
ИЗБОР ИЗ ПОЕЗИЈЕ ЗА ДЕЦУ – ДЕСАНКА МАКСИМОВИЋ 

У СНУ ДЕЦА РАСТУ 

У сну расту брда, 
планине и реке, 
у сну небо расте 
и шуме далеке. 
У сну расту звери, 
у сну расту врапци 
и малене ласте. 
У сну расту звезде, 
и цвеће и трава, 
и детенце расте 
када слатко спава. 

Детињство 

Дечаче, ти сада градиш 
домове од коцака, 
малене пушташ низ воду 
чамчиће од новина; 
праве бродове и куће 
дизаће твоја рука јака 
после десетак година. 
 
Ти сада забадаш пруће 
по дворишту, у песку 
расадник 1дижеш млади; 
а једном ћеш садити праве 
воћке около куће, 
шљиве, орахе и леску. 
 
Ти бритвом2 косиш сада 
бусење украј јарка, 
коров чупаш по луци; 
а једног лета жарка 
права челична коса 
заблистаће ти у руци. 
 
Једнога дана ти ћеш 
сести за косилицу 
блиставу од јутарње росе, 
пашће откоси равни 
ту где сад траву газе 
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 расадник – местп где се гаји расад (впћни, щумски) 

2
 бритва – чепни нпжић на склапаое 



детиње ноге босе. 
 
У игри ти штитиш сада 
друга свога нејака, 
стојиш храбар на мети; 
а кад дође доба 
детињства и играчака, 
за правду ти ћеш се први 
ватрено заузети. 
 
Ти сада читаш само 
историје наше стране, 
и поносом се пуне 
твоје дечије груди младе, 
а једног дана ћеш и ти 
човек одрастао бити, 
уврстити се у оне 
што повесницу3 граде. 

БАКА  

Неко воли да има  
лутке и пајаце,  
добоше и трубе:  
неко воли живе  
кучиће u маце,  
коке и голубе.  
 
А ја бих ввлела  
од свега највише  
да имам три баке.  
 
Прва би ми причала  
приче свакoјаке  
и напамет песме  
учила ме лаке.  
 
Друга би ме бранила  
кад ме мама кара 4 
и читала уместо  
менe из буквара.  
 
И ваздан5 би са мном  
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 ппвесница – целпкупан тпк развпја прирпде, људскпг друщтва; истприја 

4
 кара – грдити, прекпревати 

5
 ваздан - сталнп 



играла се трећа  
игара што их се  
из детињства сећа. 
 
ЧАС ЗЕМЉОПИСА 

-Земља је округла,                   - Још учитељ каже: 

Наш учитељ каже,                    кад је код нас вече, 

Јеси чула,бако?                      Тад на другој страни 

-Гле не лези враже!                  Ведро јутро тече.  

Да ли је баш тако?                    - Ти се шалиш, враже, 

-Јесте,јесте,бако.                       Да ли тако рече? 

Пођем ли на исток,                 - И док ми учимо 

Све тако идући,                         усред дана права,     

Морам опет својој                     ђак на другој страни 

Вратити се кући.                    Увелико спава. 

-Ех,када би земља                 - Е,то му верујем, 

И рогљаста била,                    јер и с оне стране 

Ишао куд хоћеш,                     лењи ђаци краду 

Опет мораш доћи                   сами себи дане. 

До мојега крила. 

 

ЖМУРЕ  

САКРИО СЕ МАЛИ ЛУКА 
У ДВОРИШТУ, ИЗА ТРАВЕ,                       
ВИДИ МУ СЕ ЦЕЛА РУКА, 
ВИДИ МУ СЕ ПОЛА ГЛАВЕ.                          
СПАЗИЛИ  ГА БРАТ И СЕКА,                     
АЛ И ДАЉЕ ТОБОЖ ТРАЖЕ:                          
ЈАО, ЈАО,                                                            
ДА У ВОДУ НИЈЕ ПАО,                                  
МАЛИ ВРАЖЕ,                                                  



ДА ГА НИЈЕ  
КУРЈАК6 КОЈИ ПРОГУТАО,  
ИЛИ ЛИЈА ЗАВАРАЛА 
ПА У ШУМУ  ОДАЗВАЛА! 
ЈАО, ЈАО, 
ДА СЕ НИЈЕ СПОТАКАО, 
ПА САД  ЛЕЖИ У НЕСВЕСТИ, 
НА КАМЕНУ, У ДНУ ЈАРКА: 
ШТА ЛИ ЋЕ НАМ РЕЋИ МАМА, 
ТЕШКО НАМА,  
ШТА ЛИ ЋЕ НАМ   РЕЋИ БАКА! 
ОДАЗВА СЕ МАЛИ ЛУКА: 

- ЕВО МЕНЕ, ЖИВА, ЗДРАВА 

У ВОДУ ВАМ НИСАМ ПАО,  

ВУК МЕ НИЈЕ ПРОГУТАО;        

ИЗБОЛА МЕ САМО ТРАВА   

И УЈЕЛА ДВА – ТРИ МРАВА. 

Јаре и вуци 

Играла се коза 
с белим јаретом, 
својим дететом. 
– Јаренце, јаренце, 
буренце, буренце, 
баш си дебело! 
Да не дођу само 
вуци у село. 
 
А у близини, 
иза бунара, 
чучала страшна 
два вука стара, 
па се заклеше: 
– Главе нам старе, 
украшћемо јој 
бело јаре. 
 
То чули ловци 
негде из мрака 
па припуцали 
из пушака. 
А вуци од страха, 
децо драга, 
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 курјак - вук 



побегли у ноћ 
без гласа и трага. 

 ХВАЛИСАВА ПАТКА 

Га- га- га, 
нека чују 
сва села; 
синак ми је 
момчина, 
три је реке 
препливо 
и четврте  
допола. 

Га- га- га, 
кћерка ми је 
грлата, 
по пет села 
надвиче, шесто село 
допола. 

УОБРАЖЕНИ ЋУРАН 
 
Стари ћуран пућпуриче 
да сви једном науче: 
- Лепши сам од пауна, 
И жена ми Кауна 
лепша од паунице. 

Моја жена носи 
о грлу корале, 
ја у круни рубине 
велике и мале. 
Лепши смо од свију 
у шумама птића, 
и од шаренога 
на букви детлића  

У доњем дворишту  

У дворишту пуном кока, 
и гусака, 
и ћурана, 
викну бака: 
- Зар вам није доста дана? 



Сад ће девет, сви у кревет! 
 
Прхну7 брзо на седало 
уплашено пиле мало; 
двајест и три коке старе 
отрчаше под амбаре; 
а петлићи рујне кресте 
по плоту се редом сместе; 
као да се игра жмурке, 
сакрише се на дуд ћурке; 
у кућице ниске, уске, 
пожурише беле гуске; 
оде куче у штенару; 
а ждребад у коњушнице; 
а у први забран8 птице; 
неста буке, разговора, 
из обора и из тора. 
 
Када све њих под кров стера, 
на спавање пође бака, 
заспа брзо, срца лака, 
испод белог свог губера9. 

Маче у џепу  

Донело једном с пролећа 
неко несташно ђаче 
у школској торби са књигама 
и бело малено маче. 
 
Слегла се око мачета 
половина ђака у згради, 
већало се шта би с њиме 
све могло да се уради. 
 
Да му се привеже звонце, 
предложила прво Цвета, 
и пусти да се ходником 
за време часова шета. 
 
Да га попну на вршак10 
старога школског дуда 
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 прхну – брзп ппћи, ппхитати 

8
 забран – маоа щума 

9
 губер – дебеп ппкриваш направљен пд грубе вуне 
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 врщак - врх 



па да га могу ђаци 
гледати одасвуда. 
 
Предлагали тако редом 
па рекао најзад Бора 
да га кришом спусте у џеп 
коме од професора.  
 
Сви пристану одмах на ову 
ученичку заседу стару 
и примене на нашем строгом 
славном математичару. 
 
Али је професор брзо 
као да су једначине 
прозрео ђаке и ставио 
на место досетке њине. 
 
Кад је отпочело маче 
да се јавља, да мауче 
извадио га мирно и рекао: 
- Излегло ми се у џепу јуче. 
 
Дајте му нека шара 
у шапу какву креду 
а ми ћемо наставити 
рачуне по распореду. 
 
Помазио је при том маченце 
по белој свиленој длаци 
ниједном да викне, да прасне - 
како су очекивали ђаци. 
 
Забезекнуо се разред 
као да је пао с неба. - 
Био је то славан човек, 
знао како с ђацима треба. 
 
Куцов 
 
Долутао дединој кyhи  
бог би знао откуда  
мален ламетан куцов, 
длаке смеђе и кратке,  
дvлутао н остао.  
 



Јурио је, онако, од шале,  
сад лептира, сад куцка,  
сад гуске, сад патке,  
и златасте пилиhe мале.  
Имао је за све y кyhи  
милоште и осећања:  
кад бака по ивер пође,  
он јој радосно моби11;  
разболи ли се когод,  
сваки час је у соби,  
показује да му је жао;  
падне ли мало дете,  
трчи брзо да јави  
за чворугу на глави;  
кад когод замишљено ћути,  
и он му се придружи  
ко и сам да ce нечег ceha;  
кад види да је ко тужан,  
и сам почне да тужи;  
уз веселог весело лаје;  
његова зеница псећа  
на људске паметне очи  
понекад личила је.  
  
И кад су га заволела  
деца, живина и птице,  
када је постао чланом  
дворишта и породице,  
некуда у свет одлута.  
 
Да когод не увреди  
то добро весело куће,  
са скоро људском памети;  
да когод не викну на њега  
и да ra не истуче? –  
постављали смо тужно  
питања једно другом. –  
И xoћe ли ra y животу  
пут опет к нама нанети?  
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 мпба – нарпдни пбишај у кпјем суседи дпбрпвпљним радпм ппмЖУ другим суседима 



Ко је већи 

Паче патки до чланака, 
патка коки до пазуха, 
кока петлу до грудњака, 
петô ћурки све до уха, 
гуска с гуском подједнака, 
теле крави до вимена, 
ждребе коњу до стремена12, 
јагњад овци до срдаца, 
прасе јаги све до руна, 
а до њушке куци маца, 
врабац чворку испод кљуна, 
чворак свраки до колена, 
сврака врани ди повије,  
жабац бари до окрека13, 
рачић реци до камена, 
до обале њиви река, 
мравак цврчку до гудала, 
цврчак пужу до рогова, 
мишић маци до бркова, 
јела звезди до очију,  
месец сунцу до пламена, 
дете мајци до криоца, 
мама тати до рамена. 

 

ПРОЛЕЋНИ САСТАНАК  

Ево нам већ и марта,  
с њим сунце у шуму стиже,  
утисну стопало златно  
од букве до клена стара,  
и у сребрно плтно потоке попретвара.  
 
Врабац се од радости  
пролећне воде напи.  
Протеже загрејане кости  
гавран на сувој грани,  
гуштер у каменој шкрапи14. 
  
Све што у шуми живи  
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 стремен – метална папушица пкашена са стране на седлп кпја служи за узјахаое, узенгија 
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 пкрек – узвик кпјим се пппнаща крекетаое жабе 
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 щкрапа - стена 



сунцу се обрадова  
и стаде да се cкyпљa:  
и ноћна птица сова  
и дивље пчеле из дупља.  
 
Сабра се пуно бића  
на шумскоме пропланку:  
дотрча медвед с троје  
још дремовних мечића,  
зец с пуно деце своје.  
 
Дојури брзо и лија,  
дуги реп за собом пружа;  
однекуд и корњача  
полако докорача,  
води уза се пужа.  
Па запеваше сунцу:  
 
„Топлотом земљу нахрани,  
позови младо биље,  
измами лист на грани –  
не враћа нам се у шпиље.  
 
Не враћа нам се више  
у зимеке тесне јаме,  
где на влаrу мирише,  
не враћа нам се у легла,  
под бусен, ни под камен.  
 
Не гледа нам се више  
облак, поље без траве,  
грање у шуми суво.  
Зови никсице плаве15,  
зови бабино уво! 
 
У поток руке увуци,  
па горску воду избистри,  
заспи воћњаке цветом,  
озелени њиву у луци,  
облаке с неба истри!"  
 
Само што рекоше жељу,  
сунце им поред ногу  
измами прву траву,  
и од самог снега бељу  
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 никсице плаве – дивљи зумбул 



белину осу по глory.  
 
Три копља зец увис скочи,  
заигра радосно мече,  
птици заблисrаше очи.  
А младо, одморно сунце  
пече ли с неба, пече.  
 

ЛЕТЊА HOЋ  

Светкују лето звезде,  
са далеких мора и страна  
у наше долазе краје.  
Пуна су их нapyчja rрана,  
пуно их је дубоко небо  
као двориште радосних свата.  
Сви небески пути и двори  
пуни су њиног злата.  
Нечија скривена рука  
једну их по јeдну хита  
у ливаде пуне траве,  
у сазреле њиве жита. 
 

Иде јесен 

 

Иде, иде јесен. 

Јадне липе младе, 

шта ли ће да раде! 

 

Шта ли ће да раде 

сребрнастосиве 

крај потока иве! 

 

Шта ли ће да раде 

високе тополе 

кад остану голе! 

 

Чим ће да се бране 

храстови у гори 

кад јесен захори16! 
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 захпри – заприти се  



Кад јесен захори, 

чим ће да се бране 

старе букве гране! 

 

Чим ће да се бране 

од јесени строге 

шумице убоге! 

 

Смрт лишћа 

Шта то, мама, тако тужно прича ветар 
кад од његове приче 
лишће бледи и опада? 
 
Можда причају ветрови да су селице 
помрле од умора 
и подавиле се у далеком мору?  
 
Можда су донели ветрови 
на свом крилу 
уплашени крик ждралова? 
 
Шта то, мама, тако тужно прича ветар 
кад од његове приче 
лишће бледи и опада? 
 
Можда ветар прича да се сунце уморило 
и пало у воду 
и да никад више неће доћи? 
 
Ко би ми могао рећи 
зашто лишће бледи и опада? 
 
МРАЗ  
 
Мраз је стигао јуче  
из свог далеког врта  
и сада по прозору  
слика, шара и црта.  
 
Усред пољане, ево  
сгоји кућица мaла,  
до ње се стаза светла  
кроз поље растрчала.  
 
Сребрнороги се јелен  



заплео у врта грање,  
два зечиhа малена  
пошла су на санкање.  
 
Крај језера сребрног 
 стоје сребрне палме,  
сребрни борови и јеле  
овили бисерне чалме17.  
 
Бели, светлокљун лабуд  
отпловио низ реку.  
Сребрне секире младу  
брезову шумицу секу. 
 

СНЕЖНЕ ПАХУЉИЦЕ  
 
Мама, знаш nи ми рећи  
шта су пахуљице снежне?  
 
Да нису оне звезде помрле од мраза  
и постале тако сребрнасто беле и хладне?  
 
Да нису оно бледо цвеће с месеца  
развејано несташним ветром?  
 
Да није на небу сувше хладно  
па озебли бели лептири  
долазе на старом сунцу да се огреју?  
Мама, знаш ли ми рећи  
шта су пахуљице снежне?  
  

РАЂАЊЕ ПЛАНИНА  
 
Док идеш, идеш планином,  
прича ти дрвеће сгаро:  
Била тако једном нека  
велика река  
дужа од сваког пута,  
дужа од змијских царева,  
и крокодила,  
и железнице, и сплава;  
а била  
јача од лава,  
и као рис љута.  
И имала та река јака  
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 шалма – бели платнени ппвез пкп главе, турбан, капа 



стотину вредних шака.  
Куд год би прошла крај стења,  
у свакој би понела руци  
пуно камења  
и спуштала га често  
на исто место.  
 
Затим је ветар, торбар стари,  
прашине ту надувао,  
а кише пале јаке  
да прах и камен слепе  
па небу под облаке  
порасле планине лепе.  
После је опет вихор  
преко тог rолог стења  
развејао семења, семења,  
из свих шума,  
из свих вртова,  
и никле су јеле  
и брезе беле  
и много цветова. 
 

Поздрав реци  
 

Несташна реко, у дну мога села,  
да ли још памтиш старе наше игре?  
Ко сад змајеве шаренога чела  
крај тебе пушта, и немирне чигре  
гони, те везу?  
 
Да ли још по теби од хартије лађе  
са невидљивим путницима плове?  
Ко именима што у књизи нађе  
далеких река наивно те зове,  
новим и новим?  
 
Обале твоје да ли су пусте или  
каква мајушна и боса принцеза  
крај тебе шета ко по сјајној вили -  
у рукама јој од листа лепеза -  
и чека принца?  
 
Да ли и сада од врбова прућа  
раскошни дворци крај тебе се граде,  
и ограђују дворишта без кућа,  
да ли место дрва по њима се саде  



сунцокрет и крља18?  
 
Често на тебе мислим сад крај воде  
по којој прави бродови и лађе  
са путницима поносито броде19;  
у којој само понека се нађе  
капљица твоја.  
 
Крај које увек, докле сутон пада,  
процвета безброј украса, ситница  
на женској руци. Многа сјајна зграда  
у чијој води охолост свог лица  
стооког огледа.  
 
ГОРСКИ ПОТОЦИ 
  
Лепо ли је што смо ми 
млади горски потоци.  
 
Нигде ни час не стојимо;  
омркнемо20, не ноћимо.  
 
Вијугамо тамо - амо,  
ливадицу поткопамо;  
 
камен с брда скотрљамо;  
ту узмемо, тамо дамо.  
 
Постојимо час у хладу,  
откинемо грану младу,  
 
откинемо лешник с леска,  
и од сунца снолић блеска.  
 
Кроз ћутање шумско немо  
поваздан се ми зовемо,  
 
и грлимо и кличемо;  
заронимо па ничемо,  
 
главачке се тад бацамо  
у подножје стена само;  
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 крља – пао, шпкпт винпве лпзе 
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 брпде - плпве 
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 пмркнемп – пстади негде дп нпћи дп времена кад наступи нпћ 



а уз пут нас са свих страна  
посматрају птице с грана. 
 
У гостима 

Позвао је мај 
све бубе на чај, 
од осе до пчеле, 
да се провеселе, 
тихе бубамаре, 
лептире, бумбаре, 
и ливадске попце, 
и рударе ровце. 
 
Спремио је мај 
судове за чај, 
изнео у поље 
разнобојне шоље, 
позлаћене купе, 
чутурице скупе, 
и румене зделе, 
и крчаге беле. 
 
Сипао је мај 
сваком мед у чај 
у црвене лале, 
у звончиће мале, 
у хајдучку траву, 
перунику плаву, 
у жуте љутиће, 
да заслади пиће. 
 
Попио је свак, 
и лептирић лак, 
чаја пола литре, 
засвирале цитре, 
зачула се труба 
свирачица буба, 
из оближњег жбуна 
запевала жуна. 

 

 

 



ТРИ CTPШЉEHA  

Живела је у планини  
нека стара,  
добра бака,  
па немала пса чувара,  
нн овчара, ни вучјака.  
 
Досети се стара жена  
па погоди три стршљена  
да чувају чатрљицу 21 
трошну њену  
ако какви разбојници  
и лопови на њу крену.  
 
Чувао је један с крова  
од лопова,  
чyвао је други с лица  
од скитница,  
са забата22, врата мала,  
чуво трећи од провала.  
 
Чувена је била бака  
код медведа и курјака,  
веверица и код лија,  
сви је редом поштовали,  
сви су знали:  
нема поља, нема њиве  
па се храни одлазећи  
у иланину  
по јагоде и по гљиве.  
 
У недељу једном рано  
пут нанео разбојника  
с два другара,  
хтео баку да похара23,  
да јај узме оно гљива  
што зa зиму  
и од саме себе скрива.  
 
Опазила три стршљена,  
три стражара,  
неваљалце,  
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 шатрљица - кплиба 
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 забат - ћпщак 
23

 ппхара - ппљашка 



павадила жуте жалце,  
насилника свак по јецног изубада,  
оде први носа круrтног  
као цвекла.  
Оде други са чворугом насред чела,  
а трећем је из ушију крв потекла.  
 
Побегоше разбојници  
куда који празник шака,  
а у соби дрхтала је јоште бака. 

СТАРИНАРИ 

 Ми бумбари  
старинари,  
продајемо  
старе ствари:  
напyштене кућице  
пужева скитница,  
оборена гнезда  
певачица птица  
окраћале кошyље  
лепе гује24 шарке,  
иглице са борова  
и лањске шишарке,  
фесове25 што ветар је  
здувао са жира,  
има цела гомила,  
може да се бира.  
 
Ево здела крњавих26,  
од ораха љусака,  
пера тек сад отпалик  
са птица и гусака.  
Ево за мед лонаца  
од напукле глине,  
замршених конаца  
паучине фине.  
 
Пожурите, мечкице,  
сиротани мрави, 
домаћице кртице, 
ви сте увек штедише, 

                                                           
24

 гуја - змија 
25

 фес – врста капе 
26

 кроав - непптпун 



домаћини прави. 
 
Нека на трг у град иде, 
ко за нове ствари мари; 
ми бумбари, старинари, 
продајемо старе ствари. 
 
Бумбар готован 
 
Пошао бумбар на излет, 
сав прерушен као странац, 
на леђима шарен ранац, 
а на сваком прсту редом 
прстенчића златних пет. 
 
Када стиже на појату27, 
зукну28 бумбар дембелан:  
- Даћу вама добру плату, 
нађите ми одмах стан, 
на првоме само спрату, 
стан светао, раскошан. 
 
Понуди му собу паук 
на чардаку светлом свом, 
понуди му пуж ливадски 
свој седефни лепи дом, 
своје гнездо стара сврака, 
понуди му мравак неки 
кулу наврх мравињака. 
 
Разне бубе с разних страна, 
бринуле се око стана, 
крупног госта готована, 
бринуле се да му буде 
вода хладна, слатка храна, 
нудиле га да остане 
у гостима десет дана. 
 
Само пчела нека мала 
удари у смех, у звон: 
- Какав путник! Какав странац! 
Ја знам добро ко је он, 
мада носи шарен ранац, 
то је бумбар готован, 
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 ппјата - щтала 
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 зукну - зазујати 



стршљену је љутом знанац 
а кум му је летњи трут. 
Покажите њему пут, 
нек сам себи тражи стан 
троми бумбар готован. 
 

Пауково дело  

Слушам птичје речи 

корачајући кроз шуму 

уском козјом путањом 

све стрмијом и тањом, 

кад паукова мрежа 

пут ми наједном препречи. 

Сред мреже раскорачен 

паук газдински стао 

као сељак на њиви 

коју је узорао. 

Могла сам покретом руку 

здерати то плетиво, 

сву паукову муку 

смрсити у клупче сиво, 

али ми беше жао. 

Ударих шумом лево 

кроз дубоку честу свежу: 

ко зна што је паук сниво 

докле је плео мрежу; 

и онда је можда срце 

у танане нити прео, 

у мрежу га створио свега. 

 

Обазрем се још једном 

иза грања на њега, 

и видим како и он 

за мном се обазрео. 

 

 



СТРИЗИБУБЕ  

Кројачице стризибубе  
имају деце, и не броје,  
поваздан им други кроје  
платна трубе,  
трубе цица,  
трубе чохе,  
заболи их, јадне, глава  
од безбројних кошуљица,  
хаљиннца  
и чаршава.  
 
Кројачице стризибубе  
кроје тако без пресrанка.  
Кад нестане платна танка,  
кад нестане чохе,  
цица,  
кроје лишћс са платна,  
и са јохе,  
са брезица,  
и са клена,  
до ноћн ће бити шума  
покројена. 

Јутарња песма пчела 

Ваља меда скупити, 
ваља кућу кућити 
опет из почетка. 

 
Ви, Осице, до косице, 
где багрење расте! 

 
А ви, Младе, на ливаде, 
травицу попасте! 

 
Ви, Мазице, на стазице, 
до цветних крушака! 

 
Ви, Крилате, побирајте 
сласти са шљивака! 



 
Ваља меда скупити, 
ваља кућу кућити 
опет из почетка. 

Ливадско звонце 

Бим-бам, 
ударам, 
већ је дан, 
већ је дан. 
Мрав пошао 
на пут ран: 
пчела пољем 
тражи стан. 
 
Бим-бам, 
ударам, 
да се буди 
цвет и кам, 
да трепавице 
дремљивице 
буде срам. 
 
Бим-бам, 
ударам, 
мили већ 
и пужић сам, 
и миш слепи, 
бунован, 
побегао на таван. 
Бим-бам, 
ударам. 

ЉУТИћ  

Ја сам светионик за оне  
што не могу да нађу,  
зa лептире што ноћу гоне  
једрилицу белу naђy.  
 
Ја сам свстионик јасни  
за бубицу која лута,  
за кукца када касни,  
а скрснуо је с пута. 
  



Ја сам светионик, будно  
светлим попцу и мраву  
кад ноћу узалудно  
путању траже кроз траву.  
 
Ја сам светионик жарки,  
од звезде на небу жући,  
за све што сломљених катарки 29 
ноћу се враћају кући. 

СУМРАК НА ЛИВАДИ 

Чује се у трави глас ливадских птица, 
гуштер се и змија тихо за сан спрема; 
заспало крило широких вратница; 
плот повио рамена и дрема. 
 
Сањиво благи су прсти трна злога; 
нишу се и грле танка цветна бића; 
И као свећа са прозора кога 
гори на јарку жути цвет љутића. 
 
Претвара се у честу поспалих кровова 
отровница црнородна кукута. 
Хитају бубе пут својих ровова: 
срце ноћи је пало сред ливадског скута30 

КРТИЦЕ 
 

Kртице, 
шкртице, 
зашто сте се скриле 
тамо усред таме, 
па једете саме? 
. 
Kртице, 
шкртице, 
ви имате подруме 
пуне још од лане 
свакојаке хране.    
 
Кртице  
шкртице, не ваља се крити 
слађе ће вам бити 
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ако што имате 
да и другом дате. 
 
Мало гладној шеви 
и мало црвићу 
а помало и мени 
веселом врапчићу. 
 
ДВА ЛИСТА  
 
Гаворио лист кестена  
липовом: 
 „Жао ми те, липов листе,  
душом свом:  
сутра he те одувати,  
ветри зли,  
на земљи ћеш окиснулој  
стругнути.“ 
Одговара липов листак  
свенули: „Шестопере, луди кестене,  
нeмa листа који  
никад не вене.  
Повенуhе као лнстак багрема  
и бршљана лиска зелена!"  

Хвалисави зечеви 

Хвалили се зечеви 
у зеленој трави. 
 
Један рекô: 
– Тако ми 
не отпала рука, 
не бојим се вука. 
 
Други рекô: 
– Мајка 
да ме жива 
не гледа, 
не бојим се медведа. 
 
Трећи рекô: 
– Тако ми 
купусова струка, 
не бојим се лисице, 
попца ни баука. 



 
Уто нешто шушнуло 
негде испод грана, 
разбегли се зечеви 
на стотину страна. 

ШУМСКА ДОМАЋИЦА 
,  
Потлуно беспослена  
врљала31 сам између букава,  
кад спазим венерицу;  
као домаћица права  
лод дрвећем нешто збира,  
можда капице жира,  
па између предњих шапа  
односи брзо у шyму  
до свог у дуnљи долапа32. 
  
Кад мене примети,  
шyмска he домаћица: 
 - Ходи са мном без страха,  
да видиш колико имам  
лешника и ораха,  
печурака и жира.  
 
Да вам је видети било  
шта крије букова дупља,  
колико вредна зверка  
хране за зиму наскупља!  
 
У једноме си куту  
видео пeчypкy жуту  
осушену на грани;  
лешници, зрели обрани,  
као пиљци се сјали;  
а крупни орињаци  
као мрк џин до џина  
наслагаше у купе  
све ствари ретке и скупе.  
 
Видећи како ми се  
очи њеном благу диве,  
пружи ми две гљиве сиве,  
два - три ораха џина  
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и њихова два - три сина,  
жирић као прасенце,  
с речима: Понеси деци,  
шаље вам веверица, реци.  
 
МЕСЕЦ У ШУМИ  
 
Кад год ме сретне у шyми,  
месец се са мном шали  
и то овако бива: 
  
Лонекад претвори се  
у једнооког дива  
и no мору шмског мрака  
отпочне да крстари  
на чамцу као љуска лака  
и зове ме да с њиме пловим:  
а кад се одазовем,  
развије сто једара  
и зачас ни трага ни гласа  
ни од чамца ни од крмара. 
  
Лонекад зна да буде 
сребрна кадионица  
обешена о храст стари  
па када сву ноћ, кади,  
мравињаке, гнезда птица,  
малене шуме бујади;  
чини ти се да се днме  
букве, храстови, јеле,  
велики пласгови липа  
- а не осећаш дима  
те за очи штипа.  
  
А трећи пут упадне  
у воду да се дави  
и виче: „Спаси, спаси!"  
Сама ја знам да није  
он утолљеник прави  
и гледам мирно како ra  
љуљушкају таласи. 
 
 
 
 
 



ДРВОСЕЧЕ У ШУМИ  
 
Јутро, пролеће, цвет око мене,  
чудесна радост прожима сву ме,  
не слутим нигде са болом судар.  
Наједном из драrе оближње шуме  
потмуло одјекну за ударом удар.  
 
Непозната ми птица нека  
са уцветале вишње врха  
одлете кући уз слутње зле.  
Удар, па удар, и тад се скрха  
грана и шумно паде на тпе. 
  
Јутро, лролеће, цвет око мене,  
ал` нешто радост одузе сву ми  
и не осећам жеља ни нада.  
Ко ли је јутрос умро у шуми:  
да ли храсг стари ил' јела млада?  
  
ГАТКА О ШУМИ 
  
Ја волим скровити живот шуме,  
никад не знаш отров у којај је бобици,  
никад не знаш шта паук шумски уме,  
нн шта коњиц ветар носи у зобници. 
  
Никад не знаш које свс жнве душице  
ничу земљи из једне једине стопе,  
никад не знаш кроз које камене ушице  
поток се планински проби и пропе.  
 
Никад не научиш све песме лаке  
што их увече певуши јасика,  
никад не попамтиш све сунца млаке  
што их подне на тлу под грањем наслика. 
  
Никац не научиш сва умења  
којим се путање пужу уз косе,  
никад не знаш испод ког грумења  
можеш наићи на дивље осе.  
 
Ја волим живот шуме скровити,  
никац не знаш где вију гнезда тајне,  
не знаш где те чека извор лековити,  



где ћеш наћи дрењина рујне колајне33. 
  
Никад не знаш где живе шумски дуси,  
rде се вију њине лаке скупине,  
вуку ли те за скут трнови руси34, 
или они, или нокти оштре купине. 
Никад не знаш где повија дете вила, 
где се њишу лаке колевке њезине, 
не знаш је ли она на пропланку била, 
или су треперилегране брезине. 
 
 

 

 

есанка Максимовић рпђена 16. маја 1898. у Рабрпвици кпд Ваљева, преминула 11. фебруара 

1993, у Бепграду  је била српска песникиоа, прпфесприца коижевнпсти и шланица Српске   

академије наука и уметнпсти. 

Максимовић је била песник, приповедач, романсијер, писац за децу, а повремено се 
бавила и превођењем, махом поезије, са руског, словеначког, бугарског и француског 
језика. 

Објавила је око педесет књига поезије, песама и прозе за децу и омладину, приповедачке, 
романсијерске и путописне прозе. Своје прве песме је објавила 1920. године у часопису 
„Мисао“. 
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