ОТВОРЕН ОГРАНАК БИБЛИОТЕКЕ У ВРАЧЕВИЋУ
Радујемо се јер се отворило још једно место за дружење са књигама. Књиге су наши
најбољи другари! Градска библиотека је отворила огранак библиотеке у Врачевићу.

10.10.2011. у Врачевићу, представници Градске библиотеке Лајковац свечано су отворили
свој огранак у просторијама Основне школе „Миле Дубљевић“ у Врачевићу.Пресецањем врпце
наш познати књижевник Радован Бели Марковић отворио је огранак. Наша драмска дружина
припремила је пригодан програм. Својим сценским наступом „Село весело“, шаљивим

причама из сеоског живота,

Село весело
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Него људи и жене , знате ли ону нашу баба Живку?
Сви : –Знамо, како не бисмо знали!
Шта са њом?
Па , рекли јој укућани
Ти ћеш,баба ,од данас чувати овце!
Нећу , децо!
Што нећеш?
Лакше је мени једном казати нећу, него до краја живота викати: пр-пр-пр-пр...
Е , та јој је добра! Опасна баба!
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(Милован-отпије гутљај , стресе се и гледа у чашицу):
– Је ли , Миловане, а што ошиша овна , па ти иде го усред зиме?
– Боље да иде го ован, него ја!
– Право кажеш! У твојој кући један ован мора да буде го у сред зиме
–

♪☺
Било је то у оно веме кад су још свеци земљом ходали. Код једног човка заноћи
убоги просјак. Кад је свануло, вели просјак:
– Чуј, домаћине, ја сам чаробњак који се прерушио у просјака! Идем по свету и
искушавам доброту људи.Пошто си ме лепо угостио,желим да те наградим, али
пази све што ти добијеш,да би ти радост била већа, добиће двоструко твој комшија.
Рецимо, ако , ти пожелиш велику кућу, твој комшија ће добити две.Хајде, реци шта
би волео да ти учиним?
Сељак се мало замисли , па ће рећи:
– Ја бих највише волео да ми цркне крава!
– Хаха-ха-ха...шта сам вам рекао? Кад чујем сељака да пева, знај, или је пијан , или
је његовом комшији црко телевизор после гарантног рока!

Били смо им занимљиви!

Успели смо да их насмејемо: Били смо баш добри!

Милица: Ајде , зете, кажи и ти нешто!
Никола: А шта да кажем?
Милица: Нешто гукни да ти чујем глас. Човек си , ваљда умеш нешто да кажеш? Ниси ,
боже ме прости, у штали! Тамо се ћути , а у кући се говори...
Никола: Добро, бабо, ево баш мислим , кад би се ова ваша велика кућа запалила, ала би то
велики дим био!...
Милица: Језик прегризао, зар не знаш ништа паметније?
Никола: Мислим, да си ти лане умрела, деда би већ годину дана био удовац!
Милица: (крсти се и виче пу-пу-пу )Будала се не сеје! Од будале семена нема, она сам
никне.
Никола се као наивно смеје и намигује другим мушкарцима.

И нама се допало у Врачевићу. Лепо су нас дочекали као праве зведе!

