
O pokoji světovém 

 

Cožpak válek nemnoho bylo již 

Drancování zběsilého 

Běsnění krvelačného 

Znásilňování strašlivého 

 

Cožpak válek nemnoho bylo již 

Jak lidstvo staré jest 

Jak lidstvo stále hloupé jest 

Jak lev s tygrem o žezlo své sváří 

Kdopak větší jest 

Inu čehož prosím větší jest 

Silnější větší jest? 

Či snad lepší větší jest? 

 

Cožpak válek nemnoho bylo již 

Jako vlk ovečku beznadějně zardousí 

Jako Goliáš Davida bezohledně roztrhá 

Inu komu prosím život souzený jest 

Inu většímu dejme možnost žít 

V přírodě snad 

Nechť zvířata instinkty své jediné následují 

 

Cožpak válek nemnoho bylo již 

Pojďte páni blíže 

Pojďte páni blíže 

Dílo své pověstné spatřit 

Spoušť svou požadovanou nalézat 

Utrpení strašlivému říci na vždy NE 

 

 

Cožpak válek nemnoho bylo již 



Kolik to lidí různých rozmanitě zničeno bylo již 

Jako nejednu žirafu gepard bestiálně popraví 

Věru málo toho všeho událo se? 

Židé za rozdílnost svou osudovou platit museli značně 

Arméni taktéž hordou osmanskou krutě trestáni byli 

Jako když vlk bytost vskutku bezbrannou navštíví 

 

Cožpak válek nemnoho bylo již 

Kdopak zabíjení nekonečné nelidské žádá stále 

Bytost lidská jest? 

Kdopak plody chutě trpké sklízí 

Kdopak si válčit přeje 

Voják, jež v klání strašlivém krvácí 

Kdopak matičko lvice? Lvíčky Tvé drahé tak ochotně bere Ti? 

 

Cožpak válek nemnoho bylo již 

Cožpak pokoj všude nastoliti možné jest 

V přírodě nikoliv 

Příroda zákony silných přec řídí se  

I lev mládě své oddané nakrmit musí 

Zásadami lidskými příroda jisto jistě zničena byla by 

 

Cožpak válek nemnoho bylo již 

Cožpak pokoj všude udržeti možné jest 

Mezi lidmi nikoliv 

Mocipáni cechu zbrojního pravda že pokoji nepřejí 

Oni přec válčit netouží 

Oni přec užitky své výhodné žádají 

 

 

 

 

Čmeláček 



 

Čmeláček to úkaz přírody nádherný jest 

Zvířátko okřídlené rozmanité 

Z květu na květ létati dokáže 

Vyvinutý dostatečně k tomu jest 

 

Čmeláček to úkaz přírody nádherný jest 

Z květu na květ létati dokáže 

Živiny cenné pro mláďata svá sbírat musí 

Živit rodinu po něm žádá se 

 

Čmeláček to úkaz přírody nádherný jest 

Čmeláčky své malinké vše tuze rád naučí 

Vždyť otcem jejich pro vždy jest 

Dnes ještě docela malí jsou 

V péči otce jejich hýčkáni jsou 

Zítra ovšem na všechno sami budou 

Potrava úkolem životním vskutku bude pro ně 

 

Čmeláček to úkaz přírody nádherný jest 

Jeden čmeláček nelétá sám věru 

Tuze málo živin mláďatům svým pravda zajistil by 

Osamocený kořistí snadnou stal by se 

Letka čmeláčků pro zábavu věru nelétá 

Král jejich neohrožený vede je  

Do boje statečného první přijde 

Z boje čestného poslední odejde 

 

Čmeláček to úkaz přírody nádherný jest 

Čmeláček inu směle vybírá si 

Nevěsty laskavé kolem něj zdárně hemží se 

Přec on ten pravý jest 

On rozhodnout se má 



Kterou právě za ženu svou chtít bude 

 

 

 

 

Lvouna poslouchati 

 

Pročpak zvířata veškerá lvouna poslouchati mají 

Vládcem jejich jest 

Nemá je vůbec rád 

Touží je ovládati 

 

Pročpak zvířata veškerá lvouna poslouchati mají 

Lvouna dobrého poslouchati měla by 

Ke zvířatům dobrý bude 

Jejich život volný ponechá jim 

Bezpečí jejich ochraňovati bude 

Pestrou lvounovu kuchyň zebry obsluhovati budou 

Nádherný to úkaz rozmanitosti přírodní 

 

Pročpak zvířata veškerá lvouna poslouchati mají 

Lvouna špatného poslouchati neměla by 

Zvířata veškerá lvounovi vzepříti měla by se 

Nechce je ochraňovati 

Nic jim ponechati nemíní 

Nenasytný a hloupý taktéž jest 

Jejich slepoty nemalé využít nechtěl by 

Rovnou zničit je touží 

 

Pročpak zvířata veškerá lvouna poslouchati mají 

Lvounovi dobrému sloužiti měla by 

Lvounovi dobrému svobodně sloužiti mohla by 

Neboť lvoun dobrý vpravdě moudrým vladařem jest 



Zvířata statečná nejen jemu sloužiti mají 

Nýbrž sobě také sloužiti mohou 

 

Pročpak zvířata veškerá lvouna poslouchati mají 

Lvounovi špatnému sloužiti neměla by 

Pouze jemu sloužila by 

Nikdy svobodě své 

Povýšenosti lvounově nenasytné sloužila by 

Porážce tvorstva svého sloužila by 

 

Jakpak pytlák s přírodou zacházeti ráčil 

 

Jakpak pytlák s přírodou naší nádhernou zacházeti ráčil 

Ne moc dobře obávám se významně 

Kde příroda krásně zelená ještě včera žila 

Světu našemu budoucímu zeleň zdravá nám život potřebný dávala 

Tam pytlák ziskuchtivý nemrava zeleň vypálil 

Na místo jejich stanoviště své honosné hrdě vystavěl si 

 

Jakpak pytlák s přírodou zacházeti ráčil 

Ne moc dobře obávám se významně 

Stanoviště jeho vpravdě honosné škodilo nebývale 

Výpary značné z kamen jeho přírodě veškeré škodilo jedovatě 

 

Jakpak pytlák s přírodou zacházeti ráčil 

Ne moc dobře obávám se významně 

Kdyby za výpary své jedovaté platit musel 

Přírodě naší nádherné měně škodil by 

 

Jakpak pytlák s přírodou zacházeti ráčil 

Ne moc dobře obávám se významně 

Pytlák vpravdě nemravný z místa zeleného svého vystěhovat se mínil 

Inu poplatky nemalé z kouře svého hradit nechtěl 



 


