
Javor a modřinka 

Jiří Svoboda 

 

Padaly lístky z mladého javora. 

Padaly smutně, padaly do dvora. 

 

A teď tam leží smutné dlaně 

a sněží, sněží, sněží na ně. 

 

Javoru není do hovoru. 

 

Usedla modřinka na javoru: 

Jsi ještě mladé javorové dítě. 

Nebýt mě, tak ta zima utrápí tě. 

Ale dej na slova modřinky: 

sníh zahřeje ti kořínky 

a listy potom zase... 

 

Přiletí? Javor ptá se. 

 

Nepřiletí, kdepak! 

Z tvého proutí, 

z tvých větviček vyrostou ti. 

 

 

 

Jak přišla hrdlička k pásku 

František Halas 

 

Maria Panna v samé práci 

a Ježíšek jí nechce spát. 

Poklízet, vařit, zašívat si 

a ještě k tomu kolíbat. 

 

Hrdlička lítá, samá legrace, 

a nechce se jí mršce do práce. 

 

Durdí se Panna: „Co se máš co smát? 

Ježíška budeš kolíbat!“ 

 

Kolíbala hrdlička, 

kolíbala Ježíška, 

sotva zavřel očička, 

ulítla mu hrdlička. 

 



Kolíbka se zastavila, Ježíšek, ten pláče zas, 

mlíko z plotny utíkalo, k obědu byl právě čas. 

 

„Ty lajdačko, hned pojď sem, 

počkej, my tě přivážem!“ 

 

Vzala Panna sametku. 

„Ty, ty, poběhlice,“ 

uvázala hrdličku 

rovnou ke kolíbce. 

 

Oběd už je uvařený a Ježíšek spinká dál, 

neposeda nesměje se, pásek se jí zařezal. 

 

Prosím, prosím, svatá Panno, dej mi trošku zalítat, 

já už budu tuze hodná, přijdu zase kolíbat! 

 

Ježíškovi do kašičky 

cukrú, cukrú, cukrú dám, 

cukrú, cukrú do hubičky, 

řekni: „Už se nehněvám!“ 

 

Panna v smíchu klopí řasy: 

„Kš! Kš! Leť si, pohane! 

Za trest však na věčné časy 

pásek ti už zůstane!“ 

 

O smutném slavíkovi 

 

Přilétl slavík do údolí 

pláče, až mě srdce bolí. 

 

Řekni ptáčku, co tě mrzí 

proč ten pláč a proč ty slzy? 

 

Postavil jsem hnízdo v keři 

nanosil jsem do něj peří 

 

aby do něj nefoukalo 

aby se v něm dobře spalo. 

 

Tři vajíčka šedobílá 

ukryta v tom hnízdě byla 

 



hřál jsem je a opatroval 

před deštěm je křídly schoval 

 

že mláďata ještě v máji 

do skořápky zaťukají. 

 

Ale včera v nočním čase 

vichřice k nám přihnala se. 

 

Větve láme, ryčí, hvízdá 

neušetří ani hnízda. 

 

Mé hnízdo už také není 

rozbilo se o kamení. 

Neplač ptáčku polétavý 

pláčem se nic nenapraví. 

 

Největší dub najdi v lese 

který vichrem neohne se 

 

tam si hnízdo postav znova 

tam se i tvé ptáče schová. 

 

Ať si vichr ze vší síly 

burácí a lesem kvílí 

 

Vám to bude jako vlání 

jako tiché kolébání. 


