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Švihnuté básne sú vraj krásne. 
Aha, čo v nich ponúkam: 
koláče s makom, 
žirafu s prakom, 
stále smädnú ťavu, 
zasadenú kravu, 
kvapky, ktoré neposedia, 
komáre, čo štípať vedia, 
psa, vraj lásku k hudbe zdedil, 
zlodeja, čo v mori sedí, 
pštrosa, čo vraj poletí, 
trochu rýmov pre deti, 
kakaové prachuliaky, 
bláznivý svet – je už taký, 
klobúkovú módu, 
vodu z vodovodu 
a možno páva s krásnym chvostom.

Veď si mojím hosťom!





 

Žije vám trpaslík, 
má čarovnú bradu, 
nie je to však brada 
len tak na parádu.

Je to brada aprílová!

Do tej brady všetko schová: 
kedykoľvek sa mu zachce, 
prikryje ňou štyri vrabce, 
z hustej brady červenej 
vytrubujú jelene, 
gagocú tam naše husi, 
motýľ si tam krídla suší, 
z brady kvitne zlatý dážď 
a trčia hlávky podbeľov. 
V tej brade je sucho, teplo, 
čvirikavo, veselo.

Taký je to trpaslík 
a takú má bradu! 
Neviem, kde sa teraz motá, 
možno stojí blízko plota, 
možno bradou všetko zakryl. 
Veď je apríl!



 

Pozvali ma na hody 
kamarátky jahody: 
Už sa teším, kade chodím, 
to si zasa zajahodím!

Figa rastie na juhu, 
banán je tiež stade. 
A čo búrske oriešky? 
Tie vyrástli v čokoláde.
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Jajká ježko pod kríkom: 
Musím prišiť podkovičky 
všetkým lúčnym koníkom.

V listoch lúčnej trávy 
psy hľadajú správy: 
Či sa ešte treba postiť 
a kde rastú dobré kosti.



 

Kravy bučia: čvirik, čvirik. 
Úplne sa povrabčili – 
spieva celé kravské stádo! 
Vrabec v šoku z duba spadol 
a vykríkol: kvaky-kvak! 
Chváli ho žaba z močiara: 
Takto by mal spievať vták! 
A nôti si čimčara.

Ťuká ďateľ do buka: 
že by niečo hľadal? 
Rozprávky si vyťukáva, 
čo tam vietor naukladal.



Nepozerám na svet z výšky, 
boja sa ma všetky líšky. 
Nevyrovná sa mi nik, 
som lovecký kúzelník!

Chlad a voda – to je ono, 
mojou vášňou je vždy lov. 
Potom chodím oddychovať 
do vybraných slov.



Aha, 
kvapka na líci! 
To sa hore 
pod oblakmi 
sušia vodníci!
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