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Miluji krásná slovíčka.
Pohladí uši človíčka,

projdou srdcem a vzápětí
zůstanou navždy v paměti.
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Nejdřív probudí sluníčko, 
natáhne paprsky k zemi,
pošimrá trávu maličko 
a ta se zazelení.

Na louky sype samý květ,
uklidí lesní stezky.
Zem i vzduch musí provonět,
aby nám bylo hezky.

1110

JAK PŘICHÁZÍ JARO

Jaro přichází nesměle
a trvá jenom krátce.
Spáče vyžene z postele,
má totiž spoustu práce.

Z větví vyloupne lístečky,
vykouzlí nové květy
a sníh rozpustí v potůčky,
se zimou nezná žerty.

Z doupat vyláká zvířátka, 
ptáci se z jihu vrátí,
musí vychovat mláďátka,
čas se už rychle krátí.
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SEMÍNKO

Semínko se uložilo 
v bílém zimním pelíšku, 
pak je jaro probudilo 
polechtáním na bříšku.

Lístečky se jako ruce 
natahují za světlem. 
Copak jsi zač, ptá se slunce. 
Jen ať něco nespletem!

Rostlinka je ještě křehká 
jako malé děťátko.
Bude z něj strom nebo kytka?
Uvidíme zakrátko… 
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LETNÍ PRÁZDNINY

Prázdninové lenošení…
… nic lepšího ani není!
Ráno spím, jak dlouho chci, 
vzhůru bývám do noci.

Zas je krásný letní den,
pojďte všichni honem ven.
Neloudejte se jak šneci,
chceme stihnout tolik věcí.

Slunce v létě není skoupé, 
opaluje nás a koupe 
ve své záři jako v lázni.
Doma sedí jenom blázni! 
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MALÍŘ PODZIM

V zablácených botách přišel
podzim v mokrém kabátě,
že prý ztratil balík barev,
když uklouzl na blátě.

Teď tu pláče, že to zkazil,
šedivá je obloha,
šedé cesty, hnědé bláto,
tatam letní pohoda.

Sluníčko se slitovalo, 
suší barvy v paletě.
Hned je všude veseleji,
barevně je na světě.

Zlaté slunce, modré nebe,
tráva ještě zelená,
a listí má všechny barvy,
co jich malíř podzim zná.
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O ZIMĚ

Už se paní Zima chystá
zase vládnout dozajista,
připravuje měkký sníh.
Ptáky láká teplý jih.

Slunce na svět jenom zívá,
vítr zimní píseň zpívá,
pod sněhem spí celý svět.
Jen děti jdou dovádět. 

Tvářičky jim zčervenají,
když si v mrazu venku hrají.
Květy v oknech kreslí mráz,
svět je z něžných bílých krás.
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VELIKONOČNÍ KOLEDA

Kropenatá slepičko,
snes mi jedno vajíčko,
já ho hezky nabarvím,
na koledu vyzdobím,
a až chlapci přijdou k nám,
vajíčko jim ráda dám.

Už je tady Velká noc,
koledy bych chtěl mít moc.
Namaluj mi vajíčko,
moje zlatá holčičko.
Dej mi ještě mašli,
aby mě pak našli.
Vajíčko si s chutí sním,
pak tě za to pomladím.
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KDYŽ PŘIJDE MIKULÁŠ

Sedím v koutku, celý tichý.
Mikuláš jde sčítat hříchy,
ve mně malá dušička.
Zbývá mi jen chvilička...

Odmlouval jsem, neuklízel, 
byl jsem drzý, je to svízel.
Mlsal jsem moc cukroví, 
jak si to teď zodpovím?

Čert už mává knihou hříchů,
andělovi je to k smíchu.
Hlas mi slábne, rudnou uši:
Polepším se, na mou duši!

Všechno splním, doopravdy!
Jen ať mě čert nechá tady,
u maminky, v našem bytě.
Budu nejhodnější dítě...
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VÁNOČNÍ PŘÁNÍ 

Když jsem byl malý, přál jsem si
pro sebe spoustu hraček.
Teď, když jsem velký, tak už vím, 
že v tom je malý háček.

Co bych si tedy nejvíc přál?
Aby se máma smála,
aby si s námi táta hrál
a sestra klidně spala.

Vždyť na tom vůbec nesejde,
jak moc dárků si dáme.
Důležité je na světě
to, že se rádi máme.
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JAK VONÍ VÁNOCE

Vánoce voní mydlinkami,
čerstvým vzduchem a čistotou.
Ten velký úklid je už známý,
celý byt voní novotou.

Vánoce voní rozinkami,
ořechy, cukrem, vanilkou.
Cukroví zdobené hvězdičkami 
jsme pekli spolu s maminkou.

Vánoce voní zimním lesem 
a jablíčky a jehličím.
Pod stromek svoje dárky nesem.
Jsou z lásky, našim nejbližším.


