
Petr Šafránek 

    Nádech jarně velikonoční 



Jaro 

  

Hoří řepková pole 

Zeleň je rozlita po krajině 

Rozkvetly kytice stromů 

Kolem starých cest 

Ruší jen bílá a červeň 

Vesniček a měst 

Svět je zelený a modrý 

Kvete moje duše kvete 

Když se vznáší tímto světem 



Návsí 

  

Jdu opět malý po návsi 

z lip slyším cvrlikání vrabců 

ze zahrad voní  jasmíny 

a kuliček mám plnou kapsu 

  

Jdu jarem do dětství 

lípy začnou brzy kvést 

maminka mi z okna mává 

na té nejkrásnější z cest 

  

Lípy zas pokvetou 

ta vůně přinese mi snění 

zhořkne mi ale lítostí 

že už to jako tehdy není 



Jaro 

  

Až přijde, 

zvonečky sněženek odzvoní hrany sněhu, 

trávě narostou nové zelené vlasy, 

v nich se budou batolit žluté kuličky housátek, 

po obloze poplynou bílé načechrané mráčky, 

slunce pozlatí louky pampeliškami. 

Tak přichází jaro na křídlech tažných ptáků. 

Nejkrásnější je, když září v tvých očích. 



Fialka 

  

Krasavice schovaná v trávě 

Fialkovýma očima nevidí 

Ale voní do světa 

Ví že první jarní kytička 

Patří maminkám 



Velikonoční kvetení 

  

U cesty se bělalo šťavelem 

Nad něj se vytahovaly jaterníky 

Potok byl ve žluté blatouchů a orsejů 

Voněly fialky a zvonily petrklíče 

Na vše sněžily a jemně šelestily 

Šupinky pupenů poupat stromů 

Najednou se snášelo ptačí peříčko 

Někde nahoře kvetl pták 



Velikonoce 

  

Skřivánci již zpívají 

Sníh schovává se v hloží 

Je neděle velikonoční 

Nastává hod boží 

Aby se pro nás narodil 

Ježíš pro lásku umírá 

A otec Bůh nás soudí 

Cos žil je víra nevíra? 



Jarní povětří 

  

Jímá mě zvláštní pocit 

Když vykvetou petrklíče 

Odemknou zimou ztuhlá srdce 

A nechají do nich vstoupit jaro 

Les rozhodí sasanky a podléšky 

Louky zazlatí pampeliškami 

Zapýří se sedmikrásky 

Všechna zákoutí rozvoní fialky 

V duši je jaro zlato fialkové 



Vstávání 

  

Probouzím se do jasného dne 

Z návsi do oken voní jarní květy 

Děkuji za nový den a jsem šťastný 

Dětem bláznům a básníkům 

Ke štěstí stačí TAK MÁLO 



Jarní večer 

 

Večer v noc přechází 

Vůně ze zahrad 

Do spánku nese 

Umlkají písně ptáků 

Je ticho a jen slabounko 

Slyším jak kvete láska 

  



Jarní nálady 

  

Jaro vystrčilo své rozpustilé zelené růžky 

Zvonečky bledulí zvonily tiše dívčí jméno 

Slabounkou krásnou vzpomínku 

Pomíjivou jak krajka ledu na vodě z jara 

Jarní vánek ji nesl v náruči dál krajinou 



Kouzlení přírody 

  

Když se po zelených  jívách 

rozběhnou malé bílé kočičky, 

a v jarním vlání 

louky rozvoní fialky v trávě, 

přeji si, aby to bylo navždycky. 

 

Petrklíče odemknou studánky, 

buky se podsněží sasankami. 

Mám malé přání 

v tomhle květinovém ráji, 

být s tebou jako Adam s Evou - sami. 



Sluníčka 

  

Zahradníci je nemají rádi 

Ale jaro by ani nezačalo 

Bez zelených koberců trávníků 

Rozzářených sluníčky pampelišek 

Na venkově se v nich ještě batolily 

Žluté obláčky vylíhlých housátek 

Když pampelišky odkvetou 

Tak padáčky svého chmýří 

Roznáší na další jaro zlato 

Těm kterým se líbí a nevadí jim 

Že jsou smetánky 



Hudba 

  

Slyším romanci pro křídlovku. 

Slyším a nikdy nezachytím. 

To jen vítr shodil rádiovku 

a žene ji pryč jarním kvítím. 

To jen nové listí zavolalo ke slunci 

a květy javorů si hrají romanci. 

To jen hlasy dívek v dáli zazvonily 

a slunce po vlasech jim tančí chvíli. 

Vlahým vzduchem zní mi zase hudba, 

chodit a naslouchat, to je má sudba. 



Jarní těšení 

  

Vždy se těším, 

jak se proti modré obloze 

zarůžoví jabloňové květy. 

V korunách zabzučí včely, 

zlatý déšť otevře bránu jaru 

a dětské říkanky se v duši mění. 

Zlatá brána otevřená  

dvěma dešti podepřená, 

kdo klíčem v ní otočí, 

hlava se mu zatočí, 

kdo do ní vejde, 

starost z duše sejme. 



Rozprodej 

  

Jaro rozhodí zlaté lístky buků 

V ještě tmavém smutném lese 

Slunce se začne prodírat k trávě 

V posledním chladu jívy zahřejí 

Malé bílé rozcuchané kočičky 

Vítr k potoku nafouká orseje 

Lýkovce zavoní jedovatou krásou 

Lísky vše pokřtí zlatým prachem 

To vše hlasitě vyzpívají ptáci 

Ve svých námluvních písních 

Jejich zpěv vyslechnou básníci 

A potichu na trhu rozprodají 

Své jaru ukradené rýmy 

Přeji vám jaro v srdcích a duších, přátelé.  

                                                                    Váš Petr Šafránek 
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