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ПРИНЦ 
„ДЈЕЧИЈЕГ ЦАРСТВА 

МИКРОФИН“
ЗА 2012. ГОДИНУ 

РАНКО ПАВЛОВИЋ

Драги моји ризничари,
 још један април је у току, а то значи да је вријеме за ново Дјечије царство, нове таленте и 
ново дружење код нас у Бањалуци! Нисте сједили скрштених руку, судећи по великом броју 
ваших радова који су стигли на конкурс, а они најбољи такмичиће се и ове године за титулу 
Малог принца/принцезе Дјечијег царства Микрофин! Надам се да сте спремни, јер ове 
године имамо још више финалиста и више гостију песника, илустратора, глумаца и кловнова 
који ће се трудити да вам дани нашег царства заиста буду проведени као на неком двору. А 
док листате Ризницу и  чекате тај период од 17. до 20. априла подсјетите се како је то било 
прошле године, научите ко су најславнији коњи у историји и обавезно добро ишчитајте чика 
Пеђин рецепт „Како се постаје принцеза Дјечијег царства“ (сигурно пали)! Ипак, ако случајно 
не знате какво је то наше мало царство и ко су његови главни чланови,  баците поглед на 
постер и све ће вам бити јасно - слика говори више од ријечи! 
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МАЈМУНЛУЦИ ИЛИ ЖИРАФЛУЦИ?

„Ваша дјеца мајмунлуке праве“,
жалила се жирафа мајмуну.
„Мотају се свуда по дрвећу,
сусрећем их у свакоме жбуну.“

„Нормално је“, мајмун рече на то,
„да мајмуни чине мајмунлуке.
Неће ваљда моји мајмунчићи
просипати глупе жирафлуке?“

(Слушала то радознала зебра,
па зебрића мунула у ребра:
„За жирафу што су мајмунлуци,
за мајмуна то су жирафлуци.“)
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Пожељела једна глиста
да на њеној глави блиста
сва од злата царска круна.
„А гдје ти је глава, глисто?
Тијело ти свуда исто“,
звиждуће кос с врха жбуна.

С гране букве чворак гледа
глисту страга и сприједа,
тражи главу, ал’ бадава.
Слети сврака, па ће рећи:
„Не надај се, глисто, срећи,
јер за круну треба глава.“

(„Ако немаш главу за њу,
залуд чезнеш ти за круном“,
рече жуна, склона знању,
па „царицу“ зграби кљуном.)
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Кад је малени Жоао Онанга, са кожом боје чоколаде, дошао у мој разред, сва 
дјеца су се веома обрадовала, само сам се ја, њихов учитељ, забринуо. Јер, 
кад протутњи први талас одушевљења,  да ли ће дјевојчице и дјечаци хтјети да 
другују с њим и шта ја треба да чиним, коју педагогију да дозивам у помоћ, да 
би овај весели врапчији колектив прихватио тамнопутог малишу? Питао сам то 
и себе и своје колеге, али савјетима нисам био задовољан. Ни школски педагог, 
коме сам се обратио, није ми много помогао. Напротив, својим упозорењем 
ме је баш збунио и појачао моју бригу.
– Пази добро, учо, буди опрезан. Ти знаш да је боја коже већ вјековима свјетски 
проблем број један – вртио је главом педагог.
Напустио сам педагогову канцеларију и, идући у разред, храбрио себе: мора 
да постоји некакав мост који ваља само правилно поставити између црнопутог 
Онанге и бијеле дјеце, а они ће сами знати преко њега лако потрчати једни 
другима у сусрет.
– Хајде, Жоао, кажи другарицама и друговима у свом разреду: одакле си и како 
се зову твоји родитељи? – одмах сам предузео кораке да дјецу заинтересујем 
за новога другара, да га уведем у средиште њихове пажње, а надао сам се и 
наклоности.
Дјечак се усправио крај клупе и врло течно одговорио, показујући при томе као 
снијег бијеле секутиће:
– Ја сам рођен у Брчком. Тата је из Анголе, име му је Алонсо, ветеринар је и 
ради ојвде на једној фарми пилића. Мама се зове Марија, одавде је, она не 
ради ништа, она кува ручак. 
Дјеца су се засмијала, а ја покушао да новим питањима поправим ствар у вези 
са мамом.
– Мама само кува ручак, ништа друго?
– Спрема још и доручак и вечеру.
– А ко иде на пијацу, у продавницу? Ко тебе спреми и испрати у школу, ко те из 
школе дочека?
– Мама – одговорио је Жоао, помало се чудећи мојим питањима.
– А ко ти купује одијело и ципеле?
– Мама.
– Ко се бирине о томе да ти и тата увијек имате испеглане панталоне и чисте 
кошуље?
– То је мамин посао – хитро је одговорио Жоао.

– Дакле, мама не кува само ручак – закључио 
сам и у дјечјим очима прочитао да су ме 

разумјела. Уз то ми дође на ум да је 
и та мама, која „не ради ништа, 
само кува ручак“, једно од важних 
свјетских питања.

Вратио сам се Онанги.



– Ко те је тако добро научио нашем језику?
– Мама и дјеца.
– Која дјеца? – испитивао сам даље.
– У вртићу.
Добро је почело, био сам задовољан. Још ћу неко вријеме пажљивије да пратим 
како протичу паузе између часова.
Неколико дана заредом сам, из прикрајка, мотрио на ђаке из свога разреда 
док се у дрворишту играху између два часа. Трчали су за лоптом по травнатом 
дијелу, саплитали се, падали. Када би постигли гол, викали су углас: „Гооол!“. 
Трчао је и Жоао, падао и хитро се усправљао на дугим, витким ножицама. Кад 
би лопта пролетјела између статива, у хору екипе чија је навала имала среће, 
распознавао сам гласић малога Онанге.
Заиста, ничег сумњивог нисам запажао, па ми је, баш зато, све било сумњиво. 
Уображавао сам да су ме дјеца сваки пут примјетила, да су прозрела моју 
намјеру и да су вјешто глумила другарство. Ко зна како све изгледа када се 
нађу изван мојих очију? Мораћу још да истражујем.
Мјесец и по послије доласка малога Онанге, задржим у учионици после часова 
Зорицу и Мирка, најбоље ђаке у разреду. Они ме неће слагати.
– Па, како ваш нови другар? – отпочнем поиздаље.
– Жоао? Добро је – одговорише углас.
– Знам да је добро, него ви... хоћу рећи... ви остали? Задиркујете ли га? 
– Нико њега не задиркује – одлучно одби Зорица.
– Добро, не задиркујете га, а смијете ли му се?
Мирко и Зорица се погледаше међусобно, сигурно се питајући на шта ли то учо 
циља.
– А зашто бисмо му се смијали? – упита Мирко.
Схватио сам да нисам баш највјештије срочио питање, али било је касно. Морао 
сам да отворим карте.
– Како зашто? Па зато... зато... што је Жоао Онанга црн!
Док Зорица није проговорила, мени је протекла читава година, јер сам знао да 
сам начисто упрскао ствар.
– Али, учитељу, не смије се ни Жоао нама што смо 
бијели – са чуђењем је узвратила дјевојчица, а то 
је била прилика да, колико-толико, поправим 
малопређашњу неспретност.
– Заиста вам се Жоао не смије што сте бијели?
– Не – кратко је потврдио Мирко.
– Баш је велики другар тај Жоао Онанга! – 
одахнуо сам сасвим умирен, увјерен да су 
дјеца лако и успјешно скинула са дневног 
реда свјетски проблем број један. Боже мој, 
а одрасли, деценијама и деценијама, у томе 
не успијевају!

Бошко Ломовић
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Једампут смо ја и брат
направили апарат,
зна да хода, 
корак дуг, 
зачас пређе цео круг, 
врло бистар, 
мада мали, 
зна да прича, да се шали. 

Не треба му капут, капа, 
себе зове Апартапа!
  
Уме сам да спреми стан, 
зна да каже: 
добар дан, 
и за здравље да упита, 
да захвали, 
да честита, 
заволео цео спрат 
овај мали апарат.

Сви говоре: – Доле капа, 
сила је тај Aпартапа!

Он излази још пре зоре 
и поштује 
семафоре, 
зна да купи и да плати, 
да се смеје 
и да пати, 
тај дружењу не одоли, 
зна да плаче и да воли.

Причала је цела клапа 
–Ма, диван је Апартапа!

Баш је неки чудан сват, 
овај мали апарат, 
све што има 
то подели, 
друштво увек развесели 
мало широк, 
више дуг, 
све у свему – прави друг. 

Када каже: – Ево шапа, 
пружи руку Апартапа. 
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У селима, на брдима, 
имале су куће старе, 
мало земље, нешто стоке, 
уз то, увек и магаре.

Оно живи врло скромно, 
мало једе, мало скаче, 
мало пије, много ради 
и понекад мало њаче.

Кад домаћин силне ствари 
на магаре натовари,
оно све понесе лако, 
јер је врло јако.

Тај створ, знајте, ипак није 
савршен и баш без мане, 
јер, понекад, на сред пута, 
изненада зна да стане.

Залуд вичи, гурај, вуци, 
моли, грди, терај, туци, 
обећања смишљај двеста, 
ма, не мрда оно с места.

Јутро, подне, друга клима, 
све то њега не занима, 
онда дође до промене, 
ко зна зашто, нагло крене!

А када се тај заљуби, 
кроз шипражје, низ литице, 
одјури на треће брдо, 
он код своје магарице.
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БИСЕРЧИЋИ
НИЈЕ  МИ  ЛАКО

Ујутро устајем рано 
Доручак спремам сама,
Јер ради мама, 
Јер ради тата,
А ја немам ни сестру ни брата.

У подне пут школе кренем.
И торбу упртим –тешку,
Све ми се пред очима сјени,
И нема нико да помогне мени.
Јер ради тата, јер ради мама,
А ја немам ни сестру ни брата.

У школи радимо задатке многе,
И оне тешке и оне лаке,
Лаке ћу успјети ријешити...чак
А оне тешке - а оне тешке,
Послат ћу мами и тати за врат,
Нека рјешавају,
Док не стигне сестра, 
док не стигне брат. 

Теа Грбић,  
ОШ „Бранко Ћопић“
Приједор

БЛАГО ПТИЦАМА ОНЕ ИМАЈУ КРИЛА

Благо птицама
оне имају крила
лете високо, високо
и виде цео свет

Софија Пајовић, 
ОШ „Скадарлија“
Београд

ШТА СЕ НАЛАЗИ ИЗА ДУГЕ

Вољела бих знати шта се то иза дуге ствара,
Да ли је иза бубамара?

Она је шарена са пуно тачкица,
И њежна као чупава мачкица.

Можда је иза злато ,
Или неко чаробно блато?

Закључила сам да су иза дуге,
Само обичне шарене пруге.

Катарина Вукадин, 
ОШ „Бранко Ћопић“ 
Бања Лука

ДРВО

Ја сам дрво немам друга,
стигла ме је нека туга.
У улици живим сам,
тужан ми је сваки дан.

А некада сто другара
имао сам, чак и више.
Све их људи посекоше,
па се сада тешко дише.

Ја вас молим помозите,
да не живим више сам.
Засадите ново дрво,
да нам буде лепши дан.

Катарина Марић, 
ОШ „Вук Караџић“ 
Бијељина

КО СЕ С КИМ ГРЛИ 
Завесе се грле са прозором
А кревет са собом.
Зид се грли са сликом
А рог са биком.

Врата се грле са кваком
А прсти са шаком.
Коса се грли са главом
А земља са травом.

Небо се грли са сваком звездом
А птица са својим гнездом.

Столица се грли са столом
А кућа са кровом
Дрво се грли са листићем
А оловка са папирићем.

Коњ се грли са репом
А зец са шаргарепом.
Леђа се грле са торбом
А стомак са чорбом.       

Мирјана Миленковић, 
ОШ „Јован Јовановић Змај“
Зрењанин
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БИСЕРЧИЋИ

МАЛЕ СТВАРИ

Тихо вече и пјесма цврчка,
Шапат  звијезда и кап росе, 
Мирис љета што вјетрови носе. 

Све лијепо што по мојој глави шета
Овдје није могло стати,
Зато ти могу само оволико дати.

Јер ја сам дијете 
Којем мале ствари значе,
Као што си ти.

Један мали листић
Који ми је пао на длан
Сасвим сам
И уљепшао дан.  
                    
Ана Буква, 
ОШ „Мајка Кнежопољка“
Кнежица

ШТА ЈЕ НАЈСЛАЂЕ

За маме су слатке бебе ,
за реуму слатко је ћебе.
Чоколада слади децу,
шаргарепа је супер зецу.

Тата кафу слaтко срче,
ноћу деда слатко хрче.
Пчелама је сладак мед
Eскимима сладак лед.

Пиринчом се слади Кина,
глумцима је слатка бина.

Грци воле свој сиртаки,
Соњи се свиђа Аки.

А мени је најслађе
кад ме њено око нађе.
Срце ми се тада стеже,
ноге почну да ми беже.

Василије Кадић, 
ОШ „Станислав Сремчевић“
Крагујевац

НАЋИ ЋЕШ МЕ

Ако желиш да се видимо после школе
Потражи ме у облацима,
Ако ме случајно тамо нема
Онда сам са кишом бућнула у море,
Ако опет ни тамо нисам
Онда кроз земљу путујем ка дрвету брескве
Ако ме не нађеш ни у корену њеном
Онда сам сигурно код своје куће
И дођи тамо да не сркућем какао сама.

Антонина Туцаковић, 
ОШ „Светолик Ранковић“
Аранђеловац

СТИЖЕ ЗИМА 

Сва природа око града,
обукла се као млада.

Хаљина јој сивожута, 
није ваљда много љута.

Осјећа се нова клима,
мора да ће брзо зима.

Сад ће млада сва у бијелом
све прекрити својим велом.

Ту нам радост вјетар носи,
ко не слуша - све покоси.

Клима само потврђује
да се слуша, шта је ту је.

Шапуће се сад по граду,
свако чека нашу младу. 

Сара Блечић, 
ЈУ ОШ „Штампар Макарије“  
Подгорица
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БИСЕРЧИЋИ

20

МАМА КУПИ МИ

Мама, купи ми четири лутке,
Да имају очи плаве
И руке праве
И крила птице
И насмејано лице,
Да их пошаљем у свет,
Да лете
Око планете
И загрле свако дете
Да свима утеху пруже,
Са усамљенима
Нека се друже,
Ма били откуд год,
Да љубе децу
Као свој род,
Да говоре језик свих,
Да немоћне чувају од злих.

Мама, купи ми четири лутке
Да крену од наше куће
И учине немогуће
Да сву децу такорећи,
Загрле у несрећи,
Нек теше оне који се боје
И мрак им смета,
Од страшног света.

Нек лутке моје
Пруже деци своју чаробну руку,
Да их извуку,
Од бедника који их туку.

И нек лутке моје
Оду на све стране света
Нек проспу семе
Чаробног цвета,
Па нек проклија
И надима радошћу дечије груди,
Кад порасту
Да буду добри људи.   
                                                                  
Теодора Бркић, 
ОШ „Јован Јовановић Змај“
Сремска Митровица

ШТА РАДИ МУЊА КАД НЕ СЕВА?

Шта ради муња кад не сева?
Да ли се игра или пева?
Или можда плива, 
можда снове снива?
Можда са ветром лети
или живи на другој планети?
А можда је тад у продавници,
жели батерије да купи
или можда чита новине 
и седи на клупи?
Можда се иза облака крије
или се са кишом бије?
Али биће да је она
обично у мојој глави,
а кад је олуја, она изађе 
и важна се прави.
И као буде љута, 
па уништи све што јој стане насред пута
и жели сваког да претуче,
а онда, кад тамни облаци оду,
она се уплаши и повуче.
А чим дође сунце
и почне да шљашти,
она се уплаши 
и опет се нађе у мојој машти.                                                               

Алекса Глушац,                                                                 
ОШ „Никола Тесла“ 
Београд



БИСЕРЧИЋИ
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АЕРОДРОМСКА ПИСТА 

Свако вече око десет 
Хорор прави свима слиједи 
Од мог тате који хрче 
Сав комшилук будан сједи. 

Будимо га сви од реда 
Он бунован само гледа 
За трен опет он по своме 
Пали млазне авионе. 

Па и дрва сјече разна 
Јао Боже каква казна 
Не помажу ни тампони 
Кућом лете авиони!

Тако свако вече
И све до сванућа
Аеродромска писта
Буде моја кућа.

Рахмана Коленда, 
ОШ „Хилми еф. Шарић“ 
Тарчин

ШТА ЈЕ ЉУБАВ 

Љубав није птица хира,
Која душу елевира.
Тешка ријеч од пет слова,
Написаних од олова.
Када љубав лије сузе,
Смисао јој неко узе.
Гдје је љубав златни ланац,
Ту је душа хитри вранац. 
Љубав није политика,
У њој нема побједника.
У душама егоиста
Љубав никад не заблиста.
Љубав није да се гине,
За љубав се смјерно живи.
Љубав тад би била одраз,
Којему се Нарцис диви.
Шта је онда љубав бајна,
Која у њој стоји тајна?
Љубав то је проста ствар,
За сваког постоји пар.
Љубав двије душе зброји
Због ње свјет је пуно бољи

Уна Алић. 
ОШ „Нови Град“ 
Тузла

ЕГО
   
Окренула сам себе наопачке,
Баш онако као што се скине џемпер.
Е, да тако.
И видиш све те шавове, 
И тај вишак плетива, 
И све оно што се лицем покрива.

Тада сам рањива.
Све ме вријеђа.
Чак и твој поглед.
Кроз стихове се унутрашњост види.

А да ли сам лијепа
Када се изврнем на наличје?
Можда је боља 
Лажна фасада.

БИТКА КОД ЗАДЊЕ СТРОФЕ
Чудна војска нас три брата,
командант нам лично тата!
Логистику пружа нама
главом и без браде – мама.

Непријатељ није један
ал` је сваки песме вредан.
Ми по једном у осмерцу,
он нама у десетерцу.

Ми на другог са три пера,
а он с нама шалу тера.
Ми са трећим на пенкала,
а он нама: „Добра шала!“

Од борбе се задисали,
чет`ри строфе написали.
Тачку, зарез превијамо,
нову снагу добијамо.

Битку крају приводимо,
у ред строфе доводимо,
а у помоћ нашу профу...
Победисмо задњу строфу!

Алекса Рацковић, 
ОШ „Др Арчибалд Рајс“
Београд

И тако...
Бог види и наше лице
И наше наличје...
И опет нас воли
Чува...
Штити...
Брани...
Од људи и од нас самих.

Миљана Орашанин, 
ОШ „Мокро“
Мокро



СЛИНОЛОВАЦ

Мој друг Марко, признаћу вам, 
баш почиње да ме брине, 
прочула се страшна тајна –
како кришом једе слине. 

Какве пице, пљескавице, 
и остала брза клопа, 
када Марку најдраже је
из свог носа шта ископа. 

Тај кад као проналазач
нађе своје благо – слине, 
неће више ни вечере, 
неће више ни ужине. 

Ни не мари кад му кажу:
„Срам те било! Баш си стока!“ 
Без пардона прст у носић,
зарије га скроз до ока 

Онда копа као рудар, 
притом пуца од милине, 
не постоји ништа слађе
него кад се једу слине! 

Сви се смеју, чак и Марко, 
убеђен да, широм света,
тај ће метод једног дана
бити најбоља дијета. 

Невена Стошић

22



23



Лета наврчкала.
Чело набрчкала.
Цвет ву искидали.
Очи гу издали.
Уста се скупила.
Речи погубила.
Песме забравила.
Грбину савила.
Ноге попуштиле.
Истрчале жиле.
Руке отанеле.
Шивке побелеле.
Леле!

                                                     

ВЛАСТА ЦЕНИЋ

На одело пази, бира кво ми личи,
Огледалце носи, сваки дан се бричи
Чим помену свадбу, одма удремени,
Сви ми тој мерише:
Бате ће се жени!

Неки пут узврцка, недосед га ваћа,
С татка се споречка, смићав му и браћа.
И на мен удара квокавци жежени
Кад му нажмикујем:
Бате ће се жени!

Ја сам још малечак, још за свабу несам,
А бате је таман: убав, млад и бесан!
Ја ћу буднем девер сас пешкир везени.
Једва чекам кад ће
Бате да се жени.
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КАД КИХНЕ ЦВРЧАК

Кад распјевани цврчак кихне,
док се на травци њише,
пјесма му начас утихне,
а онда је има још више.

Има је и у капима росе,
и у жубору ријеке,
вјетри је преко поља носе
чак у краје далеке.

Цврчкова пјесма љето буди,
миришу њене ноте,
и док он тако заносно гуди,
свијет је препун љепоте.

  Исмет БЕКРИЋ

КАД КИХНЕ БУБАМАРА

Кад кихне бубамара,
док бјежи од нагле кише,
изгуби одмах пола шара,
а можда још једну више.

Ако нађете какву шару
на цвијету или у трави,
зовите брижну бубамару,
нек вам се одмах јави.

А кад јој шаре, на сву срећу,
крилца опет украсе,
ко нађе ону задњу, највећу,
нека је остави засе.

  Исмет БЕКРИЋ
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Још од доба Краљевића Марка,
кад су главе падале за власт,
где год да се наслутила чарка,
као живот бранила се част.

Кад те неко безобзирно тлачи
и отима задњи комад хлеба,
макар био и сто пута јачи,
част је оно што бранити треба.

Ниси пиле, а ниси ни ждребе,
да те гази било чија нога,
част је другог бранити од себе,
част је себе бранити од злога.

Где год да си, не можеш без части, 
никад не знаш где те замка чека, 
у победи, слави и пропасти, 
без части си сенка од човека.

                  АЛЕКСАНДРА ЛУКИЋ

Детињство моје беше од чари, 
бака и дека и приче знане,
били су увек брижни чувари
снова и маште разигране.

Уз њих све је било к’о сан, 
магија нека чудна и мека, 
к’о брод од папира зањихан
који ме поново у срцу чека.

Они ми дају ветар у крила
да ме разгали кад негде клонем, 
и чувају ме к’о добра вила, 
од бриге, туге да не потонем.

Баке и деке нема крај мене,
сада путују небеском пругом, 
понекад суза сетна ми крене
помешана са срећом и тугом.
Детињство моје и сада траје,
док ме стаза до снова чека, 
а изнад стазе два сунца сјаје, 
једно је бака, а друго дека!
 

                  АЛЕКСАНДРА ЛУКИЋ
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Слетела на длан ми
мала бубамара.
Непознат јој терен
па све оком шара.

Почела да кружи
од прста до прста,
као да испитује
која сам то врста.

Све рашири крила –
хоће да полети.
Куд? На коју страну? – 
као да се сети.

А не зна шарена
да је то бар лако.
Шапнô  сам јој тајну,
казао овако:

„Пусти да те крилца
путем сунца воде,
насмејаног цвећа –
бескрајне слободе.“

Моје ноге
Скочиноге
Обишле су 
Стазе многе

И по дану
И по ноћи
Саме знале
Кући доћи

Бежале су
Страшном вуку
И лисици
Испод руку

Јуриле су 
Испред њушке
Љуте мечке
Псеће њушке

Гладне куне
И ласице
И грабљиве
Сваке птице

Зато своје 
Ноге пазим
Гледам добро
Куда газим

Увече их 
Истуширам
Па их добро
Измасирам

То што ми је
Жива глава
Ногама је
Вечна СЛАВА
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