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МАЧАК  
И СКАКУТАВО ЈАЈЕ
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Старим друмом па кроз сено
Један мачак лењо кренô,
Час мјаукне, час се стиша –
Мачак тражи малог миша.
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Кад одједном, брк му фркну
И улево реп му стркну!
Кад погледа мачак право,
Виде јаје скакутаво.
Скаче јаје којекуд,
Мачак мисли да је луд.
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Али јаје неће стати!
Поче мачор да га прати
Уским путем све до штале,
Око куће псеће мале,
Поред крмка од сто кила
До ашова и до вила.
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Путеви га затим носе
На још влажне сенокосе
Где ће ово јаје доћи.
Прати мачак све до ноћи,
Преко брда и воћњака
Све до звезда и облака.
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На Месецу мало заста –
Тамо живи једна ласта.
Шокантно је мачку било
Где се мало лашче свило.

„Испричаћу керу Пери:
Живи медвед на Венери,
А кит један небом штурну –
’Ладно живи на Сатурну.“
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Али јаје скаче само
По свемиру тамо-амо,
Прескочило звезду жуту,
Хита јаје Млечном путу.
Прати мачор и не стаје,
По космосу јури јаје!
С леве стране у кривини,
На лагодној ту висини,
Пренеражен мачак блене
У летеће две сирене.
Ма је л’ ово сан ил’ јава,
Ил’ је мени луда глава?
На Нептуну расте трава,
Ту крилата пасе крава.



11

Видех мрава, сретох брава,
Све у свему – баш је страва.
Да побегне јаје прети,
Ено језди на комети!

Сада мачак исто мора
Да узјаше метеора.
Јури јаје и не хаје,
Ал’ и мачак гас додаје.


