
 

Песма о школи 

 

Та школа ... 

Сви кажу досадна до бола, 

али треба се рано пробудити 

и у школи сваки дан 

биће ти као „сан“. 

 

У школи пријатељства се стичу, 

јер свако има своју причу. 

Истина није 

да свако своју тајну крије, 

јер поверење је најважније, 

такво пријатељство је најснажније. 

 

Али, ипак, оцене су ту 

да праве збрку велику. 

Толико тешко бити не може 

јер ако се сви сложе 

да радимо заједно, 

неће нам бити свеједно. 

 

Док ми у клупама седимо 

и једни другима контролне радимо, 

наше другарство то 

не може имати било ко. 

 

Кад нам објашњава Луче, 

то могу сви да науче. 

Она помаже свима увек 

памтићу је заувек. 

 

Али свему лепом мора доћи крај 

и коначно проћи ће тај сјај. 

Јер свако својим путем отићи мора, 

кад нас више неће будити иста зора. 

 

Недостајаће ми место ово, 

јер ћу ићи на нешто ново. 

На школу ову сећања, 

када одемо нема враћања. 

 

Али заборавити нећу, 

колико су ми донели срећу 



људи које сам овде упознала 

и у њима добру душу препознала. 

 

И више нећемо осетити никада 

да смо једно поред другог као некада. 

Али у срцу чуваћу вас све, 

заборавити вас нећу, не брините се. 
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Школа 

 

   Школа, као ии свака друга школа, али моја је најлепша. Она се зове „Жарко Зрењанин“. 

   У ову школу су ишли моја мама, тата, тетка, а сада идемо моја сестра и ја. Изграђена је 1980. године. 

Променило се много наставника, али душа ове школе је остала иста. Једина мана школе је што се 

добијају оцене. Али кад већ морамо добијати оцене, нека то буду само петице. Али знам да то није 

могуће. Само ђаци се мењају, пролази и одлази свако на своју страну. Понекад се запитам како би било 

да зидови свих учионица могу да говоре. Замислите колико тајни, шапурања и првих љубави крије свака 

клупа и свака табла?! Кад мало боље размислим, школа јесте најбоља пријатељица зато што никада не 

одаје наше тајне. Не могу да замислим да ћемо једног дана сви моји другари и ја отићи у неку другу 

школу. Чини ми се да ми нигде неће бити тако лепо као сада. 

   Надам се да ћу можда када одрастем долазити бар на родитељске састанке. Волела бих да и моја деца 

оставе своје тајне у истој клупи у којој сам и ја седела. 
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