Letom svetom
Stojac na prahu
hľadím na Prahu.
Zosadá z osla
turista z Osla.
Zľakla sa ho tmavá brna,
beží pred ním až do Brna.
Zapichnutý tŕň má v labe,
tak si máča labu v Labe.
Predné laby obe
ochladí si v Obe.
Vytrhli jej pár štetín
v poľskom prístave Štetín.
Napokon ju skolil jáger
z maďarského mesta Jáger.
Delegácia mníchov
išla navštíviť Mníchov.
No bez platných pasov
vrátil ich späť Pasov.
Bez eura, bez jenu,
obíď radšej Jenu.
Nemám ani frank
- vraví starý Frank.
Snívam o úrade bernom
keď kráčam švajčiarskym Bernom.
Objednávam kanady
až z ďalekej Kanady.
Nedal mi rabat
marocký Rabat.
Na pošte zaplatím porto,
píšem list do mesta Porto.

Nalepím naň modrý maurícius
z krásneho ostrova Maurícius.
Poklady mám zakopané
v poľskom meste Zakopané.
Keď predám tri zlaté guiney
kúpim si zájazd do Guiney.
Listujem svetový atlas,
láka ma pohorie Atlas.
Prihlúpleho kuba
zasa láka Kuba.
Obliekol si bermudy,
vyrazil na Bermudy.
Trhajú mu ich kajmany
zo súostrovia Kajmany.
Ešteže mu gate z menčestru,
obratom poslali z Menčestru.
Preletel som dakotou
nad Severnou Dakotou.
Zlietajú sa orly
nad letiskom Orly.
Najnovší výskyt ufa
hlási baškirská Ufa.
Sochou mramorového atlanta
pýši sa americká Atlanta.
Veziem sa v toyote
v japonskej Toyote.
Nasadím na hlavu fez,
preskúmam marocký Fez.
V odeve z bieleho madrasu
poznávam zákutia Madrasu.
Úzkymi uličkami mediny
predieram sa do centra Mediny.

Mojou vytúženou mekkou
však nie je putovať Mekkou.
Môj vysnívaný everest
je zdolať raz Mount Everest.
Rozložím si tábor
blízko mesta Tábor.
Zavše spávam aj pod mostom
za severočeským Mostom.
Prežívam hotovú golgotu
pri túre na horu Golgotu.
Keď si chlipnem alpy
hravo zdolám Alpy.
Zapnem si na lyžiach kandahár,
zlyžujem afganský Kandahár.
Vypľúvam dušu pri maratóne,
čo štartoval v gréckom Maratóne.
Zúrivé bojovné amazonky
napadli ma v delte Amazonky.
Na kajaku robím eskimáka,
môj obrat rozosmial Eskimáka.
Chýr o mojom tele bledom
šíri sa slovinským Bledom.
Spálil som si krk
na ostrove Krk.
Mne ho dráždi syntetický dederón
- repce východonemecký Dederón.
Kúsok tieňa vrhá cyprus
na pláži ostrova Cyprus.
Pred slniečkom sa kryme,
až budeme na Kryme.
V saune sa parme

v talianskej Parme.
Na hlavy si nasaďme panamy
ktoré nepochádzajú z Panamy.
Splietam vlákna sisalu
z mexického Sisalu.
Banánové listy manila
na papier spracúva Manila.
Jahňaciu kožušinu astrachán
dodáva ruské mesto Astrachán.
Poťah na matrace z meltonu
máme z anglického Meltonu.
Tká vlnený džersej
britský ostrov Džersej.
V teplej a chlpatej larise
babuším sa v gréckej Larise.
Výrobou drevených kyjov
živí sa moravský Kyjov.
Ako ste sa mali
na návšteve v Mali?
Celý týždeň ma črevný katar
sužoval v emiráte Katar.
Valí sa hustý čad
v africkom štáte Čad.
Fajčili detvy a bystrice
dedovia z Detvy a Bystrice.
Otcovia šlukujú sparty
dovážané z gréckej Sparty.
Fajnovejšie ameriky
fajčia muži z Ameriky.
A najexkluzívnejšie havany
bafajú komunisti z Havany.

Nikto nekosí černobyľ
v okolí mesta Černobyľ.
Ak chceš, tak ho kos
na ostrove Kos.
Pokosenej otave
potešia sa v Otave.
Vlaha je okamžite saná
v jemenskej metropole Saná.
Domáci vodovod darling
čerpá vodu z rieky Darling.
S prázdnou kanvicou varnou
blúdim bulharskou Varnou.
Skúšam či je slaná
naša rieka Slaná.
Fľašu horkej demänovky
vylial som do Demänovky.
Opijem sa z malagy
na návšteve Malagy.
S láskou ako tetrov tokaj,
keď víno nalieva Tokaj.
Stiahnem liter badačonu
z maďarského Badačonu.
Okoštujem aj biely veltlín
z talianskeho údolia Veltlín.
Nakoniec červené chianti
z talianskej oblasti Chianti.
Žena si blúzku z madeiry
obliala vínom z Madeiry.
Veľmi šetrne ju perme
až budeme v ruskom Perme.
Vlnený sveter z kašmíru
doniesol som jej z Kašmíru.

Z papagája perá alexandrie
núkal mi Egypťan z Alexandrie.
Klaus sa potešil peru,
ktoré ukradol v Peru.
Hodnotia ho kladne
v stredočeskom Kladne.
Poštípal ma rus
- lamentuje Rus.
Pohľad na švába
vydesil Švába.
Veď sa už toľko nemec!
- ty neposedný Nemec.
Nenechám sa bodať komárom,
oblúkom obchádzam Komárom.
Šíri sa nemoc ebola
od konžskej rieky Ebola.
Ja sa schovám do komory
na súostroví Komory.
Osirela už naša letná vila
v hlavnom meste Vanuatu - Vila.
Vzrušujúce dostihové derby
si podmanilo anglické Derby.
Osedlal som si araba,
cvalom dohoním Araba.
Rýchlejší je andalúzan
- oponuje Andalúzan.
Na parkúr je lepší angličan
- sucho konštatuje Angličan.
Malého húževnatého hucula
zapriahli pre karpatského Hucula.
Zostal len vykastrovaný valach,

toho si odvedie z Hanej Valach.
Nech ti nevypadne valaška
- z diaľky za ním kričí Valaška.
Potupená hanou
beží za ním Hanou.
Život vandrujúcich apačov
láka náčelníka Apačov.
Dobrodružné indiánky
čítajú mu Indiánky.
Je to posledný mohykán,
ten indiánsky Mohykán.
Stále na mňa šteká španiel,
na lov si s ním vyšiel Španiel.
Mňa sprevádza labrador
z polostrova Labrador.
Breše na mňa aj dalmatínec,
toho vyvádza Dalmatínec.
Vydesil štekot čivavy
ľudí z mexickej Čivavy.
Hlavne už toľko nevy!
- bo ťa hodím do Nevy.
Z mosta skáče don,
pod ním tečie Don.
Zastaví jeho pád
talianska rieka Pád?
Vystúpil som z volgy
a hľadím do Volgy.
Padla mi do oka
krása rieky Oka.
Zelené ihličie tisu
padá na rieku Tisu.

Opŕchlo lístie na breste
už aj v bieloruskom Breste.
Popínavých janov
vytrháva Janov.
Sadiť a plieť iberku
už nebaví Iberku.
Čaptajúci kriváň
díva sa na Kriváň.
Z vyvýšeného chopku
kochá sa krásou Chopku.
Na horskej poľane
zdvihne zrak k Poľane.
Kamene na masívnom bradle
padajú z mohyly na Bradle.
Charakteristické rysy
určujú tatranské Rysy.
Okopávam malý ostredok
neďaleko vrchu Ostredok.
Zasadený ďumbier
zatienil mi Ďumbier.
Lezú po ňom veľké roháče,
čo žijú v pohorí Roháče.
Hniezda rabuje vtáčnik
v našom pohorí Vtáčnik.
Na neoperené holíča
idem sa pozrieť do Holíča.
Zrnom naplním dva gbely
zásobujem mesto Gbely.
Hluk a škripot prešov
budí ráno Prešov.
Zadrelo sa kolo kolárovo,
vyrobené v meste Kolárovo.

Pokazenú váhu
zahodím do Váhu.
Hlasujeme o poslancovi zvolenom,
na konferencii zvolanej Zvolenom.
Pochabého šaľa
zbavila sa Šaľa.
Na mesto kričí žena revúca,
z jej revu úpie celá Revúca.
Revom sa pridali levice,
zmeravelo mesto Levice.
Pre rachot strojného buchara
nezaspí uzbecká Buchara.
Až pri rannom svite
je ticho vo Svite.
Ožiarili jasy
aj rumunské Jasy.
Bielobou sa môj dom belej!
- neďaleko rieky Belej.
Natrieť všetko do modra
plánuje mesto Modra.
Farbivo z modrej skalice
poslali však do Skalice.
Červenohnedá siena
zostala v meste Siena.
Rýchlo nám schne malta
na ostrove Malta.
Stavebný štrk vozia tatry,
obchádzajú celé Tatry.
Bloky bielych dolomitov
dovážame z Dolomitov.
Na stavbe ma už čaká japonka,

štrkom ju naložila Japonka.
Čaká ma ťažká drina
na brehu rieky Drina.
Pieskom a vodou si naplň číňan
- ryžovať zlato ma učí Číňan.
Na obed porciu číny
priniesol nám z rodnej Číny.
Prestriem obrus z damasku,
kúpil som ho v Damasku.
K polievke si dám bosniak,
ponúkol ma ním Bosniak.
Nie je to lakomý škót,
ako ten z ostrovov Škót.
Šíri sa vôňa čedaru
až z anglického Čedaru.
Odležaný plesnivý rokfort
ponúka nám francúzsky Rokfort.
Krájam plátky goudy a eidamu
z holandských miest Goudy a Eidamu.
Hltáme diery z ementálu
zo švajčiarskeho Ementálu.
Čerstvú zeleninu nám predá bulhar,
má stánok pri ceste a je to Bulhar.
Vajce zniesla češka,
hneď má radosť Češka.
Na ďalší chod
teší sa Chod.
Bude pečený amur
chytený v rieke Amur.
Na šľahačkovom jadrane
pochutím si na Jadrane.

S ním šálka mokky
z jemenskej Mokky.
Jedlo spláchne kola
z polostrova Kola.
Na nočný flám
strojí sa Flám.
Fičí fašiangová bursa
v tureckom prístave Bursa.
Do rytmu štvorštvrťovej karioky
vlnia sa Brazílčania z Karioky.
Furt tancuje charleston
americký Charleston.
Za pásom jablká poliaci
hundrú v konzervárni Poliaci.
Ich zatĺkanie partizánske
netoleruje Partizánske.
Obsadili sklársku hutu
príslušníci kmeňa Hutu.
Keď sa provincia búri,
iste sú za tým Búri.
Je to poriadna búrka,
keď sa rozohní Búrka.
Díva sa kráľovský palatín
na rímsky pahorok Palatín.
Napíše ďalšiu kapitolu
zo susedného Kapitolu.
Odhodlá sa prekročiť rubikon
rímske vojsko na rieke Rubikon?
Malo vymedziť každý banát
na balkánskom území Banát.
Opevnený mestský kremeľ
nariadil postaviť Kremeľ.

Na nedobytnú akropolu
menia aténsku Akropolu.
Z hradieb polkruhovej bastily
vidia pád parížskej Bastily.
Sťa barbarskí vandali
ničia mesto Vandali.
Zbraňami z obdobia halštatu
bojujú občania Halštatu.
Vďaka zbraniam z doby laténu
víťazia Švajčiari z Laténu.
Nad ložiskami gália a germánia
bojujú spolu Gália a Germánia.
Svetové zdroje francia
prisvojila si Francia.
Z objavu kovového india
bude mať osoh celá India.
Vo vrstvách prvohorného devónu
našiel ho geológ z grófstva Devónu.
Vo vrstve mladšieho permu
márne kopal vedec z Permu.
V stupni treťohorného badenu
nič nenašiel Rakúšan z Badenu.
Viac ho skrýva starohorný hurón
- smeje sa všetkým kanadský Hurón.
Skúmal nabitý ión
už starogrécky Ión.
Z rádioaktívneho kalifornia
vyrába elektrinu Kalifornia.
Získa napätie jedného voltu
keď spúta africkú rieku Voltu.
Postavili živý betlehem

v palestínskom meste Betlehem.
Ďalší je na fare
v portugalskom Fare.
Chamtivý skúpy žid
je v očiach ľudí Žid.
Pre židov kresťanskí kopti
sú všetci egyptskí Kopti.
Na uzatvorené geto
mení sa benátske Geto.
Je to už hotová sodoma
čo stvára biblická Sodoma.
Posledný vládnuci inka
nechal obetovať Inka.
Jednostaj nás každý cigáni
a nie sú to iba Cigáni.
Ako divoký aziat
všetko rozbíja Aziat.
Za dementného mongola
vyhlásil lekár Mongola.
Sťa s nechápavým talianom
handrkujem sa s Talianom.
Ja zase že som vraj hotentot,
vraví mi z Angoly Hotentot.
Strohou odpoveďou britkou
vysporiadal som sa s Britkou.
Dnešný svet je úplný babylon,
tvrdil už staroveký Babylon.
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