Haiku v haranténě
Sbírka básní 9.A a 9.B

ZŠ Norská Kladno
Jaro 2020

Drazí spolužáci,
společně s ostatními spolužáky z devátých tříd jsme vytvořili velmi obsáhlou sbírku básní
haiku.
Básně jsou velmi zdařilé a je vidět, že jste si s jejich tvorbou dali, navzdory této mimořádné
situaci, práci a povedly se Vám. Ze všech těchto básní vznikla právě tato poměrně slušná
sbírka, která stojí za to, aby byla vydána – nachází se zde haiku všech typů, žánrů a odvětví,
své oblíbené si každý jistě najde.
A nyní se již můžete přesunout do četby Vámi vytvořených haiku básní. :)
Příjemné čtení
Ondřej Matviak

Květnová bouře –
sehly se květy a šneci
míjí je v řadě

(Janet Schroder)

Ptáci zpívají
A krásně to tady zní
A tak to žije

Nebe svítilo
Slunce krásně zářilo
A stromy šumí
/Gorol, Pulcová/

Láskou zaslepen
Zabila mne naděje
Smutek přichází

Klokaní píseň
Starší než naše hádky
Nemá to smysl
/Hladil, Jirkovský/

Slunce dnes svítí
Na louce roste kvítí
Září to rosou

Havrani letí
Po obloze šedivé
Do teplých krajin
/Mejdr, Vyskočilová/

Mráčky po nebi
Celý den krásně plují
Já jsem moc šťastný

Na obloze pták
Letí asi zase zpět
Nevrátí se už
/Chmelařová, Vrba/

My jsme vandráci
Ne tak velcí žebráci
Dejte nám práci

Bitvy skončily
Památky jsou zbořeny
To je ale pech
/Hanilec, Urbář/

Dnes třešně zrají
Je krásný večerní ráj
Vonný jarní čas

Slunce zapadá
Všude kolem je ticho
Jen stromy šumí
/Švajdová, Švarcová/

Umřeli voli
Nakazili je moli
Moli mor měli

Vyrostli rychle
Však zůstaly z nich krychle
A hop do pytle
/Kökeny, Pitner/

Včera jsem byl sám
Ale dnes již nikoliv
Bylo to krásné

Sluníčko svítí
Ptáčkové prozpěvují
Ach, jak krásný den

Pane na nebi
Ó, slituj se nad námi
Budeme lepší

Srdce mi puká,
Když slyším litovat Tě
Prosím, neplakej
/Matviak, Rácová/

Císař volá Tě
Yamato slyší Tvůj křik
Zemři pro svou vlast

Pilot létá ven
Císař povolal nebe
Já letím, banzai!

Bylo poledne
Letoun sám letí, směji se
Jednu bombu pusť

/Oliver Fujdiar/

Láska
Dvě duše naše
Našli se ve smutné tmě
Spolu rozzářily svět

Pouto
Spolu jsme vždycky
Ruku v ruce jdeme
Nerozdělí nás

Smutek
Déšť na okně je
Slzy padnou z tváře
Zachráníš mě ty
/Marie Čapková/

Zamilovaná,
Zamávat křídly, vzlétnout!
Sraz jí k zemi

Polibek z lásky,
Od dívky milované
Štěstí největší
/Martin Jirkovský/

Stačí jen pár slov
a svět se scvrkne do dvou
ďolíčků v tvářích.

Zrní v krmítku
kočka se olizuje
dvojí užitek

Ptáš se na jméno
prosincová tržnice odteď je jiná

/Jakub Krchov/

Koronavirus,
Mého srdce šampion
Á, koronavir!

Bylo nebylo,
za sedmero horami,
žil byl mladý pán.

Vždycky jsem byl tam,
kde mě potřebovali.
No, teď jsem všude.

Já jsem nečekal,
že se to někdy stane.
Ale jsem radši.

Vždy jsem si myslel,
že se to všechno změní.
No, nezměnilo.

Dříve jsem byl tím,
kdo dělal samé chyby.
Teď jsi to jen ty.
/Ondřej Matviak/

Když slunce svítí
na poli kvete kvítí
je nám všem dobře
Modrá obloha
nikde žádný mrak
tak se usmívej

Spolu čekáme
jak to teď všechno bude
to nikdo neví
/Nováková/

Bouře se blíží,
na nic se neohlíží
Jak stádo koní.

Krásu života
Dokážeš ocenit víc,
Když si moc trpěl.

Bůh v noci oddělil vodu,
od nebe světlem odrazu a
ohněm čínských svíček štěstí.
/Patrik Bílý/

Rozkvetlá louka
Létající motýlci
Barevná krása
Voňavé fialky
Voní v teplém vzduchu
Je to omamné
Kvetoucí jabloň
Bílé květy a včely
Nádherná souhra
/Martin Rozsíval/

Venku je hnusně
Prší a fouká vítr
Zítra bude líp
Stále doma jsme
Karanténa nuda je
Už to přestane
Venku je krásně
A na kole jezdíme
Ptáci zpívají
/Kryštof Snížek/

Mraky se mračící
Nebe se zatahuje
A slunce pláče

Miluji sebe
Srdce volá jen tebe
Ztrácíme sebe
Plameny hoří
Země se točí proti
A svět nás zničí
/Aneta Srbová/

Dnes slunce svítí
Na louce roste kvítí
Září to rosou
Křídlo se mihlo
Zvířilo mlhu s třeskem
A město ztichlo
Obloha modrá
Venku začíná léto
A slunce svítí
/Tereza Vyskočilová/

Jedu krajinou
poslouchám místní pěvce
cesta zahýbá
Stažené soubory
každý má formát
podpora skončila
Dnes je překrásně
bez nálady na básně
už poprchává
/David Kökeny/

