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Seznámení

Vždyť medvídci jsou také dětmi
a hledají svět otázkami
Také se bojí – když se setmí
a pláčou když jsou dlouho sami
A tajemství všech dutých stromů
neskrývá vždycky sladký med
Touží se svěřit – není komu
a otázka chce odpověď
Medvědi byli také dětmi
Jsou povyrostlá medvíďata
Bojí se někdy – když se setmí
a slovo má pak cenu zlata
Tak malý Sami – malá Dami
mám chuť vás hladit po kožíšku
Utřít vám slzy – když jste sami
Kapesník nemám – nesu knížku
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Dami:
Jak to že medvěd vyroste?
Čím se mu kůže vytahá?

Já:
Brodí se často v starostech
i v radosti je námaha
Sami:
Co jsou to vůbec starosti?
Brodit se můžu močálem
Dami:
Chci už abychom vyrostli
Dny jsou tak dlouhé – pomalé
Já:
Jen medvíďata nechvátejte
važte si malých kožíšků
I pták se cvičí v nízkých letech
dřív než si troufne na výšku
Co táta s mámou nashání se
a vy si jenom hrajete
Sami:
Co říkáš to je stará píseň
Dami:
A proč jsme vůbec na světě?

Já:
To kdybych děti i sám věděl
stejně bych vám to nepověděl
Dami:
Já jsem tady snad pro maliny
Sami:
Já zas pro kládu houpavou
Dami:
Mám ráda stromy – slunce – stíny
i modré nebe nad hlavou
Já:
To co jste řekli přesně sedí
Vy dva jste mojí odpovědí
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Tlustota

Blíží se podzim – rudnou jeřabiny
Nalévají se – kulatí
I stromy mají kratší stíny
Je ještě léto – prozatím
Medvídci začli trochu tloustnout
Tělo si dělá zásoby
I srst jim tmavne – začla houstnout
Kdo tuhle změnu způsobil?
Zavinily to jeřabiny?
Anebo je to náhoda?
Medvídci tloustnou – Už tak neskotačí
Na tloustnutí má svůj díl viny
přemoudrá Matka Příroda
Než v zimě zmrznout – ať jsou tlustí radši
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Kadibudka

Dami: Postavíme si kadibudku
Už nechci chodit za křoví
Sami: To není špatný nápad – vskutku
Kdo kadibudku zhotoví?
Dami: Černá zvěř vyryje jámu v zemi
a jezevec jim pomůže
Přestaň se – Sami – hloupě tlemit!
Jde o zápach – ne o růže
Jelen a srnec prkna ohoblují
Proč mají jen tak kmeny otloukat?
Sami: Že se to zdaří o tom pochybuji
A kde by měl ten zázrak stát?
Dami: No přece tady pod modřínem
Já už ji vidím – chybí maličko
Všechno jde když se ruka k ruce vine
Na dvířka nám datel stvoří srdíčko
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