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MOŽEŠ BIRATI
Možeš birati:
Hoćeš li se drogirati
Ili ćeš hodati
Uzdignute glave,
Biti ponos obitelji svoje
I svoje škole,
Onaj kojeg poštuju,
Poštuju i vole.
Možeš birati:
Hoćeš li se drogirati
Ili ćeš marljivo trenirati,
U sportu uzeti
Svoj dio kolača
Što i tijelo i duh,
I duh jača!
Sportom možeš
Do Olimpa stići,
A kad se umoriš,
Ponosno sići.
Josip Dasović, OŠ Antuna
Mihanovića, Osijek

Natječaj
„Rešetarački
Susret
Pjesnika“ Rešetari objavljuje
Natječaj za III. Zbornik pjesama mladih hrvatskih pjesnika
koji žive u iseljeništvu. Autori
trebaju biti mlađi od 18 godina.
Svaki pjesnik može sudjelovati
sa tri pjesme. Pjesme trebaju
biti pisane standarnim hrvatskim književnim jezikom ili dijalektom hrvatskog jezika kojim se govori u kraju gdje živi
pjesnik. Pisati na kompjuteru
i dostaviti na e-mail adresu:
devillaivan@gmail.com
ili
pisaćim strojem na papiru A 4
formata.
Broj objavljenih pjesama u zbirci isključivo ovisi o
kvaliteti dostavljenih pjesama.
Radovi koji svojom kvalitetom ne zadovolje postavljeni
kriterij neće biti objavljeni.
Uz pjesme svaki autor treba
poslati svoje podatke (godinu
rođenja, školu koju pohađa,
adresa stanovanja). Svoje
radove najkasnije slati do 15
veljače (februara) 2011, na
sljedeću adresu:
KLD “REŠETARI”
Vladimira Nazora  30
35 403 REŠETARI
HRVATSKA
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GODIŠNJA DOBA
Kada proljeće dođe,
priroda se budi,
pčelica na cvijetak pođe,
svi budu kao ludi
jer novi život se budi.
Onda dolazi ljeto vruće,
nitko ne želi biti kod kuće,
svi traže hlada,
dok vrućina strašna vlada.
Iza toga jesen stiže,
puna soka puna ploda,
pomalo se magla diže,
odlazi na jug roda.
Onda dođe zima bijela,
sva priroda pođe spiti,
dolina bijela biti će cijela,
a mali se medo hoće skriti.
Nives Peić, OŠ Ante
Starčevića, Rešetari
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KAKO SE SLIKA
LJUBAV?
Slikam srcem
Želim ti naslikati oči
Uzimam plavu boju s neba
Želim ti naslikati kosu
Uzimam zlatnu iz sunčanih
zraka
Želim ti naslikati grudi
Uzimam oblake
Želim ti naslikati glas
Uzimam note iz moje gitare
Želim ti naslikati uzdah
Uzimam vjetar s Jadrana
Želim ti naslikati lice
Uzimam snijeg s Dinare
Želim ti naslikati riječ volim te
Uzimam boju moje duše
Kristijan Stojkovski, Gimnazija
„Goce Delčev“ Kumanovo,
Makedonija

XIII. REŠETARAČKI PJESNIČKI SUSRET
4. Listopada 2010. - Rešetari su još jednom bili  mjesto okupljanja   pjesnika amatera svih dobi. Pozdravni govor,
održao je gosp. Ivan De Villa, poželivši svima dobrodošlicu
i neka se osjećaju kao kod kuće. O zbirci mladih pjesnika
“Abeceda odrastanja” i njihovim  pjesmama  govorili su Zlata
Dasović i Ivana Prakaturović, dok 13. zbornik pjesama ove
godine objavljen po nazivom “Preobrazba zrna”. O kakvom  se
pjesničkom susretu   radi dovoljno je reći da su, uz pjesnike
iz Hrvatske, došli i pjesnici i Kanade, Južnoafričke Republike,
Rumunjske, Slovenije, Srbije, Bosne i Hercegovine, a da su
pjesme na natječaj poslali  pjesnici iz  brojnih europskih zemalja, te iz Australije, SAD-a   i Pakistana.    Pjesnici koji su
došli u Rešetare, a nekima to nije prvi dolazak,  još su jednom
istaknuli  velik značaj koji  ovaj susret pjesnika  ima za dijasporu, hrvatsku riječ i očuvanje hrvatskog identiteta  daleko od  
domovine.
      O pjesmama i pjesnicima, te položaju hrvatskog jezika  i
problemima s kojima se  hrvatski pjesnici koji žive u dijaspori  
susreću,  govorili  su  prof. Ivan Slišurić, prof. Đuro Vidmarović
i fra Šimun Šito Ćori.  Promovirana je i zbirka pjesama  Prelomna noć, Petra Frane Bašića, pjesnika iz Južnoafričke Republike. Ovo je jedinstvena  manifestacija, na koji treba doći.
Slobodan Ghera

Dani pjesništva u Rešetarima

