
Miroslav Košuta v svojih pesniških zbirkah za otroke upesnjuje različne 
prizore in dogodke iz sveta otrok in živali ter številne motive iz narave in 
urbanega okolja. Njegove pesmi so polne igrivosti, razposajene domišljije 
in očarljivosti. Napisane so v lahkotnem melodičnem ritmu, v katerem 
pozvanjajo številne zvočne in besedne igre. S svojim mojstrstvom Miroslav 
Košuta otroke in mlade lahkotno popelje v svet poezije ter vzbuja ljubezen do 
slovenske besede. Njegove pesmi se igrajo in veselijo, se čudijo in sprašujejo 
o domu in življenju, odkrivajo mnogotere pomene in postavljajo vprašanja. 
So razposajene in hudomušne. Pripovedujejo o majhnih otrocih in živalih 
– o miškah, mucah, zajčkih, medvedkih, ježkih, žabicah, račkah in pticah. V 
njih se srečamo s pravljičnimi prizori in domislicami ter z izkušnjami iz 
otrokovega vsakdanjika. Miroslav Košuta se s pesmimi z lahkoto približa 
otroški duši, otrokovemu spoznavnemu in domišljijskemu svetu. Kot je zapisal 
Niko Grafenauer v knjigi Križada, »pa so nekatere Košutove pesmi otožne in 
zamišljene, ker se v njihovem ozadju stiska tiha skrb ali misel, ki se dotika usode 
slovenskih otrok v zamejstvu. Predvsem pa je v pesmih čutiti utrip doživetij in 
prigod, ki izvirajo iz pesnikovega družinskega življenja in okolja. Vse skupaj se 
zrašča v slikovito, radoživo in pesniško prepričljivo besedovanje o neponovljivi 
sproščenosti in doživljajski pristnosti slehernega otroštva. Njegove pesmi vnašajo 
vedrino v vse tisto, kar nas obdaja z vsakodnevnimi skrbmi in dolžnostmi, v 
hitenje časa, v katerem se pehamo za velikimi ali drobnimi življenjskimi cilji in 
potrebami, pri čemer ne znamo in ne umemo za hip zastati in se ozreti okrog 
sebe. Kakšna lepota! Lepota naivne prisrčnosti in zaupljivosti, ki sta znamenje 
odprte duše, brez katere ni resničnega otroštva.« Nekatere pesmi Miroslava 
Košute so zaradi živosti, prisrčnosti in priljubljenosti ponarodele, veliko pa so 
prispevale tudi k ohranitvi slovenske besede v italijanskem primorju. Besedila 
Miroslava Košute so del klasike slovenske književnosti za otroke: izbrušene 
umetnine, mogočen in trajen opus, ki nagovarja tako otroke kot odrasle.
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Zvonko Čoh je pronicljiv in inteligenten videc, ki si želi zmehčati ta neznosno 
zateženi svet in ga narediti malce bolj prijaznega za življenje, tako odraslim 
kot njihovim otrokom. Bralcem podob sporoča, da se, čeprav je včasih hudo, 
s smehom veliko lepše živi. Vse je naslikano brezhibno. Izvrstno poznavanje 
in izvedba klasičnega slikarskega metjeja pa – nenavadno – še poudari 
smešnost situacij. Zvonko Čoh je pri slikanju smrtno resen in vesten. S svojo 
obrtno perfekcijo doseže, da njegovi rahlo zmešani junaki postanejo še bolj 
živi in smešni.
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