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Je noc, 

a Měsíc je tu s ní, 

je tu i řeka, 

loď a kapitán její. 

Je noc druhá 

a strážce brány nebeské je tu s ní, 

je tu i moře daleké, 

šalupa a člověk v ní. 

Je noc a není den, 

je to, když lidé spí 

a tma kolem, 

vkrádá se sen… 

Je jedna loď 

a jeden člověk v ní, 

je jedna noc 

a dva blízcí 

na řece plovoucí. 

Je jeden Měsíc 

a ten světlem mi být smí, 

je jeden svět 

a jeho tajemství. 

Je jedna voda 

a jedna lidská krev, 

je jedna řeka 

a mnoho lidských cest. 

Je jedna bolest 

a jedna vášeň v ní, 

je jeden život 

a smrtí přes tisíc. 

Je jedna skutečnost 



a je jeden sen, 

je jedno okolí 

a smutný člověk v něm. 

Je jedno slovo, 

stačí říci jen, 

je jedna báseň, 

ta tisíc slov má jen… 

Je jeden čas 

a vše co leží v něm, 

může jen jednou býti 

a ostatní je sen. 

Je jeden čas 

a ten začal bý(í)t, 

s časem bý(í)t, 

já nemohu již bý(í)t. 

Je jeden člověk 

a ten je v lodičce, 

je jedna řeka 

ve svitu Měsíce. 

Je jedno světlo 

a jeden stín, 

a ten i to 

z miliónů jiných. 

Je jeden Měsíc 

a jedno Slunce je, 

je jedno světlo 

nad řekou Dunajem. 

Je jeden kapitán 

a loď a řeka 

a vše co je, 

už bylo… 

Je mnoho skutečností, 

a to, co nebylo, 



je právě teď, 

je ono, existence a svět. 

Jedni jsou sami, 

druzí jsou s námi, 

a oni sami, 

sledují s námi, 

že kapitán sám je, 

a hledá srdce své. 

Hledá ve tmě, 

když Měsíc svítí, 

je sám, 

když svoje srdce 

vrátil nám. 

Vodu rozráží lodi hlava, 

to, co se dává, 

to se bere, 

a ztráty, byť jsou cenné… 

My bereme 

a oni dávají, 

když kradou, 

my loupíme. 

Oni jsou 

a nemoc v nich 

je naše zdraví, 

balzám, smích. 

Oni jsou kapitány 

lodí svých 

a my jsme sirény, 

jejich srdcí zlodějky. 

Je opilý kapitán- Měsíc, 

na lodi osamělý, 

najít své srdce chce víc, 

do Dunaje skočí 



mrtvý- opilý. 

Už uviděl naše kouzla, 

uviděl i srdce své, 

na dně řeky. 

V Dunaji zamčené. 

My jsme ho ukradly 

a on už to ví, 

na dně řeky mrtvý 

teď mezi nás smí. 

Jedna je a nic, 

život kapitánův 

a už nic, 

smrt si ho vzala pryč. 

Je jedno, 

co je jedno, 

a hlavní je, 

že čeho je více, 

toho méně je. 

 

Jméno a příjmení autora Jan Vařejka 

Věk / kategorie 15 let / 4. kat. 

Název díla Jak kousnout do Měsíce a nezbláznit se z toho 

Technika báseň 

Adresa školy Základní škola T.G.Masaryka 

Tyršova 409 

593 01 Bystřice nad Pernštejnem 

 

Jména pedagoga 
vč. kontaktu (e-mail, tel.) 

Jitka Jeřábková, jitka.jer@seznam.cz, 566 552 549 

 

 
 
 

 


