
Pověz mi…
Pověz mi básníku, proč máš němá ústa? 

Braň krásu jazyka, vždyť čas se nachyluje, 
ať tvoje rodná řeč už býlím nezarůstá, 

a jako královna zas rým do veršů vkuje.

Probuď se konečně a bojuj rytíři! 
Nezůstaň mlčet přec a dej sílu své zbrani, 
sic krásu veršů tvých, tu blázni prohýří, 
a smečkám vlků se tvá řeč neubrání…

Kladeš si otázky, proč tolik „ochotníků?“ 
Proč tupost s cynismem jen do malých vrůstá? 

Největší z maličkých řeč kope do kotníků, 
až četnost ran se stává příliš hustá…

Dej průchod mluvě své, ať srdce pookřeje, 
nemůžeš mlčet dál, jak kámen zakletý, 
ať naše česká řeč pěje, – ať se směje, 

a první pomoc jí skýtej právě ty!

Podzimní meditace
Hladový podzim už spolykal zelenou 

v paletě barevné zadumán snívá, 
sluníčko nemá sil, - zesláblo v kolenou, 

havran mu tesklivou písničku zpívá.

Mlha zas rozmaže obrysy domů, 
lesům se zastesklo po zimním spánku, 

vichr v nich roztáčí pýchu všech stromů, 
když ztratil okovy letního vánku.

Nálada opadla výlovem rybníka, 
jen vrba na břehu upřeně hledí 

jak zkřehlá země zas pod krokem naříká 
a celá krajina topí se v šedi.

Smutek v nás provází dešťové provazy, 
do rukou, do nohou nečas už zebe, 

a chlad tu prochází s volňáskem pro mrazy, 
když vločka sněhová opouští nebe.

Komunikace
Myslet dobré, lepší vědět, 

a co řekneš, musí sedět. 
Vždyť kdo ví, hned odpoví, 

kdo moc myslí h.no ví! 
Sic je Einstein hotový!

Kdo se pouze s osly stýká, 
podle nich, jak osel hýká 

a oslovy proslovy 
zas jen osly osloví,

Což mu nikdo nevytýká, 
vždyť je osel, tedy hýká. 

jenže slova oslova, 
pro osla jsou doslova.

Dnes má v genech oslí vlohy 
mnohý, ač má jen dvě nohy, 

na úřad by mohl poslat 
k evidenci i pár oslat!

Vánoční katastrofa
Santa Klaus se moc zlobí, 
že mu Mrazík splašil soby 
a když se mu sáňky zvrhly, 

tak i sobi někam zdrhli!

Že nevyhnul tomu stromu, 
upaloval pěšky domů, 

na hlavě má bouli, 
jak dělovou kouli!

Teď mu boule čelo zdobí, 
nemá soby, - koupil boby, 
když mu soby nakonec 
snědl starý Laponec!

A teď nemá ponětí, 
kde vzít dárky pro děti, 

místo díků za dárky, 
má jen bouli z havárky!

Našim, dětem nosí přece dárky Ježíšek!

Kořeny a koření života
Zdeněk Železný
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