
Písničky

PODZIM

Spadla kapka                                                Travička zelená                                                Jablíčko

Spadla kapka na panenku,                          Travička zelená to je moje potěšení,           Ukaž se mi jablíčko!
umáčela jí sukénku.                                      travička zelená, to je moje peřina.              Neukážu Ančičko,    
Tralala, tralala,                                               Když si smyslím, na ni lehnu,                        schovám se ti za lupen,
panenka se schovala.                                    když si smyslím, na ni sednu.                       hledej si mě celý den.
Proč kapičko na zem padáš?                        Travička zelená, to je moje peřina.             
Mé panence pokoj nedáš?
Tralala, tralala,
pod deštník se schovala.

Já do lesa nepojedu                                     Čížečku, čížečku                              Jaro, léto, podzim, zima
Já do lesa nepojedu,                                     Čížečku, čížečku,                             Jaro, léto, podzim, zima,      
já do lesa nepůjdu.                                        ptáčku maličký.                              to je celý rok.
Kdyby na mě hajný přišel,                            Pověz mi, čížečku,                          Stejně letos, jako vloni,   
on by mě vzal sekeru.                                   jak se seje mák.                               tak i na přesrok.   
Sekera je za dva zlatý                                   Aj tak tak, sejou mák,                     Po jaru je vždycky léto,  
a topůrko za tolar.                                        aj tak tak sejou mák.                       podzim po létu.
Kdyby na mě hajný přišel,                           Aj tak tak sejou mák,                       A než-li se nadějeme,
on by mě to všechno vzal.                           tak sejou mák.                                  jaro už je tu.

Máme draka                                                  Paraplíčko 
Máme draka na provázku,                           Bylo jedno paraplíčko,
mašličky má na ocásku.                                chodilo jen na sluníčko.
Když to vítr dovolí,                                         Nevyšlo ven v nečase,
pustíme ho na poli.                                        prý by mělo po kráse.
Leť dráčku do nebe,                                       Jednou mělo laskominy,
počkáme tu na tebe.                                      šlo do lesa na maliny.
Sluníčko mu zamávalo,                                  Když tu náhle – kdo ví jak - 
chvilku si s ním povídalo.                               zatáhlo se na liják. 
Obletěli celou zem,
teď zas musí zpátky sem.
Leť dráčku do nebe,
počkáme tu na tebe.

ZIMA

Na lyže                                                             Až budou vánoce                                       Když se čerti ženili
Pojedeme na lyže,                                          Až budou vánoce a bílý sníh,                    Když se čerti ženili,       
ale jenom jestliže,                                           cukroví ovoce a dětský smích.                 bylo právě teplo.       
venku řádně nasněží,                                     Dárky a veliký zelený strom,                     Tancovali rejdovák,   
o to tu běží.                                                      rozhoupej vánoční zvon.                           až se třáslo peklo.
Meluzína s mrazíkem,                                    Vánoce, vánoce, nejkrásnější,                   Tralalala, tralalá, tralalala lálá
letěli nad rybníkem.                                        s tátou a maminkou nejmilejší,                tralalala, tralalá, tralalala la.
Co je to jen napadlo,                                       stromek se rozzáří a každý ve tváři         Ten nejstarší Lucifer, 
je z něj zrcadlo.                                                 má přání nejtajnější.                                  jako kozel skákal.
                                                                                                                                                   Až se kopnul do palce
                                                                                                                                                   a pak z  toho plakal.



Básničky

PODZIM

Červíček                                                      Ježek                                               Dešťové kapičky
Červíčku, červíčku,                                    V lese bydlel ježek,                       Dešťové kapičky dostaly nožičky, 
neubližuj jablíku.                                       měl pět koloběžek.                       běhaly po plechu, dělaly neplechu.     
Jablíčko by plakalo,                                   Každý volá ježku,                           Kocour spal v  okapu, spadly mu na tlapu,  
ze stromečku padalo.                               půjč mi koloběžku.                        jé, ten se vylekal, vyskočil a utíkal.
                                                                     Ježek se naježil,
                                                                     vůbec nám nevěřil.
                                                                     Že voláme ježku,
                                                                      půjč nám koloběžku.         

          


