
Maja Novak, Kriminalka 

 

Če slučajno kdo vpraša, me ni bilo tam! 

Moj alibi? Na kavču molel sem vse štiri od sebe, na mrtvo zaspan,  

saj sem plemič z rodovnikom, ne kak pocestni tatič,  

in če je kaj izginilo z mize, uradno izjavljam, da s tem nimam nič.  

 

Čokolada? Ne videl ne slišal o njej …  

Kaj potem, če od nje je osal le ovojni papir?  

Jaz se priden muc! Prosim, še enkrat povej,  

da sem prrrriden, potem pa mi končno daj mir! 

 

Ko izvem, da sem prrrriden, se vedno kar samo mi drema;  

tu na zofi bom ležal, nikomur v napoto, kot da bi bil nagačen,  

in preskočil obed … Ne, ne trudi se z jetrci, res, ni problema …  

… po pravici povedano nisem več lačen.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Maja Novak, Bleferji  

Črni maček utrujeno škili  

in njegove oči govorijo tako:  

 

»Ah, kako je življenje naporno! 

Že zarana sem v reki izpiral zlato,  

iskal žlahtne kovine,  

vrtal naftne vrtine 

in rudaril globoko pod zemljo vse dan.  

Joj, kako sem zaspan! 

 

Me boš končno že pustil, da dremam?  

Mar te moje trpljenje ne gane?  

Še ne veš, da sem danes kopal vodne jarke?  -  

in pomagal krtom ravnati krtine 

pa vkuhaval in vlagal sem v med sončne žarke  

v steklenice za zimo ves dan.  

In zato sem zaspan! 

 

To bo spanec, krvavo zaslužen,  

to bo spanje pravičnega, res!« 

Ko po prstih se plazim iz sobe, se vprašam:  

»Kdo od naju je tule čez les?«  

 

 

 

 

 



Maja Novak, Tožba reševalca križank  

Kako naj človek loči  

med KAZUARJEM, KÚGARJEM, KUDÚJEM,  

KULÁNOM, KREHELJCEM in KENGURUJEM?  

Je PODLESEK žival ali zel?  

(Je oboje – tako kakor KIVI.)  

Ali druži EMUJE in GNUJE –  

Ali IRISE z IRBISI z IBISI, vrag bi jih vzel,  

Še kaj drugega razen tega, da so živi?  

»Vodni bivol iz Azije,« ki se je naselil v vseh skandinavkah, 

je zdaj ARNI, zdaj spet A-NO-A;  

bo še dobro, da v glavnem le mačke in miši  

imamo doma.  

 

Ko sta Adam in Eva živalim delila imena,  

sta bila komaj kaj več kot najstnika. Takim se vse oprosti.  

Ampak njune domislice danes grenijo  

nam ugankarjem dolge prečute noči.  

Res bi lahko bolj pazila na domišljijo.  

 

 


