
BÁSNĚ ze Slunečního maratónu 14. 5.
2022

3b I
Ó, Praho,

po tisíc let 
sluncem zrána zalévaná!
Ty mnoho části máš, 
tajemství svá skrýváš
Kupříkladu Modřany naše tajemné
Kde děti srdce ztrácí své
Na druhém konci naší Prahy
Tyčí se krásně Vysočany
Billa na Petřinách stojí
Vejít do ní se všichni bojí
Vltava tě dělí v půl
Na hradě však sedí .ů.
Na špatnou cestu jsme se dali
Na vrcholek vyšplhali
Šli jsme pěknou divočinou
Bětka umlkla tou dřinou
Dan po skluzavce věci pustil
A atmosféru tim tak zhustil
Na cizí zahradě vylodění
Nebyli jsme však zahanbeni
Francouzské hole po asfaltu klapou
Naše nohy stále šlapou
Není třeba občerstvení
Míjíme stánek bez nadšení
Hlady nám kručí v břiše
"Slzy pak padají tiše"
A tohle všechno je dnes Praha
My stále kráčíme do neznáma
Ač ji ještě neznáme,
s Lauschmannem ji poznáme.

3b II
Ó, Praho,

po tisíc let 
sluncem zrána zalévaná!
Dáváš nám domov a náruč svou
Právem nejkrásnějším městem světa 
zvaná
Místo, kam vždy nohy mě zavedou

Ó, Praho,
Ty jsi to město, jež naději dává
V noci září
Přes den hold vzdává
Láskou k tobě hořím

Ó, Praha
po tisíc let ze slz i smíchu utvářená
Památkami oplývá a historii zná
Brána do Čech, vždy a všem otevřená

Ó, Praha stověžatá

4a
Ó, Praho,

po tisíc let 
sluncem zrána zalévaná!
Dneska ses probudila v pět -
to abys  pozdravila nás a svět.

A přes den Slunce svítilo,
ne že by nám to nějak vadilo.

Vždyť studánka nás před jeho svitem 
zachránila
a únavu z nás rázem smyla.

Když s trávou zelenou si vítr klidně hrál,
já jsem se tiše ze stínu, na tebe, Praho, 
smál.

Až Slunce zapadne a tma tě zahalí,
dám ti své sbohem, můj věrný příteli.

Otázkou je však, o čem přemýšlíš,
když v temné noci, Praho, klidně sníš?

Nenech mě tápat dalších tisíc let
nad významem tvých moudrých vět.

Dnes jsem si s tebou užil skvělý den,
a teď se cítím velmi spokojen.

Až zase uvidím tě, brzy z rána 
probuzenou,
s úsměvem pozdravím tě - tak zase na 
viděnou! 
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