
U dvou kytek na paloučku
od rána je plno broučků.

Cvrček tluče do bubínku,
střevlík volá mandelinku,

ať s tím na pouť utíká, 
že už hraje muzika.

Komáři jdou
s klarinetem,
kobylka má housličky,

vyhrávají
broučím dětem
do pochodu písničky.

Čmelák bouchá
na činely,
moc ho ale rozzlobí,

když mu trubec
a dvě včely
za ušima zatroubí.

V kolotoči vítr hvízdá.
Hyjé, hyjé,
to je jízda!

Někdo radí,
někdo střílí,
nikdo nemá dlouhou chvíli.

A kdo sám
nic dělat nechce,
dívá se, jak na žíněnce

zápasí
dva chrobáci -
a má z toho legraci.

Co se děje?
Co se děje?
Podívejte na žokeje,

jaké dělá kotrmelce!
Kůň se splašil,
shodil jezdce,

zařehtal a plný síly
sám teď tryskem
pádí k cíly.

Nebuď smutný.
To se stává.
Pokaždé se nevyhrává.

Tlustá dcera tesaříka
jedla ve dne, jedla v noci
Tak ať si teď 
nenaříká,
že ji auto 
neveze,

že poláme 
každou hračku, 
že nemůže na houpačku,
že se smějí
všichni brouci
vypasené Tereze.

U hangáru na letišti
zlatohlávci
strachem piští:

Co kdyby chroust akrobat
z modré výšky
na zem spad!

Chroust se cvičil
celé týdny.
Protože se teď vážný, klidný

vychloubá
svou nádherou
před filmovou kamerou.



Mlsalové zblízka,
zdálky
chodí pro cucavé špalky,

pro lízátka,
pro cukrátka,
mléčná, kyselá i sladká,

pro suky 
i karamelky
do cukrárny paní včelky.

Pozor, ať tu dobrotu
nevysypeš
z kornoutu!

Broučci na pouti
Ondřej Sekora

Skvělá jízda na housence
pro slečny
i pro mládence,

tam a zpátky
za kačku,
vyberte si sedačku!

Pro larvy
a pro mravence
komáry a muší holky

za polovic kolem louky!
Jedem!
Pozor na klobouky!

Potápníci
u rákosí
postavili tobogan.

Celý den se k němu trousí
malí broučci
ze všech stran.

Klouzají se a jsou rádi,
jak v tom horku
voda chladí.

Jenom jeden kovařík
pro pár
kapek tropí křik.

Ctěné dámy, ctění páni,
račte vstoupit
bez váhání

do našeho varieté!
Jsou v něm
popletení klauni,

fakír, hadí muž
jak z gumy, žonglér, 
který hrát si umí

s třemi míčky
v jedné dlani.
To se u nás nasmějete!

Majka sedí v pokladně
a když někde najde brouka,
který dírou v plachtě kouká,
plácačku hned popadne,
zamračí se, zlostně dupne, že se tady platí vstupné.
Pomůžeš mu? Hodně křič:
Pozor, broučku, uteč pryč!

A je konce pouti broučků
u dvou kytek na paloučku.
V lese už se kvapem stmívá,

nad bubínkem cvrček zívá,
písnička je dohraná,
bude spát až do rána.
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