
 
 

Драматизација по мотивима истоименог дела Бранка Ћопића 
 

 
Водитељ Филип 

Ученици IV2 инспирисани обрадом 

песме „Мјесец и његова бака“ 

направили су кратки драмски приказ по 

мотивима из поменуте песме. 

Наши наратори су Михајло Пантић 

и Лука Вујиновић. У улози Месеца 

гледамо Милицу Менићанин, а лик баке 

дочараће Јелисавета Димитријевић. 

Брбљиву свраку игра Милан 

Станојевић, а како говоре неправедно 

оптужене сандале дочараће нам Јована 

Поповић. Погледајмо! 

 

 

Наратор 

Ноћ као и свака ноћ, 

шума као и свака шума, 

али нико не зна шта се 

иза облака дешава. 

 

Наратор 

У малој кући на крају света 

сву ноћ светле сребрни двори, 

по њима брижна старица шета 

и чека унука да га кори. 

 

Бака (забринуто, љуто) 

Где је тај мали целе ноћи!? 

Шта ако му се нешто деси? 

Ко ће му помоћи? 

Сутра ћу га ишибати, већ ме сврби рука. 

Колико ћу га тући, припашће му мука. 

 

Наратор 

Утону бака у сан лаки 

кад чу брбљиви тон свракин. 

 

Сврака 

Држите га брзо! 

Погледајте, сав се смрзо! 

Крадљивац звезда у твојој кући, 

држи га бако и доообро га истуци! 



Бака скочи, трља очи, а Месец се као прави 

крадљивац шуња у кућу. Полако проналази свој кревет, 

леже и прави се да је заспао. 

 

 

Бака (свраки)   

То је он, унук мој! 

Брбљивице једна, зар те није срам?! 

Мој унук крадљивац?! 

Ма стварно треба да те је срам. 

Разби ми ионако лак сан! 

 

 

Бака лагано улази у собу код Месеца  

и милује га по глави. 

 

 

Бака  

Он воли небо и звезде, 

зато његове ноге свуда језде. 

Није он крив! 

Сандале су његове криве. 

Оне носе унука мог 

ширином неба звезданог! 

 

Бака туче сандале. 

 

Сандале 

Нисмо ми криве, 

нисмо ми са њим биле! 

Крива је глава, 

ноћу је будна, а дању спава. 

 

Бака 

Зар ова глава мила и драга?! 

Ма види врага! 

Пре ћу за брк сваког деду вући, 

него свук драгог унука тући! 

 

Месец се буди се и грли баку. 

 

Месец 

Бакице моја, снена и драга, 

нећу те више бринути, 

клонићу се сваког врага 

и све ћу ти жеље испунити. 

 

Наратор 

И даље светле сребрни двори 

у густој шуми на крају света. 

По њима сада Месец дека шета 

и чека свог унука да га кори. 

 


