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Васиона

Сточарска песма
Једна се свиња прејела диња.

Кажу да је васиона
Загонетка од искона!
Много звезда, људи моји!
Ко ће све да их изброји?!

Jeдно теле је имало визију,
Село да гледа телевизију.
Маказе узела једна је овца
И пошла да шиша свога синовца.

Муку мучим, нервирам се…
Увек нека звезда нова
Ни од куда појави се
Па морам све испонова.

Један коњ је стао на вагу,
Изнервирао се, па шутнуо рагу.
Обукла пиџаму једна је крава,
Опрала зубе и легла да спава.

Метеори и комете
Кроз главу ми стално лете,
Лево, десно, горе, доле…
Због њих имам ноћне море!

Једна је ћурка постала мама,
Па се сад шепури ко права дама.
У посластичарницу једна је патка
Ушла и рекла: „Дајте ми слатка!“

Сав осетим неки немир,
Забрине ме та дилема:
Где се онда крије свемир
Или њега нигде нема?!
Ех, што није васиона
Састављена од бомбона!
Да их у џеп кришом ставим,
Малко блесав да се правим.

За другог је радило магаре једно,
Али се више правило вредно.
Кокошка једна и њени пилићи
Запретили су да ће буну подићи.
Само се свиња прејела диња.
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Поврће је бљак!

Астронаут или гусар
Астронаут или гусар, питање је сад!?
Да ли бити херој дана
Вољен, слављен од свих страна
Или страшан гад,
Масне косе, дуге браде,
На пучину што се део
Од богатих да украде,
Да им отме шта год хтео,
Што се бије с најјачима
И све редом побеђује,
Што посаду храбру има
Којој стално наређује,
И брод један, хитар, лаки
(На мору му нема равна),
Што га као сенка прати
Шапат: „Душа му је тамна”,
Што на тропским острвима,
Уз пиће, у ноћи вреле,
Чека зору с друговима,
Док цурице све би хтеле
Да заигра мало с њима.
Он се нећка, снебива се,
Јер сећање њему свето
На увојке плаве косе
И све друго одузето
Од њега у кобном часу
Никада му не да мира,
Те проклиње људску расу,
Диже руке пут свемира:
„Ех, да могу тамо стићи,
С пусте земље се подићи,
Полетети и отићи…”

Поврће је бљак!
То зна човек свак.
Купус баш не волим,
Цвеклу не миришем,
Келерабу мрзим,
Од спанаћа бришем,
А салату зелену
Не дам да ми спомену!
Црвен парадајз
Вратите у шпајз!
Грашак какав био,
Није мени мио,
Шаргарепу и краставац
Не бих ни да сам магарац!
Пасуљ густ ил’ редак
Баца ме у бедак,
Одвратни су броколи
Толико да душа боли,
Кељ ми следи цело тело,
Пред очима видим бело!
Поврће је бљак!
То зна човек свак.

Астронаут или гусар, питање је сад!?
Да ли бити херој дана или страшан гад!?

Само чоколаду
Хоћу да ми даду.
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Џамбас у Кину?! Од шока зину’!
Путовао једном Џамбас у Кину.
Срушио пола Кинеског зида!
Кинеског зида?! Та прича кида!
Срушио пола Кинеског зида.

Џамбас
1.
Кренуо једном Џамбас у град.
Џамбас у град! Шта ћемо сад?!
Кренуо једном Џамбас у град.

Веома наљутио кинеског цара.
Наљутио цара! Да л’ уво ме вара?!
Веома наљутио кинеског цара.

Тамо је пао с највише зграде!
С највише зграде!? Чак о’зго паде?
Тамо је пао с највише зграде!

Цар му опростио, још га и угостио!
Опростио цар?! То је права ствар!
Цар му опростио, још га и угостио.

Није сломио ни нокат мали!
Ни нокат мали! Дај, не будали!
Није сломио ни нокат мали!

4.
Набавио једном Џамбас ракету.
Праву ракету! Предосећам штету!
Набавио једном Џамбас ракету.

Зашто се пео на највишу зграду?
Немамо појма! Зашто се пео?
Тамо се пео јер тако је хтео!

Звекнуо о Месец у високом лету.
О Месец се слуп’о?! То је стварно глупо!
Звекнуо о Месец у високом лету.

2.
Пошао једном Џамбас на море.
Џамбас на море! Пази те форе!
Пошао једном Џамбас на море.

Једва га спасила ванземаљца два.
Ванземаљца два?! Ха, ха, ха, ха, ха!
Једва га спасила ванземаљца два.

Пливао, ронио до морског дна.
До морског дна! Добра ти та!
Пливао, ронио до морског дна.

Један од њих рече: „Ту смо свако вече.“
Баш свако вече?! Немају шта прече!?
Један од њих рече: „Ту смо свако вече.“

На дну га грицнула ајкула мала!
Ајкула мала! Није то шала!
На дну га грицнула ајкула мала!

5.
Откуда Џамбас на Месецу младу?
Откуд Џамбас на Кинеском зиду?
Откуда Џамбас доле на дну мора?
Откуд Џамбас у великом граду?

После му рекла: „Извини и хвала!“
Ајкула прича! Баш си будала!
После му рекла: „Извини и хвала!“
3.
Путовао једном Џамбас у Кину.

То само Џамбас и Џамбаси знаду.
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