
»Čez dan Kuža Muža zvesto varuje hišo svojih ljudi, 

vmes pa se rad poigra s Hano in njeno žogo. Ko pa 

pride čas počitka, sanja razburljive dogodivščine.« 

 

Kuža Muža in njegove sanjske dogodivščine  
Kuža Muža ima rad svoje ljudi in oni njega. Uredili so mu lepo 
hišico, krtačijo ga, božajo in se z njim igrajo, on pa v zameno  
pazi dvorišče, ki ga deli z ljudmi, da ne bi v hišo prišel kdo 
nepovabljen. Ko je buden, je ves zaposlen s svojimi ljudmi, ko pa 
zaspi, sanja prave pasje dogodivščine. Vse po vrsti so tako lepe, 
da še v sanjah maha z repom, miga z uhlji, brca in se smeji. Stojan 
Vajda je njegove sanje zapisal v kratkih dogodivščinah, ki jih 
spremljajo vesele pasje pesmice. O čem pripovedujejo? V prvi gre 
Muža vasovat, da bi si poiskal pasjo ženkico. Ker ji bo pripravil 
dobro večerjo, se še prej oglasi pri mesarju, ker kupi slastne kosti. 
V drugi dogodivščini gre v mesto na pasjo nogometno tekmo. To 
je posebna priložnost, zato se zanjo skrbno počeše in pokrtači. 
Navijanje na nogometni tekmi ga prevzame, žal pa se prebudi, še 
preden se tekma konča – nekdo je namreč prišel na dvorišče in 
dolžnost ga kliče, da ga strogo in odločno opozori s hov-hov! V 
naslednjih sanjah lovi ribe, praznuje rojstni dan, piha svečke na 
torti, postane gasilec in se vozi s kolesom. Kratka besedila so 
primerna že za manjše otroke, saj Muža počne tisto, kar otroci 
poznajo iz svojega doživljajskega sveta. Pesmice pa so lahko 
prijazna vaja v branju za začetne bralce, saj so natisnjene z 
velikimi tiskanimi črkami. Po vsebini pesmice dogodivščino, 
zapisano v proznem besedilu, povzamejo v preprostih rimah. 
Slikanico je z velikimi, mehkimi ilustracijami opremila Beti 
Lonček. Predstavitev: Maja Črepinšek 
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