
Z lastno besedo
Povedala Vesna, zbral in uredil oči.

Tri leta

Nekaj ti bom pokazala, da se bo svet vrtel! [In se začne
vrteti okrog sebe.]

Oči: Če dežuje, smo mokri.
Vesna: Dežuje, smo mokri. Nismo mokri, ne dežuje.

Štiri leta

Toča vedno pride s severa, ker je tam tako ledeno mrzlo.

Kaj imam jaz najrajši, če babi ne naredi šmorna?

Oči, prosim te, lepo sanjaj!

Enemu medvedku v vrtcu pravijo "Mojček". Zato, ker vsi
pravijo: "Moj, moj."

A ne, oči, boljše je umreti kot zgoreti?

Oči: Vesna, ti si moja zvezdica!
Vesna: Oči, ti si pa moj mesec!

Oči: Če bom mogel, bom prišel.
Vesna: Če ne boš mogel, pa tudi pridi!

Oči [končuje Pepelko]: In potem so vsi srečno in
zadovoljno živeli.

Vesna: To pa ne!
Oči: Kako da ne?
Vesna: Mačeha in obe sestri nista bili srečni in

zadovoljni!

Oči: Sladkarije dajva na spodnjo polico.
Vesna: Dajva raje na zgornjo, ker je večja.

Oči: Ali babico še zmeraj boli koleno?
Vesna: Dokler je ne bo nehalo, jo bo bolelo.
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Pet let

Oči, ti si dovolj lep za moške.

Pojdi pogledat, kaj mama dela, in reci, da ne sme!

Črna tema, kot če zapreš oči.

[Da parfum na zapestje.] Da žila diši!
[Na srček.] Da diši utrip!

Oči, jaz uživam, ko nakupujem s teboj!

Najbolj pomemben je, da si zdrav, da si živ in da imaš rad
svojega otroka.

[V postelji se stiska k meni.] Čim bližje sem, tem lepše
mi je!

Če si ti [oči] sam, mene ni!

Malo smo že. Malo pa še ne.

Sem govorila v mislih.

[Miži in si predstavlja.] Jaz že vidim v očeh!

Zdaj je zabavno, ko novi čas pride! [novo leto]

Takoj je začel in je delal, dokler ni nehal.

Mi smo profesorji za hišo.

Hiša mora biti velika, tudi če je medo majhen, da se bolje
počuti.

[Ko stečem s sankami, da gre hitro.] Ti si pravi oči!

No vidiš, da smo otroci tudi malo vedni! [nekaj vemo]

Mi jemo že z odraslimi žlicami.

[Dvomi, da so v naših krajih tudi kosti dinozavrov.] T-Rex
je prevelik za Slovenijo.

[Sliši neko punco praviti: ponedeljek, torek, …] Jaz
lahko to povem na pamet! Z zaprtimi očmi!
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Anglija je v drugi deželi.

Oči, lahko odpihneš in nazaj zapihneš [tale napihnjeni
balon]?

Ta basen ima dva konca.

Prideš lahko samo takrat, kadar se trudiš.

Nastja Čeh je moj najboljši nogometaš.

Kaj me sprašuješ, če vem, da ne vem!

Tisto plešasto drevo, ki je čisto nago.

Dobro bi bilo, ko bi bila mama tako prijazna, kot tale
ženska.

[Stopi na tehtnico.] Zakaj se ne pokaže cena?

[Oslinil sem sukanec, ko sem ga vtikal v šivanko. Naslednji
dan vtika rožo v vazo.] Oslinila sem rožico za v luknjo.

[Uči me peti.] Ne, ne, takle glas moraš izpustiti!

[Bereva Stoen dalmatinec.] Kaj pa milijon in en? Kaj pa
neskončno in en?

A se začne od začetka [zgodba]?

Imam že mišice pripravljene.

Bog premika stvari.

[Poduha mojo srajco na obešalniku.] Oči, zmeraj, ko tole
poduham, se spomnim nate!

Bi mu pokazala pištolo in bi postal čisto mehek.

[Igrava se porodnišnico.] Malo noseča sem.

Oči: To je bil lep čas.
Vesna: Zdaj je pa še lepši, ne?
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Vesna: Zdaj je pravi čas, da vrnemo ključe.
Oči: Komu?
Vesna: Vratom.

Oči: Ali bi rajši bicikel ali skiro, da greva?
Vesna: Rajši bi oboje.

Oči: Boš šla spat in pika!
Vesna: Kaj pa, če jaz rečem: nič več piva in pika!

Oči: Vesna, te ne vidim. Kje si?
Vesna: Zato, ker nimaš tukaj oči!

Šest let

Babi ima stare oči.

On je nemogoč [bog, ni mogoč].

Tudi če ne bo snega, bom imela rojstni dan.

Zdajle bo napihnil oči!

A imajo miši tudi svojega boga?

Jaz bom bla mišji Božiček.

Jaz se včasih vprašam, kako bi bilo, če bi bila drug.

Daj oči kakšno idejo! Daj, prižgi!

Jaz lahko računam brez prstov!

Če mi odrežejo prste, lahko tudi računam!

Jaz lahko s štetjem računam!

Do smrti in še malo več v zapor.

Najprej narediva štiri prve dele!

Jaz imam tole veselje: brati, pisati, hoditi v šolo, jesti,
piti, spati.

Lahko bi tisto kaseto odsneli, da bi bila spet prazna!
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Koliko je dan velik?

On je tako narejen: neumnosti govori.

Kako je njihovemu avtu ime?

Ali bi rajši umrl ali bil zastrupljen?

Eni kiti so travojedci, eni pa vodojedci.

Praljudje so bili oblečeni v prakože.

Punca, ne pa človek!

[Mi postavlja težek račun.] plus dva minusa.

Velika noč ni narejena za tebe. Ker ne verjameš v boga.

[Igrava se trgovino.] Nimam tisoč sto. Ali lahko dam tisoč
tisoč?

Kako se reče kolcanju, ne da bi se reklo kolcanje?

Jaz bom šla tja [v kotiček]. Tam dobim dober občutek, kaj
bom narisala.

Že od otroštva iščem.

A ima naš peskovnik dno?

Tisto drevo je neke vrste bor ali jelka – mešanec je.

Sam krompir ne gre skupaj [brez mesa].

Hrček postane nalezljiv [ko ga ugrizne stekla lisica].

Imel je zlomljen okostnjak [človek].

Slikali so mu medenjak [medenico].

[Senca plavajočega lista se vidi na dnu vode.] Glej,
kakšen odtis se vidi!

Našla sem mravljišče mravelj.

[Največja mravlja je kraljica.] Jaz sem bila kraljica, ker
sem bila največja.
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Katere čevlje vzamem: za otoplitev ali omrznitev?

Ne morejo biti vsi hrošči na svetu samci.

Dober občutek, ko se pokakaš.

Čutim, da drugače čutim.

Čez škrbico lahko pokažem jezik.

[Gleda oznako KP na avtu.] To je Koper. Kakšni so pa
neznanci?

Oči, tebe možgani zmeraj vlečejo v gostilno.

Ladja je šla na potep [plovbo].

Če imaš dolgo časa gor [modra plavalna očala] in jih
snameš, je tako živobarven svet!

Z moškimi so sami problemi.

Kaj, če bi si tole mizo malo razdelili: jaz bi imela eno
polovico, mami eno in ti [oči] eno.

[Prodajajo zobotrebce.] Ali prodajajo tudi nohtotrebce?

Jaz znam is sredine začeti [abecedo].

Ko mama naredi lastovko, se ji lula razširi.

Zakaj stotnik Šang? Zakaj ne tisočnik?

Oči, kako enega pripraviš, da spremeni navado?

Avto ni neumen. Njegov gospodar je neumen.

Avto nima glave, pa ne more misliti.
Gospodar ima glavo, pa noče misliti.

Tolikokrat moraš prežvečiti, kolikor imaš zob. Da je
pošteno.

Glej, tam je MC! [WC]

Punca postane prava ženska, ko se poroči.
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[Načrtuje, da bo kot čarovnica delala piškote raznih
vrst.] Piškoti za velikovedje. Da bodo veliko vedeli, ko
jih bodo jedli.

Oči, vklopi možgančke in si zapiši v spomin!

A lahko grem na stadion in na steno napišem "Ubi Hrvate!"?

Sem narisala eno človeško glavo od punce.

Kako se naredi skrivnost? Leksikon ni dober, bom pogledala v
enciklopedijo!

Boljše je napisati "Miklavž" kot "Sveti Nikolaj", ker je
krajše.

To ti povem z lastno besedo!

Mami je stara štiri nič.

Jutri imam rojstni dan. Moram se dobr zabavat!

Oči [bere]: … njegova zaročenka.
Vesna: Zakaj pa ne njegova poročenka?

Oči [bere knjigo Kje prebiva čas]: Zanimivo. Kje prebiva
čas?

Vesna: Ne vem. V življenju!

Oči: Mogoče je že prispela kartica, ki sem ti jo pisal.
Vesna: Če se ni kje zagozdila.

Oči: Recimo, da sedim.
Vesna: Pa recimo, da ne sediš!

Oči: Po moje je tako.
Vesna: Po moje pa ne vem.

Oči: Jadrnice tekmujejo, katera bo najprej pripotovala
okrog sveta.

Vesna: Kaj pa, če katera preskoči?

Oči: Kako globoka je luknja?
Vesna: Zelo! Prav do dna!
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Vesna: Jaz znam razlikovati med ljudmi, ki so pametni, in
tistimi, ki niso.

Oči: Kako?
Vesna: Tisti, ki nimajo diamantov, so pametni. Tisti, ki jih

imajo, pa ne.

Oči: Kje si dobila vizitko?
Vesna: Na tleh!

Oči: Kraljica se je spremenila v starko.
Vesna: Zakaj pa ne v mladko?

Oči: Na vlaku so vagoni za kadilce in nekadilce.
Vesna: Kaj pa za malokadilce in srednjekadilce?

Oči: Upajmo, da bo Miklavž našel pismo.
Vesna: Seveda bo našel, saj je Miklavž! Drugače ne bi bil

Miklavž!

Vesna: Kaj je bil Jezus?
Oči: Jud.
Vesna: Blagor Judom!

Sedem let

Jaz nikoli od nikogar ne prepisujem.
Kvečjemu, če ne vem!

So jih dali skurit, v kurnik.

Zdaj bom pa znorela, dvakrat na sekundo!

Mami ne bo nikoli dedek.

Lisica ni zvita, kača je zvita!

Polža je tako zeblo, da so se mu rožički tresli.

To ni znanost, to je spomin!

Krema [za sončenje] ima 12 voltov.

Je uspel narediti kakšno napako?

Jaz vem, kaj je disciplina: mir!
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Z Lindo sva nametali rožic na kakec,
da je začel dišati.

Prvi B je svetovni prvak na šoli!

Kakšna bi bila želva brez oklepa?

Računalnik mi je matiral topa!

Zima je najboljši letni čas na svetu.

Veš, kako dobro sem naredila konja: vse sklepe ima!

Če greš iz Stožic v Tuš, je točno enako, kot če greš
iz Tuša v Stožice. A ne?

Pajki so črni, beli in drugačni.

Vse sem imela prav, razen nekaj napak.

Oči: Pet ne moremo razdeliti na enake dele.
Vesna: Lahko! Na ena!

Oči: Današnja mladina!
Vesna: Današnja starina!

Oči: Kaj lahko delaš na Pikinem festivalu?
Vesna: Lažeš!

Oči: Glej, prvi krajec [lune]!
Vesna: Ne, drugi krajec!

Oči: Dva neskončno in tri neskončno je spet neskončno.
Vesna: Malo večje neskončno!

Osem let

Tale kapa je zelo dobra. Drži mi ravnotežje. Ker ima dva
naušnika!

Prisluhni in boš videl!

Zakaj "dopoldne", zakaj ne "predpoldne"?

Ženske so strup!
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Ciper je prisrčna država.

Jaz sem odporna na petarde.

[Pepi je moj boter.] Pepi je moj praboter – ali pa mali
boter.

Če ne izračunaš, je tudi napaka!

Metulji imajo velika krila v primerjavi s seboj.

Konjem je pa res v redu: hrana jim raste kar po tleh!

Poleti bodo odključili [odprli] bazen.

Kaj bog je'?

Moški se bahajo, kakšne avte imajo. To ni prav; avti bi se
morali bahati, kakšni so!

Meni se vsaka beseda poda.

Oči, ti nisi Slovenc, ti si Štajerc!

Zakaj se mora [oblak] ravno tukajle stisnit? Odcedit?

Veš kako je bilo na glas! 600 voltov!

Kako debel je Nil?

Iznašla sem novo taktiko računanja.

Moraš trdo prijet moške, če hočeš kej.

Na pol ne verjamem.

Ko bi živali vedele, kako lepo je naše življenje!

Napol sem ga matirala.

Sem ga matirala, pa mi je požrl kmeta.

Oči: Tem lasem se reče sladki.
Vesna: Zakaj sladki, zakaj ne slani?
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Vesna: A verjameš, da lahko hodim po vodi?
Oči: ?
Vesna: Ko je led!

[Oči in Vesna gledata mačko, ki prede.]
Oči: Mačka je zadovoljna.
Vesna: S svojo naravo.
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