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Бука

У једној шуми у једној кући
чула се бука. Чула је то мама

И рекла, каква је то бука, а мени је мука.
А деца се играла на спрату, 

мама мерила притисак на апарату.
Дођу комшинице мами, 
и питају ‒ Ко галами?

А мама ћути
и на децу се љути.

Мама је отишла горе да утиша децу 
и свима је дала плишаног мецу.
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Велика соба

Велика соба је увек иста и много чиста, 
увек блиста.

Има велики кревет, 
велики сто и велико тло.

Увек има сјаја 
и има газдарицу по имену Маја.

А Маја воли своју собу јер је увек иста
и много блиста.



7

Вилина крила

Једна вила има много лепршава крила.
Али крила њена су била права свила.

Пуна сјаја и сунчевих загрљаја, 
дугиних боја и баштенских свица.
Крила нису била никаква скица.

Била су сјајна попут мајчиног лица.
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Грожђе

Грожђе је боје лила
и сваком је воћка мила.

Оно је мени најбоље воће сада 
и слатко је као мармелада.

У винограду оно расте 
док напољу лете ласте.

Слатко је попут меда
и лепше је од сладоледа.

И ја узмем и пробам,
оно је зелено, а кад сазри биће 

љубичасто и медено.

Када га са терасе видим и гледам 
порасло је још гроздова седам.
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Видите децо какве бубице на 
свету постоје

Има бубица са свих страна, 
ено једна лети према нама.

Има и неких које лете, па их 
ухватило једно дете.

А има и неких у 
травици поред цвета,

поред пролећног тепиха пуног шара.
И видела сам ту се сакрила једна буба мара.

Видите тамо доле на травици,
лептир мали, што је нашао ружу, 

са бумбарем слави.

Видите тамо кошницу и пчеле 
и јеланак који пролази

поред јеле.
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Ено и петуније боје лила
и бубицу која се у њу сакрила. 

А видите и велика трава,
то је за крпеље радост права.

А ви људи немојте убијати бубице, 
јер је то њихов свет,

зар вам није драго кад видите и бубу и цвет.
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Дечак и деда

Урадио сам све од реда, драги деда 
зар не заслужујем мало меда.

А деда каже ‒ Ниси урадио све од реда 
дечко мој, нема за тебе меда,

каже деда твој.

А зашто деда, све сам урадио од реда, 
сад ми одмах дај меда мој драги деда.
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Дух

Један дух има јако добар слух.
Живи у лампи, испуњава нешто сјајно 

поред тога и бајно.

Он испуњава жеље три, 
жеље лепе као ми,

као лепи сан и сјајни дан.

Ко га пронађе нека се јави да ми да једног, 
али вредног.
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Ђаци прваци

Дошли су нам нови ђаци то су мали прваци.

Школа им је слика нова, а учиће и нова слова.

Сада све прваке школа зове да уче многе лекције нове.

Радују се они школи, постали су ђаци нови.

Сваки првак нека зна школа је најлепша кажем ја.


