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MEDVEDOVA USPAVANKA

MOJ PRIJATELJ PIKI JAKOB

Brunda, gunda prva runda:
celi svet dam za med.

V nekem mestu, v neki hiši
majhen medved je doma,
tam sedi v medvedji šoli,
razne igre se igra.

Brunda, gunda druga runda:
brez besed ližem med.
Brunda, gunda tretja runda,
brunda, gunda zadnja runda:
prazen lonec, kunigunda,
vsega konec in šah - mat!
gremo spat.

SLONOVA USPAVANKA
Spančkaj, spančkaj! Prej samo
se nasloni na drevo!
Stoj in spančkaj, fantek slonček,
pa dobil boš poln lonček
mleka kokosovega
in povrh dva dateljna
in če boš še bolj zaspan,
še ogromen šop banan,
da postal boš takšna sila
kot dva strašna krokodila!

PINGVINI

Z očkom se po mestu vozi,
z mamo v trgovino gre,
sestri naloge popravlja,
meni pravljico pove.

V belih srajcah, v črnih frakih
se prestopajo pingvini.
Radi bi se zasukali,
po plesišču na gladini.

To je Piki, naš prijatelj,
s polno torbico norčij,
gremo z njim
v medvedjo šolo,
se zabavat tudi mi!

A četudi jih podplati
od nestrpnosti srbijo,
v belih srajcah, črnih frakih
na obali obsedijo.
Gizdalini se bojijo,
da bi čevlje si zmočili,
v belih srajcah, črnih frakih
bosi naokrog hodili.

ŽABE

NAŠA MUCA

Žabe svatbo so imele,
zbrane od sosednih mlak,
jedle, pile so in pele,
rega, rega, reg, kvak, kvak, kvak, kvak.

Naša muca,
muca mala,
je pa mamica
postala.
Mlade mucke
je dobila,
na podstrešje
jih je skrila.
Tu jih varuje,
neguje,
da še miške
več ne čuje.
Včasih jih
v obisk pripelje
in zamijavka
svoje želje:

PIKAPOLONICA

Skokica nevesta mlada,
ženin bil je dolgokrak;
rajala oba sta rada,
rega, rega, reg, kvak, kvak, kvak, kvak.

Pika, poka, Pikapolonica, to sem jaz.
Suknjica rdeča, nekaj črnih pik,
res nisem velika kot sosedov bik,
toda vsak, ki me pozna, prav zares me rad ima.

Po večerji zavrte se,
ko je bil že pozen mrak;
rajajo, da vse se trese,
rega, rega, reg, kvak, kvak, kvak, kvak.

"Mijav, mijav,
deca moja veka,
mama nima
dosti mleka."

Če ga bo pri nas
dobila,
štiri mucke
bo vzgojila.
Štiri muckekonec miši,
pa bo red
in mir pri hiši!

ŽABJA ŠOLA

Živi ženin naš z nevesto!
Glas povzdigne Krakuš svat,
zagrmi jih kakih dvesto:
rega, rega, reg, kvak, kvak, kvak, kvak.

MAJHNA ŽABA SREDI MLAKE
SE UČI REGLJATI.
A REGLJANJE JE UMETNOST,
»R« JE TREBA ZNATI!
PA SE TRUDI ŽABJA MAMA:
»RIBA, RACA, RAK.« ŽABICA PA
KAR PO SVOJE: »LEGA, LEGA, KVAK.«

INTERVJU

LEPA MUCA IN LEPI MUC
Lepa muca in lepi muc
sta na streho splezala,
ko je padla črna noč,
zvezdice sta gledala.
Miške male so škrebljale
po vsej hiši,
ker če muca je na strehi,
nič ne sliši.
Miške v kuhinji so v luknjo
se poskrile,
ko je muc telebnil s strehe
med koprive.
Miške male so se zbrale,
poslušale so
mjau, mjau, mjau, mjau,
ko se muc je iz kropriv pobral.

PESMICA O ČRIČKU
Čri-čri, čri-čri, čriček
v lepi suknjici,
v soncu je ves griček,
on pa spava v luknjici.
“Čri-čri, čri-čri, čriček,
kdo te v spanju straži?”
Vpraša ga fantiček,
s slamico ga draži.
Dreza ga fantiček
okrog nosa s slamico,
čri-čri, čri-čri, čriček
že zapušča jamico.
In: čri ...čri ... čez griček
čriček peti skuša;
skril se je fantiček,
pesmico posluša.

Tisti maček, ki sijajne
brke nosi preko ust,
je pobasal svoje cajne
in šel k morju na dopust.
Davi v strgani opravi
je brez brk prišel domu,
pa se k njemu v dom odpravim:
“prosim kratek intervju.”
In mi pravi: “to napiši:
pasja noga tak doupst!
Je že bolje v naši hiši,
kjer so miši blizu ust!
Voda slana, slaba hrana,
šli so brki - kar poglej!
Vsa reklama prazna slama,
tako morje - fuj in fej!”
To dejal je maček stari,
ko se vrnil je domu
in z nogo, da ni kak lari-fari,
mi podpisal intervju.

VESELA RIBA

MRAVLJIŠČE

Riba je stara
in je zobe izgubila.
Šla je k zdravniku,
da bi nove dobila.

Hišo v gozdu smo našli,
čisto zapuščeno.
Mar doma nikogar ni?
Vprašajmo vseeno.

Sedla je riba preplašeno
pred zdravnika
in ta ji je v usta zataknil
dva majhna glavnika.

Kdo živi v tej hišici?
Mravlje, mravljice marljive.
Glejte, vsaka kam hiti,
vse poti so žive.

Riba je srečna,
ker je spet zdrava.
zjutraj veselo
po morju plava.

Komaj zjutraj se zbude,
že gredo na delo,
šele v mraku pohite
spet domov veselo.

In ko zbudijo se
ribice nasmejane,
skočijo materi ribi
skoz usta - in so počesane.

SRNA
Ste jo videli že, srno?
Še nikdar? Ojoj.
Potlej morate v srebrno
noč z menoj.
V hosto bomo zaklicali:
srnica, kje si?
Kruha bi ti radi dali.
Lačna si.
In prišla bo - sloka, nežna skozi brezov log
in nam jedla bo hvaležna
kruh iz rok.

KDO BO Z NAMI ŠEL V GOZDIČEK
Kdo bo z nami šel v gozdiček,
tja v gozdiček pod grmiček?
Kdor boji se, hitro skrij se,
ker prihaja jezni lev,
jezni lev “rebrazmlel”.
A za levom medved mlad,
medved mlad “plesalrad”.
A za medvedom mrki volk,
mrki volk “zobodolg”.
In za volkom še lisica,
ej, lisica ta tatica!
Za lisico sivi zajček,
sivi zajček “zeljekrajček”.
In za zajčkom sam dihur,
sam dihur “rabeljkur”.
Za dihurjem majhna miš,
majhna miš “tecimiš“.
In za miško kup bodic skrijmo se! - to je ježek,
hudi stric!

DEDEK JEŽEK
KAMELA
Vsa v solzah je prihitela
v joj bolnišnico kamela.
Doktor naj jo operira,
nič naj noža ne izbira.
Vse prav rada pretrpi,
da le grbe se znebi.
Slavni doktor jojboli,
ji pri priči pušča kri.
Sedem dolgih dni se celi
trda koža na kameli.
Osmi dan je zopet zdrava
kakor nekdaj bistroglava.
Operacija je uspela,
saj ostala je kamela,
Pa čeprav gre zdaj na pot
tja v puščavo kot velblod.

Ježek, ježek, gozdni dedek,
dober dan!
Kaj pa delaš, kaj boš šival
ves s šivankami obdan?
“Toplo suknjico za zimo
bom sešil,
v nji bom ležal na zapečku,
ko bo mrazek bril.”
Ježek, ježek, gozdni dedek,
vse povej, da tudi mi
bomo suknjico sešili,
da nas mrazek ne dobi!
Pa se ježek v klobčič zvije
in se z griča zavali:
“ej, takole šivam suknjo,
pa šivajte jo še vi!”

MAČJA VESELICA

KDO ZNA?

Mačje tete, mačji strici
zbirajo se k veselici.

Mačka stika okrog hiše,
miška v luknjo jo po...

Na terasi mlekovira
slavna mačja godba svira.

Petelinček putko čaka,
koklja v gnezdu koko...

Muce milo se smehljajo,
se za mačji bal ravnajo.

Kužek zdirja preko praga,
goska na ves glas za...

Najprej je na vrsti valček,
ki ga vodi mojster palček,
Potlej hitronogi jumbo
naroči poskočno rumbo,
A debeli muc karambo
pleše čačača in sambo.
Mačja godba brez oddiha
gode, bobna in sopiha.
Mačke, suhe in zalite,
plešejo kakor navite.
In, šele ko sonce vstane,
vrnejo se v mačistane.

Krotka golobica gruli,
nikdar siti pujsek...
Račka v luži hrano išče,
vrabcev polno je dvo...
V hlevu rezgeta konjiček,
buta v vrata mlad koz...
Naša meta v hlev pokuka,
lačna karavica za...
Gospodinja žgance kuha,
v sobi spita dva le...

KRAVA IN TRGOVINA
Pride krava v trgovino,
založeno res obilo,
bulji v porcelan, zlatnino,
milo, ure, torbe, svilo,
v dolgem repu z repom maha,
dokler prodajalka plaha
le ne vpraša čudno kravo:
“krava, prosim, kaj želijo?
Kar želijo, to dobijo.
Torej kaj želijo?” “Travo.”
“Ampak, milostljiva krava,
tu se ne prodaja trava.”
“Čudno, česa ne poveste!
Kaj pa potlej tukaj jeste?”
“Žemlje, sir, meso, med, juhe ...”
“Bogme, jeste kakor muhe.”
Pa se krava je obrnila
in se nikdar več vrnila.
“No, kako je?” vol jo vpraša.
“Nič ni v mestu, slaba paša.”

KUŽA PAZI

MIŠKA

Kuža pazi, z repkom miga,
vstane, leže, tačko da.
Hišo čuva, jezno laja,
če nikogar ni doma.

Jaz sem mala miška,
saj me vsak pozna.
Moja stara hiška
luknji dve ima.
Škrap, škrap, škrap,
grem z dežja pod kap.

Ko pa Jurček cicibanček
truden se odpravi spat,
kuža naš pred vrata leže,
da ne vzame jurčka tat.

SINIČKA SE JE USEDLA
Sinička se je usedla gor na drobno vejico
in je zapela vsa vesela: cicicicido.
Oj, kaj že poješ, ptička moja, pesem to lepo,
ko nam še zunaj zima kima: cicicicido?
Sinička se je zasmejala, rekla je tako:
pomlad s seboj sem pripeljala: cicicicido!

Skozi prvo luknjo
veter se podi,
a pri drugi luknji
črni muc preži.
Škrap, škrap, škrap,
grem z dežja pod kap.
Včasih dežek pada,
mokro je povsod,
jaz pa mala miška
grem na dolgo pot.
Škrap, škrap, škrap,
grem z dežja pod kap.

GOSENICA
ZAJČEK
ZAJČEK
Zajček dolgoušček,
bel imaš kožušček,
dolge uhlje, ostre zobke,
smrček črn, repek siv.
S kravico stanuješ,
z zajčkom poskakuješ,
repo glodaš in korenje,
deteljico in krompir.
Vsakemu uideš,
k meni zmeraj prideš,
prst povohaš, ga obližeš,
potlej pa vesel zbežiš.

Sem repko zajček mlad,
si zobke čistim rad,
posebno še zvečer,
po jedi venomer.
Mi za bonbone ni,
le repa mi diši.
Moj dom sta dol in breg,
zobje kot beli sneg.
Sem repkozajček mlad,
si zobke čistim rad,
posebno še zvečer,
s kratčko venomer.

Gosenica je lezla
počasi na drevo,
pomigala na dolgo,
pomigala kratko.
Primigala je k meni,
v lonček sem jo dal,
nikar mi ne pobegni,
zažugal sem, dejal.
Ko v lonček sem pogledal,
je notri ni bilo,
pred oknom pa je letal
metuljček prelepo.

RAC RAC RACMAN
Rac rac racman, kam racaš?
Rac rac racman kaj mi daš?
Pa povem tri kje je mlaka,
kje te tvoja račka čaka.
Račka žabice lovi, tebi tri in sebi tri.

ŽABJA ŠOLA
MALA ŽABA SREDI MLAKE
SE UČI REGLJATI.
A REGLJANJE JE UMETNOST,
»R« JE TREBA ZNATI!
PA SE TRUDI MAMA ŽABA:
»RIBA, RACA, RAK.«
ŽABICA PA KAR PO SVOJE:
»LEGA, LEGA, KVAK.«

?? - janez bitenc
(kvak, kvak...)
Žaba, žaba rega ,tudi jaz bi regal, kakor ti.
A me lahko naučiš?
Žaba rega, žaba rega, rad bi rega,l kakor ti ,
daj nauči, daj nauči, tudi mene regati,
daj nauči, daj nauči, tudi mene regati.
(skačeš)
Zajček, hej, zajček, ustavi se,
tudi jaz bi rad tako skakal.
Nauči še mene tako skakati, prosim.
Dolgouhec, dolgouhec, rad bi skakal, kakor ti,
daj nauči ,daj nauči, tudi mene skakati,
daj nauči, daj nauči, tudi mene skakati.
(mjav, mjav)
Muca, prosim, muca, prosim,
nauči še mene tako lepo mjavkati.
Tudi jaz bi tako mjavkala.
Muca maca, muca maca,
rad bi mjavkal, kakor ti,
daj nauči, daj nauči tudi mene mjavkati,
daj nauči, daj nauči tudi mene mjavkati.
(ia, ia..)
Osliček, hej, osliček, daj nauči,
daj nauči še mene rigati.
Hej osliček, hej osliček, rad bi rigal kakor ti,
daj nauči, daj nauči tudi mene rigati,
daj nauči, daj nauči tudi mene rigati.

PET MAJHNIH RAČK
- R. Krajnčan

Pet majhnih račk šlo je na potep,
daleč čez devet gora,
mama kliče ga ga ga štiri račke so doma.
Štiri majhne račke...
Tri račke so doma
in odštevaš do :
... zdaj nobene ni doma.
Uuu, račke brž domov.
Ata racman je pa hud.
Gremo še enkrat!
Tri, štiri: pet majhnih…

RAČKE

RAČKE

Mokre račke iz vode
priracale so na breg,
stresle vse s perutmi so močno,
a zatem otreslo so
si še rep na moč skrbno, potlej pa zagagale so še.
Kljunčke že odpirajo se med sabo gledajo
racman zletel je naprej pred nje,
če racale bodo le prepočasi čez polje
sam drugam pač gre, ga, ga, ga.

S prsti kljunček narediš
in s komolci poletiš,
z ritko migaš sem in tja,
gagagaga.

Zaplešimo kot mokre račke,
zarajajmo vsi naokrog,
čeprav močno so blatne tačke
racajmo skupaj čez dol in log.

V krogu račka zdaj stoji,
urno hitro en dva tri,
vsakdo naj se zavrti,
gagagaga.
In če kdo je še zaspan,
in še siten in bolan,
naj bo račka vsaj en dan,
gagagaga.

S prsti kljunček narediš
pa s komolci poletiš,
z ritko migaš sem tja
bod'mo račke zdaj kar vsi, hitro urno en dva tri
vsak se z nami zavrti ga ga ga

Res lepo je račka bit,
v vsaki luži imaš za pit,
nikdar lačen, vedno sit,
gagagagga.

To zares lepo je
če smo račke vsi,
radi se imamo
pa čofotamo
se vsak smeji.

To zares lepo je,
če smo račke vsi,
radi se imamo,
pa čofotamo, se vsak smeji,
gagagaga.

KROKODIL
V afriki je reka nil,
reka nil.
Notri plava krokodil,
krokodil.
Prav hudobno se drži,
se drži.
Ven iz reke nos moli,
nos moli.
Proč od nila, psiček mlad,
psiček mlad.
Č bi dalje živel rad,
živel rad.
Kaj bo z mamo, vprašam te,
vprašam te.
Če te krokodil požre,
te požre?

KROKODIL
Jaz sem strašen krokodil,
iz ogromne reke Nil,
jaz sem strašno huda zvir,
kdor me sreča plane v dir.
Imam rep, oči rdeče,
jezik dolg, zobe štrleče,
čisto vsak se me boji,
zato se pazi tudi ti.
Banana zmečkana, ha, ha, ha,
zgodba je končana, ha, ha, ha,
majhni krokodilčki naj mamic se držijo,
veliki krokodili neveste naj lovijo.
Banana zmečkana, ha, ha, ha,
zgodba je končana, ha, ha, ha.

DIDEL DIDEL DAJČKA

VRABČEK ČAKA MAMICO
Vrabček čaka mamico,
stiska se ob vejo,
mama po proso je šla
tja za živo mejo.
Pa je vrabce srečala,
dolgo klepetala,
vse proso za sineka
sama pozobala.

ZAJČEK AL’ SE ME BOJIŠ?
Zajček al’ se me bojiš,
ko od doma tak hitiš?
Skočim sem, skočim tja
in tako sem spet doma.
“V gozdu čaka lovec skrit,
ti ne veš kako je zvit.“
“V grm urno se z glavo,
bom potisnil, glej tako!“
“Zajček ljubi, čuvaj se,
kaj če v zanko te dobe?“
“Nič zato, saj lahko
bom pregriznil hitro jo!“

Didel didel dajčka!
Mi imamo zajčka.
Noge ima štiri,
niso nič pri miru;
z glavico jih liže
in z ušesi striže;
pa oko le enodrugo je skaženo.
Didel didel dajčka!
Mi imamo zajčka;
toda njemu taka
ni kot drugim dlaka.
Kakor drugim klaje,
njemu se ne daje;
zajček nenavaden,
prav nikdar ni gladen.
Komur v misel kane,
lahko ga ugane.
K stricu z mano pridi:
s prstom on na zidi
kaže tega zajčka,
didel didel dajčka.

GANGSTER ČOMBE

PETELINČEK

Ko se noč spusti na mesto, kdo hiti čez mačjo cesto,
to je strašni ropar Čombe, ki nastavlja pasje bombe.
Z masko si zakriva lice, v šapah nosi pokalice,
naj bo pošta ali banka, pri obeh je stalna stranka.

Povej, petelinček, zakaj tako hitiš?
Namesto, da bi spal, navsezgodaj nas iz sna budiš?
Povej, petelinček! Zakaj?

Muce, Mace, mačka zvita, pa ga zmeraj ulovita,
Čombe mora s prazno vrečo za rešetke v mačjo ječo.
Muce, Mace, mačka zvita, pa ga zmeraj ulovita,
Čombe mora s prazno vrečo za rešetke v mačjo ječo.

ČRIČEK
Čri-čri, čri-čri,
v prvem ze mraku
v črnikastem fraku
pesmico svojo drobi.
Čri-čri, čri-čri!
Tole ni ptiček,
to je le čriček;
poje vse dni in noči
Čri-čri, čri-čri,
v jesen od spomladi
ga slišimo radi,
ko zlato grozdje zori.
Čri-čri, čri-čri,
trgatev je mimo.
Med mrzlo pa zimo
čriček pod zemljo zaspi.

Skoraj dan je že, prelep, zakaj bi spal?
Raje bom glasno zakikirikal
in ves dan za koruznimi zrni stikal!
Po dvorišču se bom lahko šopiril,
in svoje pisano perje razkazoval.
Kokoške bom večkrat preštel,
jim tu in tam še kaj zapel
in jih pred lisico varoval.
Zvečer pa bom šel med prvimi spat,
le putke še priženem domov.
Ko pa zjutraj spet posije sonček zlat,
vas vse spet zbudim, ker dan bo nov.

MAČEK FALOT
Je živel en maček in bil je falot,

po svetu je hodil kot velik gospod.
Vsem mucam je dvoril in vodil jih v bar,
v tujini zapravljal je mačji denar.
Sezidal je hišo, kaj hišo, cel grad,
in v njem se šopiril košat in bogat.
Že marsikak maček vse to je počel,
nazadnje se v lastne je zanke ujel.
Naš maček pa bil in ostal je gospod,
ker bil je en velik prebrisan falot.
Naš maček pa bil in ostal je gospod,
ker bil je en velik prebrisan falot.
Sezidal je hišo, kaj hišo, cel grad,
in v njem se šopiril košat in bogat.
Že marsikak maček vse to je počel,
nazadnje se v lastne je zanke ujel.

MALI LUMP
Jaz sem lump, mali lump
vedno rad ušpičim kaj,
pozvonim in zbežim
ali sol ti dam v čaj.
čevlje rad skrijem ti,
ko se najbolj ti mudi tvoji jezi od srca se smejim.
Nagajam rad vsem ljudem,
nagajam rad, čeprav ne smem,
poreden sem, ubogam ne.
Nagajam rad, nagajam vsem,
nagajam ti, ker sem še mlad,
ubogam ne, a vem, da to ni prav,
da to ni prav.
Jaz sem lump, mali lump,
res poreden sem za dva;
svoje sobe ne pospravim,
kadar mame ni doma.
Vedno rad ustrašim te
ali pa te požgečkam tvoji jezi od srca se smejim.
Nagajam rad vsem ljudem,
nagajam rad, čeprav ne smem,
poreden sem, ubogam ne.
Nagajam rad, nagajam vsem,
nagajam ti, ker sem še mlad,
ubogam ne, a vem, da to ni prav,
da to ni prav,
a vem, da to ni prav.

MALI MUC
Moj mali mucek, lisasto rjav,
tri dni že išče, muco svojih sanj.
Tam za vogalom, strašni je mačkon,
ki čuva Belko, ljubko mačkico.
Moj mali muc zaljubljen je,
za Belko bije mu srce,
ne ve kako bi prosil jo za šapico.
Moj mali mucek, lisasto rjav,
zdaj žalostno sedi in gleda v dalj.
Moj mali mucek, čisto je sanjav,
oblake šteje, družba ni mu prav.
Ves dan poseda, prede in miži
in še bonbonov se dotaknil ni.
Moj mali muc zaljubljen je,
za Belko bije mu srce,
ne ve kako bi prosil jo za šapico.
Moj mali mucek, lisasto rjav,
zdaj žalostno sedi in gleda v dalj.

PAJEK
V KOTU ZA OMARO
DELAVČEK ŽIVI,
MAJHEN JE KOT PIKA,
VENOMER HITI.
NITKE KOMAJ VIDNE
V MREŽO TANKO STKE,
MAMICA PA Z METLO
HITRO JIH PODRE.
PAJEK, PAJEK, HITRO Z MREŽE,
DA TE METLA NE DOSEŽE. (2X)

Bitsy Spider song : lyric
Itsy Bitsy spider climbing up the spout
Down came the rain and washed the spider out
Out came the sun and dried up all the rain
Now Itsy Bitsy spider went up the spout again!
Also known as Incy Wincy Spider!

PAJEK
Mali hitri pajek
plete nad vodo,
ko se ulije dežek,
ga kaplje odneso,
nato posije sonček
in posuši zemljo
in mali hitri pajek
spet plete nad vodo....

Maček Muri
Muca Maca je zaspanka,
prava mačja parižanka.
Spala bi, če bi se dalo,
do večerje in še malo.
V svoji mali mačji hiši
nič ne vidi, nič ne sliši,
dokler telefonski zvonci
je ne vržejo pokonci.
Najprej kliče jo veliki
in učeni maček Miki.
vpraša jo: “kako je s tabo?”
Maca reče: “Hvala. Slabo.”
Komaj odloži slušalko,
oglasi se muc Mijavko.
Govori in sploh ne neha.
Maca zraven glasno zeha.
In že kliče krasni Pepe,
ki frizira mačje repe,
in za njim veliki Čombe,
ki nastavlja pasje bombe,
in za njim brkati Marko,
ki prevaža ribjo barko,
in še stari Rigoleto,
ki prodaja mišjo dreto.
Malo po deseti uri
oglasi se maček muri.
Maca sprejme povabilo.
z njim odšla bo na kosilo.

MAČEK MURI
Kajetan Kovič

Maček muri
Muce bele, muce črne,
muce zlate in srebrne
več ne smejo klepetati,
morajo takoj zaspati.
Zlato sonce gre za morje,
bele sanje čez obzorje.
Sanje so velika skleda,
pol iz mleka, pol iz meda.
Ko jim sanje zadišijo,
bele muce brž zaspijo
in za njimi tudi črne
in še zlate in srebrne.

Maček muri
Na jedilnem listu zbrana
je najboljša mačja hrana.
Bela smetanova juha,
cmok iz ribanega kruha,
mačji žganci, mačja šara,
mačji golaž in obara,
a za lačne mačje strice
so na voljo krvavice.
Glavni kuhar maček Žane
praži jetra in možgane,
peče ribe, kuha rake,
fine zrezke in omake.
Tu je mleko, tu je kava,
tu je sir in zelenjava,
tu je mačji grah v rižoti,
mačje torte in kompoti
in za sladkosnede sinke
tudi mačje palačinke.
Muri naroči za Maco
cmoke in pečeno raco,
zase pa kokošjo juho
in govedino s prikuho.
Pod zeleno senčno smreko
pijeta ledeno mleko
in od fine hrane sita
mačjim šalam se smejita
in tako na vse strani
hitro mačji čas beži.

MAČEK MURI
Ko zapoje zvonček v uri,
prebudi se maček Muri,
s taco si oči pomane,
vzdigne rep in hitro vstane.
Mačjo posteljo prezrači,
mačjo suknjo pokrtači
in za zajtrk se odpravi
v krčmo Pri veseli kravi.
Tam ga čaka stalna miza
in točajka muca Liza,
ki prinese lonček mleka
in se mačji kruh od peka.
Ob jedači poglobi se
Muri v mačje časopise,
vse prebere brez razlike,
tudi vejice in pike.
Potlej plača in čez cesto
gre na sprehod v mačje mesto.

JURI MURI V AFRIKI
Juri muri, kljukec Juri,
tisti, ki je s hruške pal,
včeraj je ob šesti uri
v Afriko odpotoval.
Saj doma je nemogoče,
vsak ga kara in pesti,
vsak umivati ga hoče,
on pa se vode boji.
Pa je mislil,
bolje iti bo na drugo stran zemlje,
tam zamorci neumiti
brez vode

in

brisač žive.

Hodil je poldrugo uro,
daleč je ta Afrika,
potlej je zajezdil kuro
in prijahal do morja.
Tam pa voda, sama voda,
mokra, mrzla kakor led,
Jurij solze bi izjokal,
da ga rešil ni galeb.
Širno morje je z galebom
Juri Muri preletel,
tam pod vročim sončnim nebom
si padalo je odpel.
In prispel na žolta tla,
kjer je prava Afrika.

PESMI JANEZA BITENCA
SRNICA MALA

BOTER JEŽ
»Dobro jutro, boter jež!
Ustavi se in mi povej,
kam te nesejo nožice,
kam tako zarana greš?«

»Srnica mala, kaj si že vstala, Prišli možje so z barvami,
sončece zlato zbudilo te je?
prišli možje so s čopiči
Ptički veseli, so zažgoleli
in ena, dve in ena, dve
in odleteli na širno polje.«
začeli zebro barvati.

»Tjale grem, na rob vasi,
k sladki hruški debeluški,
ki me čaka že tri dni.«
»Boter ježek, kaj mi daš,
pa ti na uho povem,
da je hruško debeluško
že pojedel naš Max.«

ZEBRA

Srnica mala je priskakljala
in pokazala ušeska je dva.
Fantka je uzrla in jo ucvrla
v gozdič zelen,
kjer svoj domek ima.

KOZA MEKA
Glej roge in sivo brado,
štiri noge, kratek rep.
Drevje smuka, z uhlji striže,
meketa in leze v breg.
To je naša koza Meka,
polno skledo nam da mleka.

Ja, kakšna zebra pa je to?
Kje trup ima in kje glavo?
Kje rep ima, kje rep ima,
kje štiri urne noge so?
Konjič iz Afrike ni to.
To same bele proge so.
In le po njih in le po njih
čez cesto varno pridemo.

PLEŠI MEDO

MEDVEDEK NA MOSTIČKU

Pleši medo, pleši medo,
medved godrnjavček,
pleši medo, pleši medo,
medo moj plesalček.
Skoči medo, skoči medo,
medved godrnjavček,
skoči medo, skoči medo,
medo moj skakalček.
Dvigni levo, dvigni desno,
medo godrnjavček,
pa ne drži se tak resno,
medo ti moj rjavček.

Ko medvedek gre v gozdiček,
mora čez lesen mostiček,
čez mostiček nad vodo,
v njej srebrne ribe so.
Na mostičku se ustavi
in drobtinice pripravi.
meče v bistro jih vodo,
ribice jih pojedo.

IŠČEMO MEDVEDKA
Iščemo, iščemo,
iščemo medvedka:
za pečjo, pod klopjo,
kote vse pretaknemo.
Iščemo, iščemo,
iščemo medvedka:
tu ga ni, tam ga ni,
kje medvedek zdaj čepi?
Našli smo, našli smo,
našli smo medvedka.
V Mašini posteljici
naš medvedek sladko spi.

Zadovoljen odkoraka,
v gozd, kjer jagoda ga čaka.
Sladka, rdeča jagoda,
ki medvedka okrepča.

PO MED
Na voziček prazen lonec
so medvedki naložili
in potem kot blisk
k čebelnjaku so zavili.
Se s čebelami menili
in kupčijo so sklenili.
Segli si v roke,
lonec z medom napolnili.
S polnim loncem na vozičku
hitro so domov krenili,
no, in kaj doma?
S sladkim medom se gostili.

MEDVEDKOVO KOSILO
Kaj na skuham za kosilo?
Sladke koreninice?
Ne, ne, ne, ne,
ne, ne, ne!
Rdeče gozdne jagode?
Ne, ne, ne, ne,
ne, ne, ne!
Gobjo juho,
kračo suho
ali zeljnato prikuho?
Ne, ne, ne, ne,
ne, ne, ne!
Rdeč korenček, borovnice
ali jabolčne sladice?
Ne, ne, ne, ne,
ne, ne, ne!
Jaz bi lizal turški med
ali češnjev sladoled!

MEDVEDJI ORKESTER

MEDVEDEK Z BALONČKOM
Medvedek naš je priden bil,
priden bil, priden bil,
zato balonček je dobil,
balonček je dobil.
Zapihal veter je močno,
je močno, je močno,
oba sta splavala v nebo,
sta splavala v nebo.
Presneta reč! Le kaj bo zdaj,
kaj bo zdaj, kaj bo zdaj,
če medota ne bo nazaj,
nikoli več nazaj?

Poglejte, poglejte
zdaj čudo sveta,
medvedji orkester
za ples vam igra.
Fijuju, fijuju,
tra, ra, ra, ra,
cingel, cin, cin,
za ples vam igra.
Oglasi se flavta,
trobenta in bas,
činele in boben,
zdaj kratek bo čas.
Fijuju, fijuju,
tra, ra, ra, ra,
cingel, cin, cin,
zdaj kratek bo čas.
Vrte se medvedki,
jih pete srbe,
vrte se, vrte se
do belega dne.
Fijuju, fijuju,
tra, ra, ra, ra,
cingel, cin, cin,
do belega dne.

BINČEK IN KOS
V gozdu skače črni kos
z vejice na vejo,
žvižga, poje, vselej bos,
tam za živo mejo.

POLŽEK SLINČEK
»Polžek Slinček,
polžek Slinček,
klice te prijatelj Binček.
pridi hitro ven iz hiške
in pokaži mi rožičke.«
»Fantek Binček,
fantek Binček,
tukaj je tvoj polžek Slinček.
Ker mi nisi strl hiške,
rad pokažem ti rožičke.«
Polžek zlezel
je iz hiške
in pokazal je rožičke.
Binček pa, naš korenjak:
»To ni polžek, to je spak!«

Binček pa na travici
bele ovce pase,
gleda svoji kravici
sredi sončne jase.
Potlej vzame žvegljico,
k ustom jo pristavi
in zapiska pesmico
kakor kos v goščavi.

VEVERICA
Veverica, veverica,
skoči sem, skoči tja,
ko pa na vrh smreke spleza,
z repkom pomahlja.
Veverica, veverica,
kaj mi daš, kaj mi daš,
če ti lešnike prinesem,
ki jih rada imaš?
Kaj za lešnike bi dala,
fantek moj, fantek moj,
saj sem sama jih nabrala
zvrhan koš nocoj.

MAČEK MURI

MAČJE LETALIŠČE
Vsaka mačka kdaj obišče jutri pride iz Varšave
tudi mačje letališče. Teta muce monislave.
Zvočnik tam napoveduje, pravkar je priletel v rim
kdo in kdaj in kam potuje. Turški tiger kara - dim.
Mačji odposlanec Meško ljubico na Balanton
z boingom leti na Češko. Pelje mucek Čokolon.
V karaveli muca Frida ta domov in ta na tuje,
pelje bika iz Madrida. Vsaka mačka kam potuje.
Kardinal von Katerheim le zaspani mister Cat
z romarji gre v odpovedal je polet.
Kelmorajn.
Boter Piter Paterham
vozi jajca v Amsterdam.
Tajni svetnik Mačkoliz
čaka zvezo za Pariz.
Sedem ur iz Singapura
že potuje Macafura.
Slepi potnik Gatolini
je obtičal na carini.
Gre na sejo v Beograd.

MAČEK MURI
Ko zaspijo stare hiše,
muri mačjo knjigo piše.
S taco si podpira glavo,
pije močno mačjo kavo
in šele opolnoči
zadnjo piko naredi.
Pod srebrno rimsko cesto
spi že celo mačje mesto
in ob tej zaspani uri
v posteljo gre tudi muri.
Še budilko si navije
in čez glavo se pokrije
in potem do jutra spi,
ko ga zvonček prebudi.

Ena mačka, štiri miši,
gluha koza nič ne sliši.
Štiri mačke, ena miš,
gluha koza, ti loviš.
Ena mačka je vesela,
ena miš pa škodo dela.
Ena koza pa ima
sredi glave dva roga.
Ene mačke ni pri hiši,
plešejo vesele miši.
Koza sede na balkon
in igra na bombardon.
Eni mački dajmo suknjo,
eno miš zaprimo v luknjo,
eno kozo dajmo spat
v mlečno beli kozji grad.
Ena mačka vleče dreto,
štiri so odšle po svetu.
Zjutraj pride bela miš.
gluha koza ti loviš.

MUCA MRJAVKA
GOSAK IN GOSKE

Muca Mrmrjavka,
miško je lovila,
miška z dolgim repkom,
v lonec je skočila.
Muca pa pred loncem
je sladko zaspala,
miška, smuk iz lonca,
ven je odskakljala.
»Pa me ni več v loncu.
To ti je uganka!«
Prav je grda muca,
mucica zaspanka.

Dve taci rumeni
in kljun je prav tak,
po trati stopica
ponosno gosak.

TRI MUCE SO ŠLE NA POTEP
Tri muce šle so na potep,
oj, tralali, oj, tralala,
je prvi stopil volk na rep,
oj, tralalila la.
Gre druga po stezici peš,
oj, tralali, oj, tralala,
jo v tacko zbode boter jež,
oj, tralalila la.
V drevo se tretja zaleti,
oj, tralali, oj, tralala,
velika buška zraste ji,
oj, tralalila la.
Pridirjal je zdravnik Mackon,
oj, tralali, oj, tralala,
in vsaki muci dal balon.
oj, tralalila la.

»Ga, ga, ga, ga, ga,«
kriči na ves glas!
»Ste spet ušle, goske?
Ne grem več po vas!
Le naj vas popade
sosedov pes Rok,
same boste krive,
če jok bo in stok.«
Pritekle so goske:
»Zdaj spet smo doma!
Ne jezi gosak se,
ga, ga, ga, ga, ga!«

LABODA
KRALJIČEK

KOS
V grmu sedim,
ves dan žgolim,
ptičice drobne
peti učim.
Vse že pojo
v zboru lepo;
vrabčku pa pesem
noče v uho.
Ptič nagajiv,
ves dan sred njiv,
poje po svoje
čiv, čiv, čiv, čiv…

Kot dve jadri, beli jadri,
tam na sredi jezera,
dva laboda kakor v sanjah
po gladini plavata.

Na vsakih sedem let
bel otok se pojavi
in prileti galeb,
na stražo se postavi.
In straži noč in dan,
ženici svoji streže,
ki v toplo gnezdece
srebrno jajce leže.
Iz jajčka se zvali
srebrni morski ptiček,
mu pravijo ljudje,
to je galeb – kraljiček.

»Je še kdo na svetu srečen
kakor danes sva midva?
Toplo sonce nama sije,
veter božajoč pihlja.«

KUKAVICA
Ku, ku, ku, ku,
nam ptiček prepeva,
ku, ku, ku, ku,
pomlad je že tu!
Ku, ku, ku, ku,
iz gozda odmeva,
ku, ku, ku, ku,
že kukavce glas.

To sta šepnila laboda
in sta dalje jadrala,
do noči, ko v mesečini
sta v pristan zaplavala.

VRABČEK
Čiv, čiv, čiv, čiv,
čiv, čiv, čiv, čiv,
kaj je vendar sredi njiv?
Živ, žav, živ, žav,
živ, žav, živ žav,
vrabček je nepridiprav!

RAČKA
Glejte našo račko
pisano plavačko.
Z žabico se krega,
ki se smeje z brega.
Rega rega kvak,
račka je junak.
Žaba v lužo skoči
rački repek zmoči.
Potlej pa iz vode
hudo račko zbode.
Rega rega kvak...

PETELINČEK IN PUTKE
Petelinček kikiriče,
svoje putke skupaj kliče:
»Hitro semkaj pritecite,
zlato zrnje pozobljite!«
»Ko, ko, ko,« in so pritekle,
niti hvala niso rekle.
Brž so zrnje pozobale
in veselo odcapljale.

PTIČJE DREVO
Na skalnati otok
priletel je ptič
in spustil je zrno na tla.
Iz zrna je zraslo
visoko drevo,
visoko, tja gor do neba.
Med vejami gnezdi
na stotine ptic,
ki vse tako milo pojo,
in ko jih zaslišiš,
v trenutku zaspiš
in sanjaš prečudno lepo.

TINKO POLOVINKO
Jaz sem Tinko Polovinko,
iz velemesta MIŠJI DOL.
Česar koli jaz se lotim,
naredim samo na pol.
Vendar častna je izjema,
to ti na uho povem:
palačinke z marmelado,
te pa vedno vse pojem.

ŠTIRJE GODCI
Nekoč je bil en Jaka,
je piskal na piščalko,
fiju, fiju, fiju,
je piskal na piščalko,
fiju, fiju, fiju.
Nekoč je bil en Luka,
je trobil na trobento,
tra, ra, tra, ra, tra, ra,
je trobil na trobento,
tra, ra, tra, ra, tra, ra.
Nekoč je bi en Miha,
je tolkel na činele,
čin, čin, čin, čin, čin, čin,
je tolkel na činele,
čin, čin, čin, čin, čin, čin.
Nekoč je bil en Tone,
je bobnal na svoj boben,
bum, bum, bum, bum, bum, bum,
je bobnal na svoj boben,
bum, bum, bum, bum, bum, bum.
Potem prišli so skupaj,
vsi štirje glasni godci,
fiju, tra, ra, čin, bum,
vsi štirje glasni godci,
fiju, tra, ra, čin, bum.

DVA SNEŽAKA
Ime mi je Miha,
se pišem Snežak,
na straži stojim
kot pravi vojak.
Jaz sem Jaka
hudi mož,
vse bom stlačil
v strgan koš.
Tale pesmica je bila snežakoma zelo všeč:
Jaz sem snežak,
jaz sem junak,
pisker na glavi
in metlo v rokah.
Mirno stojim,
z burjo živim,
zimi se smejem,
se sonca bojim.

ZA SREČO
Zdaj pokonci, hej, zaspanci!
Sonce že visoko je.
Če bi radi srečo našli,
si nabrusimo pete.
Kje je sreča, vas zanima?
Tudi mene, in zato,
ena, dve, kar brez predaha,
poženimo se za njo.

DIMNIKAR
Za gumbek se primi,
glej, dimnikar gre,
srečo prinaša,
da boš imel dve.

PESMICE O SREČI
J. Bitenc
PIKAPOLONCA
Pikapolonca,
sestrica sonca,
hudo odnaša,
srečo prinaša.

ŠTIRIPERESNA DETELJICA
Deteljica, deteljica
s štirimi peresi,
vsakemu, ki te pogleda,
srečo brž prinesi.

PODKVICA

ČREPINJE

Kojiček, žrebiček,
je podkvico vsjal,
fantiček Matiček
je srečo pobral.

Čof! Muc lončekje razbil.
Jojmene, to je nesreča
Ža nam je, da lončka ni.
Muc je cel, to je pa sreča.

KUKAVICA
Kukavica kuka,
ti pa brž v gozdiček,
ne pozabi vzeti
s sabo poln mošnjiček.

FIGA
Če figo držiš,
se bati ti ni,
da v luknjo bi padel,
če te nikjer ni.
Jo drži močno,
boš srečo imel
in vriskal vsak dan boš
in žvižgal in pel.

BELI KONJIČEK
PUJSEK
Vidiš pujska?
To je sreča,
je cekinov
polna vreča.
Daj še meni
dva cekička,
dase kupim
petelinčka.

Pri belem konjičku
je sreča doma,
če srečo bi radi,
obiščimo ga.

SREČO SMO NAŠLI
Zdaj vemo, zdaj vemo,
kje sreča tiči,
tecmo, tecimo,
da nam ne ubeži.
Zapojmo veselo
zdaj sreči naglas:
“hej sreča ljubeča,
saj ti si v nas.”

POGLEJTE GA LISJAKA
J. Bitenc, J. Reichman
POGLEJTE GA LISJAKA
NA GORO

Poglejte ga lisjaka,
ki nosi koš tobaka,
ki nosi, ki nosi,
ki nosi koš tobaka.

So šli na goro peš
lisica, volk in jež.

Poglejte ga medveda,
ki nosi lonec meda ,
ki nosi, ki nosi,
ki nosi lonec meda.

Najprej pride lisica gor,
za njo volk sopihlja,
a ježu se ne da na vrh,
v dolino se strklja.

Poglejte petelina,
ki nosi bučo vina,
ki nosi, ki nosi,
ki nosi bučo vina.

Le počemu bi pot potil
in lezel na goro,
bom kar v dolinci ostal,
kjer hrušk je sto in sto.

Ta zadnja gre lisica,
se nosi kot kraljica,
se nosi, se nosi,
se nosi kot kraljica.

So šli na goro peš
lisica, volk in jež.

PETELINČEK
Petelinček, kam pa greš,
kam se ti mudi?
Pridi sem, povej nam kaj,
malo se spočij.
Sem na poti v šrni svet
Veste, kaj bi rad?
Zlato rožo in pero
pa še kljunček zlat
Zlato rožo našel sem,
kljunček in pero,
zdaj zakikirikal bom
na vso moč glasno.

NA POROKO

JE PTIČEK PRILETEL

Prva skače veverica,
tik za njo gre zajec,
a za zajcem je lisica,
za lisico srna
in za srno stopa medved,
za medvedom ježek
in za ježkom mravelj sto.
Kdo ve, kdo ve, kam gredo?

Je ptiček priletel,
se na okno je usel,
je zrnje pozobal
in spet odletel.

Vsi hitijo na poroko
k polžku v Polžjo Loko.

ZIMSKA
Sneži, sneži,
ves dan že sneži.
So bele poljane,
so bele poti,
so beli bregovi,
so bele noči.
So beli gozdovi,
so bele sledi,
so bele doline
in bele lazi.

Na veji se ziblje,
veselo žgoli,
v nebo se ozira
brezskrbno živi.
Ko sonce zaide,
nič več ne žgoli,
med veje se skrije
in sladko zaspi.

PASTIRČEK
Tri ovce je pasel pastirček,
tri ovce za sedmo goro,
je vriskal, prepeval pastirček,
pastirček za sedmo goro.
Je slišal pastirčka kraljiček,
je slišal za sedmo goro,
in dal mu je zlato piščalko,
pičalko za sedmo goro.
Veselo mi piskaj pastirček,
veselo za sedmo goro,
od jutra do mraka mi piskaj,
mi piskaj za sedmo goro.

POD LIPCO
Pod lipco je sedela
ena deklica,
prtiček je šivala
in prepevala:
oj, ptiček, ptiček, ptiček moj,
veseli se z menoj!
Pod lipco je sedela
druga deklica,
je srajčico šivala,
in prepevala:
oj, mucek, mucek, mucek moj,
veseli se z menoj!
Pod lipco je sedela
tretja deklica,
je kapico šivala,
in prepevala:
oj, zajček, zajček, zajček moj,
veseli se z menoj!
Pod lipco so sedele
tri pridne deklice,
šivale so, šivale
in prepevale:
oj, sonce, sonce, sončece,
veseli z nami se!

MRAVLJA IN POLŽ
Mravlja, mravljica,
iz mravljišča kukala,
mravlja, mravljica,
kaj je videla?
V travi, travici,
leze ena čudna stvar,
v travi, travici,
polžek samotar.
Jojme, jojmene,
kaj če zleze na goro,
jojme, jomene,
potlej bo hudo.
Mravlja, mravljica,
v luknjico je smuknila,
mravlja, mravljica,
polžku je ušla.

KDO JE VIDEL?
Kdo je videl belo muco,
belo muco, belo muco,
ki je spredla belo prejo,
belo prejico?

PO CESTI
Po cesti stopa mravljica,
veselo poje tra, la, la.
Zakaj vesela si tako,
jo vpraša polžek prav sladko.
Ker rožice lepo cveto
ptičice lepo pojo.

Kdo je videl belo ovco,
belo ovco, belo ovco,
ki je dala belo volno,
belo volnico?
Kdo je videl belo putko,
belo putko, belo putko,
ki je znesla belo jajce,
belo jajčece?
Jaz sem videl belo muco,
belo ovco, belo putko.
Šle so v mesto kupit presto,
belo prestico!

BELA BARČICA
Plava, plava sem in tja,
sem in tja, sem in tja,
plava, plava sem in tja,
bela barčica.
Kdo ve, kdo ve, kam vesla,
kam vesla, kam vesla,
kdo ve, kdo ve, kam vesla,
bela barčica.
K soncu, k soncu nas pelja,
nas pelja, nas pelja,
k soncu, k soncu nas pelja,
bela barčica.

