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„Стихови испреметани“ 

 

Док напољу киша крчка, 

и у лонцу пасуљ сипи, 

у шерпи се дете брчка, 

у кориту кафа кипи. 

 

 

„Са мном има нека грешка“ 

 

Са мном има нека смешка 

лице ми се стално грешка 

хе - хе. 

 

Без разлога и без кезе 

уста ми се сама везе 

хо – хо. 

____________________________ 
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Мишјој у школи 

 

Мишеви азбуку ђаци уче. Табла 

сира је од. Слово миш учитељ 

пише А. Ђак приђе миш табли.  

Је омирише он. Слово поједе и 

гриц, гриц. Слова мишеви поједу 

тако. Данас до научили азбуку 

нису. 
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У мишјој школи 
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