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                  КОРИЦЕ КЊИГЕ 

                  

                      УНУТРАШЊЕ КОРИЦЕ     
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 МИРА КОВАЧЕВИЋ 

    Уље на платну 

 

 

 

 

СНЕЖАНА ЈАКОВЉЕВИЋ 

 

Уље на платну 

 

 

СВЕТЛАНА ЦЕЦА КРСТИЋ 

 

Уље на платну 

Анка Миладиновић 

 

СЛАЂАНА БУНДАЛО 

Суви пастел 

 

Мила Манојловић 
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ОВА ЗБИРКА ПЕСАМА О МОЈИМ УНУКАМА 

АНКИ МИЛАДИНОВИЋ 

И 

МИЛИ МАНОЈЛОВИЋ 

НАСТАЈАЛА ЈЕ ОД 2013.НА ОСНОВУ ФОТОГРАФИЈА 

И МОЈИХ ПЕСАМА 

ПОСТАВЉЕНИХ НА ФЕЈСБУКУ 

ГЛЕДАЈУЋИ ТЕ ФОТОГРАФИЈЕ  

ПРИЈАТЕЉИ ПЕСНИЦИ 

УМЕТНИЦИ 

НАПИСАЛИ СУ ПО НЕКОЛИКО ПЕСАМА 

НАСЛИКАЛИ ВИШЕ СЛИКА 

И ПОКЛОНИЛИ  

АНКИ 

И 

МИЛИ 

ДЕО ТОГ ДАРИВАЊА  

ЈЕ У ОВОМ ЗАПИСУ 

ВЕЛИКА ЗАХВАЛНОСТ ОД ПОРОДИЦА 

МАНОЈЛОВИЋ И МИЛАДИНОВИЋ 
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П Е С Н И Ц И 

Татјана Ђурић 

Тамара Миладиновић 

Стефан Кнежевић 

Снежана Поповић 

        Слађана Бундало 

Лидија Бјелица Шљивић 

Латинка Ђорђевић 

Јованка Бјелица 

Драгица Булат 

    Анка и Миљана Миладиновић 

 Ана Бербаков Анее 

Снежана Јаковљевић 

Дека Живојин 
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МЛЕКОЗА 

 

Мој седи деда вук је стари 

пије бозу-шљивозу, 

а ја сам његов нејаки вучић 

пијем бозу-млекозу 

 

Ипак и деда, док брке суче 

признати мора, зна се 

да је млекоза здраво пиће 

од кога се најлепше расте 

 

Зато када откуца девет,  

закрчи стомак гладан 

кексић заплива у млекози 

а укус joj је тако сладан 

 

Кад види мога вука старог, 

чујем, клепећу папуче... 

Дека лукаво оком кресне 

и брк у млекозу завуче! 
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МОЈА 

СЕКА 
Анка Миладиновић 

је моја сека, 

пред спавање  

пије флашицу млека. 

Врти се,трчи,скаче, 

када се изнервира плаче. 

 

Воли песме,шалу,игру, 

Замишљам је као чигру. 

Обожава цртани  

Маша и меда, 

Може се рећи  

Анка и деда. 

 

Жели да све по њеном буде, 

Ноћу буди уснуле  људе. 

Због њене  

тврдоглавости и буке  
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Људи не знају  

шта ће од муке! 

 

Иако у Дедину не долази 

често 

То јој је омиљено место. 

Најдраже другарице су јој 

Вања,Лана и Петра 

Анкица трчи попут ветра. 

 

Када Анка види куцу Лену, 

Лена се сакрије у трену. 

Али понекад  

када је расположена Ленка 

Испод фотеље  

Анкицу сачека. 

 

Та мала,симпатична фигура 

понекад зна да се погура. 

Воли животиње,  

велике и мале 

Али би се од ње и ајкуле 

разбежале. 

 

Моја сека је права лепотица, 

Неки јој тепају 

,,Мала крофница’’. 

Она је као анђео прави 

И нон-стоп је у мојој глави. 



 

 

10 

               

ПРИЧАЋУ ВАМ О... 
 

 

Причаћу  вам о особи мени јако 

драгој. 

Зове се  Анка Миладиновић. 

Она је моја сестра.Сви је зовемо 

Анкица. 

          Њена коса је кратка и 

плава.Очи су јој нежно плаве 

попут пролећног неба.Јако је 

симпатична.Замерила бих јој само 

за једну ману.То је,жели да све 

буде по њеном.Несташна је и 

радознала.Има две године и много 

воли свог тату. 

         Она је 

радознала,друзељубива,понекад 

безобразна,својеглава,разиграна,с

мирена и васпитана.За њен узраст 

зна довољно речи.Мирна је када то 

жели,прецизније скоро 

никад.Пошто иде у вртић не 

проводимо баш пуно времена 

заједно,али када додје код мене 

кући ја се баш радујем. 
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 Играмо се са 

коцкицама,плишаним играчкама и 

слично.Воли да гледа цртани 

Маша и меда. 

        Мало се уморим зато што 

стално морам да трчим за њом јер 

је мала и може да се повреди.То 

ми није велики проблем зато што 

је волим и за њу бих учинила 

све.Воли животиње а нарочито 

псе.Не занима је да ли је пас мали 

или велики,она се не плаши. 

       Ја волим моју секу зато је 

нежна према мени.Никада ме не 

удара или слично.Иако мало 

времена проводимо заједно,она ми 

је баш прирасла срцу.Не бих је 

мењала ни за једну сестру на 

свету. 
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        АНКА 
 

 

Градом  поносно шета 

Једна Анка и њен дека 

Он је свима хвали 

Да је андјео мали 

 

У граду се сликају 

На фејс слике убацују 

Пуно лајкова тада стиже 

Деку у небеса диже 

 

Мала унука руке шири 

Код деке на фејс стално гвири 

Воли да се слика 

Права декина дика 

 

Поносни дека брке суче 

Сретан је он   

Данас ,сутра и јуче 

 

Радује се дану сваком 

Проведен са својом Анком                                                                           
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Mala Anka 
 

Postoji jedna lepa,  

mala Anka, 

to je deka Žikina  

slatka čarapanka. 

Njen deka je  

zlata vredan, 

ma tandem su oni  

izvanredan! 

Anka je dekin ceo svet 

i deka Žikin najlepši cvet. 

Sve joj kupi, nikad se ne ljuti, 

od vragolija njenih, razum mu se pomuti. 

 

Uvek je tu kad Anki zatreba, 

malo đavolak, malo anđelak, dekin dar sa neba. 

Srećom ga hrani, kada je gladan, 

sa njom mu ni jedan dan, nije dosadan. 

 

Kad u šetnju deka nogom kroči,  

Anka kao srna još brže poskoči. 

Sa njom, deka Žika mane nema, 

ljubav je to iskrena, dečija, ovoga boema.  
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                   МАЛА АНКА 

И ЊЕН ДЕКА 
 

Баш је срце 

     од човека 

друг Живојин 

најпознатији дека 

свако вече  

уз рефлекторе 

фејсбука 

дефилују он  

и његова унука 

 

Лепо је видети 

сву ту љубав  

која тече као река 

с нестрпљењем 

чекамо 

шта ће нам  

ново саопштити 

мала Анка  

и њен дека 
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БРКОВИ  
Док неки 

Откривају 

Планинске  

Врхове 

Мала Анка 

Открила 

Дедине бркове 

Пита га лепо 

Да јој каже 

Али без глупости 

А он ко из рукава 

То ти је Анка  

Знак мушкости 
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ПРВИ СНЕГ 
 

Анка и дека 

правили Снешка 

Улога лепа 

али и тешка 

Дека је морао 

сав снег да макне 

и истовремено 

да чува санке 

 

Онда је тражио 

шаргарепу 

да Снешко 

добије 

што лепши 

нос! 

 

Анка му само 

одмахну руком 

и рече: 

 ''Деко, ал' ти  

је штоос!'' 
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            АНКА 

ВРАГОЛАНКА 
 

 

Анкица је мала 

али још не спава 

чека кад сви легну 

па да се искраде 

да успава куче 

и штикле навуче 

Такве су девојчице 

слатко враголасте 

мисле да се тек тако 

преко ноћи расте. 
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АНКА И ЊЕН ДЕКА 
Док Анка расте 

и већ четврту 

годину плете 

ми свакодневно  

уживамо у њеним 

и керефекама 

њеног деке 

Он је спремаан 

да због ње 

заузме 

невероватне позе 

чак и да 

навуче рукавице розе 

Велика је то љубав 

и није потребно 

нико да их хвали 

Ова моја песма 

је само за Анку 

и њеног деку 

поклон мали! 
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https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1101593086610213&set=pcb.1101594729943382&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1101593139943541&set=pcb.1101594729943382&type=3
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Част је понавати таквог 

човека. 

 

Не мењај се, 

мало је таквих. 

 

И моја су деца 

имала једног 

таквог. 
 

                  ДЕКА И АНКА 
 

Дека Жика стално прича 

о унуци својој-Анки, 

играју се они сложно, 

у љубави врло јаки. 

         Воли Анка свога деку, 

         чак и кад дека неће 

         несташлуке с њом да прави 

         ил по путу да се шеће. 

Ал дека је така сорта, 

врло ретко то се деси, 

и критике зна да прими 

и због Анке да поднесе. 
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  ДЕКА 

ШАМПИОН 
 

 

Има Анка сјајног деку, 

види она то и сама, 

нашла она лаку мету 

за играње с љуљашкама. 

А и бака једва чека 

да се мрдне он из кујне 

па се с Анком договара 

где да деку она води. 

А дека је пажљив стварно, 

хоће да му Анка буде 

чиста срца,пуна ума 

и свестрана личност буде. 

 

Па је шета тамо-вамо, 

галерија,кафић,град, 

воли дека да је води, 

са Анком је страшно млад. 

Мама их мило гледа 

и поносна чак је она 

ћерка јој је нашла деку 

правог дека -ШАМПИОНА! 
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   РОДИО ДЕКА 
 

Воли мене дека мој;  

кажу да смо прави спој,  

године су нама исте,  

све путеве оне чисте. 

Волим и ја мога деку  

највише на целом свету, 

пензионер он је прави 

сад сам му само ја на 

глави. 

Мама ради, 

бака кува  

онда дека мене чува, 

води мене он баш свуда 

да не будем глава луда. 

И шта рећи,нема цену, 

не желим никакву промену 

и свима причам срца 

мека 

мене је ето 

РОДИО ДЕКА. 
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ДЕКИН МОДЕЛ 
 

Воли дека све да слика, 

често сам му модел ја 

за гардеробу ја не бринем 

имам баба Босин ручни рад. 

Баба Боса увек гледа 

нешто ново да уради 

што нема баш овде свако 

па се чуде људи млади. 

 

Она стара жена јесте, 

али воли да сам шик, 

за виницу и за свилу,каже 

 - ту је трик. 

Часком она то уради, 

ко да су јој прсти млади, 

само ли негде оком види 

онда брзо трчи,ради, 

док се мени то не свиди.  

Онда дека то услика, 

па ме градом он проведе, 

као да је модна писта, 

да сви виде да сам лепа 

и ноге да му се не уседе. 
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БАКА ВЕРИЦА 
Верица је моја бака, 

ал то није главна цака, 

она мени кува,меси 

и сукњицу да удеси. 

Често она нама шије, 

мама само оком мигне 

за прилике разне, 

не знам само како 

стигне. 

Само дођем ја да 

пробам 

сукњицу код своје баке, 

па је онда срећна водим 

ја дам купим жваке. 

 

А уз жваке и лизало, 

чоколаду да се нађе, 

у корпу јој ставим 

свашта, 

да почастим своју баку. 

Она само главом врти, 

тешко јој је то да 

схвати, 

ко да треба да разуме 

да ће она то да плати. 
 



 

 

25 

НЕДЕЉНИ РУЧАК 

 

Код Манијловића, 

недеља је дан посебан, 

цела породица окупља се 

тад на ручак. 

 

Ове недеље мени спрема 

Верица,врло вредна, 

Жика само снимке прави 

и зачине све да стави. 

 

Пребранац је њему мио, 

а одавно није био 

на трпези тој недељној. 

 

Ћерка,снаја,зет и син, 

биће ручак сад баш фин 

и Анкица кад замези, 

бакин ручак значи вреди. 

 

Није битно шта се једе, 

кад сви за столом заједно седе, 

смеха,шале никад доста, 

традиција то им оста. 
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ЉУБАВ  
  ( деде и унуке) 

 

Да се они воле 

Јасно је већ свима, 

У љубави њиховој 

Никад није зима. 

Дека се ужелео 

Свог малог анђелка, 

Овакав загрљај 

Даје само дека. 

Раздвојеност није 

Могла да им смета, 

Њихова љубав 

Сад још више цвета. 

Ни Анка му дужна 

Не остаје ништа, 

И љубав је њена 

Увек тако чиста. 

За протекле дане 

Надокнада стиже, 

Сад ће само шетње 

И пољупце да ниже. 

Да ме мази, 

Прича и шета, 
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АНКА 
 

Трчи Анка 

звездице броји 

међу њима 

сребрни месец 

стоји. 

 

Ту је дека 

жели помоћи 

да претвори звезду 

у лепу принцезу. 

Погледом је тражи 

па се пита" која звезда 

Анки небо краси 

и никада  не силази"? 
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Дан за даном пролази, 

Анкица се декином  

доласку  увек весели. 

Волимо је ја И  ти, 

Ма воле је сви! 

 

Л. Ђорђевић 

 

АНКИ ПОКЛОН ЦРТЕЖ 

ОД ГОСПОЂА 

ЛАТИНКИНЕ УНУКЕ 

ВИКТОРИЈЕ-ВИКИ 
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                  ЛОВ 
 

Наша Анкица мала, 

Да се шуња воли, 

Као неки нинџа мали. 

 

А дека за њом, 

Учи и пази, 

Да после за пленом  

Може сам да гази. 

                    

  

 

АНКА            
 

Девојчица је Анка, 

Мала и плавоока. 

 

Да се игра воли. 

На игралиште да иде 

,Она деда Жику моли 
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ПОЗДРАВ С МОРА   
 

 

 

 

 

Поздрав с мора 

Шаље Анка... 

Плавушанка... 

Плава Анка... 

Плаво море... 

Баке , деке ,  

Остали код куће... 

Чекајући... 

Своје пиле... 

С корњачом се 

Дружи Анка... 

Све зеленом 

Као трава... 

 

Баке , деке  

ноћу сања... 

А од песка прави куле... 

Па се брчка... 

Па се мази... 

Па шешир намешта... 
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Права дама... 

 

Прошло море... 

 

Вратила се Анка... 

Баки , деки ,  

другарима... 

 

САД ПРИЧА  

СВЕ ПО РЕДУ... 

МОРСКЕ СЛИКЕ  

ПОКАЗУЈЕ... 

 

ГРЛИ БАКУ ,  

ЉУБИ ДЕДУ... 

ОСМЕХ  

НА СВЕ СТРАНЕ... 

ВРАТИЛА СЕ 

АНКА 

ПЛАВУШАНКА.. 

 

ТО ЈЕ ЉУБАВ... 
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ПЛАВУШАНКА 

 
         

           Гледам Анку 

Малу плавушанку 

Шета деду  

Косу седу 

Љубав врца  

На све стране  

Од тога се деца 

Најбоље хране 

И израсту људи 

Једна црна маца 

Игра неку игру с Анком 

Или боље 

Анка с њом 

Трајало,трајало 

Играла се играла 

Предала се маца 

Али Анка није 

                                                      Пуна енергије         
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ЧЕСТИТКА 
 

Мој дека Жика, 

Леп је као слика! 

Стално ме чува, 

Обува , изува... 

Пузи самном кад му 

кажем 

и не морам играчке да 

слажем. 

Купује ми лопте   

Стално ме СЛИКА 

Кажем вам другари, 

Најбољи је мој дека 

Жика!!!! 

 

СРЕЋАН 

РОЂЕНДАН!!!! 
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  Чаје дедарије 
 

 

Је’н, два, три, 

чет’ри, пет, шест 

ту сам, нестанем 

кажеш кекс... 

 

Ја се зовем Анка,  

а деда ме зове врца, 

рекла сам баби кад 

порастем 

никада нећу да одрастем, 

и зато растем и растем  

и мало сутра ћу да 

одрастем. 

 

Седам у кабрио и долазим 

мога деку да провозим 

улицама, аха, свим сокацима. 

 

Е сад, рефрен ти прескочи 

дека нема слух. 

А, кабрио ти закочи 

деко прс‘о ми ауспух... 
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10,9,8,7,6 

нема ме док кажеш кекс... 

 

Понекад као под Нутеллом 

сањам како возим тунелом 

прво иде, Расадник, Центар 

преко Фонтане, пијаца, Дедина, 

онда Јасика и ЗМорава, 

преко пута ћорава. 

 

Ћићевац, Параћин, онда Ћуприја 

па тек онда… немам појма 

Ћићевац, Београд, цела Србија, 

преко пута прошла маца жута. 

 

Еци, пеци, пец, дека мали зец… 

 

И овог пута, рефрен ћути 

дека нема слух. 

А, деко зашто ми  

поново завија ауспух...   
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Анка Миладиновић са родитељима 

 

Мила Манојловић са родитељима 



 

 

38 

ДЕДА ЖИКА    

    

 

 

 

ЗНА СЕ.....  
Да личе, 

Није битно на кога . 

( зна се – на деду свога ) 

Важно је  

Да бебе 

Рађају - деде . 

Доказа има . 

Ево како следе . 
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Кад су гладне  

Нервоза и вика. 

Чим  се наједу  

Да подригну  

Права је прилика 

А уз то  

Стомачна реплика  

Памперс  

Мирисна мистика. 

 

 

Фора главна  

Јесте дремка . 

Јастућић  

Свој загрли  

И у санчић  

С деком хрли. 

 

Много доказа  

Песмама следе. 

Важно је , 

Да бебе 

Рађају – деде. 
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МИ УМЕТНИЦИ  
 

Трудимо се  

Дека и ја 

Од јутра рана 

Да сва стакла  

Буду исписана. 

 

 

Мама и бака  

Неким крпама  

Огледало  

Прозор 

И регал  

Бришу и бришу 

Али то није  

Интересантно 

Кад неће  

По њима да пишу 

 

 

Мало сисам палац 

И остале прстиће 

Уметничке шаре стварам 

Рукицом влажном 

Па се због умећа 

Сада правим важном  
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Трудимо се  

Дека и ја 

Од јутра рана 

Да сва стакла  

Буду исписана. 
 

 

 



 

 

42 

ЊИХ ДВЕ  
 

 

Анка има пар зубића 

За грицкање кексића 

Из кесе сама вади  

Задовољна  им се слади  

Мрвице  

На  све стране 

Њеним трагом  

Разбацане 

Али баки није нешто 

Да почисти  

Стручно вешто 

Унукица  

За њом лази 

Хајде бако 

Милуј,мази 

Бака од милине  

Све послове  

Тад прекине  

И унику у наручје 

Загрљајем  

Одмах свине 
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Цуцка 
 

                                        

Јао деко и другари 

Цуцка ми се покварила 

Због ње ноћу имам море 

Не спавамо сви до зоре 

 

 

За колица велика сам 

Креветац ми сад не годи 

И  скакање по кревету 

родитеља 

Ништа ме не разоноди 

 

 

Јао деко и другари 

Цуцка ми се покварила 

Много је слатка била 

Две године  послужила 

 

 

Кад је грицнем зубићима 

Па још цокнем два три пута 

Ни млеко није слађе 

Чоколада тад ми љута 
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Могла је још да траје 

Све у школу док не пођем 

Да немамо ноћне граје 

Бар још мало да је глођем 

 

 

Јао деко и другари 

Цуцка ми се покварила. 
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ЉУЉАШКА 
 

Окачио дека љуљашку 

Међ две собе 

По сред  врата  

Љуља ме много високо  

До месеца и још два спрата 

 

Намештај нам мало смета 

За још већи лет 

Да собу испразне 

Рекосмо мами и баки  

Из играонице да донесемо 

Играчкице  разне  

  

Бака љуто врти главом 

Ти матори право си дете 

Анкица те наговори 

Да радите шта не смете. 

 

Пропаде нам та идеја 

Смислићемо неку другу 

Наш је посао је баш занимљив 

Ми  пратимо сваку дугу. 
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  МИЛИНО КРШТЕЊЕ 
 

 

Још сам мала 

Тек проходала 

 Хаљиницу белу 

Репић  на глави 

Мама увезала  

 

Свечано пред Храм Лазарев стала 

Све разумела и све знала 

Данас прву Свету Тајну 

Свету Тајну Крштења 

Православна вера ми је дала. 

Она није наследна 

Исто учинише родитељи  моји и кум  

Богу хвала. 
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Христова светлост 

Кроз памен   свеће воштане 

Обасја све нас 

Вернике Православне. 

 

Кађење објави 

Светињу Духа Светога 

Милујући мирисним димом 

Тамијана с Хиландара. 

Попа ме нежно у наручје прими 

Три пута погружавањем  у Свету Воду   

Изговори формулу крштења 

Свечано  припадох православном роду. 

 

Кум ме умота у крсницу платна бела    

Бело чисто као наша вера 

Све делове тела  
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Којим примам  овај свет 

Светим Миром попа ми помаза 

Чело, очи,ноздрве,уста,уши, 

Прса,рамена,руке и ноге 

Уз молитву још исказа: 

Крштење је духовно рођење 

Миропомазање духовна храна 

новокрштенога 

 

У загрљају маме,кум и попа у Литији 

Три пута обиђена крстионица 

Благослов мирисом тамијана 

Ширила Кадионица   

  

Весела и радознала  

Златним нитима извезен крст 

На попиним леђима, 

Прстићем миловала 
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Косу моју пострижену 

Као   Богу завет 

Утиснуту у восак,платном умотану 

Мама прими у аманет 

 

С поштовањем 

Кум ми златан крстић даде 

Срећно ти Крштење 

Православка ти постаде. 
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       МИЛА 
 

Од фризуре стоји  репић 

Имала бих ја и три 

Кад би родитељи 

Били мирни 

Па репиће да ми вежу 

Ал косицу да не стежу. 

 

Два зубића  

Ми порасла 

Остале жељно чекам 

Шта дохватим   тиме чешкам 

Гризем кидам да ми лакне 

Па и ногар од кревета 

Метални је ,десни хлади 
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Али дека зановета 

Бежи Мила,.то не ради. 

 

Када хоће да ме пресвуку 

Тешке муке с њима имам 

Баш  им тешко да ме стигну 

Босим ногицама скачем гурам 

Бубалазим тако брзо 

Да се тада  баш уморе 

Па нека их нека схвате 

Да је то одрастање 

И могла бих све до зоре. 
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МИЛИН ИГРАЊАЦ 
 

 

РЕШИХ ДА ПРОХОДАМ 

БУБАЛАЗЕ НЕМА ВИШЕ 

ДОСАДИЛО ДА МЕ НОСЕ 

СА СЕКА АНКОМ ТРЧИМ 

И ОБЕ СМО БОСЕ  

БОДИ МИ ЈЕ САВ ЗЕЛЕН 

ОД ТРАВЕ И РОСЕ 

 

 ПАМПЕРС МИ БАШ СМЕТА 

ЈЕР ПАДАМ НА ГУЗУ 

МА БАЦИЋУ ГА ДО КРАЈ ЛЕТА. 

 

ТРЧИМ КАО МИЦА КУЦА  

МАДА ВИША ЈЕ ОД МЕНЕ 

ЗА ДВЕ ГЛАВЕ САМО 

АЛИ ЛОПТУ ЈОЈ НЕ ДАМО 
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ЈЕР СЕКА И ЈА СЕ ИГРАМО 

И СА КУЦОМ ОТИМАМО. 

 

МАМА САМО ОПОМИЊЕ 

НЕМОЈ МИЛА ТО 

НЕМОЈ МИЛА ТАМО 

ВЕЋ ГОДИНУ ПУНУ ИМАМ 

КАЗАЛА БИХ ЈА 

АЛ ДА ПРИЧАМ НЕЗНАМ САМО 

 

ВОЛИМ СВЕ ДА ВИДИМ 

ПИПНЕМ ,ГРИЦНЕМ ИЛ ОТКИНЕМ 

НАРОЧИТО КАД ЈЕ ЦВЕТ, 

ТАД ДА ВИДИТЕ БАКИН ЛЕТ 

ОСТАВИ ГА ТИ МАЛЕНА. 

 

ЈА МАЛЕНА.... 

УВРЕДА НЕЧУВЕНА 

НАЉУТИМ СЕ НОСИЋ ДИГНЕМ 
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РЕПИЋ МИ ВЕЋ ТАКО СТОЈИ 

ПА СА СЕКОМ ИЗА ЧЕСМЕ 

ПО БАРИЦИ МИ ШЉАПКАМО 

МАДА ЗНАМО ДА СЕ НЕСМЕ. 
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               КАД НИСУ ТУ 
 

Ух тешко је већином бити у кући, 

Пробудиш се ноћу, 

Не лупај ,шапући. 

Покушавам да будем свој 

А не луди сој 

Па и вирус, 

Вирус што те дави 

А онда наиђу унуке 

Анка и Мила 

И све се заборави 

И бол у глави 

И болесно срце  

И нога на коју ћопаш 

Од некуд снагу копаш 

Преврћеш се с њима, 

Лазиш и мазиш 
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Као бајаги 

Млађој  гризнеш гузу 

А старију штипнеш 

Са њима уједно вриснеш 

А бака виче:матори 

Гори си од деце 

Не да толико да лудим 

Онда привучем обе 

И срећан,слатко их изљубим. 
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     ЗАЉУБЉЕНОСТ 
 

Наша унука Мила две године има 

Каже-мама ја сам се зајубива 

У једног дечака. 

Па како знаш пита мама 

У стомаку ми вептивићи вепршају 

Машу клилима,вет,вет...вет. 

Па ћерко каже мама 

Дека ће пушком да те чува. 

Нееее... 

И он се зајубио у баку 

Тетка у течу 

И мама у тату.................. 

 

И ми тајац........ 
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Верица,Живојин 

  Бојан,Миљана 
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Има један чика 
У Крушевцу граду,  
Живојин га зваду. 
Посао му беше да на ливаду 
уметне зграду.  
Воледу га и стари и млади, 
Јер нам фотографије бесплатно 
ради. 
Има и још једна битна ставка, 
највреднија му је Мила и Анка. 
Родио их деда, да   љуби и гледа. 
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 О  АУТОРУ: 

 

              

 

Живојин Манојловић грађ.инг.у пензији, 

рођен 1953 у Крушевцу,ЦАРСКОМ ГРАДУ 
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Са супругом Верицом има двоје деце. 

Носи титулу дуплог деде, 

АНКЕ И МИЛЕ 

Пише љубавну поезију,поезију Моравског 

краја на етно сатиричан начин,носталгичну 

поезију и кратке приче веселих догађаја. 

 

Написао је три збирке песама и прича, 

Моравске Кошаве Љубав, 

Моравске Кошаве  Из Моега Краја или Смеј 

и С Колена на Колено. 

 
Припремљене за штампу су још три збирке 

Моравске Кошаве -Из Моега Краја -2- 

Уметничка Соба – Песници 

И  ова збирка-Унуке и Песници 

 

 

Крушевац  децембар 2021 

Живојин Манојловић 
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