
ZA VSE MAME, BABICE, TETE … ŠOPEK SLOVENSKE POEZIJE 

ob materinskem dnevu 

 

 

Vsaka mama je prava mama, 

dana za srečo in za veselje. 

Prava. In ena sama. 

Za vse življenje. 

T. Pavček 

 

Kako raste mama 

 

Najprej je sama tema, 

najprej je velik nič,  

potlej je majcena deklica  

in iz nje ljubek deklič. 

 

Iz njega mamica zraste, 

a raste dolgo in mnogo let,  

potem pa je to kar naenkrat 

in jaz pride, na svet.  

 

In mamica zraste mama 

bogvekdaj, kar nekega dne, 

pa še sama ne ve, da ji pada 

prvi sneg na lase. 

 

Ko jaz odrastem, raste  

Mama 

 

Mama je od vseh ljudi 

najboljša na svetu, 

ker se mi rada smeji 

in ker je par očetu.  

 

Z mamo se oče poljublja, 

z njo hodi spat in z njo vstaja 

in kar naprej ji obljublja 

vse od kraja. 

 

Z njo se fotografira, 

objet preko rame, 

in z njo se prepira, 

kadar se vleče zame. 

 

Mama očetu bere misli 



mama počasi nazaj,  

dokler babica ne postane 

in pride z vnuki v raj. 
Tone Pavček 

Kdo je babica in kdo stara mama 

 

Stara mama stanuje v bloku, 

kjer streže vnukom in loncem, 

a babica v temnem gozdu 

z volkom in nekim lovcem. 

 

O babici pesmica kroži, 

govore pravljice stare 

in Rdeča kapica nosi 

dobrot ji polne košare. 

 

 A stara mama se skoro ne vidi, 

o njej ni slišati mnogo, 

četudi v naši družini 

igra najpomembnejšo vlogo. 

 

Brez nje ne bi bilo marsičesa,  

recimo vnukov ali pa mame. 

Zato naj pri nas do stotega leta 

stara mama ostane.  
Niko Grafenauer 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

in vse njegove želje ugane. 

Pomaga mu, kadar so dnevi kisli 

ali če z levo nogo vstane.  

 

Mama ne more biti sama  

ali imeti za par kakšnega strica. 

Saj vsi vemo, da je mama 

boljša očetova polovica. 

 

Le kako bi bilo očetu  

brez mame, 

ko bi ga le pol hodilo po svetu 

in nič ostalo zame? 
Niko Grafenauer 

 

Super mama 

Moja mama je super. Seveda 

Z napako: včasih je tečka 

in name še zmeraj gleda  

kot majhnega dečka. 

 

Ona misli, da sem še micen 

Kot kakšen dojenček z dudo, 

Pa mi kar naprej moči 

Lice s cmočki poljubov. 

 

Ona bi rada, da rastem 

počasi kot kakšen kapnik, 

a jaz hitro, da premikastim  

nekoga v sosednji klapi. 

 

Tako nisva na isti valovni  

dolžini z ljubljeno mamo: 

ona bi me vodila v peskovnik 

ali nosila štuparamo, 

 

a jaz bi rad hitro stekel 

med odrasle in med možate 

in mami že skoro rekel:  

Odslej bom jaz pazil nate! 
Tone Pavček 

 

 

 
Pripravila Marinka Cerinšek. 


