Ranná hymna každej ženy
Len pred chvíľou som išla spať
a už je zas ráno..
To človeka vie na*rať,
aký rýchly je ten spánok...
Tak ležím ako zombie v posteli
a to jediné, čo chcem docieliť
je vypnúť budík a hodiť ho zo schodov,
alebo ešte lepšie, nech navždy zhynie pod vodou.
Život nie je prechádzka ružovou záhradou
a tak opäť s pod psa náladou
námesačná vstávam z postele
a vrelo dúfam, že sa sama ustelie.
Dúfam, čakám, prosím márne,
keď vychádzam zo dverí spálne
je to vždy strastiplná cesta.
Toto jedného dňa musí prestať.
Uvarím vodu, zalejem kávu
nech mi v ďalšie ráno prečistí hlavu.
Opäť nič nestíham. Šľak nech to trafí!
Tak na rýchlo sa učešem a mejkap spravím.
Šatník zas prehádžem, nemám čo na seba.
No keďže nemám čas, premýšľať netreba.
Prepočítavam cestu.. Kilometre, hodiny...
Pane dobrý, prečo ja musím byť čierna ovca rodiny..
Ak by som dnes bola veľmi rýchla,
do práce by som na čas prísť stihla..
Tak toto je moja ranná rutina.
Občas si pripadám ako kura z kurína..
Monika S.

Dostal jsem zadání práce, káva, cesta,
leč lehká práce se to nezdá,
mám problém zakomponovat tyto tři slova:
práce, káva, cesta.
Práci má téměř každý,
když jí plníš podle smlouvy,
dostatek peněz máš vždy,
pokud ne, můžeš skončit vedle psí boudy.
Život, to je dlouhá cesta,
posilnit se můžeš třeba kávou,
ať jsi z vísky nebo města,
vykroč vždy nohou pravou.
Druhá báseň:
Ranní káva mi sílu dává,
i když na zdraví mi nepřidává.
Na cestě do práce vždy přemýšlím,
na co se zaměřím a čeho dnes docílím.
Práce šlechtí člověka, to je pravda odvěká.
Skvěle odvedená práce je jak droga,
když dobře dělám, nepotřebuji ani psychologa.
Denis N.

Když mi zazvoní ráno budíček,
Dala bych si nejraději pár káviček.
Kávu si dám ale jen jednu silnou,
Ta energii mi snad dá velkou.
Z domu na autobus pospíchám,
Až se vždycky zadýchám,
Čeká mě cesta přes město,
Do práce dorazím zase natěsno.
V práci si dám opět kávu voňavou,
Bez ní mě úkoly přemůžou,
Vše ale zvládnu s přehledem,
A už se ohlížím za příchozím víkendem.

Erna H.

