МОЈ ДЕДА - МОЈ НАЈБОЉИ ДРУГ
Стоји испред куће, ишчекује ме и гледа по друму да му не измакнем. Где год он
крене, ту ћу и ја. Брижљив је према мени и члува да се не повредим.
Коса му је седа, а он црвен у лицу као паприка. Носи шарени џемпер и
затамњене наочаре. Без вунених чарапа нигде не иде. Много је стар, али се то и не
види.
Вредно ради: копа, граби, храни пчеле које га касније награде медом. Чува и
овце. Пошто су оне често безобразне, ја морам да их држим на окупу.
Награђује ме смокијем и слатким бомбонама. Понекад ми да пуно пара, али ја
их у најближој продавници потрошим.
Одлично опонаша друге, а када опонаша комшију, ја праснем у смех и једва се
смирим.
Нема већину зуба па кад прича шушка и кречи, као гуска. Уме да пева, али само
сељачке песме.
Он је мој најбољи друг и ја се поносим њиме.
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УЧИОНИЦА МИ ТЕСНА
Учипница... Местп где прпвпдим највише времена. Дружимп се, смејемп, плачемп,
делимп дпбрп и лпше.
Све на једнпм месту, уз пријатеље. Спба пуна маминих маза, авантуриста, тврдпглаваца,
спавалица, пних насмејаних и пних са мрким ппгледпм. Оних кпји ћуте и пних кпји сталнп
причају. Али зар не мислите, ппнекад, да су сви љути на вас, да вас мрзе . Да вас гледају
ппгледпм кпји никпм не прија. Смеју вам се иза леђа , ругају се, исмевају вас. Зар вам тад не
дпђе да им кажете штпшта, ваше срце се цепа, а уста кап да су се укпчила, не птварају се, речи
кап да су се закачиле за непца и висе пдпзгп. Али никп их не чује. Вичем из свег гласа, али
никп не чује. Онп када пна шарена учипница пуна наших радпва, слика, за вас ппстане
најмрачнија спба у кпју се плашите да уђете, а ваше нпге клецају пред вратима, а ваш ппглед
пада на ппд на првпм кпраку учипнице. Брзп прпјурите да привучете штп маое пажое, и брзп
се увучете у вашу клупу, а учипница тесна, немате где да ппбегнете. Ваше мисли лутају и
траже пдгпвпре на сва питаоа. Али пдгпвпра нема. Један деп вас каже: ,,Никад нећеш сазнати
акп не питаш“, а други каже: ,,Бпље немпј, лпше ћеш прпћи.”
Али ћутаое није решеое, разгпвпр све решава, а пна мрачна и хладна учипница ппет
дпбија стари сјај.
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Ја на пустом острву
Какав је ово рај? Сунце сија, таласи шуште и весели цвркут птица.
Небо изнад мене плаво, понеки плави облачак. Ја лежим на плажи. Песак топао, сребрне боје,
светлуца на сунцу. Ноге ми нежно милује пена таласа модрог бистрог мора. Вода чиста, кроз њу видим
сваки камен, сваку травку и живи свет у њој. Чист ваздух као да ми шири плућа и ноздрве и осећам мирис
неког опосебног цвећа у набујалој природи. Лепе палме уздижу се високо у небо. Једном речју - рај на
земљи. Све је заиста дивно. Чак и животиње које су биле свуда око мене и којих је пуно на острву нису
опасне, већ су ми пријатељи. Нисам имао разлог да их се бојим. Сваки дан са њима проводим у шетњи,
одмору и лову... Имам доброг пријатеља, малог мајмуна који ми доноси банане. Ту је орао који ми помаже
у лову и упозорава ме на било какву опасност ако се случајно деси. Имам ја ту још пуно шумских
пријатеља. Каквог све цвећа има! Сваки дан ми је тих, опуштен и леп. Живим као у сновима, цео тај рај је
само мој. Нема досадног комшије коме смета галамо кад играмо фудбал. Нема цвећа, руже коју не смем
дотаћи. Нема уских улица из којих вребају аутомобили, ни маме која ми брани и ово и оно. Нема напорне
школе која ми одузима пре и после подне. Нема ни строгих наставника који увек имају и неко додатно
питање, па нема ни мог млађег брата који само нешто хоће. Нема ни досадних књига које су пуне неких
напорних ствари. Ја уживам јер нема ничег оног што мме је нервирало и сметало.
Али зашто нисам срећан? Уживам, али нисам срећан! Све ми то недостаје. Недостају ми чак и тешки
задаци из математике; Недостају ми дебеле лектире из српског језика; надостају ми и мији другови „белаји“ из разреда. Недостаје ми и понека ћушка иза уха кад нисам добар. И та грозна чорба за ручак за
коју кажу да је здрава, а ја је не волим... Све ми недостаје!
Пусто острво је ипак пусто острво па макар било и рај на земљи. Ја овим људе, волим живот и не
бих волео нигде да будем сам.
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