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Několik slov úvodem

Především musím pod ěkovat mé manželce, 
že hrdinn ě přetrpěla můj úlet 

od poezie architektonické k poezii literární, 
protože z pohledu mnohých z mého okolí 

se v prvním p řípadě jadná o smysluplnou práci,
kdežto v p řípadě druhém o pouhé hraní. 

Básni čky vznikaly postupn ě v pauzách mezi
architektonickou tvorbou a znamenaly pro m ě

jakousi relaxaci, nebo lépe zm ěnu v tv ůrčí práci.
Vznikaly spontánn ě a reagovaly na momentální

podn ěty v konkretní situaci a čase, 
ve kterém jsem se nacházel.

Přeji milým čtenářům 
alespo ň takovou radost z četby 

těchto básni ček, 
jakou jsem prožíval já p ři jejich tvorb ě.

P.B.
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Houbařská sezónaHoubařská sezónaHoubařská sezónaHoubařská sezóna

Když se teplo s vlhkem snoubí
začínají růsti houby.

Ranní slunce nad pahorky svítí
v dolinách cáry mlh se t řpytí.

Auta s barvami si hrají,
zdobí lesy na pokraji.

V lesích, mýtinách i v houští,
k hledání hub houba ři se pouští.

Hemží se jak mravenci,
když najdou cukr v kredenci.

Ale pozor !
Mykolog moudrý praví,

znalost chrání naše zdraví !
Tři druhy hub proto známe

houby jedlé, nejedlé a jedovaté máme.
Takže houba ři opatrní i plni ohled ů buďte, 

žádné hádky, žádný svár,
ku sb ěru hub p řeji zdar.
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Pan N°1

Problémy má se svým v ěkem
láska k dívce by mu byla lékem,

mladé, krásné.
Díky bohatému kontu

sestavil hned z dívek frontu,
mladých, krásných.

Vybral sob ě nejkrásn ější
jinou nežli dívky zdejší.
Bílá ple ť, v očích záře

havraní vlas, z broskví tvá ře,
krásné t ělo.

Láska plná vášní byla,
síly muži obnovila.

Mladá dívka, t ělo krásné
všem muselo býti jasné,

je z něj pan
N°1.

Žádná pohádka však není v ěčná,
zradila jej milovaná sle čna.

Našel si ji jiný pán,
ten teď bude N°1.
Bohatý a mladý.
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