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Osudy 

osudových 

párků
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Pářící se párky v parku 
koukají se na Polárku
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Párek a pára
 

Co by za to párek dal

kdyby páru uhlídal

 

Každý však je toho dalek

v páře by si pařil párek

 

Všichni si ve vzácné shodě

vždy ho hřejí v teplé vodě

 

Teprve až ta klokotem vaří

se rozehřátý párek s párou páří
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Slunečník a slunečnice
 

Slunečník a slunečnice

potkali se při muzice

 

Pěkně vítán milá paní

Což tak zkusit tancování

 

Slunečnice řekla Dík

Počkala bych na valčík

 

Valčík hudba nezahrála

Slunečnice se však smála

 

Ač slunečník pěkný byl

slunce by jí zastínil
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Had a hadice
 

Jak to jenom stručně říci

Had zatoužil po hadici

Hadice jak cudná panna,

že byla slušně vychovaná

nápadníka pěkně v koutku

čekala už u kohoutku

Had nepadl jí však do oka

Zhlídla na něj zvysoka

a že chtěla dělat mrchu

studenou mu dala sprchu

Hada to ale nezkrušilo

Takových hadic už tu bylo!

Otevřenou krajinou

odplazil se za jinou
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Krab a krabice
 

Krabovi se krabice

zalíbila velice

a že byla zkrabacená

byla zvlášť pro kraba cenná

 

A tak si tedy krab

do krabice vlez

Že nechce být srab

je tam ještě dnes

 

Kam se kdo krabe

na tvou lásku hrabe

vedle ní jsou všechny

ty ostatní chabé
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Mandarín a mandarínka
 

Mandarín vám ve chvilince

zatoužil po mandarínce

Pořád mu to duní lebkou:

Pleť má hladkou, lesklou, hebkou

 

Už málem vjela ruka do rukávu

když dáma si postavila hlavu

 

Proč jsi vzala slovo zpět?

Řek’, že by mě láskou sněd’
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Trubec a trubice
 

Nabídka, že je to div

Trubec neví, kterou dřív

Co trubice Eustachova

(poslouchá na slovo a slušně se chová)

Co trubice katodová

(teď po katu mohovitá vdova)

Co trubice neónová

(stále září jako nová)

Co trubice výfuková

(co kde vyfoukne, to si schová)

Co trubice močová

(i když ta se slušně nechová)

Co trubice trávicí

(tráví čas hrou na bicí)

Co trubice nasávací

(po flámu vždy tiše zvrací)

Co trubice zrychlovací

(budem jezdit jako draci)
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Co trubice výtlačná

(na měsíc je výt lačná)

Co trubice rychloměrná

(ta by mohla býti věrná)

Stále není konec řady...

Kterou vzít si do parády?

Tolik nevěst je tu k mání

Vybírání k uzoufání

Hlavně aby bylo věno

Rozhodnuto Odtroubeno
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Poledník a polednice
 

Náš poledník v noci, ve dne,

stále myslí na poledne.

Má pádný důvod, a to sice

že se dočká polednice

Leč polednice nepřichází

a poledník chřadne, schází

Ať pak nikdo nediví se

když nastane ten okamžik

a polednice dostaví se,

že nebude poledník
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Mlž a mlha
 

Mlha měla zdržení

tak mlž neměl mlžení

Ona asi s plži

nevěrnice mlží

Pak však mlha vpadla

že sotva cestu zvládla

Cesta byla dlhá

začla mlžit mlha

Ulevilo se mlži –

hlavně že s ním mlží
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Flór a flóra
 

Flór lkal k ranám osudu:

Nikdy s flórou nebudu

 

Flóre, když si počkáš

tak se flóry dočkáš

 

Vždy v pohřební čas

sejdete se zas

 

Tak s flórou flór nesmělý

o pohřbech se veselí
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Hydrant a hydra 
 

Mluví hydra s hydrantem:

Kdybys byl mým amantem,

nehudrovala bych ni málo,

se mnou o nebi by se ti zdálo.

14


	 
	Párek a pára

	 
	Slunečník a slunečnice
	 
	Mandarín a mandarínka
	Trubec a trubice
	 
	Poledník a polednice
	 
	Mlž a mlha
	 
	Flór a flóra
	 
	 
	Hydrant a hydra 

