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Свако се уплаши нечег некада.
Храбар је ко зна страх да савлада.



4

Шума

Миша се бојао зелене шуме.

Шта ли га страшно тамо чека?

Ту живе лисица, зец и корњача,

можда и вук и зверка нека.

Иако га је хватала језа,

јака је била жеља да дозна

какав се свет у шуми крије,

кога ће у њој да упозна.

Шума је мрачна, учини му се.

Али убрзо све се видело:

зелени свод, стабла и гране,

понеки цветић, лишће увело.
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Гле, гле, корњача! Грицка листиће!

Кад виде Мишу, главу завуче.

Кос негде кликну, онда полете,

а зец истрча, гранчица пуче.

Не плашите се, шапуће Миша.

Код вас сам дошао и сада знам:

Хоћу да будем пријатељ свима

и много желим да вас упознам.

Људи су опасни, тихо ће шума,

ал’ теби, дечаче, верујемо.

Хајде, слободно, слушај и гледај,

ми те у своје друштво примамо.
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Вода

Не смем у воду, кроз плач ће Ана.

Не знам да пливам, удавићу се!

Хајде, слободно, моли је тата.

Има медуза, ожарићу се!

Онда се играј овде, на песку

и боса гази по плиткој води.

Направи нешто лепо од песка.

Tата се труди да јој угоди.

Ана се убрзо заиграла,

дворац с мостићем је направила,

кофицом воду стално носила,

сипала, вајала и месила.
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Мрак

Увече кад бих легла да спавам,

плашила сам се највише мрака,

у соби ми је све било страшно,

замишљала сам неког чудака.

Мама је рекла да моје ствари,

које остављам по соби свуда,

кад нема светла и падне тама,

у мраку личе на нека чуда.

Замолила сам и родитеље

да не затворе потпуно врата,

да ипак мало светлости буде

– сложили су се мама и тата.



вако дете осећа стрепњу или страх у неким 
ситуацијама. Пењање на дрво, самостално 

пливање, наступ на приредби, спавање у мраку, 
сусрети са животињама – одраслима не изгледају 

као велике препреке, али деци могу да буду 
несавладиве. Ове приче у стиху на свој су начин 
лековите јер помажу деци да упознају властита 

осећања и начине на које могу да овладају њима. 
Радост због успеха ојачаће самопоуздање код 

деце и охрабриће их за нове подухвате.
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