
Суштина поетике – часопис за књижевност | Број 74 

 

66 

Поезија младих – Маид Чорбић 

 

ЋИРИЛИЦА ЈЕ ОГЛЕДАЛО СРПСКЕ ДУШЕ 

 

За мене је ћирилица сам појам живота 

јер ја са њом свакога дана живим 

радујем се језицима света који повезују 

све око мене више него икада до сада 

и сретан сам због тога много 

 

Србија је земља постојања и традиције 

ћирилица је настала као значај живота 

где свако од нас има своје право 

да изрази себе и емоције своје 

онако како то сматра и како он жели 

 

Веровање јесте да свету треба лепше боје дати 

бојити сав свет у најлепше епохе своје 

и онда живот тада постаје веома леп и добар 

јер смешно је да и даље свађамо се 

ко језика које све нас људе спаја 

 

Ћирилица је смисао живота и радујем се свему сада 

јер око мене су добри људи и јако лепи 

спремни да научим од њих много тога 

а посебно да од старијих наследим 

све оно што сматрам да требам наследити 
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Језик нико не може да ми олако одузме 

јер ја дишем срцем и душом на нове епохе 

сматрам себе да сам херој свакога дана 

када подстичем децу да уче нове језике света 

јер у језицима сав свет крије се 

 

и нисам знао да језик толико је леп 

само ако креирамо неко лепше место 

где сви долазимо једнога дана 

а љубав нека спаја све нас 

јер то је оно што мени треба! 

 

ПОСВЕТА ДЕСАНКИ МАКСИМОВИЋ 
 

Жена која је била тако сјајна и лепа 

Она је за нас све оно што описати се не може 

Жена са добротом угнеждена у дну душе 

И смислом да весели све око себе 

Лепо је када имали смо особу као њу 

 

Сваког дана радовали смо се свему што долази 

Десанка Максимовић је лепа особа заиста 

Спремна да посећује свете манастире 

И увек чини да свако у кругу њезиноме 

Буде добродошао човек, без обзира на веру 

 

Није битно шта други су желели да кажу 

Ако је икада нешто било лоше за њу 

Она је сматрала да време је лепо само 

Када делимо љубав са свима око себе 

Десанка Максимовић је жена живота нашега 
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Смисао да живимо сваког дана са разлогом 

Лепота свега јесте само једном за сва времена 

Да поштујемо и негујемо око себе људе 

Она је сматрала да љубав треба да живи 

Заувек, јер то је оно што нам је потребно 

 

Десанка је жена живота нашега и све што желимо 

Лепо је када око себе имамо љубав 

Осетити требамо и поштивати ауторе 

Који су дали ка нама љубав своју 

Да буде за наредне генерације лепо! 

 

 

НАЈЛЕПШЕ ЈЕ ЂАЧКО ДОБА 

 

Учионице су пуне красне деце 

Што гледају једни у друге без престанка 

Сваког дана нова слова и бројке се уче 

И њихове главице се пуно у томе муче 

 

Али деца су данас пуна знања 

Која желе увек у животу љубав свету 

Јер ништа се не може да мери речима 

Када деца су сретна сваког дана 

 

Играју се на великом одмору гање и жмире 

Па то је савршен живот за једног ђака 

Који сваког дана изучава разне ствари 

И нико не може да у томе их неко брани 
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Свакако деца памте данас апсолутно све 

Апсолутно биће све ако даш пет 

Јер то је данас тотално океј 

И знам да би ти пробао апсолутно све 

 

Најлепше је ђачко доба пуног живота 

Где деца уче о првим љубавима 

Првим везама и првим раскидима 

Све то док су основна школа чак! 

 

Једног дана када све нестане заувек 

Само надање остаје једно за сва времена 

Да ништа друго не може да се оспори 

Најлепше је ђачко доба! 

 

 

 

 

 
 


