
                 ZO ŽIVOTA MALÝCH ZVIERATIEK 

                                        1. PAPAGÁJ PIŤO A SKVELÝ ŽIVOT 

 

Slnečnicu ja mám rád,                                               Tyčinka mi nesmie chýbať, 

vždy si na nej pochutnám.                                        keď mám energiu musím sa hýbať. 

Aj tak prosa viacej mám,                                           Som rád aj za hojdačku, 

pretože ho radšej mám.                                            ktorú mám vždy na háčku. 

 

Miriam ma veľmi ľúbi,                                               Mačku v láske nikdy nemám, 

a ja ju tiež,                                                                   a ani mať nebudem, 

pohladká ma raz, dva, tri,                                           niekomu sú prítulné, 

a nič to nenahradí.                                                     ale mne neútulné. 

 

Do zrkadla sa pozerám,                                            Nemal by som to hovoriť, 

či som pekný hneď viem,                                         ale kradnúť viem, 

potvrdí to panička,                                                    najmä nite s ktorými treba šiť, 

tá vždy pochváliť ma vie.                                          spievať to ja viem. 

 

                                 2. FENKA LUSSY A DOBRÝ KAMARÁT BENNY 

 

Ja som fenka maličká,                                                 Aj tak ho mám rada, 

menšia ako gulička.                                                    stále je s ním sranda. 

Hrať sa s loptou to ja viem,                                       Skáče, behá ako ja, 

a hlavne keď behám preň.                                         pred ním sa nik neschová. 

 

Nechcem ani pomyslieť,                                            Niekedy mi pokoj nedá, 



že sa minú granule,                                                     je s ním veľmi veľká veda. 

to sa dá len vymyslieť,                                               Ale vždy sa dohodneme, 

veď sú vždy v stodole.                                                lebo hádku nechceme. 

 

Môj kamarát Benny,                                                   Ešte veľa toho je, 

vždy mi všetky zje,                                                      ale to už nepoviem, 

nechá mi len zvyšky,                                                   bolo by to veľmi veľa, 

ako pre myšky.                                                            lebo zážitkov je každý deň veľa.  

 

                          3. ZVEDAVÁ MAČKA KATE A KOCÚR MURKO 

 

Sedím si ja na pníčku,                                                    Prišli sme mi do domu, 

ako sused na gaučíku.                                                   kde sa párty koná, 

Zrazu Murko pribehne,                                                 zistili sme že narodeniny má, 

kričí až tak že mi ucho zaľahne.                                   kocúr u nich doma. 

 

Zistil že sa oslava koná,                                                Je to náš kamarát, 

a už sused na nás volá.                                                a priateľ veľmi známy, 

Poďte rýchlo pozrieť sa,                                              a my sme pre neho, 

sú tam všetci priatelia.                                                nemali darček žiadny. 

 

Poďme, poďme pozrieť sa,                                          Keďže sme my múdry, 

ale ticho, a nezapliesť sa.                                             tak sme sa vynašli, 

Kate beží ostošesť,                                                       utekali domov, 

Murko za ňou ako blesk.                                             a dali sme mu moje nové, 

                                                                                         tyčinky z tašky. 

 



                                          

                                          Kamarát sa potešil, 

                                          a my sme boli radi, 

                                          že sa táto oslava vydarila, 

                                          a všetci boli radi. 

 

                                                             4. VÝMYSELNÍK PES JERRY 

 

Výmyselník Jerry je,                                                            S vodou sa mu nesníva, 

vždy si niečo napovie.                                                         pretože sa od nej skrýva. 

Do klietky ísť veru nechce,                                                 Nemá rád on sneh a vodu, 

ani loptu doniesť nechce.                                                   len vodičku z vodovodu. 

 

Pobehá si na záhrade,                                                         Na granulkách si pochutná, 

unaví sa a zastane.                                                               zeleninu ani neochutná.  

Dlho mu to nevydrží,                                                           Najradšej ma aj tak mäsko, 

lebo aj tak stále beží.                                                           vymenil by ho iba ťažko. 

 

Najradšej si aj tak pospí,                                                    Jeho život je skrátka  pecka, 

na veľkej terase,                                                                  preskočiť plot je preňho hračka.  

uchýli sa do pelechu,                                                          Túlať sa on veru vie, 

kým ho všetci nehladkajú.                                                 no domov sa vždy dostane. 

 


