Líhnutí – Pepík Básník 17.5.
Dívám se na svět dírkou, kam nepatří klíč.
V tom domečku malém, kulatém jak míč.
Taťka se mnou koulí tam a zase sem.
Nedivte se lidi, že se mi chce ven.
V tom domečku malém nejsou žádné rohy,
skrčený jsem celý, už mě bolí nohy.
V tom se bydlet nedá, to je o hubu.
Raději se na svět celý vyklubu.

7.6.
Radek Strnad Mladé Buky
Pročpak, čápe, kroutíš hlavou?
Nebude to špatnou stravou?
Proč jsi celý zelený – nesněd‘s mýdlo s jeleny?
Bylo to jak v pohádkách,
přecpal jsem se na sádkách.
Kapři, líni, karasi, v žaludku mém zápasí.
Řekni, řekni, čápice - cos viděla v Africe?
Viděla jsem chobotnici,
kterak leze po silnici.
Vedle ní šlo chobotnice,
od auta mi vzalo klíče.
Za nimi lez chobotničák,
v mládí prý byl pěknej syčák.
Vyvrať, čápe, tyto fámy,
žes byl včera u mlékárny.
Čekal jsem já na mníka,
loženého do mlíka.
Šel jsem taky dolů k řece,
nalovit si kapry přece.
Bylo jich tam houšť a houšťě,
ulovil jsem radši tlouště.
Radek Strnad Mladé Buky
Řekni, čápe, o čem sníš,
když na jedné noze spíš?
Často snívám o myšici –
jak ji lovím v kukuřici.
Také sním já o slepýši –
překvapím ho v jeho skrýši.
O čem snívám nejvíce?
Jsem chlap - jsou to čápice!
8.6.
Radek Strnad
Zbav nás čápe té záhady, proč utíkáš z tvé zahrady? Vlezla mi tam chobotnice, drzá byla převelice. Možná
to byl chobotničák, každopádně pěkný syčák. Slídil, slídil, chobotničil, úrodu mi celou zničil.
Radek Strnad

Seďte, děti, seďte tiše
a čáp řekne, co má v břiše.
Já mám v břiše tučné mloky,
chyceni jsou mými skoky.
Večer, když padaly stíny,
dal jsem tam i čtyři líny.
Mám tam i dva karasy,
plácaj mě tam ocasy.
Radek Strnad
Měl čáp doma chobotnici - tancoval s ní po světnici. Mezi nimi chobotňátko - uvázané jen nakrátko.
Vyvalené mělo oči - jak rychle se ten svět točí. Čáp už ví, že chobotnice - bývaj dobré tanečnice.
10.6.
Janka Ba
Buky letí nakrmit své děti.
Co tu dělá rybička?
Šup s ní dolů z hnízdečka.
To nemá chybu,
jak vyhodil tu rybu.
Čapí mládež kafrá:
"Tati, vyhodils nám kapra.
A zmokla nám peříčka"
„To byla jen vodička.“
12.6.
Pepík Básník
Občanky už máme, jména taky.
Lidi nemračte se na sebe jak ty černé mraky.
Letíme v létě do Afriky, na to pusu pac.
Pozdravy vám pošleme, Pankrác, Servác, Bonifác.
Jana Nebenführová
Držte při sobě, tři zmrzlíci,
nám jste vytvořili úsměv na líci,
teď svá jména noste hrdě
a vraťte se pak ke své hroudě.
V paměti mějte nás jak my vás,
statečnost už v srdci máte
a snad i lásku naši znáte.
La Paloma
Hurá, už se tu básní,
však, milí čápíci, s kroužky jste krásní.
Odletíte do světa
a slzičku uroní každý poeta.
V srpnu vám popřejem šťastný let,
ať také trochu poznáte svět.

Janka Ba
Náš milý Bukáčku, zvládáš vše na jedničku.
Pomáhají lidé dobří, z čápat brzy budou obři.
Odletíš nám za chvíli, až léto ke konci se nachýlí.

S tebou i tvé čapí děti, tak ať se vám dobře letí.
Ať slouží dobře křidélka, do Afriky cesta daleká.
Můžeme vám pak zamávat a těšit se na návrat.
La Paloma
Máme všichni prstýnky, máme všichni kroužky, máme tu hodné maminky a tatínky a taky kmotroušky,
zdraví Vás všechny Pankrác, Servác a Bonifác. A jestli se budete stále hádat, tak se na Vás vypáčíme.
Eliška Drongová
Čapí táta Buky má v hnízdě tři kluky.
Jsou to kluci odvaha sama,
i když tu chybí čapí máma.
Díky hodným mamko-taťkům
nepodobaj se už prťátkům.
Dnes dostali kroužky své,
brzy přijde dobrodružství veliké.
Pepík Básník
Naši lidi krásní milí. Ty občanky nás unavily. Navštívil nás Kafka. A málem byla ťafka. Jsme jen trochu ve
střehu. Teď máme stálou adresu. A taky krásná jména. Dali jste je nám do věna.😘😘😘
13.6.
Janka Ba
Obdivuji dívky v modrém,
pouští k nám jen věty dobré.
Špatná slova když vidí, nepustí je mezi lidi.
Dívají se na monitor, zajímá je každý tvor.
Hlavně hnízda ptačí, rychle sledovat vše stačí.
15.6.
Jana Nebenführová
Serváci, Serváci, kdy se čápi navrací?
Do tří let mě tu máte zpátky,
postavím si své ohrádky.
Koukejte se ze zahrádky,
a nechci na chatu žádné hádky!
Mám svůj slávy den,
přeji si zdravé letky jen!
16.6.
Jana Nebenführová
Bonifáci, Bonifáci nebo Bonifačko,
učila ses dobře, žačko? Táta Buky je mým vzorem,
jakým budu vlastně tvorem?
Holka nebo kluk, není to hlavně fuk?
Jsem hrdý čáp, klapy klap! Mám svůj slávy den.
Janka Ba
Směje se slunce,
Buky vleče sumce.
To má kliku,
že může vylézt po žebříku.
Nabaští se dosyta
jeho čapí mláďata.
17.6.
Meloun

Nemám problém verše skládat,
je to lepší než se hádat.
Jste tu lidi všichni dobří,
hlídají vás klíče modří,
ten kdo tady špínu háže,
tomu modrák BAN ukáže.
Meloun
PSB. Táta chrupe, děcka zlobí,
tohle každou droboť zdobí 
Dali hlavy dohromady,
nechaj si zdát denní klady.
Tak ať zítřek je k radosti,
sledujících ať je dosti.
Meloun
Zítra a sobotu nejsem, v neděli zas opět zde jsem, mějte se tu všichni krásně, jsem rád, že se líbí básně
Všechny zdravím a pryč se kutáááálíííímmmmm ....... ..
Meloun
Čapíci už střihaj metr,
pak provětraj z peří svetr,
poletí, kam instinkt velí,
dá-li bůh, vrátí se celí.
Ještě zbývá trochu času,
budou mi chybět – u všech ďasů.
La Paloma
Drahu, to musíme, ještě jsem nespala, ale v peří ano, dobrou noc a krásné čapí snění až do rozednění,
talenty nenechat zahálet, aspoň nebudou s psaním veršů otálet.
19.6.
Jana Nebenführová
Na zamrzlý růst to nevypadá věru,
rostou závratně v každém směru,
pod svými křídly už mohou se schovat
a dospělácky se tak chovat.
Cítím v sobe krasosmutnění,
že nám čapíci na léta odletí!

Jana Nebenführová
Buky se baví na náš účet, nejdřív scénárista, pak kameraman a teď nás režíruje 😄
20.6.
Zdravím všechny účastníky projektu Bukáček a synové. Plním slib a vkládám příspěvek jehož autorem je -MELOUN-- ze živého chatu. /je to nepřímý potomek J. V. Sládka/
Milosrdný čas vpřed kvapí,
překryl tragédii čapí.
Bukáček měl smůlu velkou,
ztratil možnost být s manželkou.
Lidské plémě žalem šílí,
Bukyho charakter sílí.
To, co nemožné se zdálo,
v následných dnech fakt se stalo.
To, co po matce v hnízdě zbylo,

dostalo šanci, aby žilo.
Holým ptáčatům pomocnou ruku
podali dva muži z Mladých Buků.
Soucit těch lidí s čápem
dneska už snad všichni chápem.
Spolu s Bukym, vzorným tátou,
mají trpělivost svatou.
Krmí dráčky třikrát denně,
s Bukym střídají se na směně.
Dnes ten příběh z internetu
známý je celému světu.
Stovky lidí drží palce,
z práce, školy i z kavalce.
Čápatům i jména dali,
od „zmrzlých“ inspiraci vzali.
Pankrác, Servác s Bonifácem,
žádný z nich už není ztracen.
Až do světa se brzy vznesou,
v hlavách vzpomínku ponesou.
Na úžasnou tu spolupráci,
jakou předvedli Lidi a ptáci!
AUTOR ---MELOUN--Slavka Š.
Modré klíče nastoupily, pohodu tu nastolily. Celá čapí rodina zdraví pana Zemana a všichni co se starají,
velký obdiv mají.
Meloun zdraví kluky v hnízdě, pokračujem v skvělé jízdě, zdravím i čapího taťku, nasadil vysokou laťku. V
neděli po šesté ráno, pět set lidí
nevídáno!!
Janka Ba
Bukáček už letí, nakrmit své děti. Co tu dělá ta rybička, šup s ní ven z hnízdečka. Čapí mládež kafrá, taťko,
vyhodil jsi něm kapra! Protože jsou lidé dobří, z čápat budou obři.
Janka Ba
Buky nosí klacíčky, ať nespadnou mu dětičky, stavět pomáhá i ten maličký. Vysoká bude ohrádka a teď
začala hádka. Bráško, dej mi tu myš, ne, že mi ji sníš. Podělila se čápata, už jdou pěkně kulatá.
21.6.
Janka Ba
Dívá se Vám do oken, krásný nový den. V úlech včelky ještě spí a dětem v postýlkách o pohádkách se sní.
S úlovek čapí táta do hnízda chvátá. Probouzí se ves, v dáli štěká pes,
kočka sedí na zápraží, ať se vám dnes daří.
Jana Nebenführová
Vždyť jsme zmrzlíci, nás nic neporazí, a že déšť, kroupy k nám tak razí? Poradíme si křídly hravě, kdy
jindy, než teď právě?! Už jsme velcí přece, a nic podstatné nám neuteče! 💕💕
La Paloma
Buky, viď, kamera to jistí, v tom si můžeme být všichni úplně jistí, krásný přehled má, jak jeho omladina
dřímá, po očku pokukuje, jaké Pankrác, Servác, Bonifác pikle kuje. Není nad letní bydlení.
22.6.
Radek Strnad
Jednou si čáp chytil myšku - měla skončit v jeho bříšku. Byla černá a bílá - tuze se mu líbila. Proto čáp té
myšce praví: Myško, ty máš kožich kraví. Krávy totiž, bachraté - takto bývaj strakaté.
Ne, ne čápe, myška vece - kožíšek mám pravý přece. Není to snad žádná fáma - táta černý, bílá máma.
Vyvrať čápe, vyvrať fámy-žes byl večer u mlékárny? Já stál frontu na mníka-loženého do mlíka. Šel jsem
pak já dolů k řece-nachytat si ryby, přece Večer, když pak zašlo slunce-tlustého jsem chytil sumce. Řekni,
řekni čápice - cos viděla v Africe. Viděla jsem chobotnici - kterak leze po silnici. Vedle ní pak chobotníče od auta jí vzalo klíče. Za nimi lez chobotničák - v mládí prý byl pěkný syčák.

Pročpak čápe při pátku -opouštíš svou zahrádku? Vlezla mi tam chobotnice - drzá byla převelice. S ní tam
byl i chobotničák -každopádně pěknej syčák. Slídil, slídil, chobotničil -úrodu mi celou zničil.
Čápe, čápe, čápušky- jíte také berušky? Berušky ne - znáš to přece. Nejsou dobré - čáp mi vece. Jíme
hlavně žáby čolky - ať jsme kluci nebo holky. Máme rádi úhoře - jíme je zde nahoře.
O žních šel čáp do hospody - vedou tam jen čtyři schody. Seděla tam čápice - dáma sličná velice. Když už
byla opitá - čáp ji lákal do žita. Řekla já si nehajnu - obávám se kombajnu.
Řekni čápe, o čem sníš - když tak v noci v hnízdě spíš? Často sním já o slepýši - překvapíc ho v jeho
skrýši. Někdy také o myšici - jak ji lovím v kukuřici. O čem sním já nejvíce - to jsou přece čápice.
Čápi, čápi, čápata - že je Země placatá? Kulatá je - nečteš knížky? My čápi ji známe z výšky. Vesmírem se
klidně koulí - skládá se z dvou polokoulí. Vesmírem se tiše vleče - nám čápům však neuteče.
Ladislava Reichová
Vyděsilo naši bábu, když čáp zhltnul velkou žábu. A v tom přišel úlek druhý, když k tomu zbaštil čtyři
pstruhy a nakonec tři háďata. Správný čáp se činit musí - má na hnízdě tři mláďata.
Meloun
Dnes jsem koukal, to je hloupý, na plyšáčky spadly kroupy! Spadaly jim do postele, dráčci drželi se skvěle.
Navzájem se podpořili, trošičku se promočili. Teď už pohoda tam bují, ke spánku se připravují
Děti chřednou, manžel strádá, s jiným manželka se hádá, mnoho lidí místo práce, doma nebo na zahrádce,
nemají čas na rodiny, koukaj minuty i hodiny, na to co se v hnízdě děje a pak doma často zle je.
Mladé Buky, domy, louka, tisíc lidí na to kouká, dovolenou všichni ruší, koukaj jak se čápi suší, u čapí
rodinky této, stráví všichni tohle léto.
Jana Sokolová
Tátu z domu vyhodili a teď si i uklidili a na noc se připravili.
Eliška Drongová
Děti doma křičí hlady, donesu jim chutné hady, rybky krtky hraboše, nic nepřijde do koše, ulítaný křídla
mám, ale nikdy se nevzdám, už pro Barunku moji, co nad námi na obláčku stojí.
Přiletěl sem dneska čáp, prý se na nás podívat, že prý volnou chvilku má, tak se o nás zajímá. Každou
chvíli radí rád, jak všechno jde udělat. Jak to všechno myslíš Buky? Když radíte vy, můžu taky.
Ve výšce jak na obláčku, spíme jako v hamáčku, na hromádce všichni tři, otužilí rytíři, sníme o volné pláni,
o svobodě máme zdání, lovit létat po tom toužíme, i když o tom zatím jen sníme.
La Paloma
Lenka Lá Leni, dobrou noc a krásné snění, vedra pominula, bude se dobře spáti a hezké čapí sny si nech
zdáti.
Eliška Drongová
Tak už se loučím taky, čapími slovy klaky klaky, dobrou noc všem hvězdám modrým, díky za informace a
chat bezpečný. Pac a křídlo dobrou noc, čapích snů a klidu moc.
23.6.
Meloun
Kdo chce komentáře psáti, měl by etikety dbáti, jsou tu lidé různých myslí, veselí a i ti zkyslí. Na paměti
mějte ale, že těm zkyslým dáme vale!

28.6.
Eliška Drongová
Peří udržujem v dobrém stavu, na svaly máme skvělou stravu, těšíme se strašně moc, sníme o tom každou
noc, až poprvé vzlétneme, hlasitě zavýskneme, svoboda je nej, to nám člověče přej.
Eliška Drongová
Jsme už staří zobáci, těšíme se na práci, vyzkoušet chcem svoje síly, naučit se čapí píli. Ať se vám to líbí či
ne, čas nikdy nezastavíme, jsme už zkrátka dospělí, tak abyste věděli.
Eliška Drongová

Hop skok přes potok, hlavně že není otok. Kdo neskáče, není čáp, kluci už nám chcou létat. Už jen pár dní
vývoje, a vyletí do boje. Do boje s přírodou, dobře si povedou.
6.7.
Eliška Drongová
A teď z veselejšího soudku: Vyhlížíme celý svět, za chvíli je na dolet, roztáhneme křídla, prozkoumáme
lidská sídla, žádný hraboš nebude si jist, že nebudeme ho chtít snít.
18.7.
Meloun
Zadul vítr pod perutě, Pankrác vzlétnul vzhůru chutě, už mu navždy létat patří, za chvíli poletí i bratři. Je to
radost být u toho, takových chvil není mnoho. I návrat se podařil, nikdo mu let nezmařil!
19.7.
Marie Chroustová
Pankrác náhle vylétl k výšinám, sourozenci nevěří svým vidinám. Brzy poletí všichni k bystřinám a dají vale
rodným končinám.
29.7,
Eliška Drongová
@Draha L. Je to smutné velice, ale takový je život, město nebo vesnice, není jistý ani krok, auto dráty
nehody, nepředpovíme nikdy, jednou čekají hody, a jindy... @Radka B. No, tady jich moc nemám.
Pepík Básník
Vy pláčete pro mě, ale mě už nic nebolí. Chcete li něco říci, můžete cokoli. Ve svém srdci uchovejte
vzpomínku. Na stejném místě, jak pro mou maminku. Nešťastná náhoda tomu tak chtěla. Teď leží vedle
sebe, ty naše těla. Jste hodní lidičky, nezvoňte umíráček. Váš Bonifác, mladý bukáček.
1.8.
Jana Baranova
Vrátil se nám krásný čas, Pankrác je už doma zas. Teď čekáme na Serváce, už je třeba jít do práce. Táta
Buky pašák je, celou partu sehraje. Už se nám tu krátí čas, Afrika už volá nás.
5.8.
Jana Nebenführová
nedělá drahoty, boji se samoty, tolik by si Bukyho přála, aby vajíčka v příštím roce hrála, nedivte se, je to
dobra máma, a chce byt tím pádem ráda!
6.8.
La Paloma
Krásnou, dobrou noc a Buky, buď na Markétku hodný, oddělené ložnice v pořádku až do svatby, ale už ji
nechytej za krk, ona ti nic neudělala. Napsala bych to velkými písmeny, je to příkaz. JASNÝ?😍😍😍
Nat Nat
@La Paloma Bravo!
21.8.
Jarka Panci
Kus Evropy, Asie proletím-pak až v Africe zastavím. Až všechny žirafy pozdravíme-tak zase zpátky
přiletíme. Vy se tu krásně mějte-a žádnou hlavu si nedělejte.

