VESELE PUSTNE …

PUSTNE »ČUDLARIJE«

GENERAL PUST

Ko pogledaš stvari
skozi pustne oči,
zagledaš čas,
ko pride pust med nas.

Ko zunaj se sneg stali,
general Pust se zbudi.
Vse že po rožah diši,
na ulici polno mask vrešči.
Tiger in lev iz Afrike sta prišla
in tudi Butalci so prišli
in pamet prodajali.
Čeprav so zimo že odgnali,
so se slavni kurenti odločili,
da nam krofe bodo podarili.
V sami belini in snežini
na vrhu gore živijo pingvini.
Ker zelo mrzli so bili,
se je general odločil za tople dni.
Prišli so sončki,
ki so se smejali kot pikčasti lončki.

Skozi okno gledam čudne postave
kot iz kakšne pisane predstave.
Od njihovega veselja se sneg topi,
k nam zdaj pomlad hiti.
Hodim mimo pustnega sveta
in nebo prekriva mavrica.
In ko stopim skozi čarobna vrata,
dežela »čudlarij« nov dan podari.
A čez čas teh dni je konec.
Pustni duh pa nikoli ne mine,
tudi ko mami v kuhinji poči lonec.
Konec.
TIJA TAMŠE, 6. A

Zdaj pa moram iti,
se s krofi pomastiti.
MIA DOMAJNKO, 6. A

PUST

PUSTNE MASKE

Spet pred vrati je pust
polnih in veselih ust.
Vsak zelo se veseli,
ko brez sramu okoli stopiclja
in si poje lalala.
Kmalu kurent bo prišel
pa še klovnesa,
ki diši kot cipresa.
NEJA MAJCENOVIČ, 6. A

Kmalu pust bo tu
in našemili se bomo.
Le kako naj se oblečem?
Naj bom pošast ali princesa,
naj bom grda ali lepa?
Mogoče kavbojka,
morda Indijanka?
Oh, kako težko se je odločiti!
Aha, že vem!
Slika bom in pika.

PUSTNA PARADA

NINA LORBER, 6. A

Vsako leto se otroci veselijo,
ko pustne maske v šolo pridrvijo.
Tam daleč na polju živi dekle,
ki ne ve, kaj pust je.
Pustne maske je ne veselijo,
domači v hiši se jih bojijo.
Nekoč mimo hiše šla je parada,
oči je razprla še dedkova brada.
Deklica takrat je pust vzljubila
odločna, da letos se bo spremenila.
Žive barve je dala na obraz:
»Glejte me vsi, to sem jaz!«
Je šla na parado ponosno, veselo,
potem pa jo nekaj je zadelo.
»Kurent je strašen,« si je rekla
in v očetov objem je stekla.
A kurent prijazno roko ji je podal,
z njo pred gledalci veselo zaplesal.
Od takrat se dekletce pusta veseli,
vsako leto znova ga proslavi.
NEJA VOGRINC, 6. A

