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ОСМЕХ КОЈИ МИ ЗНАЧИ

Сви осмеси ми много значе,
Али онај мајчин чаробан и леп,
Када га видим, заборавим цео свет.

Да ли је осмех по снегу или киши,
Улепша ми дан,
Он је мој омиљени сан.

Или када у школу идем,
Или када из школе тужан дођем,
Несрећу увек отера и радост поново дође.

Осмех њен никада не бих волео да прође,
Никада не бих
Волео да прође.....

Никша Вранеш III4

Осмех који ми значи
Љубав се од љубави гради
живот се од живота сади
лепотом се свет боји
добротом се дан кроји.

Радост је срећан бити,
а осмех је нешто што не треба крити
осмех који мени значи
радошћу и лепотом зрачи.

Видим га сваки дан,
раван му није ни најлепши сан.
Чији ти осмех може бити?
Свако ће дете погодити.

То је осмех моје маме
једне драге, фине даме,
и строга кад је, она зна
највише је волим ја.
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Видела сам будућност...

Моја чаробна кугла ми је рекла да ће у будућности постојати само један
језик. Тај језик ће се звати Блаблонски. Постојаће аутомобили на спрат,
као и велика, топла одмаралишта.Та одмаралишта ће садржати базене са
водом

мириса

орхидеја

(која
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користити

и

за

најобичније

купање).Такође ће постојати и возила која имају: мало фрижидерче, кутију
за љубимце, кутију за одећу, компјутере, машину која се назива
турборасхлађивач, кишобран за заштиту од падања на земљу при слетању и
елисе од авиона – за летење, турбо погон и малу чашу у коју ће се из
машине зване „Луцкаста поморанџа“ изливати сок од поморанџе. Та машина
ће изгледати као мотор са гомилом ствари које вире из њега. Имаће и сат,
закачаљку за веш и кочнице. Ту ће бити и таблице са симболима. Куће ће
бити од леда тако да ће свакога дана свако моћи да се на клизаљкама
довезе из једне собе у другу. Блаблонци ће имати специјалну справу за
пуштање филмова која ће се звати Пухпало Х3. Филмови ће бити такви да
ћеш моћи све да пипнеш, омиришеш и још да поједеш - уколико се у некој
сцени продаје храна. Ликови из филма ће моћи да те примете и тако ћеш
моћи да промениш радњу филма. Постојаће лифт од твоје куће до школе.
У школи ће часови трајати

пет минута а одмори четрдесет пет минута.

Физичко, ликовно, музичко, глума и од играчке до рачунара ће бити једини
предмети. Сваког дана ће се давати представе у школи. Свако дете које буде
заслужило петицу добиће трофеј.
Испричаћу вам остале ствари други пут јер ми се, након што сам ово
видела, веза прекинула.
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Видела сам будућност
Када сам у кревет пошла:
Ни до врата нисам дошла,
А ту је већ био неко
И стасито мени реко:
,,Хеј, слатка девојчице,
Мaлена паметнице,
Водим те у будућност,
Да опстанемо ти си нам једина могућност.“
Тада сам се запитала ,, ЗАШТО БАШ ЈА?“
И добила одговор да ,,НЕМА ДОВОЉНО КОМШИЈА“
Почела сам да се смејем тад
И схватила да нема довољно станара и да сам им ја потребна сад.
За њим сам ја тако пошла
И до пролаза једног дошла,
Била су то тајна врата,
Мој пут до њиховог занимљивог спрата.
Када сам тамо стигла
Одмах сам се у воз дигла,
Била је то чудна справа
Летела је, била је права.
Отишла сам тад у стан
И знала сам, чудан биће овај дан,
Чудно јако, видим све
А нисам знала шта ћу овде до малопре.
Показа ми то справа
Као да је особа права.
До маркета сам пошла,
И на чудно место тад дошла.

Изгледао је маркет чудно јако,
И питала некога ја сам ово лако:
,, Зашто овде нема хране,
Зашто овде нема нане,
Какво је ово место,
Да ли људи овде долазе често?“
Кратко и јасно су они рекли мени:
,, Ово је будућност и сви су снени,
Хране разне овде нема,
Само се нова техника спрема.“
Потпуно сам била збуњена,
А касније схватила да је то идеја супер осмишљена.
Значи, то су биле чудне справе
Њима само кажеш шта ћеш и оне ти то у руке ставе.
Видела сам и разне аутомобиле,
Који су летели као мале виле.
Био је ово диван дан,
Као да је сан.
Када у трену сам неки глас чула,
Уплашила сам се и у месту утрнула.
Неко ме је штипнуо,
И као да ме је гурнуо.
Па сам се ја онда пробудила,
И схватила да сан је направио ова побунила.
Сан је ово најбољи био,
Било би ми жао да се никад није снио.
А сада желим смо једно:
Да сан постане сећање вредно.
Мислим да је ово јако узбудљиво било,
Пресрећна сам што се баш у мојој глави снило!
Миладиновић Петра III-4

ВИДЕО САМ БУДУЋНОСТ

Чујте, драги моји,
имам једну новост:
Управо сам видео
своју будућност.
Бићу тенисер
или кошаркаш;
у било ком спорту
одличан баш.
Као Богдановић
тројке ћу погађати
и своме тиму
победе доносити.
„Вимблдон“ освојићу,
посао је лак.
Најбољи на свету бићу
као што је Новак.
Пошто без рада
успеха нема,
вредно тренирам
док будућност чекам.
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ВИДЕО САМ БУДУЋНОСТ

Видео сам будућност,
Не знам шта ћу,
Не знам шта ћу
И како ћу!
Видео сам траву
плаве боје,
И на њој црвени и љути
рисови стоје.
Па затим,
обузме ме страх
како ће по целој улици
бити мрак.
Онда су ми у глави,
Духови и вештице,
Истог тренутка
Мишеви и мрави.
Тада кажем себи:
„Ова будућност је глупа,
Одузима ми у глави много места,
Пробуди се, добићеш један из теста“.

Никша Вранеш III4

Написаћу на табли

Написаћу на табли кредом плавом
ШТБ, па мућните главом
размислите сада добро сви
ШТБ-шта то би?

Одговор није шта то би
ни школа, ни табла, ни бројеви
ни шишмиш, ни труба, ни бајка
ни школска торба, ни балалајка.

ШТБ је реч јако ретка
ШТБ је загонетка
није прича, а није ни књига
ШТБ је-ШТА ТЕ БРИГА.
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