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Драга децо, да ли сте чули за ону 
стару народну изреку „Ко пита, не 
скита”? Хајде да се играмо: ја ћу 
нека питања упаковати у песме, а 
ви отпакујте одговоре. Може?

Књугу посвећујем свима вама, а 
посебно малим Новосађанима, чији 
је град европска престоница култу-
ре 2021. године.





ЗНАМ,  
ВЕЋ ЗНАТЕ
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Никада се не сагиње 
Воли диње

Јако воли да се бања
Баре сања 
 
У свом крду срећом пламти
Дуго памти

Не боји се чак ни лава
Ни кад спава

Сав је моћан права сила
Има бебу од сто кила
У Африци има трон
Ко је он
То је...

Н
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Воли воду ту ужива
Врсно плива

Кад се игра или купа
Репом лупа

Руши стабла вуче гране
Прави бране

Око куће сувог пода
Свуд му вода

Има зубе као длетa
Свако му је дрво мета
Увек вредан хитар храбар
То је лако
То је

Б
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Шестоуг'о без шестара
Цак-цак ствара

Ливади је свакој мила
Има крила

Цветовима свима где су
Зна адресу

Где цветају сунцокрети
Тамо лети

Мед с радошћу слатко твори 
Зујом збори

У миру је вредан зналац
Кад је љута одмах жалац
Ево прича већ је цела
Није бумбар
Него

Ч



12

Мићо Савановић

Шта се вере сврх литица
Није птица

Воли сунце када сине
И висине

Не плаши је љута зима
Роге има

Кад год стигне то већ зна се
Траву пасе 

Млади су јој чим се роде
Жељни игре и слободе
Од козе јој вуче лоза
Знам
Већ знате

К
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Без надзора и контроле
Радит' воле

Црни жути ил' црвени
Намножени

Сви ко један јер је слога
Дар од Бога

Ради гради друштво моћно
Даноноћно

Мали ситни – снаге сличне
али воље пословичне
Сакупљају тегле вуку 
Све устима све без руку
У свом послу зналци прави
Погађате
То су...

Р
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Сав је бео осим њушке
Неће крушке

Воли север снег и зиму
Хладну климу

Добар вид и добар слух
Врстан њух

Све бело у шир у даљ
А он краљ

Бела бунда и све бело 
Његово је царство цело
Ако већ сте рећи хтели
Сад реците

В Л
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У пролеће к'о и цвеће
Весник среће

Пут је њезин прича дуга
Стиже с југа

Свака своме гнезду слеће
У дом среће 

Поваздан у белом фраку
На димњаку

У мочвари где је вода
Сва поносна тихо хода
Жабе лови 
Лови...
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На литице каткад седа
О'зго гледа

Поглед преглед и ширина
Дух висина

Небо му је вечна лука
Канџа рука

Крила шири у дан ведри
Небом једри

Краљ пространства и литица
Цар је птица

И ви знате за тог цара
Плавог неба господара
То би свако знат' морао
Цар свих птица
Је

Р
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Његов мир је пословичан
Коњу сличан

Кротак скроман врло штедљив
Незаједљив

Никад гладан никад жедан
Увек вредан

Када неће тај се буни 
Узјогуни

И не рже него риче
Уши миче

Реп копите длака сива
Никада се не поткива
Здушно носи и не крије
Вечну радост из библије
Мудар стрпљив као старац
Маг стрпљења
Наш

Г
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Он на носу накит носа
Рог поноса

Тело снажно глава страва
Храна трава

Не стаји му ти пут
Кад је љут

Има један ил два рога
Бежи стога

Од сисара слон и он
У савани деле трон
Нос му кажем украс лица
Није алка нит брњица
Не стиди се носа свог
Врх Африке

Р




