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Dûti objevují zvíﬁátka
To, co mÀouká, bude koãka,
to, co houká, nejspí‰ vlak
nebo sova – ale poãkat,
to je pﬁeci noãní pták
Koãka ráda loví my‰i,
my‰i rády hryÏou s˘r,
a ta my‰ka s kﬁídly – sly‰í‰,
ve tmû bude netop˘r
Slon má chobot, tuãÀák fráãek,
Ïirafa svÛj dlouh˘ krk,
kolibﬁík je mal˘ ptáãek,
co má husa? Husí brk
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Papou‰ek v‰e opakuje,
jak se pozná ledÀáãek?
Co to jen v tom zobáku je?
Ryba, Ïádn˘ ‰pekáãek
V moãálech jsou krokod˘li,
tlamu mají sam˘ zub
a v tûch zubech hodnû síly,
tolik, jako statn˘ dub
Králík nechce do pekáãe,
rad‰i bydlí v klobouku,
kdyÏ má radost, prostû skáãe
rovnû, ‰ikmo, v oblouku
Vidûl stﬁevlík, zmoÏen, ﬁíãku,
na stéblo pak po Ïebﬁíãku
z mokré trávy vystoupal.
Nahoﬁe byl za chviliãku,
‰lápl v‰ak na ‰patnou pﬁíãku,
v rose se pak vykoupal
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Dûti poznávají houby
Nûkdo najde houbu jedlou,
moÏná pﬁímo v˘teãnou.
Splést si muchomÛrku s bedlou
b˘vá chybou zbyteãnou
Závoj místo obliãeje
muchomÛrkám zdobí nohy,
které podle obyãeje
vyrÛst z vajec mají vlohy
Jedovatû stﬁízlivá
celá bílá (Andûl smrti)
muchomÛrka jízlivá.
Chvíli chutná, potom zdrtí
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Bledá zeleÀ – barva zhouby,
kdo a proã si smrtku bere?
Staãí kousek této houby,
uÏ se moÏná neprobere…

Ten, kdo bere malé kusy,
sotvaÏe jsou vidût,
kdyÏ se splete, hodnû zkusí
(mûl by se v‰ak stydût)
Kdo má nohu pod klobouãkem?
Doktor? Ale houby.
Houby berou dûda s vnouãkem,
otvor ãervi hloubí
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S myslivcem to ani nehne,
Ïe se li‰ky mnoÏí.
Pro kaÏdou se ihned sehne,
houby jsou to boÏí
Kdo má nos, jde neomylnû
pﬁes kopce a strÏe,
ucítil tam totiÏ silnû
hadovku ãi smrÏe
StûÏoval si doktorovi,
Ïe ho Ïluãník pálí.
„To je Ïáha“, doktor poví…
„Ne, hﬁib hoﬁãák, zral˘…“
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Na palouku na rovince
(uÏ na konci léta)
zachtûlo se syrovince
poznat svûtlo svûta
Ve slep˘‰i, vûdí lovci,
nelze vidût uÏovku,
kaÏd˘ má svou ãernou ovci,
muchomÛrky rÛÏovku
Ta je totiÏ nejen chutná,
ale hlavnû nemá jed,
rÛÏolící, nikdy smutná,
spoﬁádá ji vnuk i dûd
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Perník, závoj, barva rÛÏe,
z vejce noha nevyrÛstá,
pocestn˘ ji sebrat mÛÏe,
aÈ jak vyÏle je ãi tlustá
Les je prázdn˘ bez strako‰e,
kaãenky ãi ‰varìáka,
tahle kaãka ze dna ko‰e
jenom tûÏko zakdáká
Strako‰ totiÏ klouzkem bude
s koÏovitou ãepicí.
Kuﬁátka, co rostou v‰ude,
nepoznala slepici
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Kdo by babce krájel nohu?
To jen houbaﬁ v úvozu.
Kouká, druhá támhle v rohu
je jak kolo u vozu
I ten baãa chtûl pár babek
najít u koliby,
v rokli, kde je mal˘ Ïlábek,
vidí suchohﬁiby
Na louce se krávy pasou
s b˘ky ‰ampióny.
Pro houbaﬁe budou spásou
luãní Ïampióny
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Od satana je vÏdy radno
drÏeti se dále.
I kdyÏ láká to dát na dno
ko‰e hﬁiba. Krále
·edá hlava, rudá noha
zmodrá po ﬁíznutí,
kdo má rozum, vezme roha,
nechá ho tam s chutí
Houbaﬁ vidûl na lávce
houbu u paﬁezu,
poklonil se václavce,
málem skonãil v jezu
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Nûkde v listí jistojistû
leze ãerné klí‰tû,
dûcko ãistí (velmi ãistû)
nohu hﬁíbka kﬁí‰tû
Kﬁí‰È je také jedovat˘,
to je dobré vûdût.
NeÏ mít ko‰ík vrchovat˘,
nechte ho tam sedût
Kdo chce ﬁízky místo z kravky
z velikánsk˘ch hub,
vyrazí si na p˘chavky,
nezlomí si zub
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Dûti se klaní
národním stromÛm
Je to krásné brouzdat v lese,
máma, táta, dûti,
staãí ﬁíci jenom: jde se,
se psem budou v pûti
Jak˘ strom Ïe máme v znaku?
Îe by bﬁízu z ¤ípu?
SmrkÛ máme jako mrakÛ,
ve znaku pak lípu
Libanon je zemí cizí
(pot˘ká se s vedrem),
spjatou (strom snad nevymizí)
s jehliãnat˘m cedrem
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Do Kanady na voru?
Tím si nejsem jist.
Je to zemû javorÛ,
má z nich jeden list
Ve Skotsku jsou v sukních
muÏi
ãastûji jak Ïeny.
V Anglii se klaní rÛÏi
(rÛÏe jsou tu ctûny)
Co by Skot, co ‰etﬁit bude,
mohl dáti do znaku?
Nûco, co se daﬁí v‰ude
(sazenici bodláku)
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Dûti mají rády klasické pohádky
Veverka je na oﬁí‰ky,
ãást jich sní, ãást zasadí,
ry‰avá je jako li‰ky,
k práci nemá náﬁadí
Na jabloni rostou vlky
(vlci vymizeli z lesÛ),
vosy krouÏí nad jablky,
jedno kutálí se k vﬁesu
Jeden Vlk byl kardinálem
(proto nemûl jarmulku)
druh˘ zas byl v lese králem,
vyãenichal Karkulku
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To je dívka s rud˘m ãepcem,
co jde za svou babiãkou,
setkala se s krtkem – slepcem,
vrtal chodbu – maliãkou
Kdo by vyhnal z domu na mráz
pro jahody k tvarÛÏku
svoje dûcko v lednu na sráz?
To macecha Maru‰ku
Sotva dala novou stﬁechu,
uÏ z ní loupou perníãek.
Co Ïe je to za neplechu?
Maﬁenka a Jeníãek
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Neber, li‰ko, Budulínka
na hraní sv˘m dûtem.
Dopﬁej mu, aÈ sladce spinká,
nechce do doupûte
Kolik Ïe je trpaslíkÛ?
Tolik, co dnÛ z t˘dne.
V domeãku je plno kﬁiku,
Snûhurka nám stydne

Nadávky a k tomu vcelku
velmi tûÏká práce
zbyly vÏdycky na Popelku.
Bude Ïenou vládce
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âernoknûÏník ztratí ãáry,
kdyÏ princeznu miluje
princ - a lásku (Ïádné dary)
dá jí, kdyÏ se schyluje
k tomu, Ïe by sama mûla
proÏít Ïivot ve vûÏi.
Lásce pﬁece Ïádná cela
nikdy v cestû neleÏí
Království, co dlouho spalo,
polibkem se probudí,
První slova: „Co se stalo?“
(RÛÏence zas do hrudi
dech se dere spolu s chutí
uÏívat si kaÏd˘ den).
Nebude tím, kdo se nudí,
plánÛ má uÏ na t˘den
Ten chce dÛm, ten jen pár hﬁíbkÛ,
jimiÏ ko‰ík naplní,
kaÏd˘ hledá zlatou rybku,
co se pﬁed ním zavlní
(a hned splní mu tﬁi pﬁání,
aniÏ musí prstem hnout).
Rybce je to k pousmání,
sama chce jen volnû plout
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Dûti se koukají
do minulosti se zvûdavostí
KdyÏ praotec pﬁi‰el k ¤ípu,
tetelil se témûﬁ hned,
nezasadil Ïádnou ﬁípu,
zato na‰el sladk˘ med.
„Tohle bude na‰e zemû,
náramnû se radoval,
ﬁeky nehuãí tu temnû…“
Houbama se ládoval
„Vidím mûsto stovûÏaté“,
jehoÏ sláva není bûÏná
(pr˘ aÏ hvûzd se dotkne hmatem)
ﬁekla kdysi jedna knûÏna
(provdala se za Oráãe,
Pﬁemysla, jak povûst praví).
Rad‰i pracanta neÏ rváãe
(poznala, Ïe je ten prav˘)
AÏ nám drak ãi jiné zvíﬁe
nebudou chtít dopﬁát vzniku,
poãkáme si na rytíﬁe
(ukryli se do Blaníku).
Je to hora v Stﬁedních âechách,
dodá sílu, víru, pomoc
v dobû, kdy zas padouch spûchá
urvat vládu, jde mu o moc
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V na‰í zemi pivo je,
pﬁedci mûli ‰anci
udatného Bivoje
vidût v jednom tanci.
Nevydal se do boje,
k lovu nebral rance,
vracel se v‰ak spokojen,
na ramenou kance
Ctirad omámen byl ·árkou
(krásná Ïena, krásn˘ ‰at),
v‰e skonãilo ale válkou,
kdyÏ byl zajat a pak sÈat.
MuÏi chtûli dob˘t Dûvín,
hezké místo, chladn˘ hrad
(nikde zpûvy, stoly bez vín)
s láskou skonãí pikle zrad
Mor je uraÏená p˘cha,
Ctirad nemûl podvést Vlastu,
jestli nûco oheÀ dm˘chá,
potom rozvá‰nûn˘ zástup
Ïen, co nechtûjí b˘t zticha
(kdyÏ se manÏel topí v chlastu)
zá‰È kartami krutû míchá,
(snad je konec zlob a ÏvástÛ)
Ve stropû je velká díra,
doktor Faust se unést nechal,
touhou znát uÏ roky zmírá
(kdo ví, zda v‰e neuspûchal).
Îe tam byla cítit síra,
ﬁekli, Ïe se s ìáblem spojil,
vynalezl elixír
a v‰echny rány ihned zhojil
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Dûti, bacha, silnice
Kdo chce vejít do ulice,
mûl by zebru hledat.
V Zoo? Tam ji najde sice
(co je bílo‰edá),
ale jsou to bílé ãáry
v‰ude na vozovce,
po nichÏ pﬁejde mlad˘, star˘,
ãlovûk, pes i ovce
Doleva, pak doprava,
rozhlíÏet se ãlovûk musí
(v‰ude hustá doprava),
jinak bude na tﬁi kusy.
I kdyÏ vstoupí na pﬁechod,
zelená mu mÛÏe svítit,
stále platí jeden bod,
rozhlíÏet se, nikdy ﬁítit
I kdyÏ jeden pﬁednost dává,
druh˘ vedle nevidí,
na to pozor, to se stává
(aÈ se nikdo nestydí
s klidem na silnici vstoupit),
ten, kdo zbrkle utíká,
mÛÏe, to co nechce, koupit,
Ïivot snadno uniká
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Chce to nosit svûtlou bundu,
která do tmy záﬁí,
tûm, kdo mají tmav˘ mundÛr,
nechtûnû se daﬁí
riskovat, Ïe nûkdo v noci
omylem je srazí
(neriskovat, to je v moci
v‰ech, co nûkam razí)
Jako mraky se teì Ïenou
auta kﬁiÏovatkou,
nepﬁecházej na ãervenou,
nechtûj to brát zkratkou.
Z vrchu, z dola vozy jedou
nûkam za obzory,
snad nikoho nezajedou,
Ïádné Ïivé tvory
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Dûti a pohádkov˘ les
V záﬁí budou jablíãka,
pÛjde pou‰tût draka,
co nám poví babiãka?
„Dûti, dﬁív se smráká.“
Ve své síti pavouãek
utká babí léto
(Veverkovic pravnouãek
ﬁíká v‰em jen: „teto“…)
V lese ztratil mal˘ klíãek
je‰tû men‰í trpaslíãek,
v‰ude ho teì shání.
Co Ïe má to ve své skﬁínce,
poklad krále? Prsten prince?
Ne, jen jedno pﬁání
Co za pﬁání uzamyká?
Proã ho tolik chrání?
Trpaslíãek smutnû vzlyká:
„Láska není k mání.
Teì, kdyÏ bude uzamãená,
kdo ji je‰tû pozná?“
(Obloha je zamraãená,
situace hrozná)
„Trpaslíãku, nepropadej
smutku, Ïalu, panice,
ví‰ co, hﬁíbka v mechu zalej
(pr˘ ho pálí zadnice),
já ho zatím vyãenichám“,
„Pojìsihrátka“ pravila,
kdo má rozum, nepospíchá,
li‰ka úspûch slavila
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Zaleskl se mezi listím
(vidí na sto honÛ),
je to klíãek, li‰ka zjistí,
na‰la také sponu.
Rychle zpátky, hrdá, bûÏí,
v zubech klíãek drÏí,
jako li‰ãata ho stﬁeÏí,
lijavec ji zdrÏí
Trpaslíãek se jí klaní:
„Drahá Pojìsihrátko,
co si pﬁeje‰, milá paní
(nemám pamûÈ krátkou“)?
Li‰ka tro‰ku zrozpaãití:
„Snad jen lesu zdraví,
aÈ se nov˘ stromek chytí,
nic nás nevyplaví…“
Klíãkem v zámku pootoãil
trpaslíãek zlehka,
mír do lesa rázem vkroãil
s vílou, co je kﬁehká.
Hnûdé vlasy, modré oãi
jako ostruÏiny.
Zlehka stoupne, ladnû skoãí,
na noÏkách má dÏíny…
Je to víla Vûtromila,
vánek si s ní hraje,
vichﬁice ji nezlomila,
tanãí na kraj háje.
Vichr hlavy stromÛm ãesá,
víla sbírá lístky,
srdcebolnou píseÀ lesa
zpívá na bolístky
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Dûti vûdí, Ïe svût
není na draka
„
Îe princezny Ïerou draci?
Kdo nám nasadil psí hlavu?
VÏdyÈ Ïijeme v rezervaci
(z listÛ, ze kter˘ch pak ‰Èávu
prolejeme v‰emi krky).
Dovedeme kﬁídly mávat.
Jsme uÏ zvyklí na ústrky,
nechceme se ale vzdávat…“
Vesele si hopsá, skáãe
(rodiãe se mají rádi)
jedno pûknû rostlé dráãe
(draãici drak nûÏnû hladí).
V hnízdû zase zkﬁehlé ptáãe
nedostane do zobáãku
ani mouchu, a tak pláãe,
starají se o kukaãku
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KdyÏ saÀ draka naláká
jenom ohnûm v tûle,
je pak v‰echno na draka,
necítí se skvûle.
KdyÏ si s drakem vyhoví,
je pak hezky v sluji.
Je to terén minov˘,
kdyÏ se nemilují
Je to jeho saniãka,
na kﬁídlech ji nosí,
psal jí nûÏná psaníãka,
Ïe má krásn˘ nosík
(a Ïe z hlav ta prostﬁední
nejvíce jí slu‰í).
V Ïáru slunce k poledni
zarudly mu u‰i
„Snad ti nevzala saÀ draka“,
‰kádlí soused souseda.
„Vzala“ (vichr, uÏ se smráká),
„vy‰la v dobû obûda,
Ïe ho bude nûkde pou‰tût
(je tak trochu do vûtru
blázen – to ví‰, pﬁi‰la z pou‰tû…“).
Zachumlal se do svetru
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Dûti berou svût
letem svûtem
Syreãky jsou v Olomouci,
perník v Pardubicích,
z „LivrpÛlu“ byli „Brouci“
(Ringo zvládal bicí).
·palíãek je zase v Chebu
(domky malované).
Vald‰tejn kápl na darebu,
vûdûl, co se stane
Kolik Ïe je divÛ svûta?
Sedm, jako trpaslíkÛ,
ubûhla uÏ mnohá léta
od epochy jejich vzniku.
Z bohatství (a také bídy)
vze‰ly – a teì se jim klaní.
(Nejvût‰í jsou pyramidy,
stojí dodnes, nejsou k mání)
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KdyÏ pﬁiplouval k Americe,
vûﬁil, Ïe je v Indii
(Kolumbus se zm˘lil sice,
o tom ale jindy jiÏ).
Doba byla tehdy stále
je‰tû velmi upjatá,
on v‰ak tvrdil neustále,
Ïe je zemû kulatá
V Africe jsou nosoroÏci,
co je v Austrálii?
Samozﬁejmû protinoÏci
(protoÏe si Ïijí
jinak, neÏ ti na severu)
na opaãném pólu,
vûﬁí témuÏ desateru,
a chtûjí Ïít spolu
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Ukolébavky a snûní
Spi mÛj mal˘ andílku,
(venku tma a snûÏí,
ráno bílou nadílku
najde‰, jak si leÏí).
Spi, mé krásné zlatíãko,
vloãka k oknu letí,
usedá ti na víãko,
ladí ke tvé pleti
Spi má malá beru‰ko,
moje sedmikrásko,
na‰e hodná dceru‰ko
(zalévaná láskou).
Spi – a kapky na okno
kreslí kﬁehké vázy
kvûtinám, co namoknou,
cit je doprovází
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Malá vrána neusíná,
potﬁebuje pohádku
(u komína meluzína
fiãí si to od pátku).
Co na poli vlastnû hledá?
Dvû tﬁi ãtyﬁi semínka,
z hledání je celá ‰edá,
v‰ude bílá peﬁinka

Îe chce nûco do zobáãku
(zima bude tuhá)?
Malá vrána v ‰edém sáãku
touÏí najít druha.
Na poli si snûhuláka
dûti zatím staví,
Ïádné z nich v‰ak nehuláká,
zima – ta je baví
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V kostelíku bijí zvony,
brzy bude klekání,
(v ‰est jiÏ znûjí první tóny).
Ozvalo se ‰tûkání.
To je Azor, zahnal nudu
od vûãného ãekání.
Místo vody led je v sudu,
dﬁevo v zimû nechrání
Tak jsme pro‰li letem svûtem
to, co máme za vraty,
ãteme o tom na‰im dûtem,
(Ïe je mlha nad blaty,
Ïe uÏ rostou houby v lese
a lekníny v rybníce
kvetou, aÏ se veãer snese
a zavane vichﬁice…)
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