
IV 5 

 

Четврто-пет, четврто-пет 

Ми смо четвртаци, храбри ко јунаци. 

 

Већ следеће године петаци, 

А остали јунаци и одлични ђаци. 

 

Нашу учитељицу нећемо заборавити 

И увек ћемо добри остати. 

 

Природу и друштво боље ћемо знати 

И увек добри другови остати. 

 

Четврто-пет, четврто-пет 

У срцу добри ћаци и прави школски  

Ј У Н А Ц И ! ! ! 

 

 

 

         Ана Карановић 

 

 

Јаја за белаја 

 

Ето белаја, 

пукла јаја. 

По кухињи прска 

њихова љуска. 

 

Ту су беланца 

и мала жуманца. 

На тепих се разливају 

и добро га нашарају. 

 

Време је за јело, 

за сто сео мали Ћело. 

Ал, јаја су на поду, 

сад има незгоду. 

 



Дошао је да покупи јаја, 

да више нема белаја. 

да све буде чисто  

и као пре исто.  

 

Али се оклизнуо  

и на јаја склизнуо. 

Направила јаја 

два белаја. 

 

Те кокошке старе 

дан нам покваре. 

Ружна јаја снесу, 

белаја донесу. 

 

Тако наша јаја, 

праве пуно белаја.  

Тако праве штету 

и читавом свету. 

 

      

Марија Поповић   
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На пијаци 
 

       Првим, јутарњим сунцем и песмом славуја буди се пијаца. 

       Ужурбани продавци уредно слажу своју робу, нестрпљиво чекајући прве купце. 

На врху пијаце је велики плато испуњен разнобојним цвећем чије главице вире из 

дубоких канти. Опијени мирисом стигли су лептирићи и по нека пчелица. Доле, 

ниже су уредно сложене гајбице са воћем у првим редовима. Онако лепо сложене, 

орошене воћке, чије капи светлуцају под сунчевом светлошћу, својим изгледом 

маме пролазнике. Иза трафике, доле у углу, једна стара бака, сва погурена, тужних 

очију али широког осмеха показује руком на корпу пуну јаја. Нуди их тихо, као да 

јој недостаје снаге. Поред ње су уредно сложене тезге са разноврсним поврћем. 

Боје се преливају од црвене и наранџасте до тамнозелене. Гужва и жамор на све 

стране. Звецкање новца и шушкање кеса се смењују. Неко чак гласно позива купце. 

Ту је и један стари чика са капом на глави који је чешкао своје бркове и забринуто 

гледао у купус који је поређао по тезги. Вероватно се боји да се који не откотрља. 

Поред њега стара циганка својим звонким гласом зове купце нудећи своју робу. 

Џакови старог кромпира су одавно испод тезги јер је млади већ на почасном месту. 

Ту поред је зелена салата, бркати, црни лук, а тек спанаћ, само да ти вода крене на 

уста. Испред рибарнице, на дну пијаце, скупила се деца и радосно поскакују 

гледајући препуне базенчиће са рибом. Одмах поред су бурад, па канте и сва 

могућа пластика а ту су и папуче и кломпе свих боја и бројева. Има за сваког по 

нешто. Мириси врућег хлеба и пљескавица парају ноздрве. А онда зеленило 

прелепог украсног растиња и саксије испуњене пролећним цвећем. 

       Волим пијацу, њене боје, мирисе, гужву, жамор људи и са мамом је често 

посећујем. 

 

 

  

 

       Ивана Гускић 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Моја јединствена ружа 

 

 Стигло је пролеће. Субота, двадесет степени. Нина завршава разговор са 

другарицом. „Данас идем са Каћом на тенис, доле на плажу. Биће нам баш супер“, 

говорила је Нина. „Хоћу и ја“, одговорио сам. „Не може! Данас идем само са 

другарицом.“ „Молим те.“ „А-а.“ „Увек си боља према другој деци него према 

мени. Увек!“ Мама силази низ степенице: „Чему сва та свађа?“ „Нина неће да ме 

води на тенис са њом.“ „Хајде, пусти га. Уосталом, он нека понесе бицикл па ако 

му буде досадно нека се вози по плажи.“ „Добро, хајде“, сва изнервирана Нина је 

одговорила. „Јеееееееее!“ 

 Цело поподне била је љута на мене. Почео сам да завидим мом другу Петру. 

Он је јединац, и не мора ништа да дели, и нема с ким да се свађа. Баш му је добро. 

Када смо били на тенису оне су играле, а ја сам сакупљао и додавао лоптице. Нина 

је и даље била љута на мене. Сваки пут када прво потрчим по лоптицу па им после 

добацим, Нина почне да виче на мене, а њена другарица ме сваки пут брани. 

Помислио сам како би било лепо да ми је Каћа сестра, увек би била добра према 

мени. После неког времена мени је досадило и отишао сам да возим бицикл са 

другом. Направио сам неколико кругова око плаже и одједном угледах Нину како 

шета са другарицом. Завршиле су меч. Не гледајући где возим точак ми упаде у 

рупу и ја падох заједно са бициклом. Нина је тог тренутка потрчала, узела ме у 

наручје и одвела до најближе клупе, док је њена другарица причала са осталим 

пријатељима. „Јеси добро? Где си се ударио?“, запиткивала је Нина. „Овде“, 

показивао сам оток на нози. Нежно је притиснула руком, и бол је нестајао. Схватио 

сам да сам погрешио што сам мислио да је боље да ми њена другарица буде сестра. 

Погледајте је сада, није ме ни погледала. А Петра не би имао ко да подигне, морао 

би сам. Тада сам схватио да ми ипак баш Нина много значи, иако понекад уме да 

буде груба према мени. 

 Док смо се враћали кући био сам поносан на себе. Јер ја једини имам њу, 

моју сестру Нину. 

 

          

         Давид Петронијевић 

 

 

 

 

 

 

 


