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Kachny myslely si, že zastávají své 

zájmy domnìlé,

chovaly se ale proti zdravému rozumu.

Byly už zcela vymaštìné, mùžem tvrdit 

smìle.

To nebyl už svìt normální, ale jen 

karikatura,

kachny už zapomnìly, jak mívaly se 

skvìle,

veøejné mínìní ovládla slepièí cenzura -

smìsice polopravd a zfalšovaných 

výzkumù. 

Dostaly nový obraz nepøítele:

“Husy ohrožují svìtový mír!

Každá kachna co má kus cti v tìle

proto bojovat pùjde ze všech sil!“,

Zlato, lesk a ovace

rùzní øi�olezci kasírují.

A mladí je ještì obdivují,

že umí bohatnout bez práce.

Nejchytøejších kachen zbytek,

ach mùj ty smutku,

chápe, že jde vše v rakvi pod náhrobek,

co pro kachní lid mìlo kdy smysl.

Bohužel je dnes ale vskutku

lepší držet zobák na zámek.

Veøejný život jim pìknì zkysl,

i když si øíkají: My se nedáme.
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Mládež zapírá svùj pùvod, plémì, 

zpùsoby,

zásadnì neposlouchá dobré rady,

její fanatismus je ujetý a chorobný -

jen kouknìte se na ty blbce tady.

V šerém tichu vládních kanceláøí,

slepièí bratrstvo své vraždy plánuje,

jedu plné kotle vaøí

i když stále lidská práva skloòuje.

Smrt s kosou vrhá se stále èastìji

mezi husy, do jejich semknutých øad.

Hrdinové padnou s nožem vprostøed 

zad

zavraždìní døíve než se nadìjí.

I v umírání jsou ale své vlasti vìrní,

odvážní, stateèní a pevní.

V troskách, popelu a suti je husí øíše 

prastará.

Oslavy slepièího vítìzství jsou v plném 

proudu.

Však Satan se už o nì postará, 

až nastane den posledního soudu!

Pryè je doba skvìlá,

co byla døíve, byla prve,

dobu novou avizují mrtvá tìla,

dobu plnou krve.
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Do zbabìlé modré vlajky vítr duje.

V ulicích armáda mrzkých pobudù

se bohorovnì roztahuje:

„zdrastvujtì, síghajl, haudujudù“.

Nebojte, za chvíli se zklidní svìt,

pak budou zas vaše vlajky vlát,

„Hurá!“ mùžou si husy zakøièet

a „Skvìle!“ kachny zakdákat.

I když vás teï trápí, muèí,

vydržíte to všechny pospolu.

Ze vší krve vaší husí,

vyvstane síla lidového odporu.

Jen a� zadusit si ji zkusí,

ona silnìjší a silnìjší

vytryskne vždy nahoru!

Vrazi se dostali do vlády.

Nejstateènìjší husy obìsili,

køídla svázaná za zády.

A i zbylým husám pìknì zatopili – 

byl to fakt pìkný humáè, vìøte mi,

v nejvìtším pracovním lágru,

který kdy stál na zemi. 

Tak vlajka s paøátem, ta modrobílá,

ve smrtelném obìtí celý svìt svírá.

Všichni se klaní, pøed ní se plazí,

i když dobøe ví, že teï u moci jsou 

vrazi.
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Labutì nejsou žádné poseroutky,

nepøejí si aby byl i s nimi amen,

když slepice na nì dostanou choutky,

opevní se dobøe v pevnosti Labutí 

Kámen.

„Do zbranì, labutì, máme pøece jasno,

že ubránit musíme naši zemi krásnou!

Souèasnì já proklínám váš rod,

odporné slepice i zblbnuté kaèeny,

co vy jste to jen za národ -

chamraï a ohloupené Boženy!“

„Tak to teda máte smùlu!", 

halasí slípka s tankovými øetìzy.

Ohromná armáda se valí vzhùru,

kdo zadrží ji, kdo jí cestu zamezí?

A tak pøece jen byl s labutìmi amen,

se zdmi, vìžemi a ostnatým drátem!

Ach ouha, jak ten svìt teï vypadá,

životem klidnì už nejde jít,

jen samá hrùza a blbá nálada,

jak jen slepice to umìj´ zaøídit.

Jedem a klamem svedly slepice svìt na 

scestí,

èíratý gumáè, smažka, sjetý pírsovaný 

hòup,

místo rozumu všude jen plno neøestí, 

a slepice radí: „Jen kup si toho více, 

kup!

To je ta správná cesta ke štìstí!“

Tlusté kuøe si totiž penìz ve své bance 

hledí,

jeho síla roste tak jak rostou úroky.

Nabídne pùjèku, hypotéku, kredit,

tak nadìlá si z kachen poskoky.
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Nakonec odpor proti cizákùm se 

zvedne odspoda,

má totiž každý už dost tìch poøádkù,

kdy vládnou špinitelé vlastního národa,

bezpáteøní ulízanci, líbaèi peøí na 

zadku.

A ejhle, dobøe to zaèíná,

spásu slibuje ten nejlepší mezi všemi:

Generál a velký hrdina

pøísahá: „Já miluji svou zemi!

Rozbiji naše okovy

a ke slávì dovedu naši vlast!“

Tak se jen èíhni, milé kachnì,

jaký svìt ti tu máma s tátou nechali.

Když mìli bojovat, tak místo toho 

chrápali,

až je v nìm všechno zcela na dnì.

Násilí, zloèin. V noci i ve dne po práci.

A nazpìt žádná cesta nevede.

Je to fakt hustý a ne že ne

co provádìjí tu ti cizáci.

Že je ti úzko, že máš zlost?

Tìm nièemùm teï budeš sloužit,

až se z tebe bude kouøit.

To je celá tvoje budoucnost!
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Nezbývá než zdrhnout spolu,

øíct: „Sbohem vlasti má

už zdaleka ne tak milená.“

A letìt k severnímu pólu.

Bájeènì se kaèeny teï mají,

z té plané, pusté divoèiny,

udìlaly lány orné hlíny

a žijí si zas jak v ráji.

Tak historie se opakuje.

Pilné kachny se tam usadily,

s výstavbou mìsta si poradily,

co Nový Kaèerov teï sluje.

„Slitujte se, slitujte,

svìdomí své zpytujte ...”

Slepièáci breèí, kòuèí, zkoušej prostì 

všecko,

jejich triky zná už ale každý malý 

dìcko:

Jak se to ale opakuje všecko,

ti chytøí z vás už napøed vìdìt musí,

že každý grázl to vždy znovu zkusí.

A tak rady vìdìlo by si i malé dìcko,

když …. „Pomozte, ach pomozte,

smrt je nám v patách, tìsnì za námi!

Slitujte se nad námi chudáky!",

kdáká to náhle za kaèerovskými 

branami.

Myslí to s vámi dobøe, kdo vám poví:

„Chcete být vážnì š�astní?

Pak spolehnìte se na rozum vlastní

a hrdí buïte, opravdoví!“

CIZÍ PTÁKY POSLOUCHAT 

DOBRÝ NÁPAD NENÍ!

Jaké je z téhle bajky pouèení?

Voják ani náhodou nepustí je sem!

I když není žádný necita,

øádìní slepic zná už dosyta -

zajistí vrata radìji ještì jedním øetìzem.
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