
RAD SE SMEJIM 
 

Rad se smejim, 
glasno kot se da, 
rad se smejim, 

sliši naj zemlja me vsa! 
 

Vse slabše je, 
vsakič traja dlje. 

A kljub temu 
sem srečen in tak bom ostal! 
Zmeraj se rad bom smejal! 

 
Vsi se različno smejimo. 
Nekdo zvenel bo tako: 

Mhmhhhhh… 
Drugi smejijo se skozi zobe, 

grozno jih slišati je: 
Ssssss… 

Nekdo hiti: 
huihuihuihihi… 

Drugi kriči: 
HA! 

Tretji bo čivkal kot ptič: 
Vihihihihihi… 

Tu so še ti, ki premislijo si: 
Hmhmhm, hahaha, hihihi, hohoho, hehehe, Hm? 

 
Ko smeh me zagrabi 

se skriti ne da. 
Potem (ha) se smejati začnem (haha). 

Smejim se ves dan, smejim: 
hohoho, hahaha 

 
Rad se smejim, 

glasno kot se da, 
rad se smejim, 

sliši naj zemlja me vsa! 
 

Vse slabše je, 
vsakič traja dlje. 

A kljub temu 
sem srečen in tak bom ostal! 
Zmeraj se rad bom smejal! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



MOJ ZMAJ LETI 
 

S papirjem in nekaj vrvi 
lahko vsakdo krila dobi, 

Saj z nogami na tleh 
lahko poletiš, 

če le gledamo vsi, 
ko naš zmaj poleti. 

Oooo… 
 

Naj naš zmaj leti! 
Naj zemljo zapusti! 

Naj naš zmaj leti zares visoko. 
Naj seže do neba! 
Naj se lepo ima! 

Naj naš zmaj poleti! 
 

Naj naš zmaj leti! 
Naj zemljo zapusti! 

Naj naš zmaj leti zares visoko. 
Naj seže do neba! 
Naj se lepo ima! 

Naj naš zmaj poleti! 
 

Ko vidiš le pisan še trak, 
kar naenkrat si lažji kot zrak, 

in takoj si vesel, 
plesal bi in pel! 

Saj zdaj gledamo vsi, 
kako zmaj naš leti, 

Oooo… 
 

Naj naš zmaj leti! 
Naj zemljo zapusti! 

Naj naš zmaj leti zares visoko. 
Naj seže do neba! 
Naj se lepo ima! 

Naj naš zmaj poleti! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SUPERFINOČUDOKRASNOVITOOSUPLJIVO 
 

Superfinočudokrasnovitoosupljivo, 
reči to besedo res težko je izvedljivo, 

a reči jo pravilno zmeraj je vznemirljivo, 
Superfinočudokrasnovitoosupljivo. 

 
Um diddle, diddle diddle, um diddle ay 

Um diddle, diddle diddle, um diddle ay… 
 

Ko bil sem še otrok 
bilo me govorit je strah. 

Moj ata se je razjezil 
ker bil preveč sem plah. 

Potem pa neki dan sem nekaj 
rekel le naglas 

Še sam sem kar osupnil, 
a vzel sem si svoj čas: 

 
O, Superfinočudokrasnovitoosupljivo, 
reči to besedo res težko je izvedljivo, 

a reči jo pravilno zmeraj je vznemirljivo, 
Superfinočudokrasnovitoosupljivo. 

 
Um diddle, diddle diddle, um diddle ay 

Um diddle, diddle diddle, um diddle ay… 
 

Ko nekaj krasnega zgodi se 
in polepša svet, 

ko končno nekaj si končal, 
kar je težko začet, 

ko zdi se, da lahko od sreče 
plesal bi vso noč, 
je treba zavpiti 

na ves glas in na vso moč: 
 

O, Superfinočudokrasnovitoosupljivo, 
reči to besedo res težko je izvedljivo, 

a reči jo pravilno zmeraj je vznemirljivo, 
Superfinočudokrasnovitoosupljivo. 

 
Um diddle, diddle diddle, um diddle ay 

Um diddle, diddle diddle, um diddle ay… 
 

Težko izgovorljivih je 
besed za ves slovar. 
A jaz jih ne poznam, 

saj le za eno mi je mar. 
A pazi, saj lahko ti 

kar življenje spremeni… 
 

O, Superfinočudokrasnovitoosupljivo, 
superfinočudokrasnovitoosupljivo, 
superfinočudokrasnovitoosupljivo, 
superfinočudokrasnovitoosupljivo! 

 
 



CHIM CHIM  
 

Chim chimeney chim chimeney chim chim cheree, 
Mene vsa sreča kot klop se drži, 

Chim chimeney chim chimeney chim chim cheroo, 
Zažvižgaj, nasmej se in sreča je tu! 

Za sreče še več… 
Mi pošlji poljub! 

 
Morda se sprašuješ, kot drugi vsi, 
Če res se ta služba vesela mi zdi! 
Moje življenje je res sam pepel, 

A z njim bi od sreče po zraku letel! 
 

Chim chimeney chim chimeney chim chim cheree, 
Mene vsa sreča kot klop se drži, 

Chim chimeney chim chimeney chim chim cheroo, 
Zažvižgaj, nasmej se in sreča je tu! 

 
Chim chimeney chim chimeney chim chim cheree, 

Mene vsa sreča kot klop se drži, 
Chim chimeney chim chimeney chim chim cheroo, 

Zažvižgaj, nasmej se in sreča je tu! 
 

Dimnike čistim s ponosom vse dni, 
Res sem srečnejši, kot najbrž se zdi. 
Kjer streh se končno dotakne nebo, 

Kjer ni ne svetlo in niti temnó 
Kjer zdi se da noč ni, pa tudi ne dan, 
V lučke in sence ves svet je obdan. 

Lahko si le misliš: 
Oh, kakšen razgled! 

 
Chim chimeney chim chimeney chim chim cheree, 

Mene vsa sreča kot klop se drži, 
Chim chimeney chim chimeney chim chim cheroo, 

Zažvižgaj, nasmej se in sreča je tu! 
Chim chimeney chim chim cheree chim cheroo. 

 


