Olovka Piše Srcem
begunac
·
·
·
·
·

begunac je neko veliko i krivo drvo
begunac je jedan što ima brkove
begunac je jedan što vata žabe
to sam ja što sam krao jagode pa sam posle bio begunac
begunac je ovca ili ovan kad mu se tako nadene ime

kako se postaje begunac
·

ako ideš napred i sve brzo ideš i svi viču drž ga

bujica
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

bujica je reka od buva
jedna životinja što leti po kući
to je ono što živi na kučku a ujeda narod
bujica je jedan vetar što obara jabuke
jedna životinja što živi u džemperu
jedna olovka što piše zelenu bujicu
kad se ubodeš pa bujica u trnu
bujica je kad turiš kvasac negde da nabuja
bujica je kad buji oluja
bujica je trka mora

vernost
·
·
·

to je kad se neko voli
pa se piše sa pismima
vernost je koliko vredimo
ja nisam veran

vojnik
·
·
·
·
·
·
·
·

vojnik je živo biće koje je u vojsci
vojnik je zato da viče razumem i da ga šišaju
vojnik je zato da se maršira i da bude rat
vojnik ima izistinsku pušku
vojnik ima debele čizme
vojnik dobije pravo pismo
vojnika zna pesmarice napamet
vojnik pravi svadbu kad se vrati iz vojnika

·

vojnik to je neki dedin vojničina

vuk i lisica
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

vuk je sav dlakav a lisica kao crvena
vuk menja dlaku
a lisica kokoške
vuk ima strašne oči
a lisica lisičje
vuk se sanja
a lisica ne mora
isti su kao braća
jer su lajavi i strašno zinu
jer im rastu repovi pozadi
jer stanuju u šumi
jer jure po mraku i svi su lopovi
jer pojedu koga ne poznaju
vuk crvenkapu
a lisica petla

vrata
·

ima neka vrata što imaju rešetke
odeš tamo ako nisi dobar
i nema te

glava
·
·

·

·
·
·
·
·
·

sve što ima kapu to je glava
glava od stoke je
jedna izdužina na životinju
ona je korisna jer se jede
glava od čoveka je
jedna okruglina na čoveka
ona nije korisna
ima glava od lava
ona je mnogo opasna
bez glave si gotov
glava je jedna glavna stvar iz nje pamet dobijamo
sa glavom sve zapamtiš
da ne moraš da pamtiš posle
kad si na moru
pliva ti glava na vodi
ako hoćeš da je nalepšaš
veže se mašna

·
·

glava je sprava za mislenje
ona nam služi za govor
tu se reči pretvaraju u rečenice

šta ima glava
·
·
·
·

glava ima oči
oči paze da ne padneš na glavu
na glavi ima rupe
za uveta na stranama
glava ima brkove
za muškarca da se ženi
glava ima rogove
ako je stoka

čemu služi glava
·
·
·
·
·
·

da je peremo
da se klima
da pričamo sa njom
da je okrećeš na sve strane
da se u nju stavljaju lekovi
da se metne na jastuk kad spavaš

glavonja
·

ima jedan branko što ima glavu
pa ga svi zato zovemo glavonja

glasan i tih
·
·
·
·
·

glasan je jako deranje
tih je polako deranje
tiho se dobija kad pričaš viceve
pa naiđu devojčice
glasan nije tih
tajne su tihe
kad je nekom detetu milo što je go

gomilati
·

·

to je kad se gomilaju ljudi
ili druga stoka
ili krompir
kad je veče nagomila se mrak

·
·
·

gomila se znanje
što nisi naučio
kad mnogo pojedeš
pa stomak nagomilaš
gomilati to je nešto sramotno

država
·
·
·

država je zemaljska kugla
što se vrti
država je što moj tata kupuje lutriju
pa se ljuti
država je kad negde idemo
pa se lepo obučemo
da budemo lepi za državu

doleteti
·

to je kad se penješ na drvo
pa padneš odozgore
pa doleti tvoj roditelj
da te prebije što si se penjao

žalosna vrba
·

·

ima jedna vrba
što raste naopako
grane joj idu dole
ona nije dobra
jer ne možeš nikako
svirajku da napraviš

zavist
·
·

zavist je kad ti na haljini
konci vise
zavist je
kad te zaviju sa zavojem

izvaliti
·
·
·

može svašta da se izvali
moj tata
kad čita novine
narod se
na plaži izvali

·
·

·
·
·

dođu nam gosti pa ja nešto kažem
i svi se smeju što sam izvalio
to medvedi rade
izvale drvo pa uzmu krušku
jer su strašno jaki
pita te učitelica
a ti samo izvališ oči
bežiš kroz tarabe
pa izvališ pantalone
izvaliti je kad nekom
ispadnu zubi

iznenađenje
·
·
·
·
·
·
·
·

kad se iznenada iznenadiš
i samo vikneš joj
kad oćeš da sedneš na stolicu
a neko ti izvuče
kad oćeš da jedeš kolače
a ono ih pojeli razni u kući
kad ti neko podmetne nogu
a ti slomiš ruku
kad nekog potegneš kamenom
a on kukavica pa pušti krv
kad nađeš iznenađenje kao rupa
pa upadneš
kad nekoga udariš po uvetu
da te ne čuje što si ga udario
kad dođu gosti pa neće da idu
najviše se iznenadiš

izobilje
·

·
·
·

izobilje to je neko bilje
što se nabije u zemlju
pa posle samo izbije
i ima neko lišće
i to se bilje jede
ali nije lepo
zato što je spanać
izobilje je
kad te izbiju na livadi
izobilje je
što izbijemo nekom nešto iz glave
izobilje je
što majmuni stalno jedu

·

izobilje je
što biju decu nekim biljem

ispariti
·
·
·

kad si bez para
ti si ispario
džemper se ispari
pa se štrika čarapa
ispariti je ono
kad oće da te kupaju

kafa
·
·
·

kafa je jedno jelo za odrasle
služi i za rastenje repova na deci
kafu najviše izmišljaju gosti
zato što oni dođu pa svašta izmišljaju
ja ništa ne volim kafu

koplje
·
·
·

koplje je jedan kolac
što uzmeš koplje pa rasteraš kokoške
koplje je jedna strnjika
što ne možeš da ideš bos
koplje je jedna motka
što možeš da načiniš metlu

krava
·

·

·

krava je za pašnjak
na pašnjaku ona pase
pa onda žvaće
žvakaću travu
krava je jedna domaća životinja od mesa
rodi se na selu od teleta
muze mleko
daje kajmak i sir
a posle opet pravi tele
ima razne krave
tako ima jedna krava
što uvek dođe kad imamo goste
da traži nešto od mame

krljušt

·
·
·
·
·
·

možda je to od ribe
a možda to i nije od ribe
to je ono što riba ima
na sve strane
krljušt je od ribe dlaka
kad neka životinja strašno zine
pa joj se zabele zubi
krljušt je što škripu vrata
krljušt je nešto strašno
što niko nije video

lakomost
·
·
·
·
·
·

lakomost je kad velika kiša padne
pa odnese lako most
lakomost je ono ono crveno što se mažu nokti
moj brat što je veliki pa mu je lako
lakomost je kad ideš bos preko mosta
kad nešto hoćeš da jedeš a ono nema
lakomost je neki lak most
i kad neko nekoga na silu grli

lov
·
·
·
·

to je lovac i kuče sa puškom
igra gde se neki jure sa zajcima
loviš žabe i drugo za jelo
lov je da se love lovci

lopta
·
·
·

lopta je jedna plastika
što se proteruje kroz noge
lopta ima šuplje unutra
pa ne sme da se buši
lopta je jedna stvar
što ne voli trnje

med i lepak
kakva je razlika između meda i lepka
·

nema razlike
svi medovi su dobri

·
·

·

lepak ništa nije dobar
razlikuju se što med stoji u špajzu
pa je visoko
a lepak stoji gde hoćeš
različni su što med nađem
i kad ga sakriju
a lepak mi ne treba

meso i hleb
·

·
·
·
·

·

isti su što mogu da se ubajate
što moraš da zineš kad jedeš
isti su što se peku u rerni
drukši su što hleb nema kosti
što je meso malo
a hleb veliki
što ti je sve lepo u ustima
kad jedeš meso
što meso može da se jede kako hoćeš
a hleb ne može
nije tako dobar
što se hleb jede
a meso voliš

milosrđe
·
·
·

nekom kažemo da ga volimo pa
mu milo
neko što se srdi
pa se posle miluje
ja sam bio milosrdan kad sam bio na ringišpil
jer me bilo stra da ne padnem

mišolovka
·

jedna kutija od žice
što je u njoj miš
pa ne smeš da je pipneš
da te ne ulovi

more i reka nisu isti
·
·

što reka ima u naše selo
a more nisu napravili
što reka ima nizbrdo
a more ima i uzbrdo

·

·

što reka ima brzinu
i sva se naduje
kad je kiša
što na more ima kaldrma
a u reku blato

moćan
·
·
·
·
·
·

moćan je neko kad muti
ljudi kad idu u krevet
jedan što ima vremena mnogo
cigani kad nose torbu
jedan što je najjači
ili je milicajac
neko ko može najviše
da razvuče žvaku

nazidati
·
·
·
·
·
·

kad se nazida zidar na kuću
kad se nazidaju čokolade u izlogu
kad na zidu nazidaš rupu
kad nazad ideš i vičeš čuvaj se
kad na zidu stoji vrabac
nazidati je
kad si pre brao jedne jagode
i više ne možeš da bereš
jer je tamo zid

nemaština
·

·
·
·

·

·

nemaš makaze
nemaš olovku
imaš samo nemaštinu
kad neko nema imaštinu
to se zove nemaština
taj plače ko ima nemaštinu
nemaština je
kad slanina nije mast
nego meso
nemaština je
kad se ošišaš
pa nema za šta da te vuku
nemaština je
kad su se neki kupali goli
jer nemaju gaće

ozdraviti
·
·
·

to je što ljudi piju rakiju
uzdravlje
to je što ti nekad noćom zovu doktora
da ti zdravi
to je kad piše ujka pismo pa kaže
zdravo ružo

nije dobro da se ozdravi
·

kad nekad nećeš da ozdraviš
onda te moja baba namaže sirćetom
pa sve ozdravi što te boli
ili sipa vodu na kučku i kaže
idi s milim bogom nosi boleštinu
pa ti onda isto ozdraviš
i samo što si ozdravio
opet moraš u školu

osveta
·
·
·
·

kad te neko tuži
pa mu plaziš jezik
kad ima struje
pa vidiš sijalicu
kad su nekom čoveku
polupali prozore
kad ujutru
sviće osveta

olovka
čemu služi olovka
·
·
·
·

da majstor podglavi uvo sa njom
da pušti farbu kad je za ono oštro ližeš
da se obriše gumom
da se zarezuje
i da je izgubimo

zašto je bolja olovka od nalivpera
·

mnogo je bolja olovka
jer kad prekršiš olovku
dobiješ dve olovke

·
·

kad skršiš penkalo
dobiješ batine
od olovke ne pereš ruke
a penkalo sve te brlja
penkalo piše mastilom
a olovka srcem

zašto je nalivpero bolje od olovke
·

·

olovka je više opasna
zato što treba nož
da se reže
a penkalo je zaoštreno
bolje je penkalo
zato što se zakači za džep
pa svi lepo vide
tvoje penkalo

pas i mačka
isti su
·

·

jer imaju isti jezici
samo jedan laje
a drugi te grebe
jer pas laje kod plota
a mačka pod šporetom

pas i mačka nisu isti
·
·
·

·
·

što mačka sija u mraku
i što ima rep za savijanje
što su na mačku sve dlake jednake
a na kuče loknave
što pas laje
a mačka je korisna
jerbo prede
što pas govori debelo
a mačka tanko
što pas čuva kuću
a mačka miševe

pašnjak
·
·

ono što se opašeš da ne izgubiš pantalone
ono gde se napasamo sa govedima

·
·

pašnjak je kuče besno
pašnjak je ogromni pas

pismo
·
·

·
·

ko se voli
taj se piše
pismo je jedna zalepljena hartija
što ima špic pozadi
u njemu smo dobro i zdravo
to je ono poštar
viče na kapiju dasu ti šiljali
ima jedna
što stalno čeka
poštara

čemu služi pismo
·
·
·

u vojsku kad se šalje da se metu pare
pismo služi da se napiše adresa
ono se šalje da se skupljaju marke

podlac
·
·

podlac je kad šutneš nešto bos
a ono bio kamen
jedan pod običan sobski
što su ga nalakirali

podlo je
·
·
·
·
·

kad se udariš ispod lakta
kad ne smeš da podviriš
pod krevet za klikere
kad se pod podlije
što si uvrteo česmu
kad je pacov u podrumu
kad jarac ima rogove

ko je podlac
·
·

šamar veliki je podlac
zato što moj tata ima najveće šake
jedna što kaže da je lepša
ona kaže lepša i od mene

·
·

paprika neka isto je podlac
probaš papriku a ona ljuta
jedan što na zid napiše da se neki volu
to sam ja napisao

pokornost
·
·
·
·

što na dinju ima kora
što na popa ima krst
što na prasetu ima korica
što ima nered u kuću

potok
·
·
·
·
·

potok je jedan timok
potok je u čačku što ide voda
potok je jedna stvar gde ide brod
i patke i guske kad su mokre
potok se stvara tako što brdo cedi vodu
pa posle u potoku curi voda
potok teče i kad je leto samo se noćom ne vidi
noćom se samo čuje kako teče

čemu služi potok
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

da teče
da ide kroz selo
da se most napravi
da se vodenica melje
da stanuje u njemu voda
da se ribice preskakuju
da se svi skidaju u gaće
da se žabe skupljaju i da pevaju
da se kupaju žene i da ih ne vide
da pljuneš i da odnese voda za moravu

početak i kraj
·

početak je kad sam se ja rodio
a kraja nema

pregaziti
·

kad auto pregazi decu
što se stalno skitaju

·

kad neka debela žena
prođe

pravda
·
·
·
·
·

pravda je jedna prava linija
pravda je kad stojiš uspravno
pravda je kad pišeš štampana slova
kad se neko napravi važan
pravda je ono što se stavi na tortu
pa da je posle mnogo slađa

prikradati se
·
·
·
·

kad ideš da te niko živ ne čuje
jer je strašno opasno ako te pasovi čuju
kad ideš
a vrata da ne škripnu od špajza
kad neko ima voće
pa se deca popnu i sve mu prikradu
kad kradeš pri kraju
da se ne pozna

pozor i vrata
·

·
·

nisu isti
jer u prozor ima nebo
a u vrata nema
jer na vrata fino uđeš
a na prozor begaš
jer kroz vrata uđu ljudi
a kroz prozor mrak

promenljiv
·

·

·
·

to je kad je neko bistar
pa kad ode gde je važno
on se odma promeni u lice
to je moj tata
kad lupa pesnicom u radio
da se promeni
to je tuš
kad se kupaš menjaš se sa vodom
to su cipele
skineš jednu i obuješ drugu

ptica i avion
po čemu su različiti, a po čemu slični avion i ptica
·
·

oni su drukši po meni
jer ja ne letim na nebu
isti su što dignem glavu
pa vidim i pticu i avion

da li je bolja ptica ili avion
·
·
·

·

·

·

bolja je ptica
ona ima dlakava krila
bolji je avion
on ima prozore za gledanje
ptica je korisna
ona nosi jaja a avion ne nosi
jer nema gnezdo
avion je koristan
on vozi putnike na aerodrom
ptica nema ni stepenice
avion je dobar
pod njega možeš da se podvučeš
a ptica kljuje
ptica je bolja
ona se maše kad leti
i ide na jug

pucati
·
·
·
·

to je kad pocepaš pantalone
pa ne smeš nigde da ideš
to je kad lovci idu u šumu
da se vesele
jedan što je mene udario
praćkom punom po glavi
pucati je mislim
kad jako pukne šamar

razvući
·
·
·

grizeš žvaku
pa posle razvučeš
to je kad se vučemo
ja i moje drugarice
može da se neki glas po selu razvuče

·
·

kad se neko polako
izvlači iz kreveta
mislim da razvući
znači šamar

radoznalost
·
·
·

to je valjda nešto vrlo važno
što oćeš sve da čuješ
kad se neko porodi
pa si radoznao ko se porodio
to je što mama meni kaže
pa me istera

raspravljati se
·

·
·
·
·

kad neki galame
pa ih strah da se biju
nego se samo raspravljaju
čupava kosa od devojčice
što mora da se češlja
to je kad si nešto kriv
pa te otac sa štapom raspravi
neću da ti kažem ništa
zato što to nije lepo pitanje
tako jedan sa naočarima
pitao isto moju mamu
i ona odma rekla da nemamo više
i onda on opet napisao
i onda ona opet kupila
i zato neću da ti kažem ništa

riblje ulje
·

·
·
·
·

to je što kad ti ga daju
moraš odma da ga progutaš
ne daju ti da pljuneš
a ne mož dugo da ga držiš u ustima
to je jedan glup zejtin
zato što mu mnogo smrdi ukusnos
to je nešto žuto
što ja pijem za boles
jeste ukusno je
samo ja to više neću da pijem
biću dobar i poslušan
i neću više da se razbolim

·

·

to je što je pio kraljević marko
kad je bio mali
pa mu posle poraso
buzdovan veliki
i šarac mu poraso
i svašta mu poraslo
to svi pričaju da ima korisnos
a niko neće da ga pije
i svi ga daju meni
ko da sam ja neko

rođendan
·
·
·

·

rođendan je jedan dan za rođenje
za rođendan ti poklone nešto
što su te vukli za uši
za rođendan se pravi torta
da je jedeš sa svećicama
samo to mnogo gosti vole
i tebi ostane malo
slavi se kad neko puni šest godina
zato što je onda on slavan

saditi
·
·
·
·

saditi je nešto što nasadu
pa ga posle jedu
kad neko hoće da ima bundevu
pa gura nešto u zemlju
kad ljudi sade lukac
pa ga posle opet izvade
saditi je kad metneš kvočku
pa jajca od kokoške

sažaljenje
·

·

popneš se na drvo
jedno visoko
pa sažaljevaš
jer ne smeš da siđeš
neko odlazi i plače
zato što mora tako

svraka

·

·

svraka leti na vrh neba
viče svra svra
i služi za pevanje
svraka je što se jedan usvrakio
kad je bio mali
pa nije znao da odveže

smanjiti
·
·
·
·

smanje se oči
kad oćeš da spavaš
smanji šofer brzinu
na miliciju
smanjiš leti pantalone
pa ideš u gaćama
smanje se sve haljine
a pre ti nisu bile male

sredina
·

kad je na polici
gore lukac
dole krompir
a u sredini
slatko od šljiva

srednji
·
·
·
·
·
·
·

srce

ti si srednji
kad ti neko sedne na glavu
kad u sredu ideš na pijac
kad oblačiš pantalone
pa nogu turaš u sredinu
kad se plašiš da spavaš s kraja
pa te pušte unutra
kad oljuštiš bananu
pa jedeš sredinu
kad najmanji uđe unutra
pa ga svi gaze
srednji je prednji
ako ispred njega
ima pozadi

·

·
·
·
·
·

srce je organizam od čoveka
što ima čovek u stomaku
da mu prima hranu
lupeta se kad ideš trčećki
srce se piše kredom na tarabe
a može i na zidu kod šporeta
srce moje i tvoje
srce je mnogo lomljiva stvar
pa moraš ponovo da oštriš olovku
srce nam služi kad se uplašimo
da se pipnemo za njega
da li smo još živi

čemu služe stepenice
·
·
·
·
·

da deda padne
i da se ugruva
da moraš da se penješ
i kad nećeš
da možeš da se uvatiš
ako si baba
da jedan pljuje
kada se popne
da se voze deca
na ogradu naopako

sto
·
·
·

·

jedna stojeća stvar
što se jede
jedna sprava
za ručak i večeru
ako se udariš u tu stvar
mnogo te boli
a još više boli
ako je gvozden
sto je kao neki
tata od stolice

čemu služi sto
·
·

tuga

da se pravi od stolara
da se ispod njega slože stolice

·
·

·

stvara se kad se posečeš
pa ne smeš u kuću da te ne biju
kad progutaš kliker
pa više neće da ti daju
pare za klikere
kada te učiteljica namesti
u prvi red
pa te svi čupaju
a ti ne znaš ko je

tužno
·
·

tužno je što ima neki čupavi
što nose decu u torbu ako ne slušaju
tužno je kad ideš kući pa je mrak
i ti ne možeš nikako da se okreneš
da vidiš šta to ide

tužibaba
·

·

tužibaba je jedna baba
što joj jedan vikao svašta
pa posle išli na sud
da se sude sa svedocima
i tužibaba je čovek
to je jedan
što ga udariš po ušima
a on ode pa kaže
a nije mu ništa pošlo
ni na nos
ni nigde

ukrstiti se
·

to je jedan gavra
ne znam kako
samo se uvek ukrsti
kad se napije

unuk
·
·
·
·

unuk je jedan što dreči
unuk je čovek koji ima dedu
to je jedan što ima cuclu
jedan što ima mala kolica

·
·
·
·
·

unuk je reč malecka
jedno dete što je celo mokro
i unuk je neki čovek
to je dete od dedine snaje
unuk je od moga dede otac moj
pa sam ja njemu unuk
unuk je možda
po sina sin na dedu
unuk sam ja
kad odem na selo

čemu služi unuk
·
·
·
·
·
·
·

da puzi
da mu se priča
da mu noću pevaju
da vodi dedu u park
da se kunu u njega kad lažu
da ne ide u školu jer je klinac
da ima deda kome da kupi čokoladu

usamljen
·
·
·
·
·

kad se zavučeš pod jorgan
pa si sam na svetu
kad se svadiš sa drugaricom
pa plačeš
kad nikom ne smeš da kažeš
neku tajnu
kad misliš na domaći zadatak
i kada te niko ne voli
usamljen je jedan kada je jak

hrabrost
·

·
·
·
·

hrabrost je kad neko vikne BA
a ovaj se ne uplaši
nego ga pogleda samo onako
hrabrost je lovac u čizmama
i vuk u šeširu
hrabrost su pesme junačke
hrabrost je spomenik na ulici
hrabrost je kada moga tatu hrabrim
da ću drugi put biti dobar
pa da me ne bije

ko je hrabar
·
·
·

slon
što ima ovakvu nogu
tenkovi
što mnogo puštaju buku
medvedi
što smeju da spavaju u šumi

ko je još hrabar
·
·
·

·

·

jedan
što ima opasno kuče
jedan
što stavlja guštera u džep
jedan
što je bio hrabar pa sad ne ide u školu
jer je slomio nogu
jedan
što se napije pa mu sipaju vodu na glavu
a on samo peva
jedan
što su ga udarili letvom
a ono pukla letva

kako se postaje hrabar
·
·

·
·
·

·

kad ti peru uši
a ti samo ćutiš
kad ti neko kaže
jel znaš ti ko sam ja
a ti ne znaš
kad te neko juri
a ti opasno bežiš
kad te ne boli zub
pa ne moraš kod zubara
kad smeš da otvoriš oči
ako ti peru kosu
a može sapun da ti uviđe
hrabar si kad smeš
glistu da uvatiš
ovako sa prstima

zašto su rukavice bolje od cipela
·

zato što se rukuju

·
·

·
·

zato što zvone na vratima
zato što može da se duva
u rukavice
kad je zima
zato što mogu da se nose
naopako
zato što imaju odvojeno
za svaki prst
a cipele
za sve prste zajedno

cvećar
·
·
·

cvećar je jedan čovek
što cveta u bašti
cvećar je živo biće
što sedi u cveću
to je što meni kažu
da sam cvećka

čarape
·
·
·
·
·

čarape su odelo
koje mama pravi od igala
čarape su drugarice
jer uvek idu zajedno
čarape su nekad izvezene
pa se pevaju na radiju
čarape su za hodanje
i da te ne boli žulj
čarape su bolje nego noge
jer kad ih uprljaš možeš da promeniš
a noge se peru
uveče za krevet

šaputati
·
·
·
·
·

kad si mnogo blizu do uveta
i kad govoriš sa uvetima
kad slušaš po vratima
i staviš uvo na rupu od ključa
kad se govori ali se ne čuje
nego se samo mrdaju usta
šapuće lišće kad vetar duva
mrak šapuće ispod kreveta

šuma
·
·
·
·
·
·

šuma je množina drveća
ono što maše granama
pa te strah
u šumi je sve gusto
šuma je tamo gde zečevi
begaju nizbrdo
šuma je mesto gde rastu
drveće i vukovi
šuma je
pola biće
pola predmet
jer drvo
ne može da hoda
a lišće
može da leti

čemu služi šuma
·
·
·
·

da niko ne sme da ulazi u nju
da strašno šušti
da veverice idu po njoj
da se šumar šeta i da se oznoji

