
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЈАТЕЉ ЈЕ РЕТКА ПТИЦА НА ГРАНИ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

*** 

„Према једној легенди постоји птица која пева само једном у животу лепше него било 

ко на Земљи...“ Ја бих ову легенду наставила на следећи начин... Од тренутка када напусти 

гнездо, та птица тражи правог пријатеља и нема мира док га не нађе. Лети од дрвета до 

дрвета, од ливаде до ливаде, од планине до мора, тражећи свуда свог правог пријатеља.  

Кад га сретне, њеној срећи нема краја, али у себи осети и танку дозу страха да се не 

увуче међу дивље гране пријатељства и певајући не набоде на најдужи и најоштрији трн. 

Ипак, пријатељство обележава живот дубље од свега, вера и нада у њега, такође. Пријатељ је 

онај ко те познаје; онај ко схвата шта си прошао и шта си постао и увек ти допусти да растеш. 

Пријатељство је крто као стакло. Ако је сломљено, може се залепити, али увек ће 

имати пукотину. Зато праве пријатеље треба чувати, јер они су попут дијаманата - светли, 

предивни, драгоцени. 

Зато предивна песма ове ретке птице у тренутку сусрета са правим пријатељем 

прераста у песму лепшу од песама славуја или неке друге птице. Цена те најлепше песме је 

живот кроз који корачаш лаганим кораком уз правог пријатеља. 

 

Ања Мартиновић (VΙΙΙ) 

 

 

 

 

 

*** 

Увек срећем различиту децу, у школи, у парку, на кошарци... Нека деца су добра, нека 

безобразна, нека су плашљива попут миша, а нека храбра попут витеза. 

У животу је јако важно имати пријатеља. Лепо је са неким делити и лепе и ружне 

тренутке. Са другом је све лакше. Пријатељ ти може помоћи када стварате нешто ново. 

Усрећи те када си незадовољан. Насмеје те када си тужан. Једног дана, када одрастеш, с њим 

можеш обићи цео свет. Он ће ти увек показати прави пут. 

Прави пријатељ је стварно као ретка птица у далекој земљи, јер се за њим дуго трага. 

Правог пријатеља препознаћеш ако успе да сачува твоју велику тајну. 

 

Сава Јаковљевић (VΙ) 

 

 

 

 

 

 

 

 



*** 

Живот је пун успона и падова, лепих и ружних тренутака, али да бисмо све то 

пребродили, потребна нам је подршка, особа која ће нас разумети и која ће увек бити ту за 

нас, као и ми за њу. То је пријатељ. 

Пријатељи су ретки. То не може бити свако. Пријатељ се не стиче преко ноћи, већ је за 

то потребно време. Често се запитам шта је прави пријатељ и да ли сам ја то некоме. То је 

особа која се издвоји у стотини других лица, особа која сваки тренутак проведен са њом 

учини посебним. 

У пријатељству нема места за љубомору и завист. Оно тражи чиста осећања, без лажи 

и превара. Прави пријатељ треба да се брани и негује, посебно у данашње време, када је 

већина људи дволична.  

У животу сам стекла једног правог пријатеља. Та особа ми је као сестра и надам се да 

ћемо до краја живота остати најбоље пријатељице, јер она је моја ретка птица на грани. 

 

Тијана Петровић (VΙΙ) 

 

 

 

*** 

Сви се понекад запитамо шта је то, заправо, пријатељство. Неки од нас имају среће па 

правог пријатеља нађу док су мала деца, а неки мало касније. Неки, нажалост, траже правог 

пријатеља цео живот и не нађу га. 

Свака особа има своју дефиницију о томе шта је пријатељство и шта је пријатељ. Моје 

мишљење је да се не може свако дружење назвати пријатељством, а ни свака особа 

пријатељем. На жалост, постоји много особа које само глуме праве пријатеље док имају неке 

користи од нас, а после једноставно само престају да нам се јављају и да се друже са нама. Не 

постоји група најбољих пријатеља. Прави пријатељ може бити само један, све остало је 

претварање.  

Прави пријатељ је особа која је увек ту за тебе, што значи да те никада неће оставити 

када ти је потребна. То је она једна особа са којом се понекад и посвађаш, али се помирите 

после десет минута, јер не можете једно без другог. Са правим пријатељем можеш да будеш 

оно што јеси, да се глупирате заједно и да вас уопште није брига шта други мисле о вама и 

вашим незаборавним тренуцима . 

Када пронађемо правог пријатеља, треба да га чувамо и увек да будемо ту за њега, као 

и он за нас. Ја сам своју најбољу другарицу нашла још као мало дете. Њено име је Марија и 

неизмерно сам срећна што је имам. Са њом сам схватила шта значи пријатељство и прави 

пријатељ. 

Једноставно речено, када нађемо правог пријатеља, не смемо га изгубити јер је то 

јединствена особа за нас, посебна од свих других на свету, наш најбољи пријатељ. 

 

Драгана Симић (VΙΙ) 



*** 

Пријатељство је једна од највреднијих и најлепших ствари. Имати пријатеља и бити 

нечији пријатељ значи бити искрен и волети свим срцем.  

Другарство се најчешће рађа још у ђачкој клупи. У почетку су то стидљиви разговори 

и шале, а временом то постане искрено и снажно другарство. Кажу да су дечија пријатељства 

најискренија и готово безусловна. Можеш имати безброј другова и другарица, али ретки су 

они прави пријатељи који су са тобом кад плачеш и кад се смејеш. Прави пријатељ те увек 

схвата и у било којој ситуацији да се налазиш, и у билом којем тренутку, увек је уз тебе и 

храбри те, подржава те. Кад сви кажу против тебе лоше, твој прави пријатељ никад ништа 

неће лоше рећи о теби, напротив, само добро.  

То је пријатељ који те схвата у свему, и у добру и у злу. 

 

Магдалена Гавриловић (ΙΙ) 

 

 

 

*** 

Без пријатеља је много тешко. Зато, када стекнеш правог пријатеља, стичеш право 

богатство и срећу. 

Пријатељ је веома важна особа у свачијем животу, уз пријатеља је све лепше и лакше. 

Прави пријатељ ти увек верује, подржава те у свему, са тобом дели радост и игру. Да би 

стекао правог пријатеља, мораш му веровати, волети га и поштовати у свему, јер без 

узајамног поверења нема ни искреног пријатељства. Када је пријатељство право и искрено, 

ту нема љубоморе и зависти и ту постоји само искрена љубав. Прави пријатељ те никада 

неће слагати, увек ће ти несебично помоћи. Када си срећан, срећу ће поделити са тобом, а ако 

си тужан, потрудиће се да те насмеје. 

Зато је важно запамтити: када стекнеш правог пријатеља, треба да га волиш и чуваш, 

јер је прави пријатељ ретка птица на грани. 

 

Нина Мијаиловић (ΙV) 

 

 

*** 

Једнога дана сваки човек ће наћи некога ко ће му помагати у невољама. Моја 

другарица је увек ту за мене и она ми је нешто непроцењиво. Свако мисли да је лако наћи 

правог пријатеља, али прави пријатељ је онај који те разуме и увек буде ту за тебе. Као што 

се посебне птице ретко виђају, тако се прави пријатељи тешко проналазе. 

 

Милица Ранковић (ΙΙ) 

 



*** 

Живот лепшим чине многе ствари: рођендани, рођења, свадбе, славе... И још много 

тога. Једна особа је тада увек уз вас, а то је прави пријатељ. 

Мада, прави пријатељ је уз нас и када смо нерасположени, тужни... Уз пријатеља лепе 

ствари постају још лепше. Уз њих лакше преболимо тугу. Пријатељу никад није тешко да ти 

помогне. Њему увек можеш рећи све своје тајне и бити сигуран да их никоме неће одати. 

Нема ништа лепше од пријатељства. Пријатељство мора да се чува и да се негује као ретки 

цвет. Прави пријатељ ће ти опростити када погрешиш. Замислите једно дрво на коме стоји 

безброј птица. Одједном се чује пуцањ! На дрвету остаје само једна птица. Е, то је прави 

пријатељ. Онај који је уз тебе и кад је најтеже. Спреман је да се жртвује како би те заштитио.  

И када је срећа, и када је туга, увек је лепо имати друга. Пријатељ, у ствари, и јесте 

ретка птица коју ћете тешко пронаћи. 

 

Неда Јаковљевић (ΙV) 

 

 

 

*** 

Данас је много тешко наћи доброг, правог пријатеља. Имати пријатеља и бити нечији 

пријатељ значи бити искрен и волети свим срцем. 

Пријатељ се стиче још у ђачкој клупи, још док смо мали. Сада имам две другарице које 

много волим, са којима делим све своје лепе тренутке, тугу, бригу, страхове. Оне су увек ту да 

ме орасположе, утеше и дају савете. Са њима увек време брзо илепо прође и увек имамо неке 

лепе приче да поделимо. Мислим да сам њима верна, искрена и одана другарица. Улепшају 

ми многе лепе догађаје. Моје другарице су Ана и Нина.  

Надам се да ће наше пријатељство трајати цео живот и да неће бити као нека птица 

која одлети. 

 

Лена Милошевић (ΙV) 

 

 

 

 

 

 

 



*** 

Љубав и пријатељство су нешто посебно у нашим животима. Свако осећа потребу да 

воли и да њега неко воли, да има правог пријатеља са којим може све да дели, баш као што и 

птице на грани деле своје скровиште. 

Ја имам доста пријатеља са којима скоро све делим, али морао бих издвојити оног 

правог који је сличан мени и који ми одговара баш у свему. Понекад направимо један другом 

неку лаку шалу и ту љутње никад нема. Пријатељство увек победи. Моји родитељи ме увек 

саветују како се треба понашати према својим пријатељима и како треба да поштујемо једни 

друге, увек ми дају лепе савете и ја се трудим да их слушам и да будем прави пријатељ. У 

нашем пријатељству нема љубоморе, зависти, нити било чега што може да нашкоди нашем 

дружењу. Зато се надам да ће дуго трајати, јер без поштовања и љубави нема правог 

пријатељства. Имати пријатеља је најлепша ствар на свету, зато што љубав и пријатељство 

чине чуда. Без љубави и нашег пријатељства живот не би имао никаквог смисла. 

Пријатељство је једно од најлепших и највреднијих ствари. Кад имаш пријатеља и када си 

нечији пријатељ, тада си најбогатији. Другарство се најчешће рађа још у ђачкој клупи. У 

почетку то буду стидљиви разговори, шале, али како време пролази, онда од пријатељства 

постане искрено и снажно, као јато птица које заједно лете, цвркућу на грани, деле 

скровиште. Пријатељство расте као мало дрво, а ако га негујеш и чуваш, оно постане велико 

и снажно. 

Свако дете треба имати пријатеља, искреног, правог, са којим може да дели своје 

велике и мале бриге и да дели срећу и тугу, као птичице свој цвркут на грани. 

 

Андреј Бркић (ΙV) 

 

 

 

*** 

Најлепша ствар у животу је кад нађеш правог пријатеља. Њему можеш рећи све тајне. 

Увек има пријатеља, али је један прави пријатељ. Треба увек имати једног најбољег 

пријатеља. Прави пријатељ се познаје и у добру и у злу. Тог пријатеља чувамо током целог 

живота. Он нас подржава у свему и верује у нас. Свако треба да има свог најбољег пријатеља. 

 

Анђела Шекуларац (ΙΙ) 

 

 

 

 



*** 

Многи људи пролазе кроз наш живот, али само прави пријатељи остављају траг у 

нашем срцу.  

Неки људи ће те издати и преварити, а прави пријатељ ће остати ту уз тебе и неће те 

издати. Понекад се питам како се стиче пријатељ и како да знам да ми је прави пријатељ. То 

је, у ствари, једноставно. Прави пријатељ се стиче тако што прође кроз цео твој живот и ви се 

упознате, а ти ћеш знати да је прави тако што ћеш видети по добрим делима и доброти. 

Пријатељ је као неки редак цвет, а твој посао је да га чуваш, штитиш и заливаш. Много 

пријатељстава се раставе. То се дешава због тога што међу пријатељима настају свађе. 

Понекад, пријатељства су неразумљива зато што су чудна. 

Пријатељ је као ретка птица на грани зато што се разликује од других и зато што је ту 

за мене и зато што ме поштује. 

 

Анита Страиновић (ΙV) 

 

 

 

 

*** 

Свако дете кроз детињство има неку особу која му је драга и са којом дели и добре и 

лоше стране живота. 

Прави пријатељ је онај ко те разуме, ко ти се нађе увек кад затреба. Док растеш, 

осећаш потребу да волиш и да будеш вољен. Најлепше је када имаш близу себе оног коме 

причаш шта те чини срећним. Кад си тужан, да те орасположи. Са ким проводиш време у 

школи, играш се са њим на школском одмору. Преслишавате се заједно о задатку који имате 

за писмену вежбу. Пријатеља треба чувати и поштовати, јер ће бити ту за тебе, да ти да 

подршку и осећај да ниси сам. Не треба га одбацити и издати. Пријатељ није птица, јер птица 

одлети. Прави пријатељ те неће оставити и отићи када ти је најпотребнији. Чувајте своје 

пријатеље и увек помозите некоме коме је помоћ потребна. 

Пријатељство је јаче од свега. Једини начин да имаш пријатеља јесте да будеш 

пријатељ. 

 

Емилија Продановић (ΙΙΙ) 

 

 

 

 

 

 

 

 



*** 

 

Први је ту када ми је тешко, 

Раме за плакање буде ми често. 

И једино пријатеља зовеш усред ноћи, 

Јер је то човек који ће сигурно доћи, 

А никад за узврат неће тражити ништа, 

Тајне ће чувати као Бога Христа. 

Е, зато га чувајте као највеће благо, 

Љубав и срећу дајте му радо. 

 

Наталија Марковић (V) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*** 

 

Пријатељство је свима много важно. 

Када имаш пријатеља, ти си богат и срећан. Пријатељ ти пуно значи, он ти помаже 

када си у невољи, а када си срећан, он срећу дели са тобом. 

Са пријатељем делиш тајне, ужину и помажеш му око домаћих задатака. 

Када си тужан, пријатељ те увек насмеје, са пријатељем уживаш у сваком заједничком 

тренутку. 

Прави пријатељ ће увек бити уз тебе и никада те неће изневерити. 

Имати правог пријатеља је велика ствар у животу и треба чувати заједничко 

пријатељство и свог најбољег пријатеља. 

 

Борис Мијаиловић (ΙΙ) 

 

 

 

 

 



*** 

 

 

Када имаш друга, 

све је много лакше: 

лакше се учи, 

лакше се воли 

и свака болест  

лакше се преболи. 

Зато на мом дрвету  

има много грана: 

једна за Виктора, 

једна за Јована, 

једна за Милоша, 

једна за Марка, 

једна за Андрију, 

једна за Димитрија. 

Друг ти помаже 

увек у школи, 

с другом се дели  

све што се воли. 

И кад је срећа 

и кад је туга, 

увек је лепо 

имати друга. 

 

Бошко Јаковљевић (ΙΙ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



*** 

 

Пријатељство када се јави, 

човек је стидљив, 

стоји по страни. 
 

Стидљиво гледа 

око себе у круг, 

гледа и мерка  

да л` прави је друг. 
 

Пријатељство је ретка 

птица на грани, 

друг друга воли, 

друг друга штити, 

друг друга брани. 
 

Друг је као ретка птица, 

без маске и без сто лица; 

искрени и прави 

што те штити и брани. 
 

Увек је уз тебе 

када ти треба, 

да са тобом пада  

и лети до неба. 
 

Зто је он пријатељ прави 

и срећа је права 

када се појави. 
 

Кад делиш бол, срећу и тугу, 

када имаш неку муку, 

пријатељ је ту 

да ти пружи руку. 
 

Птица је симбол слободе, 

а пријатељи се стичу и воле. 
 

Када се прави пријатељ 

у твом животу јави, 

знаћеш да то је 

ретка птица на грани. 

Ана Ђукић (ΙΙΙ) 



*** 
 

 
 
Као што ласте лете југу, 
Вратиће се друга другу. 
 
Увек је било и биће 
Све док зора свиће. 
 
Пријатељ је као ретка птица на грани, 
Поред њега никада нисмо сами. 
 
Правог пријатеља је тешко наћи, 
Он ће вас бранити у свакој свађи. 
 
Ко правог пријатеља има, 
Треба се похвалити свима. 
 
Ко правог пријатеља има срећник је прави, 
То пријатељство треба да прослави. 
 
Прави пријатељ више  од живота вреди, 
То пријатељство не сме да заледи. 
 
Право пријатељство је неизмерно вредно, 
Упамитите – најчешће постоји само једно! 
 

Теодора Шекуларац (VΙ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 


