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Osamělá kočka 

Michal Bortl 

 

Osamělá kočka po střechách chodila, 

nového kamaráda se najít snaţila. 

Hledala dny, týdny a měsíce, 

prošmejdila město do kaţdé ulice. 

 

Nemohla najít ani chloupek, 

podívala se za kaţdý sloupek. 

Najednou kočičí ocásek uviděla, 

aţ z toho celá bez sebe byla. 

 

Pronásledovala ho malou uličkou, 

chňapala po něm pacičkou. 

Při tom dovádění se skamarádili, 

pak do konce ţivota spolu skotačili. 
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Osamělá kočka 

Jakub Trchalík 

 

Osamělá kočka sem tam chodila, 

najít si kamarády se snaţila. 

Tato akce se jí však nedařila, 

pomalu svou naději ztrácela. 

 

Najednou ale v dálce vidí 

kocoura, jenţ po ní civí. 

Kočka kouká. A něco cítí! 

Asi radost ji obklopuje. 

 

Kocour k ní přichází 

a tiše promlouvá: 

„Nechceš být má kamarádka?“ 

Kočka mu odpovídá: 

„Budu tvá kamarádka.“ 

 

Oba dva jsou šťastní 

jako dvě blechy. 

 

Budou spolu ţít, 

dokud je smrt nerozdělí. 
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Chodila světem osamělá kočka 

Jan Soják 

 

Byla jednou jedna podivná kočka, 

a měla zelená svítící očka. 

Měla ráda výlety, 

a také kouřila cigarety. 

 

Jednoho dne po práci, 

kdyţ zpívali venku ptáci, 

se kočka cítila sama, 

tak šla sem, tudy i tama. 

 

Kdyţ potkala malou kačku, 

tak jí dala svoji hračku. 

Potom také střetla psíčka 

a dala mu klubko od strýčka. 

 

Najednou se zjevil les tmavý, 

na čtyřech kůlech čtyři hlavy. 

Pátý kůl, prázdný – budil obavy. 

Ňuf! A kočka uţ nevnímala svět, 

z kůlu uţ není cesty zpět. 
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Osamělá chodila kočka  

Týna Zatloukalová 

 

Osamělá kočka chodila po ulici, 

oči zaslzené jak plameny. 

„Co já mám dělat?  

Chodím po ulici, kdyţ vítr fouká, 

zima je mi, ţe ţivot ze mě uniká.“ 

 

„Je mi smutno, je mi zima. 

Má duše touhou mrzne. 

Obloha je šedá jako myš.  

Mám sice koţich hebký jako plyš, 

ale chladem se třesu a nikde skrýš. 

 

Má duše je zlomená, 

to ty dobře víš. 

A já touhou umírám! 

     A ty klidně v teple spíš.“ 
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Veselá kytička počítala 

Matyáš Vepřek 

 

Byla jedna kytička, 

naproti ní holčička. 

Počítaly spolu lístečky. 

Na nich uviděly tvorečky, 

byly to Berušky.  

                          Rušky. 

                                                                     Šky. Hi, hi. 
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Bála se osamělá kočka  

Albert Hrbek 

 

Byla jedna kočka, 

měla modrá očka. 

Byla malá,  

velmi slabá. 

Někdy něco snědla,  

těţko se pak zvedla. 

 

Kdyţ šly kolem jiné kočky, 

prohlíţela si je mlčky. 

Chtěla chodit, 

chtěla lovit. 

Ale sama? To radši né. 

 

Jednou šla za kočkama 

a najednou se octla sama: 

vystrašená, ztracená. 

Kaţdý zvuk a kaţdá rána 

děsí kočku – i ta vrána! 

Pak zahlédla siluetu: 

větev drţí cigaretu! 

 

Utíkala rychle domů 

a bála se kaţdého stromu. 
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Úkol pro kočku 

Jan Dvořák 

 

Kočka šla si tudma, hudma. 

Kočka šla si po vsi 

a štěkali na ní všichni psi.  

Kočka šla si tudma, hudma.  

A zpívala si tydlidum.  

 

Chlapík na ni čekal u Řeka. 

Kočka se ptala: „Jakými kudmi zrůdnými  

cestami se mám dát? 

Chlapík byl vylitý, 

však určitý úkol jí dal. 

Vraţdicí čepici najít a dohnat má. 

 

A kočka ji opravdu na cestě brzy potkala. 

Čepice ji zabít chce, 

kočka se však brání lehce. 

A zpívá jí tydlidum. 

Čepice jí usnula v náručí 

a sladce tam vrní. 
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Osamělá kočka chodila 

Simona Štěpánková 

 

Malá kočka Mouzi, 

ocitla se v nouzi. 

Jedním dnem 

se jí páníček proměnil ve věčný sen. 

 

K pánovi si lehla, 

po drţtičce jí slzička stekla. 

Myšlenky se jí v hlavě točily, 

uţívala si s ním poslední chvíli. 

Pacičku na něj poloţila, 

čumáčkem do něj ryla. 

 

Kdyţ pána odnášeli v černém pytli, 

kočičku s sebou vzít odmítali. 

Sama doma zůstala, 

do pánovy postele se schovala. 

Pak přijela odchytová sluţba! 

Zůstat doma  

– byla kočky poslední tuţba. 

 

Do auta jí naloţili, 

chloupky se jí z toho najeţily. 
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Ze strachu v autě usnula, 

aţ v útulku se probrala. 

Jenom tam zmateně chodila,  

a všemu se divila. 

Plakala a plakala, 

osamělá kočka se z ní stala. 

Několik dní nechtěla jíst ani pít, 

stále domů chtěla jít. 

 

Jednoho dne do útulku přišla blonďatá holčička, 

zalíbila se jí naše kočička. 

Kočku chytla, 

do auta jí poloţila. 

I kočce se holčička zalíbila, 

nejdříve jí ale očmuchala. 

 

Kdyţ ji doma pustila, 

kočka jenom hleděla. 

Tak velký kočičí hrad, 

ještě neviděla snad. 

Po čase se do holčičky zamilovala, 

a uţ nikdy nebyla osamělá. 
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Osud staré kočky 

Zuzana Chytilová 

 

Osamělá kočka chodila od domu k domu 

a hledala, kde hlavu můţe sloţiti. 

Sice nemohla věřit nikomu, 

ale chtěla se dalšího večera doţíti. 

 

Nikoho však nezajímá stará divná kočka 

a tak ona vyčerpáním dolů na zem lehá. 

Za chvíli zavře svoje unavená modrá očka 

a záchrannému spánku dobrovolně podléhá. 

 

Ţádná bolest, samota, ani hlad ji uţ netíţí. 

Otázkou zůstává: 

Proč jí nikdo nepomohl z jejích obtíţí? 
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Kočka, která chodila sama 

Michaela Chaloupková 

  

Kočka ulicí chodila, 

sama byla. 

Lampy      jí      svítily       na      cestu, 

kdyţ se vydávala vstříc tichému městu.  

 

Hodiny půlnoc uţ odbily, 

kočce se únavou oči zavřely. 

Potichu spala, 

sama spala. 

 

Ráno všude mlha byla, 

světla lamp ještě svítila. 

Kočka uţ zase sama chodila, 

chodila a nikomu neuškodila. 

 

Nevadilo jí, ţe je osamělá, 

ráda se se sebou sama procházela. 

Svá léta uţ měla za sebou 

a čas jí rychle tikal. 

Bude někdo, 

    kdo by pro ni vzlykal? 
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Vražedný pes vraždil 

Adam Osladil 

 

Neznal bratra, neznal sestru.  

Vţdy rozpoutal kdejakou hádku. 

I jeho majitelé se hádali, 

zatímco on naháněl vrahy. 

 

Vţdy kdyţ nějakého našel, 

po vrahovi zbyl jen popel, 

který vítr rozfoukal. 

A stopy nikdy ţádné nezbyly. 

A kosti jeho zuby zdrtily. 

A zbytky nikdy ţádné nezbyly. 

 

Vraţedný pes se uchýlil do lesa, 

aby nebyla známa jeho adresa. 

Však přesto o něm lidé věděli,  

proto se po půlnoci neodváţili 

z domů vystrčit nohu. 

 

Aţ nakonec  

se našel jeden odváţlivec.  

„Já toho psa zabiju,“ 

pravil u svého domu. 
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Tak se odváţlivec vydal  

do lesa, kde havran řval: 

„Ty jistě zemřeš!” 

„Já, havrane, nezemřu. 

A aţ se vrátím domů, 

havrana si upeču!“ 

Na to havran odletěl,  

na vzdálenou skálu doletěl. 

 

A odváţlivec se vydal hlouběji  

do lesa.  

A našel psa spícího 

na hromadě z kostí.  

Odváţlivec kuši tasil  

a psa jedním šípem zabil. 

A všichni vrahové v okolí 

     si zhluboka oddechli. 
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Pád vražedného psa 

Amálie Lantová 

 

Toulavý pes dlouho seděl v lese. 

Najednou se celý les třese. 

Pes neví kudy ven, 

a jak zdrhnout před démonem. 

 

Démon ho chytil, 

a nebohý pes bolest cítil. 

Démon uţ je v psovi,  

oči se mu rozsvítily. 

 

Démon je jeho nový pán, 

a pes stojí k vraţdě odhodlán. 

Však zhatil se démonův plán, 

neboť je oba vmţiku smetl hurikán. 
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Osamělá kočka  

Gabriela Opravilová 

 

    Osamělá kočka chodila 

a tiše si zpívala. 

Chodila prázdnou pustinou, 

divné myšlenky v její hlavě jsou. 

 

Osamělá kočka chodila 

a tiše si zpívala. 

Hledala přítele, hledala naději 

doufala, ţe to najde co nejrychleji. 

 

Osamělá kočka chodila 

a tiše si zpívala. 

Uběhlo uţ několik dní, 

ale stále jen její hlas ozvěnou zní. 

 

Osamělá kočka chodila 

a tiše si zpívala. 

Nalezla sice přítele svého, 

avšak její srdce teskní za jiného. 

A ten ji nechce. 

 

Osamělá kočka chodila 

a tiše si zpívala. 

Poslední naději ztratila 

a pohár smutku aţ do dna vypila. 
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Jak kočka kočku potkala 

Vít Urban 

 

osamělá kočka chodila 

nejspíše se ztratila 

zamířila kupředu 

a šla pořád dopředu 

druhou kočku potkala 

a domů se k ní dostala 

kočky pak uţ spolu ţily 

a nikdy se uţ neztratily  
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Vražedný pes papal 

Nikolas Krejčí 

 

Pejsek velmi statečný 

byl i velmi nebezpečný. 

Dobře stát sice neuměl, 

ale zabíjet – to uměl! 

 

Svou kořist hledal ve tmě 

a drţel ji velmi pevně. 

Bez výčitek, bez viny 

zkrátil její vteřiny. 

 

Zakousl se pořádně 

a zabil vţdy důkladně. 

Masíčko mu chutnalo 

       tak, 

ţe se mu o tom zdálo 

       pak. 

 

Všichni o něm slyšeli, 

málokdy ho viděli, 

málokdy to přeţili. 

Aţ se zase vydá do města, 

snad ho policie potrestá. 

 



31 
 

 

 

 



32 
 

Marná židle kouřila 

Bedřich Horáček 

 

Ţidle kaţdý den ve škole stojí, 

hlavně Chudoby se bojí. 

Má strach velmi veliký, 

ţe jí zlomí kotníky. 

 

Den D brzy nastal, 

protoţe Tomáš ráno chlastal. 

Kdyţ neurvale na ţidli si sedal, 

rupla, 

a Tomáš hned školníka Zacha hledal. 

 

Školníci Zach a Pagi uviděli ţidličku 

a zapěli nad ní pohřební písničku. 

Vzali nebohou ţidli 

a ohni jí nabídli. 

Kouřilo se dosti z ní 

po dobu celých pěti dní. 

 

Tomášovi ani slza neukápla. 

Sedává teď na Vildovi. 

Školníci pro jistotu udrţují oheň. 
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Vražda 

Matěj Vrátný 

 

Vraţedný pes mravně upadal, 

po dechu trochu lapal. 

Zabil svoji manţelku, 

ukradl jí kabelku. 

 

Přeběhl přes silnici, 

doběhl k policejní stanici. 

Řekl jim tam pár vět, 

bylo tři čtvrtě na pět. 

 

Hned si ho tam nechali, 

jeho ţenu pochovali. 

Za pár let ţil volně dál, 

kdyţ opustil kriminál. 

 

Rodina s ním nemluví, 

nestačily jeho omluvy. 

Nakonec si ţivot vzal, 

laskavost všem udělal. 
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Starý monitor běhal 

Ema Sieratowska 

 

Starý monitor běhal a běhal, 

naléhavě cosi hledal. 

Po cestě, cestičce utíkal, 

naříkal a vzlykal. 

 

Uběhla hodina a on stále nezastavil, 

trvalo dlouho, neţ se unavil. 

Zastavil a pravil: 

„Přiběhl jsem pro tebe, pro tebe jedinou!“ 

 

Najednou se zhroutil na zem. 

             Tma byla rázem. 
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Exotická čepice zpívala 

Tomáš Chudoba 

 

Exotická čepice zpívala. 

Jedna paní se jí zeptala: 

„Čepičko, zazpíváš mi písničku 

na šťastnou notičku?“ 

Exotická čepice zazpívala 

a paní se pousmála. 

 

Za týden přišla paní znova. 

„Čepičko, vyslyš má slova.“ 

„Paní, jakou písničku chcete? 

No tak, řekněte.“ 

„Čepičko, zahraj mi  

něco smutného.“ 

Čepička dozpívala 

a paní si zaplakala. 
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Vražedný pes kouřil 

Natálie Richterová 

 

Kdysi, kdesi v noci chodil, 

na kaţdého svůj pohled hodil. 

Vraţedný pes s cigárem 

seděl vţdycky za barem. 

 

Kouřil pouze camelky, 

s kocoury vyvolával přestřelky. 

Lidi neměl vůbec rád, 

tak jim začal ţivot brát. 

 

Ve tmě, v noci na ulici, 

pes si chodí po silnici. 

Nebojí se smrti,  

nikdy ho nic neusmrtí. 
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Mladá kytička počítala 

Melánie Ermanová 

 

Kdyţ kytička mláda byla, 

ráda nové poznatky zjišťovala. 

Aţ však jednou vše pochopila, 

energii do ţivota navţdy ztratila. 

 

Zastavit své myšlenky se snaţila, 

jen utíkající čas svého ţivota cítila, 

a kaţdou vzpomínku ve svém ţivotě počítala, 

protoţe navţdy uţ svůj ţivot neţila. 

 

K ostatním květinám prohlásila, 

co špatného si tohoto dne uvědomila, 

ţe ţivot nesmrtelné květiny ztratila, 

a k smutku z končícího ţivota se naklonila. 
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O kočce, která byla kráva 

Egon Bondy 

 

Kuba jednou umyl v kuchyni podlahu a tu mu tam 

vlezla kočka a dělala šlápoty. 

      Kuba se rozkřikl: „Ty kočko, ty seš kráva!“ 

      A kočka se najednou začala nadouvat,  

na nohách místo drápků měla kopyta,  

hřbet měla najednou aţ u stropu  

a břicho tahala po zemi,  

na hlavě mezi ušima měla rohy  

a těmi Kubu trkla, neţ bys řekl 

„švec“. 
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