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     Nastop mačke Lize 

Sedemintridesetega avgusto-aprila je imela slavnostna mačka Liza nastop. 

Nastop je bil pevsko-plesni. Mačka Liza je zapela štiri pesmi z naslovom: 

- Mačka, ki po gozdu hodi 

- Ljubi mačkon  

- Mačka in maček 

- Psi niso za v Mačje mesto! 

Plesala pa je na pesmi: 

- Maček lovi miško 

- Mladi mucki 

- Mijav, mijav 

Bila je tako uspešna, da je prejela tudi mačkovo priznanje. 

Našemu izkušenemu novinarju mačkonu Bertiju je še dodala: »Zelo sem vesela. 

Uresničile so se mi najljubše sanje. Ne moram verjeti!«  

 

 

 

 

 



Pes prišel v mačje mesto 

Štiriintridesetega avguto-aprila se je v Mačje mesto petihotapil zlobni pes 

Klokutarokuhinesamasčedekolkinjesorudominokizubanevdenjimunsokolentiro. 

Od gospoda mačkona bankirja tretjega je zahteval denar. Gospod bankir tretji 

je s svojo uglajeno tačico želel prijeti mačji telefon, a ga je tisti trenutek ugrabil 

pes. Ker gospod bankir tretji ni mogel policije poklicati s telefonom, je začel na 

ves glas kričati: »NA POMOČ! NA POMOČ! POLICIJA POMAGAJTE! PES ME JE 

NAPADEL!« policija je takoj pritekla na kraj zločina. Psa so prijeli in mu dali 

nagobčnik. Potem pa je šel samo še za rešetke. Mačji policisti so se odločili, da 

tam ostane sedem mačjih let. 

 

Umrla pisateljica muca Tica 

Ves muce v Mačjem mestu smo žalostne. Umrla je pisateljica muca Tica. Smrt je 

bila naključna. Umrla je zaradi starosti. Njena življenska doba: 

1943 – 2005 

Umrla je meseca avgusto-aprila, med pisanjem njene nove zgodbe. Njena 

prijateljica muca Tačka je našemu novinarju povedala: »Muca Tica je bila moja 

najboljša prijateljica. Obžalujem njeno smrt. Z veseljem pridem na pogreb. 

Kupila sem ji že šopek rožic. Bile so najlepše v cvetličarni. Bila je zelo dobra 

pisateljica in zvesta prijateljica. Oboževala sem njene zgodbe, ki jih ni bilo 

konca. Kot mladi sva radi sestavljali kocke, risali, se igrali na vrtu in lovili miši in 

metulje. Moje sožalje.« tako kot muca Tačka tudi mi že izrekamo sožalja. 

Pogreb bo potekal štiridesetega avgusto-aprila v kraju z imenom Klobasice.  

 



Šala: (upam, da ne bruhate) 

Pride nek maček brezdomec v gostilno. Pa vpraša gospo natakarico: »Ali imate 

žličko? Mi jo lahko prosim date?« natakarica odvrne »ja.« ter mu jo da. Pride 

drugi maček brezdomec v gostilno in vpraša enako. Tudi temu natakarica poda 

žličko. In ni minilo pol minute, ko pride v gostilno še tretji maček. Ta povpraša 

za slamico. Natakarica mu jo da, še prej pa reče: »zakaj sami brezdomci hodite 

v gostilno? Kaj se zunaj dogaja?« pa ji lepo odvrne: »Ja, veste kaj. Zunaj je 

nekdo pico bruhal, pa so vse ta trde koščke že pojedli. Samo ta mokri so še 

ostali. Bom pa jaz ta mokre s slamico spil.« ko pa to reče pa natakarica omedli. 

 

Vreme  

V kraju Mleko bodo pribijale plohe. V kraju Klobasice bo zjutraj in predpoldne 

sončno, proti prednoči pa bo začelo rositi. Drugod v Mačjem mestu bo snežilo, 

nekje pa celo zelo močno snežilo. 

 

 

 



Mačje reklame: 

Kupite: 

-čokolada  

-kipce 

-brikete 

-zobna pasta 

 

 

 

 

 

 


