Вера Цветановић

Причај ми, молим те
Басне са поукама
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Мала препирка
Сретоше се зрикавац Зане и мрав Мравенко.
— Шта има ново, Мравенко надувенко? Поче Зане да
зачикава Мравенка.
— Откуд ти то, шта сам ти скривио? Одврати му
Мравенко.
— Правиш се важан... само радиш и радиш... додаде
Зане.
— А што то теби смета? Ето, ја бих могао да кажем –
Зрикавац Зане само зриче, не уме да стане. Али нећу, не
смета ми. Хајде, боље да ти покажем шта ћу данас радити.
Захваљујући толерантном Мравенку није дошло до
свађе. Напротив, Зане је научио нешто што до тада није
знао. Помогао је Мравенку да заврши свој започети посао
набавке хране за зиму и схватио да је рад не само занимљив
већ и користан!
Наравоученије: Толеранција је веома важна и поучна
особина за односе међу другарима!
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Без размишљања
Угледао детлић Деле црва Црвка како вири из пукотине
у кори једног дрвета. Помислио је: „ Ево мени посластице“
и кренуо да удара у кору свом снагом.
Црвко се завукао дубље у пукотину, шћућурио се
и чекао, онако уплашен, шта ће бити са њим. Након
неколико удараца, ништа се није чуло, сем лепршања
крила и гребања ноктију. Одважио се и провирио. Угледао
је детлића како грчевито покушава да извуче кљун који
је заглавио у пукотини. Просто је запомагао. Црвко није
дуго размишљао. Било му је жао Делета и отпочео рад на
спашавању.
Почео је да грицка кору око кљуна. Потрајало је, али се
исплатило.
Детлић је извукао кљун, који се био мало искривио и
онако постиђен због своје намере, захвалио црву.
Није заборавио добро дело.
Једном приликом, кад је врабац напао црва, притекао
му је у помоћ. Кљуцнуо је врапца у главу, врабац је отворио
кљун и црв Црвко је био спашен.
Наравоученије: Није све у снази, већ у добром срцу!
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Свађа
Даброви Зука и Тики љуто се посвађаше око неке
ситнице. Зато Зука пође сам да тражи нешто за храну,
иако их је мајка послала обојицу са молбом да се никако
не раздвајају. Није ни приметио да га Тики прати.
Нервозан и бесан грабио је шумом уз реку. У једном
густишу нешто звекну и зароби му ногу. Он се препаде и
тужно зацвили. Покајао се што је прекршио мајчин савет,
али није му било помоћи.
— Упао си у замку за лисице. Тако ти и треба кад не
слушаш маму, добаци му љутито Тики и брзо га ослободи
гвожђа.
Зукина нога је била натечена и крвава, али се насмеја и
загрли драгог брата.
Наравоученије: Заједно смо јачи!
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Без разлога
Напала оса пчелу на ливади тек онако, без икаквог
разлога. Одједном је дунуо јак ветар, а невреме почело да
их витла, окреће, преврће...
Када су дошле к себи, схватиле су да су у неком
непознатом простору. Био је то велики град. Збуниле су
их огромне зграде.
Топли зраци сунца, које је одједном грануло, осушило
им је крила и оне су наставиле лет. Али, нису заборавиле
своју препирку.
Угледале су пешачки прелаз и помислиле да је ринг.
Поново започеше своју борбу. Жешће и јаче, јер је пчела
сада узвраћала ударце. За то време семафор је смењивао
светла: црвено, жуто, зелено.
Угледавши аутомобиле, мислиле су да је крдо животиња
пошло на њих. Запрепашћене, одскочиле су, једна на
једну, друга на другу страну. Свађа је могла да их кошта
живота.
Пружиле су једна другој руку и кренуле да траже пут
ка ливади.
Наравоученије: Не изазивај невољу, јер ти може
доћи главе!
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Правовремена помоћ
Једног сунчаног јутра у густој крошњи дрвета из
гнезда је испо птић. Чудно је било то што су га мајка и
отац изгурали крилима. Било је жалосно и чинило се да
нико не може у том тренутку да му помогне.
Али десло се чудо. Појавло се неколико паука и почело
хитро плести мрежу око птића. За тили час била је готова.
Полако су спустили птића на једну ограду, а онда опарали
мрежу.
Птић је, најпре био збуњен. А онда као да је схватио шта
су пауци урадили за њега, неколико пута је зацвркутао
у знак захвалности. Почео је да креће крилима: мало,
помало... па замахнуо јаче... и, одједном полетео.
Слете на оближњи грм, одатле на други, па трећи и
задовољно загрли даљину.
Био је спашен.
Научио је да лети.
Наравоученије: Помогни немоћнима и радуј се!
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Веверица Веца
Невероватно брза веверица Веца била је вешта у пењању
и скакању по дрвећу. Као од шале с гране на грану. Сад је
горе, сад је доле. Не можеш је ни погледом ухватити. Док
трепнеш, браонкасти реп ишчезне. Просто лети. Диве
јој се сви шумски станари, чак и птице. Причају о њој
као правој вредници. Упорно ради: сакупља коштуњаве
плодове, нарочито орахе и лешнике. Зна она да је зима
сурово и ћудљиво годишње доба и да може и да одужи.
Ове јесени је доказала једну своју особину за коју нико
није знао да је веверице могу поседовати – великодушност
и солидарност. Напунила је оставу и својој остарелој
комшиници веверици Нинки, која је већ зашла у године,
па се тешко креће и не може се верати по дрвећу.
— Хвала ти, Вецо! Ти си дивна девојчица, каквих
је данас мало у шуми. Како ћу ти се одужити не знам,
радосно јој је говорила Нинка.
Веца је била задовољна својом акцијом и обећала својој
комшиници да ће бити увек ту кад затреба.
Наравоученије: Помогни старијима, јер ће и теби
некада затребати помоћ!
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Игра балонима
Посматрао јежић Боца дечаке како се играју балонима.
То му се јако, јако допало.
— Како је ово лепа игра, мислио је он. – Удараш лагано
прстићима, а балони лете, лете, па се врате. Толико му се
допало, да би дао све на свету да и он проба.
Убрзо му се пружила прилика. Балон је падао према
грму где је био сакривен. Брзо је реаговао и најдужом
бодљом нежно додирнуо балон. И, „трас“ – балон је пукао.
Чинило му се да је балону нанео велики бол. Пожелео је
да му бодље буду мекане као сунђер. Но, узалуд.
Није дуго очајавао. Сетио се шта ће и радосно поскочио.
Лепо ћу, брате, да урадим то исто, али са шишаркама.
Покушао је и успео. Придружили су му се и остали јежићи
и направили прави турнир у игрању шишаркама.
Наравоученије: У животу мораш тражити решење и
прилагођавати се ситуацијама.
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Добра кртица
У оближњој бари жабица Жака положила јаја у житки
муљ и нестрпљиво и жељно је ишчекивала тренутак да
угледа своје жапчиће, у ствари, пуноглавце који ће се
постепено преобразити у праве синове и кћери.
Није ни слутила какво зло јој се спрема. Због суше вода
је постепено испаравала из баре, а муљ почео да се суши
и пуца. Гледала је час у небо, час у место које живот значи,
али, авај, несрећа се приближавала.
Одједном је поред легла угледала како се земља миче
и прави гомилицу. Уплашила се. Још више је избезумила
кртица Цица која је извирила из гомилице. За њом је из
рупе прокуљала вода. Није веровала својим очима.
Сазнавши за жабину муку, кртица је смислила шта ће и
вешто извела подвиг. Кренула је да копа канал од једног
оближњег извора. Знала је да ће њиме довести воду до
баре.
Наравоученије: Добро срце чини чуда – доброта је
најлепша особина!
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Ветеринар Вуле
Фебруарско предвечерје. Вук Вуле врзма се око једног
стабла близу тора пуног оваца. Ставио белу капу на чело,
узео докторску торбу и тако маскиран, приближио се
псима чуварима мислећи да ће их преварити.
— Ја сам ветеринар Вуле. Чуо сам да је неизлечива болест
напала овце у селу, па сам кренуо хитно да помогнем. То
ми налаже лекарска дужност.
Пси се мудро погледаше и тобож мирно, похиташе да му
прихвате торбу. Онда намигнуше један другоме и скочише
на Вулета.
Брзо су га савладали!
Наравоученије: Ко другоме жели зло, сам ће га
доживети!
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Пријатељство
Царица лета у шареној хаљини царује по брдима. Мирис
орошене траве и цветова мами и очарава својом лепотом.
На све стране лептири, бубамаре, осе пчеле...
Бумбар Буца сваког дана посећује кућице цвета по имену
Звончица.
Она га гостопримљиво части соком и нектаром. Када
тако попричају, Буца се захвали на гостопримству, а цвет
га позове да опет дође.
Растану се као прави пријатељи.
Наравоученије: Пријатељство је право богатство!
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Предустрожност
Млада орлица из породице крунастих орлова по имену
Круна направила је подвиг. Да би заштитила свог тек
рођеног синчића, савила је гнездо на најнеприступачнијој
литици. Њен циљ је био да избегне шишмише, такозване
ноћне вампире, највеће непријатеље младих орлића.
Њихово станиште су иначе биле шпиље на нешто нижим
стеновитим нивоима. Иако су се плашили висине,
шишмиши су стално вребали прилику да гнездо остане
без заштите па да нападну.
Једном приликом су кренули ка високим литицама.
Али Круна као да је предосећала, није се удаљавала од
свог мезимца. Чак је дискретним писком призвала остале
крунасте орлове.
Када се осетило вибрирање ваздха, комшије су знале
да се шишмиши приближавају. Орловски су кренуле на
њих, а они су полетели на све стране главом без обзира.
Исплатио се Круни труд и прилика да искаже свој
оригинални матерински инстикт.
Њен птић је имао најбоље могући животни почетак.
Наравоученије: Великодушност је значајна особина!
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Новорођено младунче
Након краћег одмарања поред једне реке у којој су се
купале и ловиле дивне беле чапље, крдо слонова је кренуло
даље. Слоница Цана је била носећа. Кретала се споро и
застајкивала. Њен муж, који је дуго чекао да буде отац,
осетио је нешто необично у свом срцу. Осврнуо се и уочио
да Цане нема. Стао је и чекао. Схватио је шта се дешава.
Морао је да остави крдо и буде са својом женом.
Из чопора лаваова један је осетио да ће се Цана
породити и да ће се убрзо домоћи укусаног залогаја. Слон
тата спремно га је дочекао у заседи и брзо најурио одатле.
Победоносно је рикнуо и сурлом нежно загрлио своје
јединче. Обухватио га око паса, привио уза се и полако са
својом Цаном кренуо даље.
Сви су се у крду радовали. Били су богатији за јдно
новорођено младунче.
Наравоученије: Новорођенче је највеће богатство!
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Непромишљеност
Кад је прошао попследњи дан пролећа, лабудић Луне
који је навршио своју прву годину живота заплива пуним
плућима дуж језерца које се цаклило на летњм сунцу.
Уживао је у чарима свог дома, јер управо ту је доживео свој
први сусрет са светом.
Како је живот леп, могло је да му се прочита у радосним
очима.
Од силног одушевљења паде му на памет да покуша да
се преврне на леђа. Направио је покрет удесно, није му
успело. Покушао је улево. Ни то није било оно што је хтео.
Незадовољан собом зари главу дубоко у воду. Био је
то тако несмотрен потез. Нешто га је шчепало за кљун.
Отимао се узалудно. Тамо и амо... никако да се ослободи,
нити да позове у помоћ.
Недалеко од места непријатности, појавила се његова
мама заједно са татом. Хтели су да поделе радост
рођенданка и његовог првог самосталног излета у живот.
У присном чаврљању приметили су да се њиховом
мезимчету догађа нешто што није у реду. У први мах нису
схватили, а онда су искусни родитељи знали да је у питању
јегуља која се заглавила у Луновом кљуну. Убрзо су му
притекли у помоћ.
Луне је био мало посрамљен, али је знао да никада више
неће бити брзоплет.
Наравоученије: Непромишљеност може бити врло
непријатна и по себе и по друге!
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Блага нарав
Стицајем несрећних околности, мала антилопа Ата
остала је без мајке. Несрећна и тужна никако није могла
да се снађе. Погледом упртим у даљину сваког тренутка се
надала мајци.
Наишла је на тигрицу, усплахирену и тужну. Изгубила је
младунче.
Ата се пажљиво привукла и легла поред ње. Мало
помало, привукла је њушкицу препуном вимену. Обазриво
је почела да сише. Лавица није била непријатељски
расположена. Напротив, била је толико благе нарави. У
први мах је помислила да је њено младунче, а онда је, по
начину сисања схватила да је у питању сироче. Матерински
је прихватила Ату. И једна и друга биле су срећне. Живот
им је ипак учинио услугу да пронађу једна другу. Ата је
осетила мајчинску љубав, а тигрица је у њој имамала своје
изгубљено чедо.
Наравоученије: Несрећа и патња зближавају чак и оне
који не гаје позитивна осећања једни према другима и
омогућавају да се туга заједнички лакше прболи!
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Слобода
Свакодневно над морем, галеб Галенко је размишљао:
Да ми је да се винем високо, високо небу под облаке – до
слободе... да ми летење буде занимање и увек занимљиви
изазов. Овако као да живим да само кљуцкам храну
остављену на обалама и палубама бродова. Како би било
лепо винути се до бескрајних висина... Питаћу другаре
шта они мисле о мојој идеји.
Кренуо је одмах у акцију. Другари су били одушевљени.
Вешти Галенко их је подучавао уверавајући их у своју
истину да је слобада најважнија ствар у животу. Први се
завитлао према горе. Друштво је полетело за њим у модре
висине уз велику писку и грају, у своју слободу.
Радости није било краја!
Наравоученије:
Слобода је узвишена; њој се непрекидно тежи!
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Савест
Ништа топлије и лепше од сна. Али кад се Милије тиче,
то у последње време и није баш тако. Само што заспи,
одмах почне ружно да сања. Море га ти снови, муче,
притискају...
Ево баш синоћ, тек што је затворио очи, скочи на њега
један огроман паук.
— Охо, спаваш! И то слатко! Као да ништа на савести
немаш?
— Да, спавам – прозбори Милија.
Милији се, у ствари, само учинило да је рекао нешто.
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Уста је отварао, али то је било неко неразговетно мрмљање.
— А, шта мислиш? Спава ли она паучица мама којој си
данас откинуо ногу и једном дугом гранчицом покидао
љуљашку у којој су спавали њени тек рођени паучићи.
Једног си притиснуо и уживао у његовом грчењу и
копрцању. Онда си померио гранчицу и он је пао? Уживао
си у томе, а?
Појавише се мали паучићи. И већи. Почеше да изилазе
из свих ћошкова, да висе на танким нитима са сваке стране.
А онда, поново зачу онај језиви и пискав глас:
— Хоћемо ли, народе паучки?
— Хоћемо! Сад ће он видети свога бога!
— На посао! Сложно прионимо!
Почели су , уз цику и вику, да - да уплићу, да преплићу...
Један другом додају нити…Дружина сложно тка – мрежа
расте. Прекрива му најпре лице, а онда целу главу, па тело.
Милија се копрца и запомаже.
— Немојте! Не, нећу никад више! Никада!
— И да хоћеш, нећеш моћи, јуначино!
Милија онда почиње да вришти наглас, да зове у помоћ.
Најпре неразговетно, а онда сасвим јасно.
— Тата! Мама!
И један и други су га чули и усплахирено утрчали у собу.
Угледали су Милију унезвереног и згрченог како дрхти на
средини кревета.
Топли мајчин загрљај и заштитнички татин глас вратили
су Милију у стварност.
Његово ‘’никад више’’, ‘’нећу никад више’’ бивало је све
тише и тише... Али, није издржао – бризнуо је у плач.
Наравоученије: Кад видиш да си погрешио, покај се.
Никада више то нећеш учинити. На грешкама се учи!
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Селидба
Поприлично је зајесенило. Дани кишни и магловити.
Ветар се поиграва са пожутелим лишћем њишући гране и
крошње воћака.
Чудни цвркути привлачили су пажњу. Црне покретне
лепезе, веће и мање, помахнитало су кружиле около. Једна
од њих просто се суновратила на грану покисле трешње.
Изгледала је уплашено. Њено жалостиво цвркутање
личило је на јецаје.
Снебивање прекиде снажнији и продорнији цвркут.
Уз ону тужну ласту стаде још једна ласта. Била је већа и
снажнија, са дужим репом. Уплашена ласта се разведри.
Цвркут јој постаде веселији. Радосно се приби уз
новопридошлу и завуче главу под њено крило. Онда се
нежно додирнуше кљуновима.
Тугу замени радост. Каква срећа!
Било је јасно. У припреми селидбе у неке далеке крајеве,
једна ласта је на тренутак изгубила свог пртнера. Страх и
панику пренела је и на остале ласте.
Али, сада је све било у реду.
За тили час сјати се на околно дрвеће, жице и кровове
још много ласта. Почеле су, једна по једна, најпре тихо а
онда све јаче, да цвркућу. Очијукале су тако међусобно
једно време. Нешто важно су се договарале, то је било оч
игледно.
Онда све прхнуше у један мах и изгубише се изнад
градских кровова.
Наравоученије: Оданост и верност су важне животне
особине!
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Суседи
На сред шуме је била пољаница , зелена, шарена – прелепа.
У њој је живела препелица. Мала, слатка, симпатична
птица, звана траварица јер је волела да живи у трави.
Управо је била заокупљена великим послом. Правила је
свој дом, свијала је гнездо. Брзо је то и спретно урадила.
А онда је хтела да оствари најузвишенији животни циљ.
Хтела је да постане мајка. Најпре је снела планиран број
јаја, а онда села на њих, грејала их и стрпљиво бројала дане.
Бринула је и стрепела како ће се завршити све то,
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нарочито због тога што би прелепа ливада ускоро требало
да буде окошена. Чула је људе кад су долазили да је обиђу.
Имала је она и своје драге добре суседе који су бринули
о њој. Међу њима се нарочито истицала насмејана и
весела бела рада, на којој су свакодневно, нарочито ујутру,
блистали бисери росе као раскошан вилин вео. Она је, у
ствари, била добра вила која је будним оком мотрила на
свју драгу пријатељицу и на околину.
Косци су дошли баш на дан када је величанствени догађај
почео да се одвија. Бела рада је брзо реаговала. Позвала је
све травке и цветиће. Почело је тихо шапутање. Договор је
пао и пронео се до најудаљенијих травнатих становника.
Када су се косци приближили ливади и укључилчи своје
косилице, одједном је из траве излетело на хиљаде инсеката,
осица, ситних неких мува, убојитих стршљенова, скакаваца,
зрикаваца... Почели су да нападају људе са свих страна.
Нису одустајали. Морали су да их натерају да одложе
рад, оду и дођу неког другог дана.
Људи су били толико изненађени да нису могли да се
снађу. Нису нашли начина како да се бране. Побегли су
главом без обзира уз довикивања: „ Доћи ћемо за неки дан.
Ваљда ће дотле отићи одавде у неку другу ливаду“.
Бела рада и остали пријатељи били су срећни.
Најсрећнија међу њима нова мајка препелица. Испод
њених топлих крила било је девет слатких птића
препелића. Срећна мајка их је након ненедељу дана одвелa
одатле. Њени драги и мили пријатељи са белом радом на
челу испратили су их здраве и срећне у нови живот.
Након неколико дана људи су дошли и обавили посао.
Никада нису открили ша се то збило на њиховој ливади.
Наравоученије: Суседи су неопходни као и породица!
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На путу врлина уз
басне Вере Цветановић
Један од најозбљнијих и најодговорнијих послова је
писати књигу за децу.
Књиге за децу имају веома важну улогу у одрастању и
формирању личности детета.
Да би књига била интересантна за најмлађе читаоце
потребно је да има занимљиву и динамичну причу, да држи
пажњу, да није предуга, и да их притом, на ненаметљив, а
јасан начин припреми за живот који чека на њих.
Баш таква, писана по мери детета, је књига „Причај ми,
молим те“, 25. јубиларна књига Вере Цветановић.
Имајући у виду да је читав свој радни век провела са
децом, одлично познаје њихову психу и зато као врстан
књижевник одабира басну када се мало ко у овом
савременом тренутку упуста у авантуру писања ове
књижевне врсте. У њима она алегорички црта односе међу
људима, изругују људске слабости и мане и даје моралне
поуке.
Деца воле животиње. Кроз њихове дијалоге на
непосредан начин Цветановић упознаје децу са све чешће
заборављеним врлинама које треба да красе њихову
личност.
Да им непосредно саопшти поуке које ће њихов живот
учинити лакшим и лепшим, безбрижнијим, јер мудрост
је, како каже Јежић Боца, да : „У животу мораш тражити
решење и прилагођавати се ситуацијама.“
Таквом животу нас уче басне, подједнако важне за оне
који тек треба да закораче у живот, али и за оне који им те
басне читају, да их подсете на вредности које, нажалост,
савремени тренутак све чешће гута, потискује и брише.
Збирка „Причај ми, молим те!“садржи 18 басни писаних
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јасним, једноставним језиком у дијалогу. Реченице су
језгровите и кратке.Садрже ритам и игру речи који држе
дечју пажњу. Свака басна је кратка авантура која васпитава
децу како да се понашају у одређеној ситуацији и свака се
завршава срећним крајем у којем добро побеђује зло и
искушење. Имају преносно, поетизовано значење. При том
води рачуна да почетно слово властитог имена животиње
јунака у басни буде исто као и почетно слово врсте којој
припада. На тај начин она гради малу енциклопедију
животиња која, за најмлађие читаоце којима је и намењена,
представља праву ризницу.
Басне Вере Цветановић прате илустрације које и
визуелно појачавају доживљај прочитаног.
Илустрације су нека врста коментара на текст, допуњују
га, урезују у свет деце која најлакше визуелно примају.
Јунаци у њеним баснама су јасно истакнути. Неки од
њих су: Мравенко, зрикавац Зане, галеб Галенко, антилопа
Ата, веверица Веца, даброви Зука и Тика, вук Вуле, жабица
Жака, кртица Цица, лабудић Лане. Међу бројним поукама
издвајам: „Не изазивај невољу, јер ти може доћи главе!“,
„Пријатељство је право богатство!“, „Помогни немоћнима
и радуј се!“, „Ко другоме жели зло, сам ће га доживети!“,
„Помогни старијима, јер ће и теби некада затребати
помоћ!“, „Непромишљеност може бити врло непријатна и
по себе и по друге!“.
Детлић Деле спашавајући црва Црвка поручује: „ Није
све у снази, већ у добром срцу!“ То добро срце краси
Веру Цветановић, и то је оно што је очигледно, што
њено стваралаштво чини препознатљивим, а њено срце
видљивијим: „Добро срце чини чуда – доброта је најлепша
особина!“.
Вера Цветановић овом књигом упућује на заједништво
и опомиње: „Не изазивај невољу, јер ти може доћи
главе!“,„Непромишљеност може бити врло непријатна и
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по себе и по друге!“, “Несрећа и патња зближавају чак и
оне који не гаје позитивна осећања једни према другима и
омогућавају да се туга заједнички лакше преболи!“, „ Кад
видиш да си погрешио, покај се. Никада више то нећеш
учинити. На грешкама се учи!“, „Оданост и верност су
важне животне особине!“.
Слоница Цана поручује: “Новорођенче је највеће
богатство!“, а највећи поклон за њега су приче уз које ће
одрастати и учити како „човек да буде“. Неке од њих су
и басне са поукама смештене између корица књиге Вере
Цветановић „Причај ми, молим те!“. И „причајте,“ без
оклевања, јер врлине треба учити од најранијег детињства,
оне „не цветају“, али „плодове рађају“.
Проф. Драгана Пешић Главашевић,
најбољи школски библиотекар Србије,
добитник награде „Мина Караџић” за 2018. годину
У Нишу, 15. фебруар 2019. године
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Вера Цветановић
Професор српског језика и
књижевности, бави се уређивачком
и новинарском делатношћу (била
главнииодговорниуредник„Лужничких новина, Радио Бабушнице.
Сарадник је „Просветног прегледа“;
у уредништву дечјег листа „Витез“ и
„Педагошке праксе“), рецензуром,
лектуром и уређивањем књига;
покретач је и главни и одговорни
уредник школског листа ‘’ Ђачке искре’’. Организатор и
рализатор ‘’ Мале песничке школе ‘’, из које су изнедрена многа
литерарна остварења и четири зборника дечје поезије.
Пише песме за децу (неколико песама је компоновано) и
одрасле, хаику, приче, драме, есеје, стручну литературу... (
превођена на бугарски, италијански, енглески, француски
језик). Сарадник је више листова, заступљена у многим
часописима, зборницима, престижним антологијама.
Добитник је и носилац стотинак награда и признања
(неке од значајнијих: Вукова повеља, Доситејева награда,
награда Васа Пелагић, Бранка Миљковића, Светосавска
повеља, Витезова златна повеља, на Конкурсу за најлепшу
љубавну песму награђена издавањем и штампањем
Збирке љубавних песама под насловом „Мелодија облака“,
“ Запис“ Горњи Милановац, Награда Милорад Цумбо у
Астралији…Специјалне награде у Италији)...
У опусу стваралаштва двадесет четири књиге ( поезија
за децу и одрасле, проза, Граматички приручник „Ја знам
граматику“ за ученике од првог до четвртог разреда,
есеји...).
Члан је Удружења књижевника Србије.
Живи, ради и ствара у Бабушници и Нишу.
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