерп ункц ији у сред ин и стих а.)
– У СП (стр. 233–234) и СД (стр. 207–208) пес ма се подуд ара.
4

Ставе на уста шаке, (СП)
Ставе на уста шаке (РА)
9	А мен и се то дос ад и, (СП)
	А мен и се то дос ад и (РА)
10
па, ко што се већ у школ и рад и, (СП)
па ко што се већ у школ и рад и, (РА)
(Интерп ункц ијс ке разл ике.)
11
без милос ти их преведем (СП)
без милос ти их приведем (РА)
(Разл ике приведем / преведем.)
18
и пријатељс тво ново, (СП)
и пријатељс тво ново (РА)
(Интерп ункц ијс ке разл ике.)
– У СП (стр. 235–236) и СД (стр. 209–210) пес ма се не разл ик ује.
9

И те у рец и вечерње попевке жабље (СП)
И те у рец и вечерас колевке жабље (ЗМ)
(Садрж инс ке разл ике.)
11
и та шил а, косе, мот ике и грабље, (СП)
и та шил а, косе, мот ике и грабље (ЗМ)
14
строг их над око скуп љен их обрва, (СП)
строг их, над око скуп љен их, обрва, (ЗМ)
(Интерп ункц ијс ке разл ике.)
15
српови што изнад надс треш нице вире – (СП)
српови што изнад нас треш нице вире – (ЗМ)
(У СП суглас ник д исп ред с)
– У СП (стр. 237–238) и СД (стр. 211) пес ма се подуд ара.
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НАЗАД

Девојчице . – ПИ, год. ХIV, бр. 4, 3. октобар 1957.

4	Подс мевал и су им се сваког дана (СП, СД)
	Подс мевал и су им се сваког дана (ПИ)
(Разл ик а сваког / свакога.)
што чес то и на за што плач у, (СП, СД)
5
што чес то и ни за шта плач у, (ПИ)
(Разл ик а на за што / ни за што.)
7
и више дара и снаг у јач у; (СП, СД)
и више дара и снаг у јач у, (ПИ)
зато што имај у косе дуге, – (СП, СД)
9
зато што имај у косе дуге, (ПИ)
(Интерп ункц ија на крај у стих а.)
15
пом ис лим и станем дават и зад атке (СП, СД)
пом ис лим, и станем дават и зад атке (ПИ)
(У СП и СД нема зареза иза реч и помис лим.)
где треба да се много вол и, (СП, СД)
18
где треба много да се вол и, (ПИ)
(Ред реч и у стих у.)
– Пес ма у ПИ има чет ири стих а више него у СП и СД. То су стихови:
И тако скоро два месеца
и охолос ти дечачке нес та.
Ретко су пос ле штогод рек ли
чем у не би било смис ла и мес та.
– У СП (стр. 238) и СД (стр. 212) песма је подељена у три строфе од по 12, 13 и 4 стиха. У ПИ
није подељена.

НАЗАД

Маче у џепу. – нМ, год. ХIII, бр. 3912, 21. април 1957, Забавен прилог, год. V, бр. 118.

3

у школс кој торби са књигама (СП)
у школс кој торби, са књигама, (НМ)
4
и бело малено маче. (СП)
и бело, малено маче. (НМ)
(Интерп ункц ијс ке разл ике.)
7
већало се шта би с њиме (СП)
већал и шта би сњиме (НМ)
	(У СП глагол у 3. лиц у једн ине средњег рода, а у часоп ис у у 3. лиц у множ ине
муш ког род а. Разл ик а с њиме / сњиме.)
10
предлож ил а прво Цвета, (СП)
предлож ил а прва Цвета, (НМ)
(Разл ик а прво / прва.)
17	Предл агал и тако редом, (СП)
	Предл агал и тако редом (НМ)
(Интерп ункц ијс ке разл ике.)
22
учен ичк у заседу стару (СП)
учен ичк у смицал иц у стару (НМ)
(Разл ик а заседу / смицал иц у.)
23
и примене је на нашем строгом, (СП)
и примене је на нашем (НМ)
(У СП пос тоји придев строгом на крај у стих а.)
24
славном математ ичару. (СП)
славноме математ ичару. (НМ)
(Разл ик а славном / славноме.)
25	Али је професор брзо (СП)
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	Али је старац брзо (НМ)
(Разл ик а професор / старац.)
– Стихова 29–32 (који у СП чине посебн у строфу) у изд ању НМ нема.
Дајте му нек а шара (СП)
33
Дајте му, нек а шара, (НМ)
(Интерп ункц ијс ке разл ике.)
34
у шап у как ву креду, (СП)
у шап у как ву греду, (НМ)
(Разл ик а креду / греду.)
36
рач уне по распореду. (СП)
по распореду. (НМ)
(У СП поч иње са рачуне.)
37	Помазио је при том маченце (СП)
	Помазио је притом маченце (НМ)
(Разл ик а у обл ик у перфекта. У СП рас тав љено пис ање реч и: при том.)
по белој свиленој длац и, (СП)
38
по белој, свиленој длац и, (НМ)
39
ниједном да викне, да прас не – (СП)
ниједном да викне, да прас не, (НМ)
42
као да је пао с неба. (СП)
као да је пао са неба (НМ)
(Интерп ункц ијс ке разл ике.)
43
Био је то славан човек, (СП)
Био је то славан старац, (НМ)
(Разл ике човек / старац.)
44
знао како са ђац има треба. (СП)
знао је како с ђац има треба. (НМ)
(Разл ике у обл ик у перфекта.)
– У СП (241–242) и СД (стр. 213–214) пес ма се не разл ик ује.
НАЗАД

Проницљиве судије . – ПОЛИ, год. XIX, бр. 252, 12. септембар 1957.

6

не уплаш и се ни тога, (СП)
не уплаш и се ни тога (ПОЛИ)
9
јави се прва клупа, (СП)
јави се прва клупа (ПОЛИ)
хтел а да ми строгост хвале. (СП)
13
хтел а да ми строгост хвале, (ПОЛИ)
14
Зато хладна, нам рш тена, (СП)
зато хладна, нам рш тена, (ПОЛИ)
(Интерп ункц ијс ке разл ике.)
24
који друг и од ђак а:
	(Стих 24. из СП техн ичком греш ком нашао се иза 25 стих а, у песми објавље
ној у ПОЛИ.)
25
– Закопчал а дугмад криво. (СП)
– Закопчал а дугмета криво. (ПОЛИ)
(Разл ик а дугмад / дугмета.)
29
– Ух, данас ће да пита, (СП)
– Ух, данас ће да нас пита, (ПОЛИ)
(У Пол ит иц и акузат ив личне замен ице ми.)
32
не рек авш и неж ну реч кој у, (СП)
не рек ав неж ну реч кој у, (ПОЛИ)
(Разл ик а у глаголс ком обл ик у.)
– Пес ма објав љена у СП (стр. 243–244) и СД (стр. 215–216) не разл ик ује се.
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НАЗАД

Ђачко срце . – ПОЛИ, год. XIX, бр. 250, 29. авг уст 1957.

цен ио је ђаке врло строго, (СП)
цен ио је ђаке строго, (ПОЛИ)
(У ПОЛИ нема реч и врл о.)
3
гон ио их да редовно уче, (СП)
гон ио их да вредно уче, (ПОЛИ)
(Разл ик а редовно / вредно.)
па га нис у волел и много! (СП)
4
па га нис у волел и много. (ПОЛИ)
5
Шта је сиромах могô! (СП)
Шта је сиромах мого! (ПОЛИ)
(Разл ике у интерп ункц ији.)
33
и мол ил а га да их још тамо (СП)
и мол ил а га их још тамо (ПОЛИ)
(Разл ик а у број у – множ ина / једн ина.)
35
да им се, чим оздрави, врат и, (СП)
да им се, чим оздрави врат и. (ПОЛИ)
(Разл ик а у интерп ункц ији.)
– Песма објављена у ПОЛИ подељена је у три строфе (I – 11; II – 12, III – 16 стихова),
док у изд ању СП и СД има две строфе (I – 23, II – 16 стихова).
– У изд ању СД (стр. 245–246) и СП (стр. 217–218) пес ма се не разл ик ује.
2

НАЗАД

Дечја недеља . – КН, год. I, бр. 45, 21. децембар 1948.

16

клицаће сви и твојој мајц и хвал а. (СП)
клицаће сви и твојој мам и хвал а. (КН)
(Разл ик а мајц и / мам и.)
– У КН пес ма има три строфе (12 стихова) више којих нема у СП а нал азе се између
20. и 21. стих а:
Поздравиће вас руд ари и ткаље,
војн иц и и пис ци и занатлије:
ви ћете од њих поћ и много даље
у борби што се за нап ред ак бије.
Мајке ће пал их изи ћ и јунак а,
низови благ их и сетн их старица,
да њихових се сете уранак а,
и њиховога давног дечјег лица.
Пов ућ и ће жеља и инвал иде
да пред вас сиђу у улице сиве.
Чин иће им се кад вас срећне виде:
пун им срцем и они опет живе.
23

Сес трићу, клич и, кад дигн у се клиц и, (СП)
Сес трићу, клич и кад се дигн у клиц и (КН)
(Измењен и ред реч и у стих у и интерп ункц ија.)
25	А кад се небо зас пе Кумовом Сламом (СП)
	А кад се небо оспе кумовом сламом
(Разл ик а у глаголу и вел иком слов у у реч и Кумовом.)
29
Само да хоће и дан леп да сване, (СП)
Само да хоће и дан леп да сине, (КН)
(Разл ик а у упот ребљеном глаголу.)
– Пес ма у СП (стр. 247–248) и СД (стр. 219–220) подуд ара се.
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НАЗАД

Попац Веселко. – ПОЛИ, год. XIX, бр. 228, 21. март 1957.

9	Кад је у шум и хладноћа, (СП)
	Кад а је у шум и хладноћа (ПОЛИ)
(Разл ик а кад / кад а и интерп ункц ија на крај у стих а.)
14
пева све умиљат ије, пише, (СП)
	Он пева све умилн ије, пише, (ПОЛИ)
(У ПОЛИ лична замен ица он на почетк у стих а. Разл ика у описном придеву.)
18
и прилегне на пос тељиц у танк у, (СП)
и прилегне на пос тељу танк у, (ПОЛИ)
(У СП дем ин ут ив акузат ива имен ице пос теља.)
отиш ла бих чак донде (СП)
23
отиш ла бих чак до тамо (ПОЛИ)
(Разл ик а донде / до тамо.)
– У СП (стр. 249–250) и СД (стр. 221–222) пес ма се не разл ик ује.
НАЗАД

Мрак . – СКГ, нс књ. 22, бр. 6, 1927, стр. 416.

НАЗАД

Близанци . – ПОЛИ, год. XXII, бр. 386, 17. март 1960.

– У СКГ је објав љена пес ма која се сас вим разл ик ује од оне објав љене под истим на
словом у збирц и Росна руковет, на 251. стран и.
35

НАЗАД

а друго на Северн и пол. (СП)
а друго на Северн и Пол. (ПОЛИ)
(Пис ање вел иког слова у реч и пол.)
– у полИ све строфе су поређане једна испод друге, у издању Сп и СД сви непарни
стихови су на десној, а парни на левој страни странице.
– у издањима Сп (стр. 253–254) и СД (стр. 225–226) песма се неразликује.
Вест. – полИ, год. XXII, бр. 384, 3. март 1960.
6
на рту Доброј над и. (СП)
на рту Доброј Над и (ПОЛИ)
17
и дечац и црн и и бел и. (СП)
и дечач ић и црн и и бел и. (ПОЛИ)
испод Урал а или Карпата, (СП)
21
испод Урал а, или Карпата, (ПОЛИ)
(Интерп ункц ијс ке разл ике.)
– Пес ма из СД (стр. 228–229) подуд ара се с пес мом из СП (стр. 257–258).

СУНЧ ЕВИ ПОДАНИЦИ
Дете
НАЗАД

Поздрав реци . – МИ, књ. 5, св. 8, 1921, стр. 592–593.

1	Нес таш на реко у дну мога сел а, (СП)
	Нес таш на, реко, у дну мога сел а (МИ)
6
Да ли још по теби од харт ије лађе (СП)
Да л’ још по теби од харт ије лађе (МИ)
8	Ко имен има што у књизи нађе (СП)
	Ко имен има, што у књизи нађе, (МИ)
(Интерп ункц ијс ке разл ике.)
9
далек их рек а наи вно те зове (СП)
далек их рек а наи вно то зове (МИ)
(У СП директно обраћање другом лиц у једн ине, у МИ пок азна замен ица.)
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10

новим и новим? (СП)
новим и новим. (МИ)
11	Обале твоје да ли су пус те, или (СП)
	Обале твоје да л’ су пус те, или (МИ)
13
крај тебе шета као по сјајној вил и, (СП)
крај тебе шета к’о по сјајној вил и; (МИ)
14
у рук ама јој од лис та лепеза (СП)
у рук ама јој од лис та лепеза – (МИ)
(Интерп ункц ијс ке разл ике.)
15
и чек а витеза? (СП)
и чек а принца? (МИ)
(Замењене реч и принц / витез.)
17
раскош ни дворц и крај тебе се граде, (СП)
раскош ни дворц и крај тебе се граде (МИ)
18
и ограђуј у двориш та без кућа, (СП)
и ограђуј у двориш та без кућа (МИ)
(Интерп ункц ијс ке разл ике.)
19
да ли, мес то дрва, по њима се саде (СП)
а мес то дрвета по њима се саде (МИ)
(Интерп ункц ијс ке разл ике и у број у имен ице дрво.)
20
сунцок рет и крља? (СП)
сунцок рет, крља? (МИ)
(У МИ пос тоји зарез у сред ин и стих а, а нема везник а и.)
22
по којој прави бродови и лађе (СП)
по којој прави, бродови и лађе (МИ)
(Интерп ункц ија у сред ин и стих а.)
23
са путн иц има понос ито броде, (СП)
са путн иц има понос ите броде; (МИ)
	(У СП понос ито је прилог, а у МИ понос ите је придев у множ ин и женс ког
род а.)
24	У којој само понек ад се нађе (СП)
	У којој само по нек а се нађе (МИ)
(Разл ик а понек ад / по нек а.)
26	Крај које увек док ле сутон пад а (СП)
	Крај које увек, док ле сутон пад а, (МИ)
(Интерп ункц ијс ке разл ике.)
27
проц ветај у низови сијал ица (СП)
проц вета безброј украс а, ситн иц а (МИ)
(Садрж инс ке разл ике.)
у чијој вод и многа сјајна зград а, (СП)
28
на женс кој руц и. Многа сјајна зград а (МИ)
29
как ве ти не знаш, охолост свог лица, (СП)
у чијој вод и охолост свог лица (МИ)
30
стооком оглед а (СП)
сто-оког оглед а. (МИ)
(Садрж инс ке разл ике.)
– У СП и СД ова пес ма нема пос ледњу строфу од шест стихова, кој у варијанта обја
вљена у МИ садрж и:
Ал’ тек сад ми се, реко, живот чин и
нас тавак наше у дет ињс тву игре;
за неч им мож да чега нема трк а:
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ил’ к’о што свет би оку наше чиг ре
учин ио се: само једна збрк а
шарена и чудна.
– У изд ањима СП (стр. 247–248) и СД (стр. 239–240) пес ма се не разл ик ује.
НАЗАД

НАЗАД

Изволите на изложбу деце сликара. – ПОЛИ, год. XXIX, бр. 736, 26. јан уар 1967. Рубри
ка „Из нових књига“.
од две хиљаде дана, (СП, СД)
4
од две хиљаде дана; (ПОЛИ)
5
а слик ал а су сама, (СП, СД)
а слик ал а су сама (ПОЛИ)
(Интерп ункц ија на крај у стих а.)
– Од 6. до 9. стих а пес ма се разл ик ује.
– У СП стихови гласе:
без помоћ и старије сес тре
и брата
порт рете својих мама
и бак а и тата.
– У ПОЛИ стихови су:
порт рете својих бак а
и тата и мама.
13	Улазнице: (СП, СД)
14
само три осмех а (СП, СД)
	Улазнице: само три осмех а (ПОЛИ)
(Прелом стихова.)
држ и руке водоравно, (СП, СД)
19
држ и руке водоравно (ПОЛИ)
(Интерп ункц ија на крај у стих а.)
21
на мунд иру као тепс ије (СП, СД)
на мунд иру као тепс ија (ПОЛИ)
(Разл ик а тепс ија / тепс ије.)
Чин и се тако љута
23
24
као да је тек ист ук ла сина. (СП, СД)
(Ових стихова нема у ПОЛИ.)
– „Друге маме“ из СП и СД нема у изд ању ПОЛИ, али текст пес ме „Трећа мама“
(СП, СД) нос и нас лов „Друга мама“ и сас вим се подуд арају. Песама „Чет врта мама“,
„Пета мама“, „Шес та мама“, „Седма мама“ у изд ању ПОЛИ нема.
90
али шта то мари, (СП, СД)
али шта мари. (ПОЛИ)
(У СП пос тоји: то.)
96
(Није морал а та мрља
97
тат и баш на нос пас ти) (СП, СД)
	Није морал а та мрља
тат и баш на нос пас ти. (ПОЛИ)
(У СП и СД стихови у заг рад и.)
– песама: „Други тата“, „Један деда“ и „Друга бака“ у полИ нема.
– песма се не разликује у Сп (стр, 269–274) и СД (стр. 241–245).
Мртва птица. – ЖиР, год. I, књ. 1, св. 5, 1928, стр. 364.
Нас лов пес ме у ЖиР глас и: „Мрт ва тица“.
2
вене мрт ва птица, нап уњена куч ином, (СП, СД)
вене мрт ва тица, нап уњена куч ином, (ЖиР)
(Разл ик а птица / тица.)
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5

Сад се више не блис та и не умара (СП, СД)
Сад а се више не блис та и не умара (ЖиР)
(Разл ик а сад / сад а.)
6
крило на које зора спуш таше прв у рос у; (СП, СД)
крило, на које зора спуш таше прв у рос у. (ЖиР)
(Интерп ункц ијс ке разл ике иза прве реч и у стих у и на крај у стих а.)
7
рук а путн ик а, морнара или шумара (СП, СД)
Рук а путн ик а, морнара, или шумара (ЖиР)
(У СП и СД нема зареза иза реч и морнара.)
у срце њено прах и мрак прос у. (СП, СД)
8
у срце њено прах, и мрак прос у. (ЖиР)
(У СП и СД нема зареза иза реч и прах.)
9
Сад сен се оглед а у њеном оку од стак ла (СП, СД)
Сад сен се оглед а у њеном оку од стак ла; (ЖиР)
(Интерп ункц ија на крај у стих а.)
као пах уљиц у бело перо птич ије. (СП, СД)
11
к’о пах уљиц у бело перо тич ије. (ЖиР)
(Разл ике као / к’о, птич ије / тич ије.)
– Последња три стиха песме објављене у ЖиР одвојени су у посебн у строфу, што у СП
и СД није случај.
12
Сад ник ад више неће очи нич ије (СП, СД)
Сад више неће очи нич ије (ЖиР)
(У СП и СД пос тоји прилог никад.)
13
спазит и како се крилом неба так ла (СП, СД)
спазит и: како се крилом неба так ла (ЖиР)
(У СП и СД нема двотачке иза реч и спазити.)
птица, као звезда сребрна у своду. (СП, СД)
14
тица, као звезда, сребрна у своду. (ЖиР)
(Разл ик а птица / тица. У СП и СД нема зареза иза реч и звезда.)
– у Сп (стр. 281) и СД (стр. 253) песма се не разликује
НАЗАД

Под небом жице. – Ве, књ. ХI св. 2, 1925, стр. 83.

5

Дод ирује се луг и речна мат ица, (СП)
Дод ируј у се лугови и лат ице, (ВЕ)
(Разл ике једн ина / множ ина имен ица.)
6
са оазом пус тиње су блис ке, (СП)
са потоц има пус тиње су блис ке; (ВЕ)
(Разл ике оазом / потоц има.)
7
крај кол ибра ситн их као злат ица (СП)
крај кол ибра ситн их као злат ице (ВЕ)
(Разл ик а злат ица / злат ице.)
8
у мутном језеру су плис ке. (СП)
у мутноме језеру плис ке. (ВЕ)
(Одређеност придева.)
10
врте се нојеви укруг и без смера, (СП)
пут уј у нојеви у круг и без смера, (ВЕ)
(Разл ике у глагол има врте се / пут уј у; укруг / у круг.)
– У изд ањима СП (стр. 282) и СД (стр. 254) пес ма се не разл ик ује.

НАЗАД

Коњи у руднику. – ТП, год. VI, 1955, бр. 1, стр. 5.
– У ТП пес ма није подељена на строфе.
– Пес ма се не разл ик ује ни у изд ању СП и СД (стр. 255).
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НАЗАД

Љутић . – ПОЛИ, год. XVII I, бр. 197, 2. авг уст 1956.

9

Ја сам свет ион ик, будно (СП)
Ја сам оно око будно (ПОЛИ)
(Разл ик а у интерп ункц ији и свет ион ик / оно око.)
10
светлим попц у и мрав у (СП)
што светли попц у и мрав у (ПОЛИ)
(У СП прво лице презента глагол а свет лити, а у ПОЛИ треће лице.)
14
од звезде на небу жуч и, (СП)
од звезде на небу жућ и, (ПОЛИ)
(Разл ик а жуч и / жућ и.)
– У СП (стр. 285) и СД (стр. 257) пес ма се не разл ик ује.

НАЗАД

Сумрак на ливади . – ВЕ, књ. ХVII, св. 9–10, 1. јун 1932, стр. 633.

1

Чује се у трави глас ливадс ких птица; (СП)
Чује се у трави глас ливадс ких птица. (ВЕ)
3
Зас пало крило широк их вратн ица: (СП)
Зас пало крило широк их вратн иц а; (ВЕ)
(Разл ике у интерп ункц ији на крај у стих а.)
4
плот повио рамена и дрема. (СП)
	Плот повио рамена и дрема. (ВЕ)
(Вел ико слово на почетк у стих а у ВЕ.)
– Друга и трећа строфа пес ме из СП у варијант и коју је објавио ВЕ замен иле су своја
мес та.
5
Сањиво благ и су прс ти трна злога; (СП)
Сањиво благ и су прс ти трна злога, (ВЕ)
6
ниш у се и грле танк а цветна бића. (СП)
ниш у се и грле танк а цветна бића; (ВЕ)
(Разл ике у интерп ункц ији на крај у стих а.)
7
И као свећа са прозора кога (СП)
и као спокојна свећа богатога(ВЕ)
(Садрж инс ке разл ике.)
10
отровн ица црнородна кук ута. (СП)
отровн ица црнородна кук ута; (ВЕ)
11
Хитај у бубе пут својих ровова (СП)
Хитај у бубе пут својих ровова; (ВЕ)
(Интерп ункц ијс ке разл ике на крај у стих а.)
– У СП (стр. 286) и СД пес ма је сас вим иста.

НАЗАД

Вечерња пес ма . – ПОЛ, бр. 2, 1956/57, стр. 2.

6

наћ и јој лис тове цера (СП)
наћ и јој кап иц у жира (ПОЛ)
(Садрж инс ке разл ике.)
7
или лис тиће граба. (СП)
или лис тове граба. (ПОЛ)
(Имен ица лист у дем ин ут ив у у СП.)
9
увућ и ће се под лист липе, (СП)
скриће се под лист липе, (ПОЛ)
(Разл ик а увућ и се / скриће се.)
10
јеленц и под лист клена; (СП)
Јеленак под лист клена, (ПОЛ)
(Разл ик а јеленц и / јеленак.)
11. и 12. стих а пес ме објав љене у СП:
пуж гол аћ ће се скрит и
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под куп усова пера,
	Нема у пес ми објав љеној у часоп ис у.
14
топ лији од губера: (СП)
топ лији од губера; (ПОЛ)
19
деч иц у и испод сламе; (СП)
деч иц у испод стога (ПОЛ)
(Интерп ункц ија на крај у стих а.)
– У часоп ис у иза овог стих а след и стих:
мирис ног сена и сламе;
кога у СП нема.
23
зрик авц и ће се попет и (СП)
зрик авц и ће у трав у (ПОЛ)
(Садрж инс ке разл ике.)
24
да травке од три спрата: (СП)
чим мрак стане да се хвата; (ПОЛ)
28
мрави ће побећ и испод
вел икога оног плас та (СП)
мрави ће побећ и под ћил им – (ПОЛ)
(Садрж инс ке разл ике и инвертован ред реч и у стиховима.)
– У СП (стр. 287) и СД (стр. 259–260) пес ма се не разл ик ује.

Гатка о шуми
НАЗАД

Шумска самоћа . – ПОЛИ, год. XX, бр. 302, 31. јул 1958.

– песма је сасвим иста у Сп, СД и полИ.

НАЗАД

Глас секире у шуми. – полИ, год. XVI, бр. 116, 23. децембар 1954.

– у полИ наслов песме је „Глас секире“. песма почиње стиховима:
Заш ла сам далеко у забран
стари
којих нема у СП, СД и збирц и Пис ма из шуме.
1	Наједном зач ух, сек ира дрво руби, (СП)
наједном зач ух сек иру,
дрво руби, (ПОЛИ)
(Имен ица секира у СП у ном инат ив у, а у ПОЛИ у акузат ив у.)
2
познадох њен глас звон ик а у присенк у; (СП)
познадох њен глас звонк и
у присенк у; (ПОЛИ)
(У СД имен ица звоник у ген ит ив у, а у ПОЛИ придев звонки.)
3
али ми се чин ило да чујем из храш ћа (СП)
али ми се учин и да чујем
из храш ћа (ПОЛИ)
(Разл ик а у перфект ивнос ти глагол а и упот ребљеном времен у.)
да вид им њена крил а орлуш инс ка; (СП)
6
и да вид им њена крил а
орлуш инс ка (ПОЛИ)
(Интерп ункц ија на крај у стих а.)
8
од неког непознатог птич ијега врис ка, (СП)
од неког непознатог
птич ијега врис ка; (ПОЛИ)
11
из гнезда неког дотле невиђеног, (СП)
из гнезда неког дотле
851

ПОЧЕТАК

ТРАЖИ
САДРЖАЈ

________ Десанка Максимовић ________

невиђена, (ПОЛИ)
(Разл ик а у обл ик у придева.)
огромног као обл акова руна. (СП)
12
(Овог стих а нема у варијант и пес ме објав љеној у ПОЛИ.)
– У свим претходн им стиховима разл ике у прелом у.
– С лед ећ и стих ов и су део пес ме која је објав љен а у ПОЛИ, у друг им варијант ам а
пес ме (СП, СД) нема их:
које не сави ни јас треб
ни жуна,
о којима дотле не чух ни
приче;
учин и ми се да негде под
брдом
вук усам љен и зове и
урл иче.
– У изд ањима СП (стр. 294) и СД (стр. 265) пес ма се не разл ик ује.
НАЗАД

НАЗАД

Рађање планина . – ПИ, бр. 29, 1945, стр. 2.
– У часоп ис у је нас лов пес ме у синг ул ару „Рађање план ине“, и недос тају прва 2 стих а,
којих у СП има.
10
јач и од лава, (СП)
јача од лава (ПИ)
12
И имал а та рек а јак а (СП)
И имал а та рек а јак а, (ПИ)
(Интерп ункц ијс ке разл ике.)
14	Куд год би прош ла крај стења, (СП)
И куд год би прош ла крај стења, (ПИ)
(Везник и на почетк у стих а у ПИ.)
20
праш ине ту надувô, (СП)
праш ине ту надуво (ПИ)
(Дуж ина у СП.)
(Интерп ункц ија на крај у стих а.)
25	Пос ле је опет вихор (СП)
	Пос ле је опет ветар (ПИ)
(Разл ик а ветар / вихор.)
преко тог голог стења (СП)
26
преко тога голог стења (ПИ)
(Разл ике у виду придева.)
27
развејао семења, семења, (СП)
развејо семења, семења (ПИ)
(Интерп ункц ија и саж имање вок алс ке групе ао.)
28
из свих шума, (СД)
(Овог стих а нема у варијант и објав љеној у ПИ.)
– У ПИ је пес ма подељена на 4 стих а, што у СП и СД није случај. Пес ма се подуд ара
у изд ањима из СП (стр. 295–296) и СД (стр, 266).
Горски поток . – ПОЛИ, год. XVI, бр. 116, 23. децембар 1954.

– Стихови песме из СП у издању ПОЛИ подељен и су на два стих а, највероватн ије из
техн ичк их разлога. Осим интерп ункц ијс ких, у нек им стиховима, друг их разл ик а
нема.
4
украде овн у звонке меден ице, (СП)
украде овн у звонке меден ице (ПОЛИ)
(Интерп ункц ија на крај у стих а.)
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8

па зас вира у њих, да ми се учин и, (СП)
па зас вира у њих, да ми се
учин и (ПОЛИ)
(Разл ич ит прелом стих а.)
9
чујем царића, и кос а и жун у. (СП)
чујем царића, и кос а,
и жун у (ПОЛИ)
(Разл ич ит прелом стих а.)
15	Уз пут украде белца од коњан ик а (СП)
усп ут украде белца од
коњан ик а (ПОЛИ)
(Разл ич ит прелом стих а, и једначење по звучнос ти: уз пут / усп ут.)
– у издањима Сп (стр. 297) и СД (стр. 267) песма се не разликује.
НАЗАД

Изненађење. – полИ, год. XXI, бр. 375, 31. децембар 1959.

8

чим ветар почне да дува – (СП)
чим ветар почне да дува (ПОЛИ)
(Интерп ункц ијс ке разл ике.)
гавран гакће с церића: (СП)
16
гавран граче с церића: (ПОЛИ)
(Разл ич ит и глагол и гак ат и / грак ат и.)
29	Уто викн у радос на бак а: (СП)
	Утом викн у радос на бак а: (ПОЛИ)
(Разл ик а уто / утом.)
– Врат и се, ево ћурак а, (СП)
30
– Врат и се, ево ћурак а (ПОЛИ)
(Интерп ункц ијс ке разл ике.)
– У СП (стр. 298–299) и СД (стр. 268) пес ма је сас вим иста.
НАЗАД

Ветар – рвач . – ПОЛИ, год. XVII I, бр. 190, 7. јун 1956.

– У СП и СД пес ма нос и нас лов „Ветар рвач“.
1	Пут ме нанесе лане (СП)
	Отиш ла сам да ход ам (ПОЛИ)
(Садрж инс ке разл ике.)
да се са мном порве, (СП)
11
да се са мном пох рве, (ПОЛИ)
(У СП изос тав љен суглас ник у глаголу пох рве.)
12
да вид имо ко је јач и?“ (СП)
да вид имо ко је јач и? (ПОЛИ)
(Интерп ункц ијс ке разл ике.)
21	Он им свима без по муке (СП)
	Он им свима безпом уке (ПОЛИ)
(У СП без по муке нап ис ано одвојено.)
24
на сирото дрвеће, (СП)
на сирото дрвеће (ПОЛИ)
31
али, на мој у срећу, (СП)
али на мој у срећу (ПОЛИ)
(Интерп ункц ијс ке разл ике.)
– За разл ик у од СП (стр. 300–301) и СД (стр. 269) где је пес ма иста, у ПОЛИ пес ма
није подељена у строфе.

НАЗАД

Устаниково ходочашће . – ПОЛИ, год. XV, бр. 1447, 9. јул 1970.

11

Ти спасе мој у колевк у и потомс тво, (СП, стр. 306)
Ти спасе мој у колевк у и потомс тво: (ПОЛИ)
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12

пред гон иоцем ист ури груд и храш ће, (СП)
пред гон иоцем ист ури груд и храш ће (ПОЛИ)
(Интерп ункц ија на крај у стих а.)
– У СД нема ове пес ме.

Блага вест
НАЗАД

Стасај брже, дете . – ПИ, год. IV, бр. 7/8, 1947, стр. 23.

1
Једнога јут ра кад а се пренете (СП, стр. 313)
	У срећно једно јут ро год ине пете (ПИ)
(Садрж инс ке разл ике.)
15
млад ићк а на ред јуришања смел а, (СП)
млад ићс ка на ред јуришања смел а, (ПИ)
(Разл ик а млад ићк а / млад ићс ка.)
18
да се без тебе заврш ил а не би (СП)
Да се без тебе заврш ил а не би (ПИ)
(У СП стих поч иње мал им словом.)
29
Једнога јут ра кад а се пренете (СП)
	У срећно једно јут ро год ине пете (ПИ)
(Садрж инс ке разл ике.)

ПТИЦ Е НА ЧЕСМИ
НАЗАД

Весели повртњак . – ЈТ, бр. 4, 1954, стр. 17.

и кад сас пеш на њих ведро воде, (СП)
и кад сас пеш на њих ведро воде (ЈТ)
(Интерп ункц ијс ке разл ике.)
11
а онд а за свак и пед аљ биј у се битке (СП)
а онде за свак и пед аљ биј у се битке (ЈТ)
(Разл ик а онд а / онде.)
17	Као да пред нек им смерно одс тупа, (СП)
	Као да пред нек им смерно отс тупа, (ЈТ)
(Разл ик а одс тупа / отс тупа.)
19
обил ази грумење и прос уте граш ке, (СП)
обил азе грумење и прос уте граш ке, (ЈТ)
(У СП 3. лице једн ине презента, а у часоп ис у треће лице множ ине презента.)
и смеје јој се лубен ица снена (СП)
23
и смеје јој се лубен ица снена, (ЈТ)
26
плиш свак и дан носе реп уш ине сиве, (СП)
плиш свак и дан носе реп уш ине сиве. (ЈТ)
27
тамо се не мис ли на старост на мрење, (СП)
Тамо се не мис ли нас тарост, на мрење, (ЈТ)
(Интерп ункц ијс ке разл ике.)
– У СП (стр. 317–318) и СД (стр. 283–284) пес ма се не разл ик ује.
7

ЗЛАТНИ ЛЕПТИР
Бубамара
НАЗАД

Буба-мара. – ДУ, год. I, бр. 11, 20. октобар 1945, стр. 6.

НАЗАД

Утеха. – Из бајке у стиховима Буба-мара [Одломак из пес ме „Татин сусрет са Месецом“.]

75

Доћ и ће, доћ и ваш тата (СП, стр. 365; СД, стр. 328)
Доћ и ће опет ваш тата (ДУ)
(Садрж инс ке разл ике.)
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76

и играће се с вама. (СП, СД)
и играт и се с вама. (ДУ)
(Разл ик а играће се / играт и.)
79
то неће бит и кроз врата, (СП, СД)
то неће бит и кроз врата; (ДУ)
(Интерп ункц ија на крај у стих а.)
80
већ ноћу, кад не слут и нико, (СП, СД)
већ ноћу кад не слут и нико, (ДУ)
(У СП и СД има зарез иза реч и ноћу.)
– Стихови 71–82 у часоп ис у чине посебн у строфу, што у СП није случај.
91
Миловаће вас по кос и, (СП, СД)
И миловаће вас по кос и, (ДУ)
(У СП и СД изос тав љен везник на почетк у стих а.)
92
и узет и да вас хран и, (СП, СД)
па узет и Радм илу да хран и, (ДУ)
(Изос тав љено име Радм ил а у СД.)
93
да вас у наручј у нос и. (СП, СД)
и љут иће се што идете бос и, (ДУ)
кад ципел ице нове стоје.
(Ових стихова нема у СП)
96	Не бојте се, има на свет у, (СП, СД)
	О, не бојте се има на свет у, (ДУ)
(У СД изос тав љен уск лик о.)
100 увек бит и са њиме“. (СП, СД)
– У СП и СД нема следећ их стихова:
	Пазите само дању
да га не ожалос тите чиме.
Лептирова успаванка. – ПИ, год. ХIII, бр. 31, 1957, стр. 3. [Одломак из поеме Златни
лептир.]
439 чах уру свијало, (СП, 339; СД, стр. 304)
чау ру свијало, (ПИ)
– У СП и СД овај део пес ме није подељен у строфе, а у ПИ га чине три строфе од по
6, 5 и 6 стихова.

НАЗАД

ДЕТЕ У ТОРБИ
НАЗАД

Живко лењивко. – ЈЕ, год. ХI, бр. 11, 15. март 1971.

9

мрзи да једе, (СП, стр. 388)
мрзи да Једе, (ЈЕ)
(Штампарс ка греш ка – умес то малог вел ико слово ј.)
17
не бих хтел а играт и (СП)
не бих се играл а (ЈЕ)
(Разл ик а играт и / се играл а – инфин ит ив умес то перфекта.)
– ове песме нема у СД.

НАЗАД

Интервју с прасцима. – полИ, год. XXVI, бр. 628, 17. децембар 1964.

– у полИ наслов песме је „Интервју“.
2
кош тице шљива и трешања? – (СП, стр. 398)
кош тице шљива
и трешања, (ПОЛИ)
3	Упитал а сам некол ико прас аца. (СП)
	Упитал а сам некол ико
прас аца, (ПОЛИ)
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7

да се заг рцн у од кош тица, – (СП)
да се заг рцн у
од кош тица, (ПОЛИ)
8
одговорило је најм лађе прасе, – (СП)
одговорило је најмање
прасе, (ПОЛИ)
10
на чис ту трав у уза се. (СП)
на чис ту трав у, уза се. (ПОЛИ)
11
– Хвал а, – рекох прасет у, – (СП)
– Хвал а, – рекох
прасет у, – (ПОЛИ)
12
мис лећ и како би било боље (СП)
мис лећ и како би било
боље (ПОЛИ)
13
кад би на излет има ђац и (СП)
кад а би на излет има
и ђац и (ПОЛИ)
прол азећ и кроз поље, (СП)
14
прол азећ и кроз поље (ПОЛИ)
(Разл ик а у интерп ункц ији.)
15
гутал и харт ије, љус ке и кош пе, (СП)
гутал и харт ије, љус ке
и кош пе, (ПОЛИ)
(Разл ике у прелом у стих а.)
16
или, ако то већ не мог у, (СП)
или, ако већ то не мог у, (ПОЛИ)
(Распоред реч и у стих у.)
17
скуп љал и их бар у корпе. (СП)
скуп љат и их бар у корпе. (ПОЛИ)
(Глагол скуп љати у СП у прош лом времен у, а у ПОЛИ у инфин ит ив у.)
– Ове пес ме нема у СД.
НАЗАД

Зидао дим кулу. – ПОЛИ, год. XVI, бр. 93, 15. јул 1954.

7

Зид ао дим кулу (СП, стр. 400)
Зид ао дим кулу, (Пол.)
11
деца са брега, (СП)
деца са брега: (Пол.)
13
Зид ао дим кулу (СП)
Зид ао дим кулу, (Пол.)
(Разл ик а у интерп ункц ији на крај у стих а.)
15
навал и снаж но на њу са бок а. (СП)
навал и снаж но на њу с бок а. (Пол.)
(Разл ик а у предлог у с / са.)
17
зас тао па глед а (СП)
стане и глед а (Пол.)
(Разл ик а у глаголу и везник у.)
19
зид ао дим кулу (СП)
зид ао дим кулу, (Пол.)
(Разл ик а у интерп ункц ији на крај у стих а.)
21
виде је путн ик разорен у (СП)
спази је путн ик оборен у. (Пол.)
(Разл ик а у глаголу виде / спази и у интерп ункц ији на крај у стих а.)
– Ове пес ме нема у СД.
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НАЗАД

Мај. – ЗМ, год. VII, бр. 5, 1960, стр. 129.

1

Ја сам мај сунчев вратар; (СП, стр. 412)
Ја сам младог сунца вратар; (ЗМ)
	(У СП именица мај и присвојни придев сунчев, а у ЗМ именица сунце и придев
млад у посес ивном ген ит ив у.)
2
кад оно пође у наш атар (СП)
кад пође у наш атар (ЗМ)
(У СП лична замен ица у средњем роду.)
7
Ја сам мај новотар, (СП)
Ја сам смел и мај новотар (ЗМ)
(У ЗМ опис ни придев смели.)
10
за јед ан тил и дан, (СП)
за јед ан тил и дан, (ЗМ)
11
кад а птица нема стан, (СП)
кад а птица нема стан (ЗМ)
(У СП зарез на крај у стих а.)
15
по свет у прас таром (СП)
(Овог стих а нема у часоп ис у.)
16
дод ирујем кич ицом (СП)
дод ирнем кич ицом (ЗМ)
(Разл ик а у глаголс ком виду.)
20
Ја сам мај сунчев вратар, (СП)
Ја сам младог сунца вратар, (ЗМ)
	(У СП имен ица мај и придев сунчев, а у ЗМ имен ица сунце и придев млади у
посес ивном ген ит ив у.)
21
ја сам пролећу барјактар, (СП)
ја сам пролећа барјактар, (ЗМ)
(У СП имен ица прол еће у дат ив у, а у ЗМ у посес ивном ген ит ив у.)
– Ове пес ме нема у СД.

НАЗАД

Сама је у соби бака . – ЗП, бр. 7, 1957, стр. 1 и 3.

2

слуша цврчк а са огњиш та, (СП, стр. 414)
слуша цврчк а са огњиш та (ЗП)
(Интерп ункц ија на крај у стих а.)
5	А она се тихо сећа, (СП)
	А она се тихо сећа (ЗП)
(Интерп ункц ија на крај у стих а.)
7
сад игре веселе, давне, (СП)
сад игре веселе давне, (ЗП)
(У СП зарез иза весел е.)
22
и суза њихових и смех а (СП)
и суза њин их и смех а (ЗП)
(Разл ик а њихових / њин их.)
29	А она се с тугом сећа (СП)
И она се с тугом сећа (ЗП)
(Разл ик а а / и.)
30
своје прве старачке боре (СП)
своје прве старачке боре, (ЗП)
(Интерп ункц ија на крај у стих а.)
31
и како јој руке више (СП)
и дана кад руке више (ЗП)
(Садрж инс ке разл ике.)
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32
36

НАЗАД

нис у могле никог да дворе. (СП)
нис у јој могле да дворе. (ЗП)
(Садрж инс ке разл ике.)
радо пот рч и дод а. (СП)
радо ист рч и да дод а. (ЗП)
(Разл ик а пот рч и / ист рч и да.)

Бака шаљивчина. – Је, год. XI, бр. 10, 8. март 1971.

2

шаљивч ина бак а (СП, стр. 419)
шаљивч ина бак а, (ЈЕ)
5
– Бако, бојимо се ћурк а – (СП)
– Бако, бојимо се ћурк а. (ЈЕ)
6
она одврат и брзо: (СП)
	Она одврат и брзо: (ЈЕ)
(Вел ико слово на почетк у стих а у ЈЕ.)
11	А ви се играјте шуге, (СП)
	А ви се играјте шуге (ЈЕ)
(Разл ике у интерп ункц ији на крај у стих а.)
14
није дошао ујк а (СП)
(Овога стих а у варијант и пес ме објав љене у ЈЕ нема.)
16
– Тек сад вас добро чујем, (СП)
– Тек сад вас добро чујем, – (ЈЕ)
18
видел и сте у трави штурк а. (СП)
видел и сте крај реке штурк а, (ЈЕ)
(Разл ике у интерп ункц ији.)
19
– Нис мо видел и штурк а, (СП)
– Нис мо, бако, видел и штурк а, (ЈЕ)
(У ЈЕ имен ица бако у вок ат ив у.)
24
– Нис мо срел и пром ућурк а, (СП)
– Нис мо срел и Пром ућурк а, (ЈЕ)
(Вел ико слово Промућурка у ЈЕ.)
26
није дошао ујк а, (СП)
нит и нам је дошао ујк а, (ЈЕ)
(Појачана негац ија у ЈЕ.)
36
дивно ли чује наша бак а! (СП)
– Дивно чује наша бак а! (ЈЕ)
(Разл ике у црт и на почетк у стих а и дивно ли / дивно.)
– Ове пес ме нема у СД.

НАЗАД

Размештање ђака по клупама . – ПОЛ, бр. 1, 1953, стр. 7.

3

девојч ице и дечац и (СП, стр. 429)
девојч ице и дечац и, (ПОЛ)
6
Сад ће за који трен утак (СП)
Сад ће, за који трен утак, (ПОЛ)
9
нек а седн у Јова и Неђа. (СП)
нек а седн у Јова и Неђа! (ПОЛ)
(Интерп ункц ијс ке разл ике.)
10 	А они се криј у јед ан другом за плећа (СП)
	А они се криј у
јед ан другом за плећа. (ПОЛ)
(У ПОЛ је подељен на 2 стих а.)
– Првих 13 стихова у СП подељено је у три строфе (5, 4 и 7 стихова), док у ПОЛ ти
стихови чине једн у строфу.
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– Стихова 17–32 нема у ПОЛ, а следећа строфа (33–37 стих) нал ази се у ПОЛ иза 13.
стих а и глас и:
И вел и охол а Дана:
– Нећу ни ја да седнем до Панте,
мој тата је добио јуче
за поморс ког капетана,
а његов оправ ља канте!
– У СП та строфа глас и:
Док охол а плаче Стана:
– Нећу да сед им до Панте.
Мој тата је добио јуче
за поморс ког капетана,
а његов оправ ља канте.
38	А учитељ ће живо: (СП)
	У ПОЛ чине 2 стих а:
Зам ис ли се учитељ па ће
кроз уздрж ан смех, живо:
Између 39. и 40. стих а у ПОЛ су стихови:
мој отац је зем љорадн ик,
човек с поља и њива,
слом љен од теш ка рад а,
а ваш и су очеви из град а.
којих у СП нема.
сто ми се не свиђа овај, (СП)
Исто ми се не свиђа овај, (ПОЛ)
(Разл ике сто / исто.)
42
ни размаженост ваша
43
није ми у вољи. (СП)
И обућ ица ваша
није ми по вољи. (ПОЛ)
(Разл ике размаж ност / обућ ица.)
44	Поглед ал и се бук варц и, (СП)
	Поглед ал и се ђац и, (ПОЛ)
(Разл ике бук варц и / ђац и.)
46
и повик ал и углас: (СП)
и повик ал и слож но: (ПОЛ)
(Разл ике углас / слож но.)
Иза овог стих а у ПОЛ је стих кога у СП нема:
– Учитељу, остан и с нама,
47
– Не иди од нас, не иди! (СП)
не иди друг има, не иди! (ПОЛ)
(Разл ике од нас / друг има и интерп ункц ијс ке разл ике.)
48
Бил и смо много глуп и, (СП)
Бил и смо много глуп и. (ПОЛ)
(Интерп ункц ијс ке разл ике.)
49
седећемо где ти кажеш, (СП)
Седећемо одс ад а (ПОЛ)
(Разл ике где ти кажеш / одс ад а.)
– У изд ању СП нема ове пес ме.
40
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НАЗАД

Робек Уге . – ПОЛИ, год. XIX, бр. 254, 26. септембар 1957.
– Пес ми која је изаш ла у ПОЛИ, недос таје прва строфа.
10
„Човек иде“, речен иц у прос ту (СП, стр. 432)
Човек иде, речен иц у прос ту, (ПОЛИ)
17
И онако збуњен проч ита (СП)
И онако збуњен проч ита: (ПОЛИ)
18
„Robek Uge“ мес то „човек иде“, (СП)
Робек Уге, мес то Човек иде, (ПОЛИ)
(Разл ике су само у интерп ункц ији.)
– Ове пес ме нема у СД.

НАЗАД

Загонетна торба . – ПИ, год. XII I, бр. 34,25. мај 1957, стр. 2.

НАЗАД

Тренутак ћутања . – МН, год. XII I, бр. 644, 25. новембар 1968.

Што зам ис лите било је ту свега, (СП, стр. 436)
Што зам ис лите, било је ту свега, (ПИ)
(У СП нема зареза иза реч и: зам ис лите.)
9
Само торбица једна вис и о гран и (СП)
Само торбица једна вис и о гран и, (ПИ)
(У СП нема зареза на крај у стих а.)
12
ослоњена сед и о стабло клена. (СП)
ослоњена сед и на стабло клена. (ПИ)
(Разл ик а о / на.)
14
што другом не да ако већ не једе сама, (СП)
што другом не да, ако већ не једе сама (ПИ)
(У СП нема зареза у сред ин и стих а.)
и чујем как а је тврд ицом називај у (СП)
15
и чујем како је тврд ицом називај у (ПИ)
(Разл ик а как а / како.)
17
– Ко не једе нек а пође по воду! – (СП)
	Ко не једе нек а пође по воду, (ПИ)
(Интерп ункц ија на почетк у и на крај у стих а.)
сав као укопан, забезекн ут стаде. (СП)
28
сав као укопан, забезекн ут стаде: (ПИ)
(Интерп ункц ија на крај у стих а.)
29	У торбиц и што их је онако чик ал а (СП)
у торбиц и што их је онако чик ал а (ПИ)
(У СП поч иње вел ик им словом.)
34
шта би чин иле нис у саме знале, (СП)
шта би чин иле, нис у саме знале, (ПИ)
(У СП нема зареза у сред ин и стих а.)
37	Одлуч имо да торбу врат имо на мес то (СП)
	Одлуч имо да торбу врат имо на мес то, (ПИ)
39	А шта је даље било, није важ но, (СП)
	А шта је даље било, није важ но: (ПИ)
(Разл ике су само интерп ункц ијс ке природе.)
– У СД нема ове пес ме.
6

1	Умро је пес ник деце Григор Витез, (СП, стр. 444)
	Умро је пес ник деце, григор Витез, (МН)
4
трен утак ћутања, потоц и и птице. (СП)
трен утак ћутања, потоц и и птице! (МН.)
10
не мог у га више дозват и деца: (СП)
не мог у га више дозват и деца. (МН)
(Интерп ункц ијс ке разл ике.)
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11
он је у далекој штампарији где се штампа (СП)
	Он је у далекој штампарији где се штампа (МН)
(У МН поч иње вел ик им словом.)
за снове дечје, пес ниц и, кад а умру, боре – (СП)
14
за снове дечје, пес ниц и кад умру боре. (МН)
(Разл ик а у интерп ункц ији и у обл ик у прилога кад / кад а.)
15
мож да је тамо него на зем љи преч и. (СП)
Мож да је тамо него на зем љи преч и. (МН)
(У МН поч иње вел ик им словом.)
17
Сред најп рос тран ије на свет у дворане (СП)
Сред најп рос тран ије на свет у дворане, (МН)
(Интерп ункц ија на крај у стих а.)
– ове песме нема у СД.
НАЗАД

Штампарске грешке. – полИ, год. XXV, бр. 354, 7. фебруар 1963.

– У изд ању ПОЛИ недос таје први део пес ме (30 стихова), а пес ма поч иње стиховима
којих у изд ању СП нема:
	Наи ш ла сам опет летос на теш ке
штампарс ке греш ке:
– Остал и стихови се подуд арај у, али је између 55. и 56. стих а у ПОЛИ уметн ут стих:
како је опас ан хлад ан ладолеж,
– Између 57. и 58. стих а, у ПОЛИ пос тоје стихови:
како сви воле свој у прв у ушитељиц у,
умес то учитељиц у
68
како се јунак попе на горње бард аке, (СП)
како се јунак попе
на горње бард аке, (ПОЛИ)
(Разл ик а у прелом у стих а.)
како је Шабац највећ и град у бач ви, (СП)
73
како је Шабац највећ и град у Бач ви, (ПОЛИ)
(Разл ике у вел иком слов у у реч и бачва.)
– У ПОЛИ иза 76. стих а недос таје стих:
умес то шамп ион и. (СП)
– Али пос тоје стихови којих у изд ању СП уопш те нема:
како је наша зем ља зал ивена
крв љу наш их оваца,
како се ја зовем
Дес анк а Макс имовић.
– У изд ању СП пес ма има још 52 стих а којих у верзији из ПОЛИ нема.
– У СД ове пес ме нема.

Помодар Рада; Помодарка. – полИ, год. XXIX, бр. 777, 16. новембар 1967.

– у полИ ове две песме објављене су као једна под насловом „помодарци“.

НАЗАД

Помодарка

6

НАЗАД

усне су јој беле, (СП, стр. 468)
уста су јој бел а, (ПОЛИ)
(Разл ик а усне / уста.)

Помодар Рада

9

ни ко у Толс тоја, (СП, стр. 467)
ни као у Толс тоја, (ПОЛИ)
(Разл ик а ко / као.)
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10	У нашега Раде (СП)
	Али зато Рад а (ПОЛИ)
(Садрж инс ке разл ике.)
11
Само пол а браде. (СП)
има много косе, (ПОЛИ)
пре чет ири дана
пос тал а му риђа,
ко у Барбаросе.
И зато се Рад а
Јелен иц и, Јелен и,
необично свиђа.
– Ових пес ама нема у СД.
НАЗАД

Наш учитељ првог разреда . – ПОЛИ, год. XL, бр. 1425, 29. јан уар 1970.

– У ПОЛИ пес ма нос и нас лов „Наш учитељ“.
како вол им да се туж ак ам. (СП, стр. 473)
2
да вол им да туж ак ам (ПОЛИ)
(Разл ик а како / да.)
3
– Рец и му да је сврак а! (СП)
– Рец и му да је сврак а. (ПОЛИ)
(Интерп ункц ија на крај у стих а.)
– Мол им учитељу, Иван се опет
4
о мене кач и. (СП)
– Учитељу, Иван се опет
о мене кач и. (ПОЛИ)
(У СП на почетк у стих а молим.)
6
– А ти плач и! (СП)
– А ти иди па плач и. (ПОЛИ)
(У СП нема глагол а ићи у императ ив у.)
7
– Учитељу, Зора вел и (СП)
– Учитељу, Зора каже (ПОЛИ)
(Разл ик а вел и / каже.)
8
– А ти друкч ије навези! (СП)
– Ти онд а друкч ије навези. (ПОЛИ)
(Разл ик а: а ти / ти онд а; интерп ункц ија на крај у стих а.)
10
– Мол им, учитељу, Стеван ми је (СП)
	Учитељу, Стеван ми је (ПОЛИ)
(У СП стих поч иње са молим.)
узео из торбе гум у, (СП)
11
из торбе узео гум у. (ПОЛИ)
(Инвертован ред реч и и интерп ункц ија на крај у стих а.)
12
– Имаћу то на уму! (СП)
– Имаћу то на уму. (ПОЛИ)
(Интерп ункц ија на крај у стих а.)
13
– Учитељу, овај ми ижврљао (СП)
– Учитељу, овај ми је (ПОЛИ)
нов у књиг у (СП)
14
ишврљао нов у књиг у. (ПОЛИ)
(Разл ич ит распоред реч и у 13. и 14. стих у.)
15	На весеље удри бриг у! (СП)
	На весеље удри бриг у. (ПОЛИ)
(Интерп ункц ија на крај у стих а.)
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16

Мол им, учитељу, овај ме
једнако чепа (СП)
Мол им, учитељу,
овај се једнако чепа (ПОЛИ)
	(У СП личн а зам ен иц а ја у акуз ат ив у, а у ПОЛИ пов ратн и глаг ол чеп а
ти се.)
18
– Нап рави се, благо мен и, слепа! (СП)
– Нап рави се слепа. (ПОЛИ)
(У СП пос тоји: благо мени. Интерп ункц ија на крај у стих а.)
19
– Учитељу, Петар каже (СП)
– Учитељу, овај каже (ПОЛИ)
(У СП влас тита имен ица Петар, а у ПОЛИ пок азна замен ица овај.)
21
– Онд а са њим не разговарај! (СП)
– Онд а с њиме не разговарај. (ПОЛИ)
(Разл ик а: са њим / с њиме; разл ич ита интерп ункц ија на крај у стих а.)
22
Мол им учитељу, (СП)
Мол им, учитељу, Зора је (ПОЛИ)
Зора је залом ил а креду. (СП)
23
залом ил а креду. (ПОЛИ)
(Разл ич ит прелом у претходна два стих а.)
24
– Онд а је све у реду. (СП)
– Знач и, сад је све у реду. (ПОЛИ)
(Разл ик а онд а / сад; почетак стих а у ПОЛИ: значи.)
29
да не вол иш кад ђак туж ак а. (СП)
да не вол иш ђак а
који се туж ак а (ПОЛИ)
	(У СП временс ки и однос ни везник кад, а у ПОЛИ однос ни везник који.
Имен ица ђак је, умес то у ном инат ив у, у акузат ив у.)
30
– А шта вел и твоја бак а? (СП)
– А шта каже твоја бак а? (ПОЛИ)
(Разл ик а у упот ребљеном глаголу.)
– ове песме нема у СД.
НАЗАД

Надметање пијаница. – полИ, год. XXVII, бр. 670, 21. октобар 1965.

1

2
3
10
13
15

– Исп ијмо по једн у, али вредн у, (СП, стр. 477)
– Исп ијмо по једн у, али
вредн у. (ПОЛИ)
(Прелом стих а.)
нек а опече грло као жар; (СП)
(Овог стих а нема у пес ми објав љеној у ПОЛИ.)
једна је у свет у свак а вредна ствар, (СП)
Једна је у свет у свак а важ на ствар, (ПОЛИ)
(Разл ик а вредна / важ на.)
– Мало је две, јер како се каже, (СП)
Мало је две, јер, како се каже, (ПОЛИ)
(Интерп ункц ијс ке разл ике.)
имај у таљиге и коч ије, (СП)
имај у и таљиге и коч ије, (ПОЛИ)
(У ПОЛИ везник и.)
– Мало је чет ири, хајде и по пет у, (СП)
– Мало је чет ири, пета нек
се сврс та (ПОЛИ)
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16

на руц и имамо по пет прс та, (СП)
на руц и свакој имамо по
пет прс та. (ПОЛИ)
(Прелом стих а.)
17
ако се који не изг уби у рат у. (СП)
(Овог стих а нема у пес ми објав љеној у ПОЛИ.)
18
– Мало је пет, кажем ти ко брат у, (СП)
– Мало је пет, бољи су
бројеви парн и, (ПОЛИ)
19
бољи су много бројеви парн и; (СП)
нал ивај шес ту ако си ударн ик. (СП)
20
нал ивај и шес ту ако си ударн ик (ПОЛИ)
(Везник и у ПОЛИ.)
23
у недељи је сед ам дана. (СП)
у недељи је сед ам дана, (ПОЛИ)
(Интерп ункц ијс ке разл ике.)
25
– Мало је сед ам, ти не умеш да бројиш (СП)
– Мало је сед ам, ти не умеш
да бројиш, (ПОЛИ)
(Прелом стих а.)
27
– Мож да их је и девет на оном свет у, (СП)
– Мож да их је и девет,
нис ам био (ПОЛИ)
нис ам се дос ад тамо пео, (СП)
28
ник ад а у звезданом свет у, (ПОЛИ)
(Садрж инс ке разл ике.)
29
исп ијмо наједном осму и девет у. (СП)
исп ијмо наједном и осму и девет у (ПОЛИ)
(Везник и у ПОЛИ.)
30
– Мало је девет, сабеседн ик виче, (СП)
– Мало је девет, десет у
треба донет и, (ПОЛИ)
31
по десет синова имај у
32
сиромас и из приче. (СП)
јер ова крчма нос и број десет и. (ПОЛИ)
(Садрж инс ке разл ике.)
33
– Мало је десет, точ и јед анаес ту, (СП)
– Мало је десет, – (ПОЛИ)
(Садрж инс ке разл ике.)
Даље се песма сасвим разликује.
– ове песме нема у СД.
НАЗАД

Предео у красу. – полИ, год. XXVII, бр. 631, 7. јануар 1965.

16

а стот ине цврчак а (СП, стр. 480)
а стот ин у цврчак а (ПОЛИ)
(Имен ица стот ин у се разл ик ује по број у.)
– Ове пес ме нема у СД.

НАЗАД

Зима на Шари . – ПОЛИ, год. XXV, бр. 357, 28. фебруар 1963.
– Осим првог стиха, цела прва строфа песме објављене у ПОЛИ разликује се од оне у СП.

И знаш много о њој ствари,
знаш шта су паркет и и плак ари,
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телефон и и елект ричне жице,
и санк ање низ улице,
и како елект ричари
оправ љај у градс ки вод
кад се пок вари.
7	А од тебе на двес та километара (СП, стр. 481)
	А од тебе на стот ине километара (ПОЛИ)
(Разл ик а двес та / стот ине.)
8
диже се Шара (СП)
диже се снеж на Шара, (ПОЛИ)
(У ПОЛИ пос тоји опис ни придев снеж на.)
9
где је смет до смета, (СП)
где је путем смет до смета, (ПОЛИ)
(У ПОЛИ пос тоји имен ица смет.)
11
где ход ај у план инс ки мил иц ионари, (СП)
где ход ај у план инс ки ред ари, (ПОЛИ)
(Разл ик а мил иц ионари / ред ари.)
– У ПОЛИ недос таје 13. из СП:
озбиљна и туж на ока,
у бунд ама као северњачк и генерал и. (СП)
14
у бунд ама као северњачк и
генерал и, (ПОЛИ)
(Прелом стих а.)
– Последње три строфе песме објављене у СП смисаоно су исте, али су стихови испре
мештани у однос у на варијант у песме објављене у ПОЛИ, па се не мог у поред ити.
– Стихови из ПОЛИ су:
где уплашена овца бак а,
страж ари иза врата тора
крај унуч ица и унук а,
где сваког сум рак а
пос мат ра из брвнаре девојч ица
пад ање звезда
и витлање упаљен их угарак а.
А од тебе на стот ине километара
збивај у се страш не ствари
горе на Шари:
чује се усред снеж ног мора
завијање вучјих чопора
и осване под бук вом овца зак лана
и по целц у пуно крвавих рана
и савет ује се негде гом ил а пас а,
режећ и из бас а.
– Ове пес ме нема у СД.
НАЗАД

Живе играчке . – МЈ, год. II, бр. 23, 29. мај 1962, стр. 2.

18
19

тридесет мал их, живих справа, (СП, стр. 485)
тридесет мал их, живих справица, (МЈ)
(У часоп ис у дем ин ут ив имен ице справа.)
на свакој реп, две ноге, глава, (СП)
на свакој реп, две ноге, главица, (МЈ)
(У часоп ис у дем ин ут ив имен ице глава.)
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20

међу њима (СП)
(Овог стих а у МЈ нема.)
– Између 24. и 25. стих а из СП у МЈ су стихови којих у СП нема:
жива тел ад и краве маме,
и као у излог у НАМЕ.
25
и мало, права играчк а, прасе, (СП)
мало, права играчк а, прасе, (МЈ)
(У СП стих поч иње везником.)
26
грокће само, не навија се. (СП)
трч и само, не навија се, (МЈ)
(Разл ик а грокће / трч и.)
– Између 26. и 27. стих а из СП у МЈ су стихови:
и жива сврак а, врана права,
сам се креће,
боље од икак вих фабричк их справа;
и около рас те цвеће
неж но, лелујаво као свил а,
не мора да се прави од југовин ил а.
28
од свих веш тачк их род а, (СП)
од свих славн их веш тачк их род а, (МЈ)
(У СП изос тав љена реч славних.)
– Ове пес ме нема у СД.
НАЗАД

Сеоски биоскоп . – МЈ, год. II, бр. 23, 29. мај 1962, стр. 2.

– Први стих пес ме у МЈ глас и:
	У Славон ији и у Колубари,
– У СП га нема.
1
Где год има ливад а наш их, (СП, стр. 488)
и где год има ливад а наш их, (МЈ)
(Изос тав љен везник и на почетк у стих а у СП.)
2
вид иш говед а на паш и (СП)
говед а на паш и
(Укључен глагол видиш на почетк у стих а у СП.)
3
иду мирно стоп у по стоп у, (СП)
иду мирно, стоп у по стоп у, (МЈ)
(Интерп ункц ијс ке разл ике.)
4
призор као у биос коп у. (СП)
као у биос коп у. (МЈ)
(У СП имен ица призор на почетк у стих а.)
5	Однек уд се на стази (СП)
	Наједном се на стази укаже пат уљак, (МЈ)
(Садрж инс ке разл ике.)
6
укаже сеос ко дете, (СП)
или палч ић, ако боље ту реч знате, (МЈ)
(Садрж инс ке разл ике.)
– Између 6. и 7. стих а пес ма објав љена у МЈ има стихове којих у СП и СД нема:
голот рбо сеос ко дете,
нос и у руц и
нек и црвен замот уљак.
7
и пролом и се рик а (СП)
И ваздух пролом и пот мул а рик а (МЈ)
(Садрж инс ке разл ике.)
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8

неког бес нога бик а (СП)
неког бес ног бик а (МЈ)
(Разл ик а у виду придева.)
9
који се као на арен и (СП)
који се као на шпанс кој арен и (МЈ)
(Изос тав љен придев шпанској у СП.)
10
према детет у устрем и. (СП)
муњевито устрем и
према пат уљк у малецком, –
страш није него на ком филм у светс ком (МЈ)
(Садрж инс ке разл ике.)
11	Куд да се дете дене (СП)
	Куд да се палч ић дене (МЈ)
(Разл ике дете / палч ић.)
– Између 12. и 13. стих а из СП, у МЈ је стих:
	Нигде куће малене,
13	Около само сена и сламе (СП)
само сена и сламе (МЈ)
(У СП стих поч иње са около.)
15
Дете избез ум љено беж и (СП)
	Он као избез ум љен беж и, (МЈ)
(Разл ике дете / он; избез ум љено / као избез ум љен.)
ко да осам ног у има (СП)
16
умес то две, чет ири ноге,
па шест, па осам да их има (МЈ)
(Садрж инс ке разл ике.)
и као да је пузање учило (СП)
17
и граби, граби њима.
И наједном се створи (МЈ)
(Садрж инс ке разл ике.)
18
у шимпанза и оранг утана (СП)
у шимпанза, оранг утана (МЈ)
(У СП везник и умес то запете.)
19
усп уже се брзо (СП)
и брзо се усп уже (МЈ)
(Инвертован ред реч и.)
20
до највиш их на топол и грана. (СП)
до највиш их топол ин их грана. (МЈ)
(Имен ица топол а у лок ат ив у у СП, а у посес ивном ген ит ив у у МЈ.)
– Између 20. и 21. стих а у МЈ нал азе се стихови којих у СП нема:
	А доле бик риче
и сви доброћудн и волови и краве
саж аљиво лице праве
као да и они не воле да се боду.
21
И тек кад а говед а са паше (СП)
И тек кад а сви с биком (МЈ)
(Садрж инс ке разл ике.)
22
у смирај дана оду, (СП)
у смирај дана
са ливаде оду, (МЈ)
(Прелом стих а. У СП изос тав љене реч и са ливаде.)
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23

дете се спус ти с грана. (СП)
палч ић се спус ти с грана, (МЈ)
(Разл ик а дете / палч ић.)
24
Хеп иенд срећн ији него сви (СП)
хеп иенд срећн ији него сви (МЈ)
(У СП стих поч иње вел ик им словом.)
25
са биос копс ког екрана. (СП)
са биос копс ког екрана! (МЈ)
(Интерп ункц ијс ке разл ике. У СП имен ица у једн ин и, а у МЈ у множ ин и.)
– ове песме нема у СД.
НАЗАД

То није за птице. – Зп, бр. 8, 1962, стр. 10.

3

да негде у свет у папагаја има, (СП, стр. 494)
да негде у свет у папагаја има (ЗП)
који сам и себи зарађуј у крух: (СП)
4
који сам и себи зарађуј у крух: – (ЗП)
5
семенке, зрнев ље и клице, (СП)
семенке, зрнев ље и клице – (ЗП)
7
Служе код неког дресера: (СП)
Служе код неког дресера (ЗП)
13	Кад који пог реш и или стане, (СП)
	Кад који пог реш и и стане, (ЗП)
(Интерп ункц ијс ке разл ике.)
14
дресер га хладно ошине (СП)
дресер га хладно шине (ЗП)
(Разл ике у обл ик у глагол а.)
17
и створи им ране, (СП)
и створи му ран у, (ЗП)
(У СД дат ив личне замен ице они, а у ЗП замен ице он.)
18
а ране баш нис у за птице. (СП)
а ране нис у баш за птице. (ЗП)
(Инвертован ред реч и.)
– Ове пес ме нема у СД.

НАЗАД

Рат . – ЈЕ, год. ХI, бр. 13, 29. март 1971.

НАЗАД

Нови мост у Мојстрани. – полИ, год. XXVII, бр. 648, 6. мај 1965.

9

шум у осваја (СП, стр. 492)
шум у осваја, (ЈЕ)
(Интерп ункц ијс ке разл ике.)
13
као да је било све у шал и, (СП)
као да је било све у мал и (ЈЕ)
(Интерп ункц ијс ке разл ике; штампарс ка греш ка: шал и / мал и.)
17
наздрав љај ућ и изворс ком водом – (СП)
наздрав љај у изворс ком водом – (ЈЕ)
	(Разл ика у глаголском времен у, у СП глаголски прилог садашњи, у ЈЕ презент.)
22
не знаш заш то (СП)
не знам заш то (ЈЕ)
(Разл ик а у лиц у глагол а, у СП друго, а у ЈЕ прво лице презента.)
– Из техничких разлога песма у Је има изломљених стихова.
8

са Роне мож да или Лоаре, (СП, стр. 497)
са Роне или Лоаре, (ПОЛИ)
(У ПОЛИ нема реч и мож да.)
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14
15

И чист је, њиме само пријатељ
наш ићи сме. (СП)
И чист је, њиме само
пријатељ наш ићи сме. (ПОЛИ)
(Прелом стихова.)
– Штампарс ком греш ком пес ма објав љена у ПОЛИ иза овог стих а садрж и стих:
наш ићи не сме.
– Ове пес ме нема у изд ању СД.

II. ПЕСМЕ ЗА ДЕЦУ ИЗ ЗБИРКИ КОЈЕ НИСУ УШЛЕ У СП VI
НАЗАД

РЕКА ПОМОЋНИЦ А
– У СП VI из ове збирке нис у уврштене следеће песме: „Мал и задругари“, „Зал ивање“,
„Пород ичн и савет“, „Млад и природњац и“, „Инжењери исп ит уј у рек у“, „Збор“,
„Дечји збор“, „Дед а и омлад инц и“, „Дед а поп уш та“ и „Ката водоноша“.
– Ове пес ме нис у пре тога објав љиване на друг им мес тима и овде се доносе у исто
ветном обл ик у у коме се нал азе у збирц и.

НАЗАД

ВЕТРОВА УСПАВАНКА
– У СП VI из ове збирке нис у уврш тене следеће пес ме: „Бак ина помоћн ица“, „Лија
домаћ ица“, „Весел а моба“, „Књига са слик ама“, „Крс таш пау к“ и „Зец и птица“.
– Песма „Књига са сликама“ првобитно је објављена у ЗO, год. VIII, бр. 78, 1952, стр. 21,
док је песма „Весел а моба“ објављена је у ПОЛ, бр. 7, март 1951, стр. 13, под нас ловом
„Моба“; одатле су пренесене у ову збирк у, а остале пес ме ран ије нис у објав љиване,
па се овде доносе у истоветном обл ик у у коме се нал азе у збирц и.

НАЗАД

ДЕЧЈА СОБА (бајк а у 2 слике)
Пес ма Мора се јести из СП (стр. 48) преу зета је из Дечје собе и штампана као посеб
на пес ма, јер се у Дечјој соби појав љуј у стихови истог и сличног садрж аја.
1	Кад а не би јеле, (СП)
2
и траве би свеле, (СП)
и травке би свеле, (ДС, стр. 12)
(У ДС дем ин ут ив имен ице трава.)
– Прва 3 стих а из СП, у ДС одвојена су у строфу кој у изговара чет врт и пат уљак.
5
ручај у и пчеле (СП)
ручај у и пчеле, (ДС, стр. 12)
6
и бел и лепт ири, (СП)
и бел и лепт ири. (ДС, стр. 12)
(Разл ике у интерп ункц ији на крај у стих а.)
– Стихови 4, 5, 6 у ДС одвојен и су у посебан стих, што у СП није случај. У ДС то су
реч и петог пат уљк а.
7
и бубе за ручак (СП)
	Патке за вечеру (ДС, стр. 13)
(Садрж инс ке разл ике.)
– Стих 8 се подуд ара и у СП и у ДС. Стихове 7 и 8 у ДС изговарај у сви пат уљц и.
– Стихове 9–19 из СП у ДС певај у сви пат уљц и.
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9	Нећете ли јес ти (СП)
	Нећете ли
спават и (ДС, стр. 20)
(Прелом стих а и садрж инс ке разл ике.)
– Стихови 12, 13, 14 који у СП гласе:
ви у човеч уљке
о којим вам прича
свако вече бак а.
– У ДС се разл ик уј у и гласе:
у малена зрна
прос а или мак а.
– Стихови 15–19 у СП чине посебн у строфу, што у ДС није случај.
15	Нећете ли јес ти, (СП)
	Нећете ли
спават и (ДС, стр. 21)
(Прелом стих а и садрж инс ке разл ике.)
– Стихови 18 и 19 из СП, који гласе:
у палч иће ситне,
мање од бубица
– У ДС (стр. 21) чине 1 стих:
у сноп чиод ица.
НАЗАД

ШАРЕНА ТОРБИЦ А
– У СП VI из ове збирке нис у уврш тене следеће пес ме: „Дечје позориш те“, „Бак ин
савезник“, „Вељин сан“, „Пус ти, пуж у, рогове“, „Учитељ ход ања“, „Ко је крив?“,
„Подвиг“, „Рада и киша“, „Сеје баба...“, „Играчке“, „Дечја машта“, „Девојчица и лопта“,
„Лопта“, „Лутке старе“, „Лутк а лењивица“, „Шег рт, пајац и лутк а“, „Вел ик а лутк а“,
„Чудан петлић“, „Узбуна“, „Прва вож ња“, „Додоле“ и „Положајн ик“. Све, осим песама
„Бак ин савезник“, „Сеје баба...“ и „Лутке старе“, на том месту објављене су први пут
и одатле се преносе у истоветном обл ик у који имај у на том мес ту.
– Песма „Бак ин савезник“ првобитно је објављена у ПиК, год. ХХI, бр. 6, 12. март 1964;
песма „Сеје баба...“ првобитно је објављена под насловом „Сеје бака“ у ОС, год. ХVI,
бр. 3821, 17. септембар 1958, а песма „Лутке старе“ првобитно је објављена у ПОЛИ,
год. I, бр. 33, 28. авг уст 1930. На овом мес ту пес ма се у однос у на основн у верзиј у
разл ик ује у следећем: пос ле 16. стих а нал ази се строфа:
Већ ниједна нема више
Предњих зуба,
И у свиј у колена се
Црне груба.
– На крај у пес ме има и ова строфа које нема у основној верзији:
Да ли когод лек чудес ни
Как ав знаде,
Лутке моје да ли увек
Буду младе?

НАЗАД

ПРОЛЕЋНИ САСТАН АК
– У СП VI из ове збирке нис у уврш тене следеће пес ме: „Првак“, „Маца у школ и“,
„Чис тунц и“, „Плаш љиви ђац и првац и“, „Бак ин савезник“, „Лутке старе“, „Сам“,
„Планинари“, „Смучари“, „Мал и купач“, „Утакмица“, „Свет“, „Детињство“, „У цветној
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кројачн иц и“, „Роде, штрк и чап ље“, „Ветар пот уцало и зла шума“, „Извор и кап љице“,
„Два камена“, „Милос рдна зима“, „Деца граде зверињак“, „Сестре без брата“, „Први
јагањц и“, „Повратак птица у домовин у“, „Први мај“, „Хиљадугод иш ња трк а“, „Име
на план ина“, „Шумор клас ја“, „Киша игра коло“, „Два лис та“ и „Мраз“. Већ ина ових
песама на том мес ту објављене су први пут и одатле се преносе у истоветном обл и
ку који имај у на том мес ту. Оне пес ме које су ран ије негде објав љене у овој збирц и
су добиле свој у коначн у верзиј у и као так ве се такође преносе у овај том ЦД.
– Ран ије су објав љене следеће пес ме:
НАЗАД

Првак . – ПИ, год. VII, бр. 3, 2. октобар 1952, стр. 3.

НАЗАД

Плаш љиви ђаци прваци . – ОС, год. XXII, бр. 6250, 27. октобар 1965.

НАЗАД

Сам. – ПИ, бр. 1, јан уар 1951, стр. 17.

НАЗАД

Планинари . – ПОЛЕ, бр. 7, март 1951, стр. 12; ЈЕ, год. IX, 1. мај 1953, стр. 17–18.

НАЗАД

Смучари . – ПОЛЕ, бр. 5, јан уар 1953, стр. 10.

НАЗАД

Свет. – ДУ, год. VII I, бр. 324, 1952, стр. 16.

НАЗАД

Детињство. – ПИ, бр. 1, јан уар 1950, стр. 3.
– Пос ледња строфа на овом мес ту разл ик ује се од основне верзије и глас и:

Исп равићеш тад што је било
пог реш ки и омашак а
у твојој окол ин и.
Живот зато дец у шаље
да пођу корак даље
од оцева и пред ак а.
НАЗАД

У цветној кројачници . – ПОЛИ, год. XII, бр. 9, 29. фебруар 1940.

НАЗАД

Деца граде зверињак . – БО, год. XIX, бр. 205, 26. авг уст 1954.

НАЗАД

Први јагањци . – ПОЛ, бр. 7, март 1950, стр. 2.

НАЗАД

Први мај. – ПОЛ, бр. 9/10, мај–јун 1951, стр. 8.
– На овом мес ту пес ма има још једн у строфу:

Први мај! Први мај!
Сваког трута истерај,
не треба нам трут.
Нек у друг и иде крај,
срећан њем у пут!
НАЗАД

Киша игра коло. – ЗР, год. ХI, бр. 496, 17. март 1962.

– На овом мес ту крај пес ме се разл ик ује у однос у на основн у верзиј у и глас и:
Игра киша плах а,
игра по двориш ту,
по дечјем збориш ту.
Хватај у се у коло
с кишом чете ђак а.
Има летња киша
мил ион играча,
и стот ине кол а.
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Што ће бит и слатк их
пшен ичн их кол ача!
Хиљаде хиљад а
вод и киша кол а,
стот ине стот ина
има коловођа.
Што ће бит и диња,
што ће бит и грож ђа.
НАЗАД

НАЗАД

Мраз. – ПОЛ, бр. 4, децембар 1966, стр. 6.

БЕЛА ВРАН А
– У СП VI из ове збирке нис у уврш тене следеће пес ме: „Буђење пролећа“, „Мудри
ветар“, „Горосеча“, „На Кос мај у“, „Снеж ни голубови“, „Жмура“, „Лађа“, „У кланц у
Учке горе“, „Прича тал ас а“, „Куцов“, „Шта је најт врђе“, „Наша мат и“, „Опомена“,
„Прво путовање у дедовин у“, „Нова пион ирс ка марама“, „Опус теле куће“, „Југо
словенс ка арм ија“ и „Удуби се дечаче“.
– Већ ина ових пес ама овде су објав љене први пут и у овај том ЦД одатле се преносе
у истоветном обл ик у. Оне пес ме које су ран ије негде објав љене у овој збирц и су
добиле свој у коначн у верзиј у и као так ве се такође преносе у овај том ЦД.
– Ран ије су објав љене следеће пес ме:

НАЗАД

Буђење пролећа . – ОС, год. X, бр. 95, 11. март 1953, Забавник за дјецу, год. III, бр. 95.

НАЗАД

Горосеча . – БО, год. XXI, 5. јан уар 1956, стр. 8.

НАЗАД

На Кос мају. – ПОЛИ, год. XX, бр. 272, 6. фебруар 1958.

НАЗАД

Снежни голубови . – ПОЛ, бр. 4, децембар 1968, стр. 2–3.
– На овом мес ту пес ма се у однос у на основн у верзиј у разл ик ује у следећем:
6
спавај у, не мич у се смес та; (БВ)
спавај у, не мич у с мес та; (ПОЛ)
9
Глед ај у: голубови прави, живи, (БВ)
Глед ај у голуби прави, живи, (ПОЛ)
10
чудом се само чуде, (БВ)
чудом се само чуде; (ПОЛ)

НАЗАД

Жмура. – ПИ, год. XII, бр. 6, 20. октобар, 1955, стр. 6.

НАЗАД

Лађа . – ПОЛИ, год. XIX, бр. 215, 13. децембар 1956.

НАЗАД

У кланцу Учке горе . – ПОЛИ, год. XX, бр. 306, 28. авг уст 1958.

НАЗАД

Куцов. – ПОЛИ, год. XIX, бр. 235, 16. мај 1957.

– На овом мес ту пес ма се у однос у на основн у верзиј у разл ик ује у следећем:
33
нек уд а у свет одлута (БВ)
нек уд а опет одлута. (ПОЛИ)
40
питања једно другом – (БВ)
питања једно другом, (ПОЛИ)
41
и хоће ли га у живот у дугом (БВ)
и хоће ли у живот у дугом (ПОЛИ)
42
пут опет к нама нанет и? (БВ)
пут га опет к нама нанет и? (ПОЛИ)
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НАЗАД

Шта је најтврђе . – ПОЛ, бр. 4, децембар 1958, стр. 10.

НАЗАД

Опомена . – ЗМ, год. IV, бр. 3, март 1957, стр. 65.

НАЗАД

Опустеле куће . – ПИ, год. XII I, бр. 14, 13. децембар 1956, стр. 6.

НАЗАД

Нова пионирска марама . – ЗАД, год. V, бр. 230, 23. јул 1953.
– На овом мес ту пес ма се у однос у на основн у верзиј у разл ик ује у следећем:
5
а сес трица га пита (БВ)
а сес тра га пита: (ЗАД)
12
И све једнак а слова (БВ)
И сва једнак а слова, (ЗАД)
21
и обућ иц у чис ту (БВ)
и обућу чис ту. (ЗАД)
– Пос ле стих а 32 у ЗАД пос тоји строфа:

Старији и млађи другови
око мене се јате,
иако сам бук варац.
Уредно претп лат у скуп љам
за наш лист „Полетарац“.
НАЗАД

НАЗАД

Југословенска армија. – пн, бр. 15, 16. де цем бар 1949, стр. 2.

ПАУ КОВА ЉУЉАШКА
– У СП VI из ове збирке нис у уврштене следеће пес ме: „Утакм ица“, „Скуп љање мед а“,
„Сунцок рет и вет рови“, „Греш ниц и“, „Мачји кашаљ“, „Мац ина болест“, „Мачје по
село“, „Маца чис тун ица“, „Мац ин савет“, „Куц ин савет“, „Материце“, „Мед ин и
Оцеви“, „Мечк ин савет“, „Кок ина успаванка“, „Гуш чарица“ и „Петлић коловођа“.
– Ове пес ме нис у пре тога објав љиване на друг им мес тима и овде се доносе у исто
ветном обл ик у у коме се нал азе у збирц и.

ШУМСКА ЉУЉАШКА
– У СП VI из ове збирке нис у уврш тене следеће пес ме: „Дет ињс тво“, „Свезнал ице“,
„Мал и јах ач и“, „Прејео се“, „Крил ат и рупц и“, „Три дед ице“, „Заш то Јово, ти не
спиш“, „Жмуре“ и „Пурењац и“.
– Већ ина ових пес ама овдје су објав љене први пут и у овај том ЦД одатле се преносе
у истоветном обл ик у. Оне пес ме које су ран ије негде објав љене у овој збирц и су
добиле свој у коначн у верзиј у и као так ве се такође преносе у овај том ЦД. Ран ије
су објав љене следеће пес ме:
НАЗАД

Свезналице. – НЛ, год. ХII, бр. 128, 4. јун 1958. На овом мес ту пес ма је објав љена под
нас ловом „Свезнал ица“.

НАЗАД

Мали јахачи. – оС, год. ХVIII, бр. 475, 1960, стр. 27.

НАЗАД

Прејео се. – ПОЛИ, год. XX, бр. 294, 5. јун 1958.

НАЗАД

Крилати рупци . – ПОЛ, бр. 8, 1966, стр. 1.

НАЗАД

Три дедице . – СР, год. X, бр. 387, јан уар 1953, Српска ријеч нашој дјеци, стр. 13.
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НАЗАД

Зашто Јово ти не спиш. – ОС, год. XIII, бр. 2622, 2. март 1955, Забавник за дјецу, год. V,
бр. 196.

НАЗАД

Жмуре. – ПОЛИ, год. XV, бр. 58, 7. новембар 1953.

НАЗАД

Пурењаци . – ВС, год. VI, бр. 1, 1957, стр. 9.

НАЗАД

ЧУДО У ПОЉУ
– У СП VI из ове збирке нис у уврш тене следеће пес ме: „Печ урке“, „Септембарс ка
пес ма“ и „Опомена“.
– Ран ије су објав љене следеће пес ме:

НАЗАД

Печурке . – ПОЛИ, год. XVII, бр. 119, 13. јан уар 1955.

НАЗАД

Септембарска пес ма. – КН, год. I, бр. 33, 28. септембар 1948, стр. 3; ЗО, бр. 49, 1949,

омот 2; ПИ, год. X, бр. 6, 5. новембар 1953, стр. 2.

НАЗАД

НАЗАД

Опомена . – ЗМ, год. IV, бр. 3, март 1957, стр. 65.

ВРТ ДЕТИЊСТВА
– У СП VI из ове збирке нис у уврш тене следеће пес ме: „Јесен“, „Љубомора“, „Бог“,
„Црк ва у селу“, „Прича“, „Мојој сес три“, „Царица лутак а“, „Чудот ворн и џепови“,
„Кол ач“, „Два сна малог врапца“, „Буба мара“, „Суседово куче“, „Јутарњи псалм“,
„Шева“, „У шум и“, „Јут ро на селу“, „Слеп и предел и“ и „Вече на рит у“.
– Већ ина ових пес ама овде су објав љене први пут и у овај том ЦД одатле се преносе
у истоветном обл ик у. Оне пес ме које су ран ије негде објав љене у овој збирц и су
добиле свој у коначн у верзиј у и као так ве се такође преносе у овај том ЦД. Ран ије
су објав љене следеће пес ме:

НАЗАД

Јесен . – НЛ, год. I, бр. 9, 1921, стр. 9.
– На овом мес ту пес ма се у однос у на основн у верзиј у разл ик ује у следећем:
1
Јесен је. Изнад брега тек се магле дигле, (ВД)
Јесен је. Изнад брега тек се магле дигле; (НЛ)
2
ја сед им испод јед иног у врт у бора, (ВД)
ја сед им испод једног у врт у бора. (НЛ)
3
пад ај у с дрвета суве, мирис не игле, (ВД)
	Пад ај у с дрвета суве, мирис ње игле; (НЛ)
4
наи ђе облак бео, и небо збора. (ВД)
наи ђе облак бео и небо збора. (НЛ)
5
Ја имадох тад а пет зима и лета шест (ВД)
Ја имадох тад пет зима и лета шест, (НЛ)
6
и чек ах кроз брегова вид ике уске, (ВД)
и чек ах кроз брегова вид ике уске (НЛ)
8
на криц има својим див ље гус ке. (ВД)
на крил има својим див ље гус ке. (НЛ)
10	У вечер, мат и ми за мол ит ву склапа до прс та прст (ВД)
	У вечер мат и ми за мол ит ву склапа до прс та прст (НЛ)
11
украј беле пос теље дрвене; (ВД)
украј беле пос теље дрвене. (НЛ)
12
дуго потом у порт и назирем црк вен и крст (ВД)
Дуго потом у порт и назирем црк вен и крст (НЛ)
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13
НАЗАД

из већ повеле шуме, црвене. (ВД)
из већ повеле шуме црвене. (НЛ)

Бог. – ЛМС, год. CII, књ. 315, св. 2, фебруар 1928, стр. 317. (Пес ма штампана у оквиру
чланк а „Дес анк а Макс имовић. Врт дет ињс тва“ – потп ис ано В. С.– З.).

НАЗАД

Црква у селу. – ЗАВ, год. VI, бр. 3, 1924, стр. 39.

НАЗАД

Прича. – ВЕ, књ. 9, св. 9/10, 1. јун 1924, стр. 681–682.

НАЗАД

Мојој сестри. – НЛ, год. II, бр. 9, 1922, стр. 9 (Пос већено сес три Загорк и).
– На овом мес ту пес ма се у однос у на основн у верзиј у разл ик ује у следећем:
1
Вид иш, мал а, наша мат и, драга жена
Вид иш, мал а, наша мат и, драга жена,
4
наше погледе и кораке вод ил а,
наше кораке и погледе вод ил а,
7
јер ниш та неће знат и да бран и
јер нико неће знат и да бран и
8
од туга и брига као њен глас
од тугâ и бригâ као њен глас
уморно своје сањиве очи;
15
уморно своје сањиве очи.
16
прит рч и к њој, и дуго је, неж но ижљуби.
	Прит рч и к њој и дуго их, неж но изљуби.

НАЗАД

Царица лутака . – ДЛ, год. I, бр. 6, јун 1928, стр. 84.

НАЗАД

Јутарњи псалм. – ПОЛИ, год. XXIV, бр. 6823, 23–26. април 1927, стр. 12.

НАЗАД

У шуми . – ВЕ, књ. 9, св. 7, 25. март 1924, стр. 472. (Дат ум испод пес ме: 1921.) На овом
мес ту објав љен само први део основне верзије пес ме.

НАЗАД

Јутро на селу. – НЛ, год. II, бр. 3/4, 1922, стр. 11.

НАЗАД

Слепи предели . – ГПЦК, бр. 7, март 1927, стр. 11.

СУНЧ ЕВИ ПОДАНИЦИ
– у Сп VI из ове збирке нису уврштене следеће песме: „новогодишња честитка баки“,
„Знала сам некад дадиљу“, „Брест се суши“, „Звезда“, „лоптање“, „куцов“ и „опустела кошница“.
– Већина ових песама овде су објављене први пут и у овај том ЦД одатле се преносе у
исто ветном облику. оне песме које су раније негде објављене у овој збирци су
добиле своју коначну верзију и као такве се такође преносе у овај том ЦД.
Раније су објављене следеће песме:
НАЗАД

Новогодишња честитка баки. – ВДМ, бр. 5, 31. де цем бар 1966.

– На овом мес ту пес ма је објав љена под нас ловом „Чес титк а бак и“, није подељена на
строфе и у однос у на основн у верзиј у разл ик ује се у следећем:
1	Нек а ти год ина нова, (СПо)
	Нек а ти год ина Нова, (ВДМ
6
дет ињс тво у сан врат и, (СПо)
дет ињс тво у сан врат и. (ВДМ)
7
нек а ти унук дане (СПо)
	Нек а ти унук дане (ВДМ)
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НАЗАД

Брест се суши. – СКГ, нс књ. 47, бр. 4, 16. фебруар 1936, стр. 260.

НАЗАД

Звезда . – ВЕ, књ. 7, св. 8, 20 април 1922, стр. 559.

НАЗАД

Лоптање. – БО, год. XX, бр. 262, 3. новембар 1955.
– На овом мес ту пес ма се у однос у на основн у верзиј у разл ик ује у следећем:
24
шес топери, снаж ни клен. (СПо)
петоп рс ти снаж ни клен. (БО)
– Овде, такође, на крај у пес ме имамо још једн у строфу које у основној верзији нема:

И с друге стране Учке
зацело се лоптало.
Пел а сам се на прс те да вид им,
али не видех то.
НАЗАД

НАЗАД

Опустела кошница . – ВЕ, књ. 15, св. 2, 25. октобар 1929, стр. 111.

ПИСМА ИЗ ШУМЕ
– У СП VI из ове збирке нис у уврш тене следеће пес ме: „Шумс ка домаћ ица“, „Месец
у шум и“, „Градс ко дете“, „Дар“, „Слеп и миш и“, „Мрав, богомољк а и ја“, „Урезана
слик а“, „У шум и“, „Неус траш иви цвет“, „Пролећна прип рема“, „Мудра змија“,
„Облац и“ и „Облак уметн ик“. Пес ма под нас ловом „У шум и“ друг и је део истои ме
не пес ме објав љене у збирц и Врт детињства, док су пес ме „Облак уметн ик“ и
„Пролећна прип рема“ разл ик уј у од основне верзије па се као посебне варијанте у
цел ин и објав љуј у у одељк у „Пес ме објав љене у период ичн им публик ац ијама“.
– Већ ина ових пес ама овде су објав љене први пут и у овај том ЦД одатле се преносе
у истоветном обл ик у. Оне пес ме које су ран ије негде објав љене у овој збирц и су
добиле свој у коначн у верзиј у и као так ве се такође преносе у овај том ЦД. Ран ије
су објав љене следеће пес ме:

НАЗАД

Шумска домаћица. – по лИ, год. XVII, бр. 150, 18. ав густ 1955.

НАЗАД

Месец у шуми . – ПОЛИ, год. XVII, бр. 149, 11. авг уст 1955.

НАЗАД

Мрав, богомољка и ја. – ПОЛИ, год. XVII I, бр. 183, 12. април 1956.

НАЗАД

Мрав, богомољка и ја . – ПО, год. I, бр. 1, 1958, стр. 7.

НАЗАД

Урезана слика . – ПОЛ, бр. 4, децембар 1955, стр. 7.

– На овом мес ту пес ма се у однос у на основн у верзиј у разл ик ује у следећем:
5
бубе неке по њем у пале, (ПизШ)
бубице мале по њем у пале (ПОЛ)
6
и маховином обрас тао ситном. (ПизШ)
и маховином обраст’о ситном (ПОЛ)
7
Да бих знал а причат и дец и (ПизШ)
	Па да бих знал а причат и дец и (ПОЛ)
беше ли то раног пролећа, (ПизШ)
9
беше ли то раног пролећа (ПОЛ)
11
приђем сен ица живахном јат у, (ПизШ)
приђем сен ица ведром јат у, (ПОЛ)
12
упитам зат им гаврана стара (ПизШ)
па упитам зат им гаврана стара (ПОЛ)
– Стихови 13–18 у ПОЛ другач ије су распоређен и и дод ат је стих „упитам брш љан
на камен у“ кога у ПизШ нема:
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да ли се сећај у час а и дана
кад је слик а бил а урезана;
упитам брш љан на камен у,
који се мног их ствари сећа,
и гране старог дрвећа.
И сунце прво тога се сет и.
Било је то, рече, једном лет и. (ПизШ)
Било је то, рече, једном лет и, (ПОЛ)
19
Дечак што је врапца урезао (ПизШ)
дечак што је врапца урезао, (ПОЛ)
20
пос тао је одавно дед а (ПизШ)
	Пос тао је одавно дед а. (ПОЛ)
21
и чес то са четом својих унук а (ПизШ)
И чес то с четом својих унук а (ПОЛ)

18

НАЗАД

Неустрашиви цвет. – БО, год. XX, бр. 82, 7. април 1955.

НАЗАД

Пролећна припрема. – ПОЛ, бр. 7, март 1956, стр. 7.

НАЗАД

Облаци. – ВЕ, књ. 8, св. 7, 25. март 1923, стр. 484.

НАЗАД

ЗАГОНЕТКЕ ЛАКЕ ЗА ПРВАКЕ ЂАКЕ
– Коау торс ки текст са Јованком Хрваћан ин (Загонетке лаке за прваке ђаке, Дес анк а
Макс имовић и Јованк а Хрваћан ин, Југоис ток, Беог рад, 1942, 84 стр. Књиг у илу
стровао Ђук а Јанковић) пренос и се у истоветном обл ик у у овај том ЦД.

НАЗАД

ПЕСМЕ О ПТИЦ АМА
– Ова збирк а изаш ла је пет год ина пре смрт и Дес анке Макс имовић и у њој се, поред
раније објављених песама, налази деветнаест нових песама које се могу сматрати
песмама за децу. То су песме: „Школска објава“, „Шљука“, „косови“, „птичији конкурс“, „пауница манекенка“, „Барске птице“, „Бисерке“, „Голуби“, „пркос“, „Бела
пузавица“, „Цвет певач“, „поново ћук“, „Гатара“, „Шева“, „лабуд“, „Совине очи“,
„Дрозд пијанац“, „Црвендаћ“ и „позив на месец“. Све ове песме у овој збирци објављују се пр ви пут и у том об лику пре носе се и у овај том ЦД. Је дино је пе сма „Голуби“
раније била објављена пу, 1987, 5–6, 19–23.

III. ПЕСМЕ ОБЈАВЉЕНЕ
У ПЕРИОДИЧНИМ ПУБЛИКАЦИЈАМА
НАЗАД

Кајање . – ГПЦК, год. VII, бр. 6, фебруар 1927, стр. 12.

НАЗАД

Деци целога света!– ГПЦК, год. VII I, бр. 3, новембар 1928, стр. 1.

НАЗАД

Стара буква. – ГПЦК, год. IХ, бр. 9, мај 1930, стр. 7.

НАЗАД

Дечија школа. – ГПЦК, год. IХ, бр. 6, фебруар 1930, стр. 9.

НАЗАД

Божићна ноћ у шуми. – ГПЦК, год. IХ, бр. 5, јан уар 1930, стр. 6.
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НАЗАД

Свитац. – Дл, год. IV, бр. 10, јун 1931, стр. 156.

НАЗАД

Верни другари. – ГпЦк, год. ХII, бр. 8, април 1932, стр. 9.

НАЗАД

Дечији виноград. – ГпЦк, год. ХII, бр. 2, ок тобар 1932, стр. 5.

НАЗАД

Општи мир. – ГпЦк, год. ХII, бр. 3, новембар 1932, омот 2.

НАЗАД

Разговор врабаца. – ГпЦк, год. ХIII, бр. 5, ја ну ар 1934, стр. 8.

НАЗАД

Час зе мљописа. – СкГ, нс књ. 47, бр. 4, 1936, стр. 261–262.

НАЗАД

Сунце. – пИ, бр. 5, 18. мај 1948, стр. 6.

НАЗАД

Другови. – пИ, бр. 12, децембар 1948, омот 2.

НАЗАД

Циганчица Мара . – пИ, бр. 11, 1949, стр. 6.

НАЗАД

Павле почиње борбу. – Зп, бр. 8, 1949, стр. 12–13.

НАЗАД

Писмо из дечје болнице (Из поеме „Борци за здра вље“). – Зп, бр. 10, 1949, стр. 12–13.

НАЗАД

Час у шуми. – пол, бр. 10, јун 1949, стр. 14–15.

НАЗАД

Бајка о новој години (Нова година. Де чак). – Зп, бр. 10, 1949, стр. 1.

НАЗАД

Слободна зе мља. – пИ, бр. 10, 1950, стр. 1.

НАЗАД

Час пе да го ги је. – нЖ, бр. 3, март 1951, стр. 11.

НАЗАД

На планини. – кн, год. IV, бр. 40, 6. октобар 1951, стр. 1.

НАЗАД

Два пи лета . – пол, бр. 7, фебру ар 1951, стр. 13.

НАЗАД

Петоро браће петлића. – по, бр. 8, април 1951, стр. 6.

НАЗАД

Дечја радозна лост. – Ду, год. VI II, бр. 324, 1952, стр. 16.

НАЗАД

Школске клупе. – Зп, бр. 7, 1952, стр. 16.

НАЗАД

Писмо прваку. – Зо, год. VI II, бр. 78, 1952, стр. 21.

НАЗАД

Вечерњи разговор. – Зо, год. VI II, бр. 78, 1952, стр. 21.

НАЗАД

Ветар уљушкава шуму. – пол, бр. 4, децембар 1952, стр. 3.

НАЗАД

Се љанкина успаванка. – За ДР, бр. 188, 2. август 1952, стр. 8.

НАЗАД

Први час гра матике. – Ду, год. VI II, бр. 328, 1952, стр. 13.

НАЗАД

Покошена ливада . – пИ, год. Х, бр. 6, 1953, стр. 2.

НАЗАД

Мразић. – пол, бр. 6, фебру ар 1953, стр. 1.

НАЗАД

У сну деца расту. – Је, бр. 5, 31. ја ну ар 1953.

НАЗАД

Рода. – Бо, год. ХVIII, бр. 86, 29. март 1953.

НАЗАД

Лековите траве. – пЈЦк, бр. 4, децембар 1953, стр. 1.

НАЗАД

Изговори брзо. – пол, бр. 1, сеп тембар 1954, стр. 16.

НАЗАД

Ветар коловођа. – Гп, год. VI, бр. 6, 1954, стр. 13.
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НАЗАД

Дим. – Бо, год. ХIХ, бр. 169, 15. јул 1954.

НАЗАД

Облак уметник. – Гп, год. VII, бр. 1, 1955, стр. 6.

НАЗАД

Поклони Нове године. – оС, год. ХII, бр. 2570, 29. децембар 1954, Забавник за дјецу, год.

IV, бр. 187.

НАЗАД

Јела под снегом. – пИ, год. ХII, бр. 16, 29. децембар 1955, стр. 6.

НАЗАД

Чворак. – Тп, год. VI, бр. 10, 1955, стр. 7.

НАЗАД

Попци и девојчица. – оС, год. ХIII, бр. 2715, 22. јун 1955, Забавник за дјецу, год.V, бр. 212.

НАЗАД

Зевалица. – оС, год. ХIII, бр. 2842, 16. новембар 1955, Забавник за дјецу, год. V, бр. 232.

НАЗАД

Два ветра. – Зп, бр. 9/10, 1955, стр. 12.

НАЗАД

Другарице. – пИ, год. XI II, бр. 16, 27. децембар 1956, стр. 6.

НАЗАД

Пролећна припрема. – пол, бр. 7, март 1956, стр. 7.

НАЗАД

Честитка по голу бу. – Гп, год. VI II, бр. 1, 1956, стр. 5.

НАЗАД

Деца. – оМ, год. ХII, 25. април 1956, 961–962.

НАЗАД

Моја баба. – Бо, год. ХХI, бр. 301, 11. новембар 1956.

НАЗАД

Лопов и месец. – Бо, год. XXI, бр. 273, 14. октобар 1956.

НАЗАД

Пет другара. – ЗаД, год. ХII, бр. 580, 12. април 1956.

НАЗАД

Чобаница. – пол, бр. 2, октобар 1955, омот 2.

НАЗАД

Моја маца. – пол, бр. 9, мај 1957, стр. 3.

НАЗАД

Моја куца. – пол, бр. 9, мај 1957, стр. 3.

НАЗАД

Два облутка. – Гп, IХ, бр. 3, 1957, стр. 4.

НАЗАД

Шума у октобру. – пИ, год. ХIV, бр. 8, 31. октобар 1957, стр. 2.

НАЗАД

Кућице сестре. – Бо, год. ХХII, бр. 280, 11. октобар 1957.

НАЗАД

Злата на послу. – Бо, год. ХХII, 10. март 1957, стр. 6–7.

НАЗАД

Вешти петао. – Бо, год. ХХII, бр. 121, 5. мај 1957.

НАЗАД

Џин. – пол, бр. 3, новембар 1958, стр. 11.

НАЗАД

Језик птица. – Тп, год. IХ, бр. 9, 1958, стр. 8.

НАЗАД

Сунчање у брдима. – пИ, год. ХIV, бр. 35, 29. мај 1958.

НАЗАД

Плашљиво жапче. – поБ, год. ХV, бр. 19, 1. мај 1958.

НАЗАД

Титоградско коло. – поБ, год. ХV, бр. 19, 1. мај 1958.

НАЗАД

Снегови детињства. – СТ, год. ХIII, бр. 5, 1958, стр. 421–423.

НАЗАД

Растанак са дететом. – ЗМ, год. VI, бр. 3, март 1959, стр. 65.

НАЗАД

Омладинска поворка. – Мл, год. II, бр. 42, 11. април 1959.

НАЗАД

Запис о деци. – кЊ, год. ХIV, књ. 28, св. 4, 1959, стр. 297.
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НАЗАД

Бајка о ковачу. – ЗаД, бр. 791–792, 28. април 1960.

НАЗАД

Добро јутро. – пР, год. ХVIII, бр. 475, 1960, стр. 27.

НАЗАД

Са изложбе најмлађих сликара (Седма мама. Трећи тата. Друга бака). – Мн, год. VI,

бр. 273, 16. октобар 1961.
НАЗАД
НАЗАД

Тужна кишица. – Мн, год. VI, бр. 252, 22. мај 1961.
Несташни мај. – оС, год. ХVIII, бр. 4636, 10. мај 1961.

НАЗАД

Зима. – ЗР, год. Х, бр. 485, 30. децембар 1961.

НАЗАД

Радости новембра. – пИ, год. ХIХ, бр. 12, 30. новембар 1962, стр. 1.

НАЗАД

Киша. – пол, бр. 2, октобар 1962, стр. 1.

НАЗАД

Родна година. – на, год. ХVI, бр. 726, 26. новембар 1962, стр. 6.

НАЗАД

Сурове речи. – по лИ, год. XXVI, бр. 604, 25. јун 1964.

НАЗАД

Песма крај извора. – пик, год. ХХI, бр. 35, 1. октобар 1964.

НАЗАД

Манастир у ували. – Мн, год. IХ, бр. 433, 9. новембар 1964.

НАЗАД

Бели манастир. – Мн, год. IХ, бр. 433, 9. новембар 1964.

НАЗАД

Манастир златних кубета. – Мн, год. IХ, бр. 433, 9. новембар 1964.

НАЗАД

С дететом на ливади. – на, год. ХХII, бр. 901–902, 28. април 1966.

НАЗАД

Пролеће у Загребу. – Мол, год. ХIII, бр. 17, 1967, стр. 9.

НАЗАД

Зна лац. – Мн, год. ХVI, 22. март 1971, стр. 6.

НАЗАД

Дечји цртеж. – Ра, год. ХХ, бр. 5, 1971, стр. 19–20.
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Инд екс имен а
Авал а (Мудри ветар, Загонетна торба,
Урезана слик а, Пролећн и шатори,
Свезнал ице, Два вет ра, Час зем љоп иса)
Адис Абеба (Вест)
Алж ирц и (За грм, друже)
Алп и (Два вет ра, Мудри ветар)
Америк анц и (Дец и целога света!)
Ана (Анино знање, Гатал инк а, Црвене
бубе, Лутк ин намеш тај, Брш љан цир
кузан, Жмура, Први тата, Стране реч и)
Април Зелен ић (Три побрат има)
Април (Три побрат има)
Арсен ијевић Вес а (Пис мо првак у)
Арсен ијевић Јова (Пис мо првак у)
Африка (Кревети за сел ице, Писмо првак у,
Фебруарс ки разговори)
Аџић Сава (Мал и задругари)
Баба Лук а (Штампарс ке греш ке)
Балкан (Два вет ра, Имена план ина, Мудри
ветар)
Бања Лук а (Штампарс ке греш ке)
Барајево (Штампарс ке греш ке)
Барбарос а (Помод ар Раде)
Бачк а (Свет)
Баш-чел ик (Чуд а у шум и)
Бедуи н и (Вест)
Бел ан (Шумор клас ја)
Бел а (Маца у школ и)
Беле Шљиве (Пис але су новине)
Белобрк (Роде, штрк и чап ље)
Беља (Петоро браће петлића)
Беог рад (Дечја недеља, Пис але су новине,
Штампарс ке греш ке)
Бечл ија (Језик птица)
Бечл ик а (Језик птица)
Беч (Језик птица)
Бисерк а (Веш ти петао)
Бис трица (Нови мост у Мојс тран и)
Блаж а (Дед а поп уш та)
Близоњс ки вис (Час зем љоп ис а)
Богд ан (Мал и купач)
Бог (Бож ићна ноћ у шум и, Јутарњи
псалм, Кол ач, Прва вож ња)

Бож ић Мик а (Збор)
Боја (Дед а и омлад инц и, Дед а поп уш та,
Ката водоноша, Пород ичн и савет)
Бога (Лопта)
Бонапарта (Ђачко срце)
Бора (Маче у џеп у, Циганч ица Мара,
Чиоде)
Борко (Пис мо из дечје болн ице,
Циганч ица Мара)
Бос а (Дечји збор)
Бос на (Имена план ина, Писале су новине,
Свет, Чес титк а по голубу)
Бох ињ (Мал и купач)
Брана (Чис тунц и)
Бране (Кок ино обећање, Први дан у зем љи
снова, Прва вож ња, Бубамарин полазак,
Тата спас ава дец у од злих снова, Дечје
позориш те)
Бранковина (Пес ма за Душана)
Брано (Говор учитељич ин)
Бубамара (Бубамара, Бубамарин пол азак,
Тат ино буђење)
Буба (Куц ина вечера)
Буд им (Језик птица)
Бум (Играчке)
Бурић Марта (Три побрат има)
Бу, теленце (Играчке)
баба Рога (Дечје позориш те)
Ваљево (Моја баба, Пис мо из дечје
болн ице)
Вел ик а Плана (Зналц и језик а)
Веља (Дечје позориш те, Вељин сан,
Јед ан дед а)
Вељко (Мал и јах ач и)
Венец уе л а (Вест)
Вес а (Пис мо првак у)
Вес на (Говор учитељич ин)
Вид а (Мал и задругари)
Вјетнамц и (За грм, друже)
Влас то (Три дед ице)
Влаш ића Сед ам (Сан у Мош ћен ичкој
Драг и)
Војвод ина (Вест, Штампарс ке греш ке)
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Волга (Вест)
Вуја (Жмура)
Гаја (Најбоља мама)
Гарач (Титог радс ко коло)
Герман и (Дец и целога света!)
Гибралтар (Вест)
Гина (Пис мо из дечје болн ице)
Горица (Титог радс ко коло)
Горс ки Котар (Имена план ина)
Григор Витез (Трен утак ћутања)
Грозница (Тата спас ава дец у од болес ти)
Грчк а (Фебруарс ки разговори)
Гул ивер (Чес титк а за Нов у год ин у)
Гушобоља (Тата спас ава дец у од болес ти)
голубице Белке (Птичја Нова год ина)
гуг утке Сиве (Птичја Нова год ина)
Далмац ија (Пис але су новине)
Дан ица (Кућце сес тре, Размеш тање ђак а
по клупама, Сан у Мош ћен ичкој
Драг и)
Данк а (Пис мо из дечје болн ице)
Дара (Млад и природњац и)
Дарк а (Најбоља мама)
Дача (Говор учитељич ин)
Добра над а, рт (Вест)
Драва (Мал и купач)
Драго (Говор учитељич ин, Дечји збор)
Дрим (Лим и Дрим)
Дубравк а (Жмура)
Дунав (Мал и купач)
Дурм итор (Два вет ра, Мудри ветар,
Септембарс ка пес ма)
Душан (Пес ма за Душана)
дед а-Пера (Пуш ничар)
дед а-Снег (Мразић, Прип рема за зим у)
дед а-Вељко (Мал и јах ач и)
Ђик а, коњче (Играчке)
Ђуз ла (Штампарс ке греш ке)
Ђул а (Мед ин и Оцеви)
Ђура (Пав ле поч иње борбу, Размеш тање
ђак а по клупама)
Европа (Свет)
Египћан и (Дец и целога света!)
Ерић Мара (Мал и задругари)

Ерић Сава (Пош ум љавање, Млад и
природњац и)
Еским и (Децембарс ка прича)
Живко лењивко (Живко лењивко)
Живо (Гуш чарица)
Жућа (Петоро браће петлића)
Заг реб (Дареж љиви тата, Пис але су
новине, Пролеће у Заг ребу)
Зама (Ђачко срце)
Зденк а (Док аз да су лубен ице зреле)
Зем ља снова (Први дан у зем љи снова)
Зем ља (Бубамара, Бубамарин пол азак,
Сус рет тат ин са Сунцем, Вет рови)
Златан (Шумор клас ја)
Злата (Злата на пос лу, Златн и лепт ир,
Зналц и језик а, Моја маца)
Злат ица (Златн и лепт ир)
Злица Кос та (Робек Уге)
Зора (Наш учитељ првог разред а)
Иван (Говор учитељичин, Жмура, Другови,
Кућице сестре, Мал и купач, Наш учитељ
првог разреда, Стране речи, Павле
почиње борбу, Породични савет, Првак)
Иве (У кланц у Учке горе)
Игор (Неус траш ив)
Илић Кос та (Пош ум љавање)
Јаблан ик (Имена план ина)
Јаков љевић Жарко (Детел ина с чет ири
лис та)
Јанко (Мал и купач)
Јапанц и (Дец и целога света!)
Јас требац (Имена план ина)
Једран (Шумор клас ја)
Јел а (Чиоде)
Јелена (Помод ар Раде, Помод арк а)
Јелен ица (Помод ар Раде)
Јована (Млад и природњац и)
Јовановић Бош ко (Збор)
Јован (Мал и задругари, Чиоде)
Јова (Говор учитељич ин, Најбоља мама,
Дечји збор, Размеш тање ђак а по
клупама, Чиоде)
Јово (Заш то Јово, ти не спиш?)
Јок ица (Ђурђевак)
Југос ловен и (Ђац и доброт вори)
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Јуд а (Кајање)
Јуж ни и северн и пол (Близанц и)
Јуж ни стожер (Мал и војн иц и)

Кумова Слама (Снегови дет ињс тва, Дечја
недеља, Тат ин сус рет са Месецом, За
грм, друже)
Купа (Вест, Мал и купач)

Каја (Дечја маш та)
Калемегд ан (Дечја недеља)
Канарс ке обале (Пис але су новине)
Кант (Помод ар Раде)
Капел а (Титог радс ко коло)
Кара Мјелде (Ђац и доброт вори)
Карпат и (Два северца, Вест)
Ката (Дед а и омлад инц и, Дед а поп уш та,
Ката водоноша, Зал ивање, Млад и
природњац и, Збор, Дед а чек а
унуч иће, Омлад инц и спас авај у дец у,
Пош ум љавање, Рек а помоћн ица, Од
куће до школе, Зналц и језик а, Чиоде)
Катица (Ката водоноша, Од куће до школе)
Кау на (Уображен и ћуран)
Кијавица (Тата спас ава дец у од болес ти)
Кина (Вест)
Кинези (Наш учитељ првог разред а)
Кичер (Родна год ина)
Клас нић (Бубамара)
Кнут (Ђац и доброт вори)
Ковач и (Штампарс ке греш ке)
Козара (Имена план ина)
Козјак (Два вет ра, Мудри ветар)
Која (Најбоља мама)
Колубара (Мал и купач, Час зем љоп ис а)
Коља (Најбоља мама)
Комови (Титог радс ко коло)
Ком (Титог радс ко коло)
Конго (Пис але су новине)
Конс тант ин Злица (Робек Уге)
Копаон ик (Имена план ина)
Корд иљери (Два вет ра, Мудри ветар)
Кос мај (На Кос мај у, О Кос мај у, Родна
год ина)
Кос та (Говор учитељич ин, Пис мо из дечје
болн ице, Размештање ђака по клупама)
Кос тић Смиља (Збор)
Кос тобоља (Тата спасава дец у од болес ти)
Котор (Дареж љиви тата)
Кочевје (Имена план ина)
Кош утњак (Градс ко дете)
Кре (Играчке)
Крил ате (Јутарња пес ма пчел а)
Крк (Сан у Мош ћен ичкој Драг и)
Кротк а, пчел ица (Златн и лепт ир)
Крс та (Говор учитељич ин)
Крс тић Душан (Млад и природњац и)

Лаж ни цар Шћепан Мал и (Ђачко срце)
Лазић Ката (Мал и задругари)
Лал а (Говор учитељич ин)
Лим (Лим и Дрим)
Лоара (Нови мост у Мојс тран и)
Лук а (Говор учитељич ин, Жмуре)
Љерк а (Род иле су бундеве)
Љуба (Ђурђевак, Узбуна)
Љубљана (Ђак у план ин и, Пис але су
новине, Чуд а у шум и)
Љубовић (Титог радс ко коло)
Маглај (Два вет ра, Мудри ветар)
Маглић гора (Имена план ина)
Мађари (Штампарс ке греш ке)
Мађар (Језик птица)
Мазице (Јутарња пес ма пчел а)
Мај (Нес таш ни мај)
Македонац (За грм, друже)
Мара (Говор учитељич ин, Друга бак а,
Зима на Шари, Књиге разбибриге,
Мал и задругари, Пав ле поч иње борбу,
Пис мо из дечје болн ице, Циганч ица
Мара, Чиоде)
Марић Рад а (Дед а поп уш та)
Марко (Говор учитељич ин, Првак)
Март (Три побрат има)
Мата (Размеш тање ђак а по клупама)
Мат ица (Буђење пролећа)
Мач ва (Пес ма за Душана, Штампарс ке
греш ке)
Мед вед ице (Сан у Мош ћен ичкој Драг и)
Мед ведн ик (Имена план ина, Прво
путовање у дедовин у, Час зем љоп ис а)
Месец (Први дан у зем љи снова, Тат ин
сус рет са Месецом, Тат ино буђење)
Мија (Најбоља мама)
Мил ан (Говор учитељич ин, Наш учитељ
првог разред а)
Миле (Верн и другари, Говор учитељич ин,
Дечји збор)
Мил ица (Говор учитељич ин, Размеш тање
ђак а по клупама)
Милош Марковић (Пош ум љавање)
Милош (Кућ ице сес тре, Мал и задругари)
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Мира (Чис тунц и)
Мита (Кревет и за сел ице)
Мића (Књиге разбибриге)
Мица (Најбоља мама)
Миша (Зевал ица, Зналц и језик а; Чупавко)
Миш (Зналц и језик а)
Младе (Јутарња пес ма пчел а)
Мојс трана (Нови мост у Мојс тран и)
Морача (Плаш љиво жапче, Туж на кишица)
Море Средоземно (Необично школовање)
Мош ћен ичк а Драга (Сан у Мош ћен ичкој
Драг и)
Мрав Џин (Златн и лепт ир)
Мрав (Златн и лепт ир)
Мрвко Мрвић (Златн и лепт ир)
Мура (Мал и купач)
Му, крава (Играчке)
маца Шара (Мац ина болест)
маца Шарк а (Мац ина болест)
Над а (Чиоде)
Нед а (Размеш тање ђак а по клупама)
Неђа (Размеш тање ђак а по клупама,
Зал ивање)
Нел а (Жуто теленце)
Немц и (Најбоља мама, Прво путовање у
дедовин у)
Ниш (Ђак у план ин и, Зналц и језик а)
Норвеж анк а (Ђац и доброт вори)
Норвеш ка (Пешак, Беле ноћ и, Трпеза на
вод и)
Норд Кап (Пешак)
Обрад (Дед а поп уш та, Пород ичн и савет)
Овчар (Имена план ина)
Окс ана (Кућ ице сес тре)
Осице (Јутарња пес ма пчел а)
Остап (Кућ ице сес тре)
Отар (Ђац и доброт вори)
Охрид (Рас танак са дететом)
Оцеви (Мед ин и Оцеви)
Пав ле (Бак ин савезник, Вел ик а лутк а,
Дечје позориш те, Ко је крив?, Пав ле
почиње борбу, Писмо из дечје болнице)
Пајк а (Златн и лепт ир)
Палч ица (Пета мама)
Панта (Размеш тање ђак а по клупама)
Пау на (Веш ти петао)
Пепељуга (За грм, друже)

Пера (Дед а и омлад инц и, Дед а поп уш та,
Ката водоноша, Мал и задругари, Дед а
чек а унуч иће, Омлад инц и спас авај у
дец у, Пош ум љавање, Рек а помоћн ица,
Млад и природњац и, Збор)
Петар Вел ик и (Ђачко срце)
Петар (Говор учитељич ин, Зал ивање,
Пород ичн и савет, Наш учитељ првог
разред а, Првак, Размеш тање ђак а по
клупама, Час у шум и)
Пећа (Најбоља мама)
Пеш та (Надметање пијан ица)
Пива (Мал и купач)
Попац Веселко (Попац Веселко)
Прок лет ије (Титог радс ко коло)
Пуша (Мед ин и Оцеви, Пис мо из дечје
болн ице)
Рад а (Бак ина помоћн ица, Бубамарин
полазак, У зверињак у, Тата спасава дец у
од злих снова, Најбоља мама, Рад а и
киша, Вечерњи разговор, Два северца)
Раде (Помод ар Раде)
Рад иша (Говор учитељич ин)
Радм ил а (Тата спасава дец у од злих снова)
Рајко (Дед а и омлад инц и, Дед а поп уш та,
Пород ичн и савет)
Рак а (Дед а и омлад инц и, Дед а поп уш та,
Мал и задругари, Дед а чек а унуч иће,
Омлад инц и спас авај у дец у, Зал ивање,
Збор)
Рача (Ново техн ичко отк риће)
Рим (То није за птице)
Рипањ (Шта деца у свет у слушај у)
Робек Уге (Робек Уге)
Робинс кон (Чес титк а за Нов у год ин у)
Рона (Нови мост у Мојс тран и)
Руж а (Размеш тање ђак а по клупама)
Рум ија (Титог радс ко коло)
Сава (Дареж љиви тата, Свезнал ице,
Пород ичн и савет, Дечји збор)
Савић Над а (Пош ум љавање)
Савица (Мал и купач)
Саво (Најбоља мама)
Сарајево (Залутал и, Штампарс ке греш ке)
Саша (Страх)
Свејн (Ђац и доброт вори)
Светао (Веш ти петао)
Северн и стожер (Мал и војн иц и)
Сед ам Влаш ића (Надметање пијан ица)
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Сена (Вест, Нови мост у Мојс тран и)
Сењ (Ђак у план ин и)
Сибир (Вест)
Сијера Невад а (Вест)
Сима (Дечји збор, Најбоља мама)
Скоп ље (Ђак у план ин и)
Славко (Три дед ице)
Славон ија (Робек Уге)
Словенац (За грм, друже)
Словеначк а (Свет)
Словен ија (Имена план ина, Нови мост у
Мојс тран и)
Словен и (Дец и целога света!)
Смиља (Тел ад и чобан ица, Циганч ица
Мара, Час у шум и)
Смиљица (Циганч ица Мара)
Снеж ана (Говор учитељич ин)
Србија (Родн а год ин а, Свет, Имен а
план ин а)
Срби (Штампарс ке греш ке)
Срем (Свет, Имена план ина)
Срета (Кућ ице сес тре)
Сретен (Млад и природњац и)
Стана (Зналци језика, Купине, Размештање
ђак а по клупама, Чис тунц и)
Станк а (Циганч ица Мара)
Сташ ко (Три дед ице)
Стеван (Зал ивање, Наш учитељ првог
разред а, Штампарс ке греш ке)
Стева (Деч ија школ а, Мал и купач,
Размеш тање ђак а по клупама, Чиоде,
Ђурђевак)
Стевица (Бак а шаљивч ина, Деч ија школ а)
Стипе (У кланц у Учке горе)
Страсбур (Нови мост у Мојс тран и)
Сува план ина (Имена план ина)
Суец (Вест)
Сунце (Сунце, Сус рет тат ин са Сунцем,
Тат ино буђење)
Суторман (Титог радс ко коло)
сен ице Сенке (Птичја Нова год ина)
сес тра-Муња (Пис мо из дечје болн ице)
сес тра Тета (Пис мо из дечје болн ице)
Тал ијан и (Најбоља мама)
Тања (Дете у торби, Вел ик а учен ица)
Тара (Имена план ина, Мал и купач)
Творац (Јутарњи псалм)
Темза (Вест)
Теш њар (Циганч ица Мара)
Титог рад (Титог радс ко коло)
Тове (Ђац и доброт вори)

Толс тој (Помод ар Раде)
Тоша (Водоноша)
Триглав (Два вет ра, Мудри ветар)
Тру (Играчке)
Туз ла (Штампарс ке греш ке)
Ћос а (Мед ин и Оцеви)
Украјина (Кућ ице сес тре)
Урал (Вест)
Учк а (Лоптање, У кланц у Учке горе)
Франц ус ка (Нови мост у Мојс тран и)
Хаг (Шта деца у свет у слушај у)
Химал аји (Два вет ра)
Химал аји (Мудри ветар)
Христ (Кајање)
Цвета (Маче у џеп у)
Цвет ић Мај (Три побрат има)
Целебес (Вест)
Цер (Имена план ина, Два вет ра, Мудри
ветар, Родна год ина)
Циган и (Циганч ица Мара)
Циганчица Мара (Писмо из дечје болнице)
Циганч ица (Циганч ица Мара)
Циј у (Играчке)
Цик а, миш (Играчке)
Циле (Верн и другари)
Црвић (Златн и лепт ир)
Црес (Сан у Мош ћен ичкој Драг и)
Црна Гора (Пис але су новине)
Црнц и (Дец и целога света!)
чик а-Мраз (Мразић)
Џин (Џин)
Шабац (Залутал и, Штампарс ке греш ке)
Шара (Имена план ина, Септембарс ка
пес ма)
Шарл ах (Тата спас ава дец у од болес ти)
Шваба (Језик птица)
Швабица (Језик птица)
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Инд екс мање познатих речи
белац – бео коњ
брешчић – м дем. од брег
брква – ж врс та украс ног шиба

златокрилац – буба златн их крил а
зуква – врс та киселе јабуке

ваздан – цел и дан
ватраљ – гвоздена лопат ица за преношење

жара

вења – смрек а
вериге – ланац, синџ ир, ланац над огњи

штем на којем вис и котао
врвца – ж врпц а
врг – врс та тик ве; суд за воду нач ињен од
осушеног плод а тик ве
врзати – вребат и, врс ти, врзмат и се
врљати – ићи без циља, лутат и, базат и
врутак – врело, извор
вршак – дем. и хип. од врх; врх унац (фиг.)
вуге – врс та птице сел ице; влага, буђ
горосеча – ж онај који се бави сечењем дрва

у шум и

гредом – у прол аз у, прол азећ и, узг ред
дахира – даире (турц.), бубњић с прапорци

ма у који се уз певање и плес удара руком

забат – троу глас ти део зид а изнад бочне

стране куће

забран – шума, испаша, ловиште у које је за

брањен прис туп
зајазити – прег рад ит и воду браном
заобручити – заобручат и (се), заковитла
ти (се)
запајати – дават и коме да пије, зал иват и
захорити – заорит и (се), почет и орит и (се),
одјекн ут и
збројити – сабрат и, избројат и
зградити – саг рад ит и
здети – здес ти, зден ут и сено
зипка – ж колевк а
златица проја – хлеб од кук урузног жутог
браш на

ижљубити – изљубит и
инокосни – сам, усам љен, самос тал ан
инт уиција – ж лат. непос редна спознаја,

дом иш љај, осећај, предосећај

искрај – предлог с ген. пок р. с краја; са ме

ста, из простора у близини кога или чега

ити – јес ти

јаруж ица – ж дем. од јар уга (пров ал ија,

увал а)

караманка – ж агр. врс та крупн их укус них

крушак а

каћунак – м бот. каћун (зељаста биљка с пла

вим цветом и гомољас тим подземн им
делом)
конверзација – ж лат. разговор
крок – м песн. корак
кутао – м лат. вел ик а чаша или суд са др
шком
ливадак – м дем. и хип. од ливада, ливад ица
линути – сврш. нагло потећ и, прол ит и се
љуљајка – ж пок р. љуљаш ка, стол иц а или

леж ај у којем се може љуљат и

мајати – нес вр. задрж ават и некога
машице – ж мн. двок рак а метална нап ра

ва, штипаљк а за хватање и разг ртање
жара
младика – ж млад иц а
млака – течност, тек ућ ина која се задрж и
на одређеном месту, која не отиче, бара,
лок ва
мрачњак – м човек мрачн их, назадн их по
глед а, назадњак
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нагорка (нагорк ињ а) – ж вил а која живи у

план ин и, гори
надбељивати – још више избељиват и
надгакивати – јаче се глас ат и гак ањем
надкевтавати – јаче лајат и
надрастати – више рас ти
надтркивати – брже трчат и
надусхићавати – више се усх ић ават и
наткукавати – више кук ат и од друг их
натпевавати – нес вр. надјачат и певањем
натпијати – надметат и се ко ће кога надма
шит и у пићу
натћуткивати – надметат и се у ћутању
натцрњивати – више зац рн ит и
нахудити – сврш. науд ит и, нанет и зло, при
чинити штет у, напакостити, нашкод ити
неуман – који нема раз ума, безу ман, нера
зборит
нице – прил. пок р. нич ице, доле, на тло
новотар – човек који увод и новине, нова
тор, реформатор

присенак – м присена
прстенка – ж бот. биљка из пород ице крста

шица

пртити – нес вр. дизат и, товарит и кога, што

на леђа

пухор – м пепео (обично од дувана)
радин – имен. онај који је рад ан, вред ан
развигорац – м пролећн и ветар, лахор који

дува у доба пролећног буђења биља, ли
стања и цветања
раци – плурал од рак
рујев – рујав, рујан

саоник – доњи део саон иц а који клизи по

снег у; на снег у утрт пут за саон ице

саћи – сврш. сић и
свеник – м бот. пок р. гавез
светњак – м свећњ ак
седмобојка – која је од сед ам боја
сепет – м тур. дубок кош који се нос и на ле

ђима, котарица, корпа, кошара

њини – умес то њихови
одозгор – прил. с горње стране, одозго
окрек – м бот. врс та зелене кончас те алге

синџир – м тур. окови
стоока – која има сто, однос но много очију
студити – несвр. постајати студено, студети
сужан – суж ањ, који је изг убио слободу

која гус то рас те по мрт вим устајал им
вод ама, жабок реч ина
ославити – сврш. прос лавит и

такуша – ж агр. покр. так иша, врста крушке

павит – м и ж бот. биљк а пузавица из поро

такушица – ж дем. од так уша
тмица – ж тмина, тама, мрак

ситног плод а

дице жабљак а

пајати – нес вр. чис тит и од прах а, пепел а,

исп раш иват и
паучак – м дем. и хип. од пау к
паштити се – нес вр. журит и се, нап резат и,
нас тојат и
пеленгир – м маџ. стуб о који је пре бат ина
ња везан как ав злоч инац да га сви виде
пиљ – м пок р. цреп од как ва зем љана суд а
плиске – ж мн. зоол. род птиц а певач иц а
дуга репа који је неп рек идно у пок рет у
повесмо – свеж ањ вуне, кудеље или лана
што се веже око прес лице
позлатар – онај који прави поз лате, који
поз лаћује
пракљача – ж пљос нат комад дрвета са др
шком којим се рубље удара када се пере
прегачица – ж дем. од прегача (одевни пред
мет који се припас ује поврх одеће рад и
заш тите од прљавш тине)
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ћемане – с тур. виол ина
уздарје – с дар. пок лон који се добива као

узврат за прим љен и, добивен и дар или
услуг у
урвина – ж. а. стрм обронак с којега се кат
кад руш и камење и зем ља
учас – прил. одмах, за јед ан час, убрзо
целац – м снег који још није гажен
шинути – шибн ут и, трес нут и
шкрапа – ж, пок р. ситан камен
шљонути – сврш. поп ус тит и у напетос ти,

сплас нут и

штурак – м попац, зрик авац
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Садржај
I. ПЕСМЕ ЗА ДЕЦУ КОЈЕ СУ УШЛЕ
У VI КЊИГ У САБРАНИХ ПЕСАМА
РЕКА ПОМОЋНИЦ А
Река � 9
Деда чека унучиће � 11
подивљала река � 13
омладинци спасавају децу � 15
Саветовање у школи � 17
пошумљавање � 18
Река помоћница � 22
ВЕТРОВА УСПАВАНКА
Ове пес ме лаке чули смо од баке
коло � 29
Страх � 30
Хвалисава патка � 31
уображени ћуран � 32
Детлић � 33
Брезица � 34
како храстић расте � 35
Зечје ухо � 36
облак � 37
припрема за зиму � 38
Шта ватра пева � 39
Боровнице � 40
Девојчица и јагоде � 41
Мора се јести � 42
Бим, бам, ударам, већ је дан, већ је дан
ливадско звонце � 45
кокино обећање � 46
Мрави зидари � 47
Водоноша � 48
Телад и чобаница � 49
куцина вечера � 50
Јутарња песма пчела � 51
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Јесења пчелиња песма
Јесен у шуми � 53

�

52

Куче маче јаре паче
лутке рачунају � 57
Чупавко � 58
Јаре и вуци � 59
Хвалисави зечеви � 60
коке и меда � 61
Разговор на паши � 62
препелица и пастир � 63
Молба малог жира � 64
Ветрова успаванка � 65
Старинари � 66
ПРОЛЕЋНИ САСТАНАК
Детињство
обућарска задруга � 71
Шарена торбица � 72
Скретничар � 73
од куће до школе � 74
Бака � 76
пушничар � 77
кос и нос � 78
кртице � 79
намерник � 80
Маца и паук � 81
Час земљописа � 82
над књигом бајки � 83
Честитка за нову годину � 84
Говор учитељичин � 86
Три побратима
Три побратима � 91
Фебруарски разговори � 93
пролећни састанак � 94
Горски потоци � 96
песма зрикаваца � 97
Иде јесен � 98
Вожња � 99
РОСНА РУКОВЕТ
киша на ливади � 103
Стена под маховином � 104
априлска песма � 105
Разговор брезе и ариша � 107
890

ПОЧЕТАК

ТРАЖИ

________ Садржај ________

САДРЖАЈ

ШУМСКА ЉУЉАШКА
Два северца � 111
први снег � 113
Децембарска прича � 115
птичја нова година � 116
Игранка � 117
купине � 118
Мали баук � 119
успаванка за зечића � 120
пуж � 121
Шумска љуљашка � 122
Стризибубе � 123
Сунцобрани � 124
Бумбар готован � 125
Грађење гнезда � 126
Старке ужарке � 127
у гостима � 128
Мали чувар � 129
лијина јелка � 130
Дозлабога � 131
ко је већи � 132
у доњем дворишту � 133
Рекини рођаци � 134
лим и Дрим � 135
кројач � 136
књиге разбибриге � 137
праведна бака � 138
Мајушна бајка � 139
Сложни другови � 140
ЧУДО У ПОЉУ
Ко хоће да дож иви чудо
Чудо у пољу � 145
ко хоће да доживи чудо � 146
пролећно јутро � 147
Зашто плачу кукуреци � 148
Снежне пахуљице � 149
И дрвеће прима плату � 150
Смрт лишћа � 151
Цветни збор � 152
Сан у Мошћеничкој Драги � 153
о космају � 154
Бела врана � 155
Ћурак помодар � 156
Ближи се, ближи лето � 157
Веверице � 158
одлази сунце � 159
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Месечина � 160
путовање на санкама
Вече � 162
Јесен � 163

�

161

Слушајте
Слушајте � 167
камена пећина � 168
Сусрет са лисицом � 169
пауково дело � 170
ливада у планини � 171
Врана � 172
пуж на послу � 173
пљусак � 174
купање облака � 175
леп дан � 176
непозната птица � 177
птице на чесми � 178
олуја у шуми � 179
пролећни шатори � 180
у селу мрава � 181
Миш патуљак � 182
Трњина под снегом � 183
Септембарска пес ма
Мали војници � 187
Брбљивице � 188
Слике из буквара � 189
Девојчице � 190
Маче у џепу � 191
проницљиве судије � 193
Ђачко срце � 194
Дечја недеља � 195
попац Веселко � 196
Мрак � 197
Болест � 198
Близанци � 199
Рођење детета � 200
Вест � 201
СУНЧЕВИ ПОДАНИЦИ
Мају у гостима
Чисти кукац

�

207

Дете
поздрав реци � 211
Изволите на изложбу деце сликара
уранак � 216

�
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Сунчеви поданици
Три стршљена � 219
Мртва птица � 221
под небом од жице � 222
коњи у руднику � 223
Дрвосече у шуми � 224
Љутић � 225
Сумрак на ливади � 226
Вечерња песма � 227
Гатка о шуми
Чуда у шуми � 231
Шумска самоћа � 232
Глас секире у шуми � 233
Рађање планина � 234
Горски поток � 235
Изненађење � 236
Ветар рвач � 237
Разговор са псом чуваром � 238
Гатка о шуми � 239
устаниково ходочашће � 240
Блага вест
у дечјој библиотеци � 243
Стасај брже, дете � 244
ПТИЦ Е НА ЧЕСМИ
Весели повртњак � 247
повратак у завичај � 248
ЗЛАТНИ ЛЕПТИР
Златни лептир
Златни лептир

�

253

Бубамара
Татин одлазак у земљу снова � 269
први дан у земљи снова � 271
Бубамара � 273
Бубамарин полазак � 275
у зверињаку � 278
Татин сусрет са Месецом � 280
Сусрет татин са Сунцем � 283
Ветрови � 285
Тата спасава децу од злих снова � 287
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Тата спасава децу од болести
Мађионичари � 291
Татино буђење � 293

�

289

ДЕТЕ У ТОРБИ
Дете у торби � 297
Велика ученица � 298
неустрашив � 299
Страх � 300
Чмавало � 301
Живко лењивко � 302
анино знање � 303
Гаталинка � 304
Црвене бубе � 305
Бубља аутострада � 306
луткин намештај � 307
Бршљан циркузан � 308
песма за Душана � 309
Жмура � 310
како се каже � 311
Интервју с прасцима � 312
парада � 313
Зидао дим кулу � 314
Дечји сан � 315
Белези крај пута � 316
надметање � 317
Богато детињство � 318
необично школовање � 319
подигни на небо очи � 320
Мај � 321
Сама је у соби бака � 322
Тако је причала моја бака � 324
Бајка о тврдоглавој змији � 325
Бака шаљивчина � 326
неустрашива бака � 327
неспоразум � 328
најбоља мама � 329
Мама му прашта � 332
Размештање ђака по клупама � 333
Robek Uge � 335
Чиоде � 336
Загонетна торба � 338
Свици � 340
пешак � 341
Беле ноћи � 342
поздрав из норвешке � 343
преступна година � 344
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Тренутак ћутања � 345
песма � 346
За грм, дру же � 347
Доказ да су лубенице зрел е
Друга изложба деце сликара � 351
Доказ да су лубенице зреле � 351
пилићи � 351
ново техничко откриће � 351
кревети за селице � 352
Баук � 352
Родиле су бундеве � 352
Мали зидар � 353
акварела � 353
Детелина с четири листа � 353
на јесењем тргу � 353
Тата теретњак � 354
Залутали � 354
петао гаћан � 355
Дугорука тета � 355
Ђурђевак � 355
Шуто теленце � 356
Трпеза на води � 356
Фјорд сликар � 356
нешто лако � 357
Штампарске грешке � 358
Велики разлог � 362
помодар Рада � 363
помодарка � 364
лекцијаши � 365
Зналци језика � 366
Савремена бака � 367
Дарежљиви тата � 368
наш учитељ првог разреда � 369
Стране речи � 370
надметање пијаница � 371
предео у красу � 373
Зима на Шари � 374
Ђак у планини � 375
Живе играчке � 376
Сеоски биоскоп � 377
Шта деца у свету слушају � 378
Балет у сеоском дворишту � 379
писале су новине � 380
То није за птице � 381
Људско срце � 382
Рат � 383
нови мост у Мојстрани � 384
Ђаци добротвори � 385
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II. ПЕСМЕ ЗА ДЕЦУ КОЈЕ НИС У УШЛЕ
У VI КЊИГ У САБРАНИХ ПЕСАМА
РЕКА ПОМОЋНИЦ А
Мали задругари � 391
Заливање � 393
породични савет � 396
Млади природњаци � 400
Инжењери испитују реку � 403
Збор � 405
Дечји збор � 409
Деда и омладинци � 411
Деда попушта � 414
ката водоноша � 417
ВЕТРОВА УСПАВАНКА
Бакина помоћница � 423
лија домаћица � 424
Весела моба � 425
књига са сликама � 426
крсташ паук � 427
Зец и птица � 428
ДЕЧЈА СОБА
Мора се јести

�

431

ШАРЕНА ТОРБИЦ А
Дечје позориште � 435
Бакин савезник � 436
Вељин сан � 437
пусти, пужу, рогове � 438
учитељ ходања � 439
ко је крив? � 440
подвиг � 441
Рада и киша � 442
Сеје баба... � 443
Играчке � 444
Дечја машта � 445
Девојчица и лопта � 446
лопта � 447
лутке старе � 448
лутка лењивица � 449
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Шегрт, пајац и лутка � 450
Велика лутка � 451
Чудан петлић � 452
узбуна � 453
прва вожња � 454
Додоле � 455
положајник � 456
ПРОЛЕЋНИ САСТАНАК
првак � 459
Маца у школи � 460
Чистунци � 461
плашљиви ђаци прваци � 462
Сам � 463
планинари � 464
Смучари � 465
Мали купач � 466
утакмица � 467
Свет � 469
Детињство � 470
у цветној кројачници � 471
Роде, штрк и чапље � 473
Ветар потуцало и зла шума � 474
Извор и капљице � 476
Два камена � 477
Милосрдна зима � 478
Сестре без брата � 481
Деца граде зверињак � 483
први јагањци � 487
повратак птица у домовину � 488
први мај � 489
Хиљадугодишња трка � 490
Имена планина � 492
Шумор класја � 494
киша игра коло � 495
Два листа � 496
Мраз � 497
БЕЛА ВРАНА
Буђење пролећа � 501
Мудри ветар � 502
Горосеча � 503
на космају � 504
Снежни голубови � 505
Жмура � 506
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лађа � 507
у кланцу учке горе � 509
прича таласа � 510
куцов � 511
Шта је најтврђе � 513
наша мати � 514
опомена � 515
прво путовање у дедовину � 516
опустеле куће � 518
нова пионирска марама � 519
Југословенска армија � 520
удуби се дечаче � 521
ПАУКОВА ЉУЉАШКА
Скупљање меда � 525
Сунцокрет и ветрови � 526
Грешници � 527
Мачји кашаљ � 528
Мацина болест � 529
Мачје посело � 530
Маца чистуница � 531
Мацин савет � 532
куцин савет � 533
Материце � 534
Медини оцеви � 535
Мечкин савет � 536
кокина успаванка � 537
Гушчарица � 538
петлић коловођа � 539
ШУМСКА ЉУЉАШКА
Свезналице � 543
Мали јахачи � 544
прејео се � 545
крилати рупци � 546
Три дедице � 547
Зашто Јово, ти не спиш
Жмуре � 549
пурењаци � 550

�

548

ЧУДО У ПОЉУ
печурке � 553
Септембарска песма

�

554
898

ПОЧЕТАК

ТРАЖИ

________ Садржај ________

САДРЖАЈ

ВРТ ДЕТИЊСТВА
Јесен � 557
Љубомора � 558
Бог � 559
Црква у селу � 560
прича � 561
Мојој сестри � 563
Царица лутака � 564
Чудотворни џепови � 565
колач � 566
Два сна малог врапца � 567
Буба мара � 569
Суседово куче � 570
Јутарњи псалм � 571
Шева � 572
у шуми � 573
Јутро на селу � 574
Слепи предели � 575
Вече на риту � 576
СУНЧЕВИ ПОДАНИЦИ
новогодишња честитка баки � 579
Знала сам некад дадиљу � 580
Брест се су ши � 581
Звезда � 582
лоптање � 583
опустела кошница � 584
ПИСМА ИЗ ШУМЕ
Шумска домаћица � 587
Месец у шуми � 588
Градско дете � 589
Дар � 590
Слепи миши � 591
Мрав, богомољка и ја � 592
урезана слика � 593
неустрашиви цвет � 594
пролећна припрема � 595
Мудра змија � 596
облаци � 597
облак уметник � 598
ЗАГОНЕТКЕ ЛАКЕ ЗА ПРВАКЕ ЂАКЕ
Загонетке лаке за прваке ђаке

�

601
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ПЕСМЕ О ПТИЦ АМА
Птић пућпурић
Школска објава � 613
Шљука � 614
косови � 615
птичји конкурс � 616
пауница манекенка � 617
Барске птице � 618
Бисерке � 619
Голуби � 620
пркос � 621
Бела пузавица � 622
Цвет певач � 623
поново ћук � 624
Гатара � 625
Шева � 626
лабуд � 627
Совине очи � 628
Дрозд пијанац � 629
Црвендаћ � 630
позив на Месец � 631

III. ПЕСМЕ ОБЈАВЉЕНЕ
У ПЕРИОДИЧНИМ ПУБЛИКАЦИЈАМА
кајање � 635
Деци целога света! � 636
Стара буква � 637
Дечија школа � 638
Божићна ноћ у шуми � 639
Свитац � 640
Верни другари � 641
Дечији виноград � 643
општи мир � 644
Разговор врабаца � 645
Час земљописа � 646
Сунце � 647
Другови � 648
Циганчица Мара � 650
павле почиње борбу � 652
писмо из дечје болнице � 655
Час у шуми � 658
Бајка о новој години � 660
Слободна земља � 662
Час педагогије � 664
на планини � 666
Два пилета � 667
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петоро браће петлића � 668
Дечја радозналост � 669
Школске клупе � 670
писмо прваку � 672
Вечерњи разговор � 673
Ветар уљушкава шуму � 674
Сељанкина успаванка � 675
први час граматике � 676
покошена ливада � 678
Мразић � 679
у сну деца расту � 680
Рода � 681
лековите траве � 682
Изговори брзо � 684
Ветар коловођа � 685
Дим � 686
облак уметник � 687
поклони нове године � 688
Јела под снегом � 689
Чворак � 690
попци и девојчица � 691
Зевалица � 692
Два ветра � 693
Другарице � 694
пролећна припрема � 695
Честитка по голубу � 696
Деца � 697
Моја баба � 698
лопов и месец � 699
пет другара � 700
Чобаница � 701
Моја маца � 702
Моја куца � 703
Два облутка � 704
Шума у октобру � 705
кућице сестре � 706
Злата на послу � 707
Вешти петао � 708
Џин � 709
Језик птица � 710
Сунчање у брдима � 711
плашљиво жапче � 712
Титоградско коло � 713
Снегови детињства � 714
Растанак са дететом � 716
омладинска поворка � 718
Запис о деци � 719
Бајка о ковачу � 720
Добро јутро � 721
Са изложбе најмлађих сликара

�
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Тужна кишица � 723
несташни мај � 724
Зима � 725
Радости новембра � 726
киша � 727
Родна година � 728
Сурове речи � 729
песма крај извора � 730
Манастир у ували � 731
Бели манастир � 732
Манастир златних кубета � 733
С дететом на ливади � 734
пролеће у Загребу � 736
Зналац � 737
Дечји цртеж � 738
НАПОоМене
опште напомене � 741
СКРАЋЕНИЦЕ � 745
посебне напомене � 747
Индекс имена � 881
Индекс мање познатих речи
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Kонцепција Целокупних дела Десанке Максимовић у највећој могућој мери ослоњена

је на решења која је применила сама песникиња учествујући у приређивању својих
Сабраних дела која су у издању Нолита изашла у седам књига 1969. године, те Сабраних
песама које су код истог издавача објављене у шест издања, 1980. и 1982. године у пет, а
1985, 1987, 1988. и 1990. године у шест књига. С обзиром на то да су критеријуми у
Сабраним песмама преузети из Сабраних дела, као основа за израду Целокупних дела
узете су Сабране песме. У складу с тим Целокупна дела компонована су по хронолошком
редоследу изласка појединих збирки, с тим да су песме из истог периода које су остале
ван збирки унесене на крају сваке књиге онако како их је песникиња уобличила у Сабраним
песмама, а исти критеријум примењен је и на збирке изашле након тога.
Целокупна дела рађена су као научно издање при чему су, у мери у којој је било могуће,
коришћена упутства која је за такву врсту издања направила САНУ.
Издање се заснива на последњој верзији сваког текста Десанке Максимовић ауто
ризованој за њеног живота, при чему је пут до његовог коначног облика контролисан на
четири битна пункта ауторизације, почев од аутографа (уколико га има), преко верзије
први пут објављене у периодичној публикацији и верзије први пут објављене у збирци до
верзије у Сабраним песмама. Разлике у односу на коначну верзију, уочене на тим пункто
вима, у научној апарат ури детаљно су евидентиране као варијанте.
Целокупна дела садрже све на поуздан начин ауторизоване текстове и преводе Десанке
Максимовић до којих је на садашњем нивоу истражености њеног дела било могуће доћи.
I том ПЕСМЕ
– Књига прва • Збирке Песме (1924), Зелени витез (1930), Гозба на ливади (1932),
Нове песме (1936) • Песме ван збирки (1920–1936).
– Књига друга • Збирке Песник и завичај (1946), Ослобођење Цвете Андрић (1945),
Отаџбина у првомајској повoрци (1949) и Отаџбино, ту сам (1951) • Песме ван
збирки (1936–1951).
II том ПЕСМЕ
– Књига прва • Збирке Изабране песме (1950), Мирис земље (1955), Заробљеник сно
ва (1960), Говори тихо (1961), Тражим помиловање (1964) • Песме ван збирки
(1951–1969).
– Књига друга • Збирке Немам више времена (1973), Летопис Перунових потома
ка (1976), Песме из Норвешке (1976), Ничија земља (1979) • Песме ван збирки
(1969–1979).
III том ПЕСМЕ
– Књига прва • Збирке Слово о љубави (1983), Међаши сећања (1983), Сајам речи
(1987), Михољско лето (1987), Памтићу cвe (1988), Небески разбој (1991) и Зо
вина свирала (1992) • Песме ван збирки (1979–1993).
– Књига друга • Хаику поезија (1988–1993).

IV том ПРОЗА
– Књига прва • Романи Отворен прозор (1954), Бунтован разред (1960), Не забора
вити (1969).
– Књига друга • Збирке приповедака Лудило срца (1931), Како они живе (1935), Стра
шна игра (1954) • Приповетке ван збирки.
V том ПРОЗА
– Јованка Орлеанка (1929) • Путописи Празници путовања (1972), Снимци из Швај
царске (1978) • Разни списи (1927–1991).
VI том ПЕСМЕ ЗА ДЕЦУ
– Збирке Врт детињства (1927), Дечја соба (1942), Паукова љуљашка (1943), Заго
нетке лаке за прваке ђаке (1942), Шарена торбица (1943), Река помоћница (1950),
Ветрова успаванка (1954), Пролећни састанак (1954), Росна руковет (1955),
Шумска љуљашка (1959), Писма из шуме (1961), Чудо у пољу (1961), Сунчеви пода
ници (1962), Бела врана (1964), Птице на чесми (1964), Златни лептир (1967),
Дете у торби (1977), Песме о птицама (1988) • Песме ван збирки.
VII том ПРОЗА ЗА ДЕЦУ
– Збирке приповедака Срце лутке спаваљке (1933), Распеване приче (1938), Дечја
соба (1942), Чобанин пчела (1956), Ако је веровати мојој баки (1959), Писма из
шуме (1962), Кратковечна (1964), Осе мађионичари (1965), Хоћу да се радујем
(1965), Нећу овим возом (1965), Медведова женидба (1966), Ђачко срце (1967),
Патуљкова тајна (1967) • Приповетке ван збирки • Прадевојчица (1970) • Шева
небесница (1998).
VIII том ПРЕВОДИ
– Поезија Јужних Словена (бугарски и словеначки песници).
IX том ПРЕВОДИ
– Поезија Источних Словена (руски, украјински и белоруски песници) • Поезија За
падних Словена (чешки, словачки и пољски песници) • Поезија несловенских народа
(азербејџански, балакирски, грузијски, јакутски, јерменски, кабардински, казахски,
киргиски, летонски, литвански, норвешки, таџички, туркменски, узбечки и францу
ски песници).
X том БИОБИБЛИОГРАФИЈА
– Животопис Десанке Максимовић • Библиографија дела Десанке Максимовић • Лите
ратура о Десанки Максимовић • Рукописна заоставштина Десанке Максимовић.
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