ЧАРОБНИ ЋИЛИМ
(збирка песама и прича)

ЧАРОБНИ ЋИЛИМ
Чаробни ћилим је одлична ствар. Толико тога може да уради. Занимљив је. Волео бих
да га имам, али пошто немам тако нешто, могу само да замишљам и маштам.
Да имам чаробни ћилим одлетео бих најпре у Бразил. Тамо бих упознао читаву
бразилску фудбалску репрезентацију. Када обиђем Бразил и одслушам њихову музику,
следећа тачка би била Америка. У њој бих пронашао омиљеног кошаркаша Lebrona James-a.
Одгледао бих сигурно и неку NBA утакмицу. Из Америке бих отишао за Швајцарску да
видим у чему је штос и зашто је та земља толико уређена и богата. Када сам већ ту, права
штета је не посетити неко њихово скијалиште и не направити неки спуст. Ћилимом бих
обишао Белгију да испробам чудотворне пралине. Из Белгије бих посетио Француску и
чувени Дизниленд. Дружио бих се са омиљеним јунацима. Када и ту мисију завршим у
некој од тих земаља бих пронашао где је најповољнија цена XBOX-а и купио га. Упознао бих
децу из читавог света, стекао нова пријатељства и научио многе језике.
Када све своје жеље испуним вратио бих се по моју маму и баку и одвео их у неку
земљу у којој је живот безбрижнији. Ћилим бих предао мами да и она мало ужива.
БОЖИДАР ЛИПОВАЦ III/4
Чаробни ћилим
Баш је лако стићи свуда
Када имаш необичног друга.
Да говори он не уме,
Али где ја желим он добро разуме.
Испуњава неке жеље и понеке снове
Чаробни ћилим он се зове
`За тили час сам код
другарице у Канади,
А онда у Белгији да видим
Шта ми тетка ради.
Окупам се брзо у Егејском мору
А онда ме врати на Фрушку гору.
Сетио се ћилим да ми друштво треба
Па сад са другарима летим до неба.
Нађа Миковић III/4

ЧАРОБНИ ЋИЛИМ

Има један ћилим,
на тавану стоји.
Нико успео није,
боје да му преброји.

Тако једног дана
отишао сам до другог спрата,
а онда у глас ће мама и тата:
„Шта радиш сине код таванских врата?“

Желим пребројати
ћилимове боје,
које на тавану
већ годинама стоје!

Смеје се мама, смеје се тата,
док ја полако отварам врата.
У ћошку поред старе машине
стоји ћилим пун прашине.

Шапну ћилим тихо мени,
од среће се сав промени:

„Хајде брзо дођи вамо
Да се мало провозамо!“

Скочих на ћилим,
ни сам не знам како.
Морам да вам кажем,
чаробан је јако.

Лети ћилим тамо-вамо
Са шарама својим,
Док на прсте покушавам
Све боје да му пребројим.

Децо моја драга,
то је био сан,
сањан сваке ноћи
док не сване дан.

Никша Вранеш III/4

ЧАРОБНИМ ЋИЛИМОМ ДО НЕДОЂИЈЕ

Чаробни ћилим нас води на места на која не можемо да одемо. Води нас
у далеке светове и у земљу маште. Мене је одвео у Недођију.
На путу у Недођију сам видео дубока мора, високо небо, дугачке путеве и
јата птица и риба. Када сам стигао, видео сам усидрен брод. На броду су били гусари који су
рибали палубу. Онда сам угледао капетана Куку како у чамцу за спашавање јури ка броду
бежећи од крокодила. Наставио сам ка острву и кад сам стигао тамо видео сам Индијанце.
Били су у лову на дивље прасе. Када су га ухватили, кренули су у своје племе. Наставио сам
даље да летим на чаробном ћилиму. Угледао сам некога у густој шуми. Нисам могао да
видим ко је то па сам се приближио. Али, то није била једна особа, већ изгубљени дечаци.
Када сам им пришао, уплашили су се и побегли. Кренуо сам даље и видео Петра Пана. Био
је тако брз да нисам успео да га стигнем.
Био сам тужан што никога од њих нисам успео да упознам, али већ је
било касно и био сам уморан па сам морао да кренем кући. Можда ћу на следећем
путовању имати више среће.
Огњен Божић III/4

Ћилим

Хеј, ћилиме шарени,
што у мојој машти
јездиш небом плаветним,
повези ме до цветних поља,
окупаних сунцем златним!

Хеј, ћилиме мекани
за своје ресе привежи срећу,
твоје боје су боје љубави
желим да осетим радост највећу!

Хеј, ћилиме моћни,
са овог света одвези зло и тугу,
донеси нам здравља и мира,
По нашен небу осликај дугу!

ЕЛЕНА ЕСКИЋ III/4

Мој чаробни ћилим

Мој чаробни ћилим и ја
сваке ноћи лутамо.
Обилазимо пуно села и градова
и на води плутамо.

Обилазимо разна језера
и велике реке,
плава мора,широке океане
па чак и планине далеке.

Када падне хладна ноћ
идемо у кревет,
па помислим кад ће то јутро доћ’
да проведемо дан прелеп!
Катарина Ђуретић III/4

Мој чаробни ћилим

Мој чаробни ћилим је,
као птица у лету
С њим често летим, по целом свету.

Чаробни мој ћилим,
баш је забаван
На њему се ја, играм по цео дан.

Мој ћилим чаробни,
паметан је баш
с њим можеш цео свет да упознаш.

Ћилим мој чаробни и ја,
кад смо завршили лет,
слетели смо на један велики миришљави цвет.

Чаробни ћилим мој,
баш се уморио
прекривши мене,и он се одморио.

Мина Смољановић III/4

МОЈ ЋИЛИМ
Имам ћилим чаробан
на ком летим цео дан,
лети, зими, увек, свуда,
па се десе многа чуда.
Тако летим изнад гора,
изнад језера и мора.
Час се спустим, час се дижем
и свуда на време стижем.
Стигох тако до Париза
где је била Мона Лиза,
Осло, Париз, Берлин, Берн,
правац Лондон и Биг Бен.
Махнуо сам Италији,
Шпанији и Аустрији.
Онда кренух преко воде
да видим и Кип слободе.
Изненада, мама зове,
свануо је дан.
И схватих да, на жалост,
све је био сан.
Иван Марковић III/4

Мој ћилим

Свако дете много воли
да прави ћилиме у школи.

Ту су ћилими од свиле и конца
завршени пре последњег звонца.

Боје су лепе, веселе, дугине
вештим дечјим рукама исткане.

Седам боја, златне жице
то је ћилим мале Јованице.

Јована Поповић III/4

НА ЧАРОБНОМ ЋИЛИМУ

На чаробном ћилиму летим
у сновима, кад се сетим.
Летим до Египта, до пирамида,
а онда, напред, до Кинеског зида.

Као Аладин летим, у руци ми његова лампа.
Дижем се за птицама.
Летим као у сребрној магли, високо,
високо, да ме небодери не би дотакли.

Летим и гледам светлости градова.
Летим високо испод небеских сводова.
Летим и видим цео свет
и сунце, жуто као сунцокрет.

После звезданих летова
у кревет свој се спустим.
Ох, све ово је само сан
лагано тад изустим.

АНТОНИЈА НАСТИЋ III/4

ШАРЕНИ ЋИЛИМ

МОЈА ЈЕ БАКА ЋИЛИМЕ ТКАЛА
ВУНИЦЕ РАЗНЕ У ЊЕГА УТКАЛА.

УЧИЛА МЕ БАКА ЗАНАТИМА СТАРИМ
ДА НАПРАВИМ ЋИЛИМ,
МОЈ ШАРЕНИ ЋИЛИМ.

ТАЈ ШАРЕНИ ЋИЛИМ
ЧУВА ТАЈНЕ МОЈЕ
И ЧЕКА ДА ОСТВАРИМ
СНОВЕ СВОЈЕ.

ДУШАН ТРАЈКОВИЋ III/4

Ћилим

Бакин ћилим на поду лежи
Поглед ми с’ краја на крај бежи.
Преплићу се боје
На ћилиму баке моје.
Жута прескаче зелену
А плава црвену.
Вуница се преплиће преко разбоја
Прави се ћилим шарених боја.
Ткаљине веште руке
Ређају боје без по муке.
Ткаља тка линије косе и праве
Настају облици и лепе шаре

Симона Рачуница III/4

NA ČAROBNOM ĆILIMU

Na čarobnom ćilimu
letim svatog dana,
al se kući vratim,
gde me čeka mama.
Obilazim mora
jezera i reke,
pa se malo odmorim,
na obali reke.

Družim se sa pticama
koje nebom lete.
One meni mašu
kada me se sete.
Šareni ćilim mosi me
sa kraja na kraj sveta,
možda negde daleko
mene sreća čeka.

Obilazim livade,
brda i planine,
mašem deci što se sankaju,
da me želja mine.

Letim tako letim,
od leta do zime,
nekad kiša, nekad sunce,
svakojake klime.

Trkam se sa lavovima
kroz sahare duge,
nekad ih i pobedim
i tad spasim druge.

Na ćilimu tako,
ja provodim dane,
al se kući vratim,
u zagrljaj mame.

Tara Ostojić III/4

