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Na výletě v Praze,

V Praze, tam jsme začali,

tam nám bylo blaze.

Berlín ten jsme potkali.

Přes Ostravu do Berlína,

Všenory tam jsem byl,

k večeru se brzy stmívá.

v Ostravě jsem se opil.

V Madridě jsme také byli,

Madrid ten mi tady zbyl,

Všenory jsme objevili.

můj automobil se rozbil.

A teď jsme zase tady,

V Hong Kongu tam Číňan byl

V Českém Dubě, kde nás všichni mají rádi.

a jednu mi vlepil a už se neobjevil.
Do Paříže na kole

Lítám s

k Eifelovce a tak dál,

Julie Knoblochová

jeli jsme si jako král.
V Plzni pivo vaří se,
každý běží napít se

Jedu takhle z Londýna

Ve Varech maj Mattoni,

v ruce lahev od vína.

v kasínu zas žetony.

Koukám v parku na mříž,

V Českých Budějovicích rybníky jsou,

Eiffelovka! Paříž!

kapři se tam strachy třesou.

Potom jsem se rozhodl,

Vláďa míří do Kyjeva,

že do New Orleans pojedu.

veze s sebou bochník chleba.

Všude hrají jazz,

V Londýně si dáme čaj,

poslouchá i pes.

s mlíkem nám ho uplácaj.

New York! Socha svobody!

Sydney slavné město je,

Máchám nohy u vody.

každý se tam stěhuje.

Teď vám mávám z Tokia,

Holandsko je samý květ

Zítra pádím do Ria.

a já mířím na oběd.

Uviděl jsem spoustu krásných měst

Rusko to je chladná země,

A už se vracím z cest.

všechno to tam rychle bledne.

Oči ráno otvírám

V New Yorku tam všechno je,

a vzpomínky v srdci mám.

najdeš tam i kovboje.
San Marino je děsně pidi,
stěží se tam vejdou lidi.

Vídeňský řízek je obří,

dají mu přednost i bobři.

V Barceloně Gaudí žil,

s tramvají tam zápasil.
V Torontu je velká zima,
chytla mě tam velká rýma.

Varšava je tady kousek,
na nákupy levných housek.
V Tokiu se sushi baští,
až to se mnou praští.
V Benátkách je vody dost,
vítaný je každý host.
V Římě mají Vatikán,
s papežem si netykám.
Brazílie, Rio, tam je hodně živo.
Když pojedu do Peru,
s každým se tam poperu.
V Istanbulu bylo krásně,
koupila jsem si tam třásně.
V La Pazu mám nemoc z výšky,
koupila jsem si tam knížky.

Vůbec jim nerozumím,
peruánsky neumím.
V Lisabonu vlny bijí,
Portugalci hodně pijí.
Fukušima velká rána,
svítí tam i černá vrána.
Pardubice slavné město,
na perníky tam mají těsto.
Pod Ještědem je vždy krásně,
vymýšlíme si tam básně.
A já v České Dubu,
do školy zas půjdu.

Básnička
Samuel Plummer
Český Dub a okolí,
udělají cokoli.
Autobusem do Berlína,
uvidíme spousty vína.
Z Berlína pak do Prahy,
to mě staví na nohy.
Z Prahy hned do Bratislavy,
jsou tam všude lidské davy.
Do Moskvy letíme hned,
Málem nás tam snědl medvěd.
Z Moskvy rychle do Peru.
„Uáá, já vás sežeru!“

Zdrháme do Las Vegas,
Auto tam čeká na nás.
Jedeme do Darwinu,
snad to ještě má cenu.
Z Austrálie do Afriky
A pak zas do Ameriky.
Z Ameriky do Dubu,
nebojte se, já tam budu.
Plujeme do Benátek
a pak zase nazpátek.
Za tyhle skvělé básně
navštívíme naše lázně.

