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Постоји ли краљица јабука? 
Који жбун има гуњ округлих бомбона пун? 

Ко су брадати војници који стоје у равници? 
Шта се може наћи у бабарогиној башти? 

Без чијих мирисних листова нема лепих снова?
Какве све тајне крију повртњак, воћњак, врзина и 

поље открићeте у стиховима нашег славног песника 
Добрице Ерића.
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Добрица Ерић

Илустровала

Марица Кицушић
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Мојим унуцима
Невени, Немањи, Михаилу, Јовани

Милени и Филипу



НАШ

ПОВРТЊАК

Кад неки даса или шврћа
пожели воћа и поврћа
а нека дама или клинка

јагодама да се нашминка
нек дође у наш повртњак!
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НАШ 

ПОВРТЊАК

У повртњаку нашем подно брега
близу реке – има свега и свачега:

Спанаћа, купуса, карфиола, кеља
зелене салате, першуна и зеља.

Ту су рен и репа, па целер и цвекла
и шаргарепа, румена и лепа.

Затим лук, паприка, парадајз, краставци
боранија, грашак, кромпир и кокавци.

Ротква и ротквице, тикве и тиквице
питоме јагоде, диње, лубенице.

С краја повртњака, кô птићи у руци
шћућурили се шарени шућурци.
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А унаоколо – разнобојно цвеће
мајчин загрљај љубави и среће.

И златни стручићи смиља и босиља
којима нас моја бака благосиља.

Наш повртњак, наш понос крај реке
посећују кртице, фазани и зеке.

Деда га плеви, а бака га бере
ја и тата заливамо с мером и без мере
мама спрема доручке, ручкове, вечере.

Наш повртњак је наша биљна кућа
наша пијаца и ризница поврћа!
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ЈАГОДЕ

Јагоде ме увек исто
подсећају на детињство.

Ситне шумске јагоде
из зеленог гаја

и питоме, баштенске
крупне као јаја.

Шумске јагоде нижемо
на травке као огрлице
а оне питоме гриземо

па нам сок цури низ лице.

Јагоде су роса чиста
биљна крвца испод листа

румени мед мог детињства!
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ЛУК

Добро јутро, добар дан
Оствари се и мој сан
па живим веселије.

Стигао је лукац ран
за даме и делије 
пун ми котобан:

Бели лук, црни лук
влашац и празилук
љуткасти кô рен.

Ко једе лук сваки дан
тај лекове не пије
здрав је као дрен!
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РОТКВИЦЕ

То су вам оне
црвене бомбоне

Са зеленом косом
покапане росом.

Ове мале кугле
сочне и округле

Пуне витамина
вруште под зубима!
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ПЕРШУН

Корпа ми је пуна
зеленог першуна.

Ово свеже лишће
и корење бело

зачиниће
свако наше јело.

Добар је и као лек
за апетит и дуг век.

Користе га
и људи и деца
за чај против

бубрежног каменца.
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БОРАНИЈА

Биљка пузавица
моја другарица

воли да се пење уз
кокавце и кукуруз
и дугачке, витке

прутове, или притке.

Бујна, родна лозица
трепери и љуља
безброј звончића
шареног пасуља.

У те кућице малене
у те шаторе зелене

ми се често скривамо
кад се жмурке играмо
и нешто лепо снивамо
а некад и због батина
и ту ћутимо сатима.
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Тада и наша мала срца
подрхтавају као зрнца
у махунама бораније

као што нису никад раније.

 


