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А кад мину дани летњи,
облаци ће стићи сетни.

И кад гране буду голе,
пуне сунца биће – школе...
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ЧИКА ЈОВА ДЕЦИ
ПОШТА МАЛОГ НЕВЕНА
НАБАЦИ ОБРУЧ
ВОДИЧ ЗА ЂАКА ПРВАКА
МЕЂУНАРОДНИ
ДАН ПРАШУМА
ОД НАШЕГ ДОПИСНИКА
ИЗ ЗМАЈЕВОГ ЛЕПОГ КРУГА
СПОРТСКИ РИБОЛОВ
ПЕСМАРИЦА
МАЛИ РИБОЛОВЦИ
ШАРЕНИ БРОДИЋ
ИШЛИ СМО У АФРИКУ
ЕТИОПИЈА
ИГРА МЕМОРИЈЕ
ЈАКО ЈАКО ДАВНО
ДИНОСАУРУСИ
БИОСКОП МАЛОГ НЕВЕНА
КУЋНИ ЉУБИМЦИ
ВАСЈА У ЧУДЕСНОМ
СВЕТУ ДЕТИЊСТВА
ВЕСЛАЊЕ
РАЗГЛЕДНИЦА СА ЛЕТОВАЊА
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ЧИКА ЈОВА ДЕЦИ

Сади дрво
Где год нађеш згодна места
Ту дрво посади!
А дрво је благодарно,
Па ће да награди, —

Наградиће изобиљем
Лада, плода свог,
Наградиће, било тебе,
Било брата твог. 
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Светски дан лептира
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Пчелин свет
(деветогодишњем сестрићу
Николи Стојановићу)

Постоји један диван свет,
и у њему прекрасан цвет.

На цвету пчела мала
људима сакупља мед.

Вредно ради пчела мала
да оствари оно што је пожелела.

Схвати она да не може овде дуго
да јој је потребно нешто друго.

Једног дана слети пчелица
на један нови необичан цвет
тражећи опет себи мед.

Пчелица спази бајни цвет,
па га упита:
„Да ли си ти прави цвет, када си тако леп?“
Насмеја се малени цвет,
а пчела рече:
„Хоћу да живим на овом дивном цвету
јер од њега нема ништа лепше на овом свету.“

Неће пчелица да иде на други цвет,
па зашто – овај је тако леп.
„Ах, да сам знала колико је свет леп,
дошла бих раније на овај цвет.“

Пчела и цвет лете тамо - амо,
живот им је брзо заблистао.

Створише они нови мед
и на цвету нови свет. 

Милош Растовић
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Надам се да ће Вас ова порука затећи у добром и 

радном расположењу. Радим као координатор за 
културу у Српском народном савезу, најстаријем срп-
ском добротворном друштву у Америци које постоји 
од 1901. године. Један од главних задатака наше 
организације је да негује српску културу и традицију.
Такође, пишем за „Американски Србобран,“ најста-
рије српске новине на америчком континенту које 
излазе у континуитету од 1906. године.

Написао сам песму за децу „Пчелин свет“ и надам 
се да ће се песма допасти деци узраста која читају 
„Невен.“ Песма је у прилогу. Ја сам као дете редовно 
читао „Невен“ и драго ми је да и данас деца имају 
прилику да га читају и уживају у песмама, причама и 
другим занимљивостима.

 С поштовањем,
 Милош Растовић
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Знао сам за Твога великог брата „НЕВЕНА“, сарађивао са Њим, али за Тебе 

дознах недавно на 62. Змајевим дечјим играма. Бејах гост ђака другака у Румен-
ки, па ми поклонише априлски број. Освоји ме при сусрету првом. Шаљем Ти 10 
песмица и учтиво Те молим да ме прихватиш за свога сарадника, наравно, уколи-
ко Ти се моје песмице допадну.

 С уважавањем,

Сунцобрани
Ведро је небо, врели су дани –
Сад су у моди сунцобрани.

Бели и плави, жути, шарени,
Над шеталиштем наднесени.

Прекрили плаже све одреда,
Продавце диња и сладоледа,

Носе их млади, носе их стари,
Ђаци, поштари и оџачари.

Дани су мање врели и знојни
Са сунцобранима разнобојним.

И цар је узвикнуо у врео дан:
„Мењам царство за сунцобран!”

Пљусак
Радовали се гуска и гусак
Кад се у подне пролио пљусак:
„После ове врућине гадне,
Било је време да киша падне”.

Огласила се над пољем шева:
„Када покиснем, лепше певам”.
Перунике су одмах плаве,
Да чују шеву, подигле главе.

И кос се јавио из живице:
„Промукао сам од безводице,
Хвала ти, небо, на овом дару,
Пекао сам се као на жару”.

Насмешила се шарена дуга,
А испод њеног полукруга
Распеван свет птица и цвећа –
Е, баш је пљусак велика срећа!

 Бошко Ломовић


