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НОВОГОДИШЊЕ ЖЕЉЕ
Ја имам много жеља,
рећи ћу само три.
Kад други радосни буду,
бићемо ја и ти!
Прва је моја жеља
да свако има дом,
довољно хлеба и здравља
у топлом гнезду свом.
Друга је моја жеља
највећа срећа света:
између маме и тате
да увек љубав цвета.
Трећу ћу жељу да ставим
у џепић тајно свима –
да свако добије нешто
што би хтео да има.
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ПОКЛОНИ
Хајде да се зажмури
и да се нешто пожели ја сам принцеза Мразица
што вам поклоне дели.
Када ти поклон бирам,
упитам срце своје:
Шта се то теби свиђа,
које су жеље твоје?
Машнице нису важне,
важан је осмех благ,
у сваком поклону пише
да си некоме драг.
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НОВОГОДИШЊА МОДА
Нова година је права згода
да се проба нова мода.
Обуците девојчице
у свечане хаљинице.

Обуците и ове дечаке без мана
у одела лепа и свечана.
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СМЕШНА ПРИЧА
Три бубице из травице
све хитове нове нуде,
ливаду ће на турнеји
својом песмом да залуде.
Један чича на тркама
узјахао белог зеца,
други маше брковима
каже: лети до месеца.
Мачак Марко рибе пеца,
посао му чудно иде,
таласи се подсмевају,
рибе се због њега стиде.
Ти настави ову причу
ил´ у стиху ил´ у прози
неки боље измишљају
кад стоје на једној нози.
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НАПРАВИ ЗА НОВУ ГОДИНУ
Од папира и од боје направите маске своје.

Направите капе сами: себи, тати, а и мами.

Савијајте, сецкајте, лепите.

Сачувајте омот од чоколаде,
сачувајте омотe од бомбона.
Честитке нацртајте оном кога волите.

ЗАНИМЉИВО СЕРВИРАЈ
ИЗМИСЛИ ЛЕПА ЈЕЛА

Свечана воћна салата

Шећерна јабука

Суво грожђе потопи у лимунов
сок. Разно воће очисти, исецкај.
То измешај са сувим грожђем
и шећером у праху. Све то у чаше
сипај, па стави у фрижидер на два
сата. Нацртај два пута лик госта.
Између та два цртежа (као на
слици) стави чачкалицу, а онда
залепи. Такву боцкалицу убаци
у чашу, па извол’те салату нашу!

Јабуке ољушти,
штапиће забоди,
у истопљен шећер замочи
и на влажну тацну стави.
На врх штапића
вежи машницу
за сваког друга
и другарицу.
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