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Чим се нађе у мраку шеширном, 
сусрете се са још једним сном. 



Био једном један мишић Јова. 
Сањао је и по 10 снова
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Био једном један мишић Јова. 
За ноћ снево’ и по десет снова.  



Једног дана док је јео сир, 
на главу му паде шешир. 



Чим се нађе у мраку шеширном, 
сусрете се са још једним сном. 



Сада Јова са шеширом шета, 
и поздравља отменога света. 

Иде Јова оперу да гледа, пуштају 
га проћи преко реда.







На столици комад сира чека, 
и мишица што га окцем шмека!  



Седе Јова, ал не лези враже, 
скинути му шешир људи траже. 
„Није лепо”, викнуо је један,
„oд шешира не могу да гледам!” 



Скини шешир, викнуо је неко, 
немој да сам двапута ти реко! 
Поцрвени Јова сав од стида, и 
поче шеширић да скида.

„Скини шешир”, викнуо је неко, 
„немој да сам двапута ти реко!” 
Поцрвене Јова сав од стида, 
и поче’ шеширић да скида. 





Чим га скину нестаде и пира, 
пробуди се у мраку шешира. 
Брже боље Јова шешир стави, 
да осмотри још једаред ствари. 



Ал опера беше сад при крају, место људи, 
мачке мјаукају. Укочи се Јова сав од страха, 
ма није ни стигао до даха, узе један мацан 
да га ћушка, да га боцка и нервозно њушка. 





„Слушај мали”, рече љути 
мачак, ”од шешира не 
видим ни трачак! 
Боље би ти било да га 
скинеш, иначе ћеш много 
да се бринеш!” 

„Немој мацо, не разумеш 
ствари, ја га морам 
носити на глави. 
Ако ли га скинем сада 
теби, снова мојих више 
било не би.”







У том часу мишица се створи, иза леђа мачку 
проговори: „Пуштај Јову да не зовем кера, тај 
ће с тобом знати шта да смера! ”
Уплаши се мацан на те речи, па преплашен 
тад гласно зајечи: „Бићу добар, само ћу да 
предем, баш сам крен’о нешто да поједем.” 



Оде мачак, мишица и Јова 
поделише исти шешир снова.  





Одједном се зачу издалека, 
па све ближе како стиже дека. 
Узе шешир, Јови нежно рече: 
„Опет сањаш, а није ни вече!”



Јова поче да се извињава,
ал’ шта вреди, опет му се спава...



У сан Јова поново је пао, 
да настави где је оно стао. 










