Matija Mataja
mali vseved

Rojstni dan

matija mataja danes res se ima fino,
a ve, da vse to bilo bi čisto brez veze,
če ne bil bi obkrožen z vso svojo družino.

matija mataja danes praznuje dve leti
in kot za zabavo se pač spodobi,
povsod so baloni, pecivo in konfeti.
iz premnogih daril molijo igrače,
matija pa vzorno in ves dobre volje
v ‘škatloraketi’ leti v vesolje.
nenadoma mami se s torto pojavi –
dve svečki pa tutitu, ah, kakšno veselje,
‘pihaj matija, ne pozabi na želje!’
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Vseved
ta naš matija je pravi vseved.
ve, kam potujejo oblaki in kje je doma ema,
upravljanje vlakov ne predstavlja mu problema.
oponaša klopotec in zna duhat cvetlice,
ve, da pikam na nebu reče se ptice.
ve, kam gre sonce in kako se oglaša krava,
ve, da na vrhu telesa prebiva glava.
z očkom zelo rad se na potep odpravi,
saj ve, da v gozdu raste – babi!
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Piškoti za zajtrk
zjutraj, ko zvezde na nebu počasi bledijo,
matija mataja odpira oči.
najprej potiho, potem pa vedno bolj vztrajno,
‘mami, piškot!’ še napol v spanju želi.
mami z nasmeškom ga v nov dan pozdravi,
preden ga stisne v mehak objem.
‘matija saj veš, piškoti niso za zajtrk,’
matija zavzdihne :’pa tako rad jih jem!’
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Gugalnica
v parku

ko pa zvečer sonce se spat odpravi,
matija se skrije v mamin objem.
mu pesem o zajčku očka zapoje,
nato pa utrujen potone v sen.

od vsega najraje, matija mataja,
bi gugal se v parku tja v nedogled.
zadeva je resna in ko se je loti,
ga ne premamijo ne palačinke in ne sladoled.
‘mami močneje, greva še višje’
matija mataja v smehu veli.
‘tja prek dreves, kar tja do oblakov,
da videl bom svet kako pod mano drvi’.
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Sprevodnik

Kosmati zmaj

v dnevni sobi se nekaj čudnega dogaja:
povsod so tiri, pa vlaki, celo železniška postaja.
na sredi te zmede matija ves zbran,
za odhode in tovor skrbi že ves dan.

matija mataja strmi v kosmatega zmaja,
ki ni nihče drug kot prijazna psička gaia.
eden na dveh in drugi na štirih,
skupaj potiskata vlakce po tirih.

v vsej svoji vnemi kar pozabi na hrano,
pa saj za zajtrk pojedel je celo banano.
‘ču-ču!’ odmeva tja ven na hodnik,
matija mataja je danes sprevodnik.

dolgo, dolgo je gaia prav potrpežljiva,
a kaj, ko ta zadeva tako je utrudljiva!
ko tako vsa izmučena gre počivat v kot,
je vse, kar želi si, en pasji piškot.
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Prvi koncert
danes je v bloku še posebej razburljivo:
vsi v pričakovanju, kako zveni v živo,
z navdušenjem v peto nadstropje hitijo,
poslušat mladega virtuoza matijo.

sonate, etude in sonatine,
matija brez treme izvaja vse mojstrovine.
zbrani v dvorani osuplo strmijo,
matija mataja je zrel za akademijo!

oder v dnevni sobi je poln inštrumentov,
matija je namreč fant mnogih talentov.
klaviature, bobni, mikrofon in kitara –
našemu dečku resnično ni para.
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Superjunak
če matija mataja bi imel supermoč,
bi prvošolčkom pomagal čez cesto,
voznikom vsem našel parkirno bi mesto,
izpod postelje pregnal bi vse bav-bave,
cel kup smeti bi potegnil iz drave.

pa saj matija mataja ima supermoč!
usta razlezejo se mu v nasmešek,
ko mu opornice dajo pospešek,
našemu fantu nihče ni enak,
matija mataja je superjunak!

če matija mataja bi imel supermoč,
bi tekal za žogo kot ema in jaka,
obiska deležna bila bi luža vsaka,
lahko bi nehal hodit na terapije
in pazit, da pri hoji nogice ne zvije.
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Matija Mataja
nagaja

avtorica: laura pešak
ilustracije, oblikovanje in grafična podoba: laura pešak
tisk: florjančič tisk, d.o.o.
naklada: 10000 izvodov
prva izdaja, prvi natis
kraj in leto izdaje: maribor 2019

matija mataja mamici nagaja.
skače, joče in vrešči,
viku, kriku konca ni.
matija mataja je hud za dva zmaja,
v ihti napravil je strašen nered,
vse le zato, ker mu iz rok je padel sladoled.
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