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Jiří Suchý – písně 

Použitá literatura: Jiří Suchý-Trocha poezie, Československý spisovatel, Praha 1989 

Abyste se lépe seznámili s písněmi a básněmi Jiřího Suchého, přiřaďte 

jednotlivé názvy k vybraným úryvkům. 

 

1. Rekviem za utopenou rybu      

2. Tři tety 

3. Marnivá sestřenice 

4. Golem 

5. Hallo Satchmo!  

6. Polednice 

7. Blues na cestu poslední 

8. Život je pes 

9. Škrhola 

10. Pramínek vlasů 
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Uryvky básní: 

 
A. Černej nebožtíku 

Máš to ale kliku 
Za chvíli do temný hlíny 
budeš zakopán 
Nás jsi nechal v bídě 
Sám se vezeš jako pán 
 

B. Jak rád  
Zřel bych svoji tvář  
Ve zlatým plechu 
Jeho svatý trumpety 
Jak rád 
Zřel bych její zář 
 Dvě černý ruce 
A dvě bílý manžety 
Jak rád 
Slyšel bych ten hlas 
Co zná 
Dávno kdekdo z nás 

 
C. Řeka je černá 

Jako vaše duše 
Nesvědčí rybám 
Ani člověku 
Technickej pokrok 
Okolo mne kluše 
A mně je z toho  
Všeho do breku 
 

D. Sousedi když jdou do kina 
Tu teta světlo zhasíná 
A do vzpomínek potichu se 
noří 
A pak se chápe trumpety 
Na kterou strejček před 
léty 
Hrávával při požárech 
svoje „hoří“ 

E. O sny mě připraví teprve 
svítání 
Zpěv ptáků v oblacích a 
modré nebe 
Od vlasů, jichž jsem se 
dotýkal ve spaní 
Nový den nůžkama 
odstřihne tebe 
 

F. Zahraje vám Humoresku 
A pak večer doticha 
V komoře vám pustí desku  
Voskovce a Wericha: 
Dovolte bych suše 
předpokládal 
Golema že všichni znáte tu. 

 
G. Měla vlasy samou loknu 

Ráno přistoupila k oknu 
Vlasy samou loknu měla 
A na nic víc nemyslela 
Nutno ale podotknouti 
Že si vlasy kulmou kroutí 
Nesuší si vlasy fénem 
Nýbrž jen tak nad 
plamenem 
 

H. U lednice dítě stálo 
Z plna hrdla zpívalo 
Na tranzistor k tomu hrálo 
Do rytmu se kývalo 
Malá bledá tváře divé  
Pod plachetkou osoba 
Škytá heká prská plive 
Vichřici se podobá 
 
A pak řekla Naval dítě 
Nekoukej tak zarytě 
Na ta slova začla hbitě  
Honit dítě po bytě 
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I. Zbývá jen abychom 
K tomu dodali: 
V tu ránu 
Je po vose 
A po králi 
Chtěl bych radit nijak vás však nenutím 
Malé věci řešte ruky mávnutím 
Nedopadnete tak tak jako Škrhola 
Nebudu  vás považovat  ----- 
Za císaře pána 
A jeho rodinu   

 
 

J. Vzduch je modrý  
Nikotinem 
Nasycen 
Nový ubrus 
Starým vínem 
Polit 

 
Mladý muž 
Si tyká  
S měsícem 
A vzlyká 
Život je pes 
A já se musím holit 
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Řešení: 
Metodický pokyn: Žáci se alespoň částečně seznámí s básněmi a písněmi Jiřího 
Suchého.  
Vyučující Čj –je možné si vybrat některou z nich a přečíst ji celou, za zmínku by 
jistě stálo srovnání Erbenovy Polednice s Polednicí Jiřího Suchého. 
Vyučující Hv - téměř všechny texty jsou zhudebněny, možné použít ke zpěvu. 

 
 

1. Rekviem za utopenou rybu      

2. Tři tety 

3. Marnivá sestřenice 

4. Golem 

5. Hallo Satchmo! (Louis Armstrong-trumpetista) 

6. Polednice 

7. Blues na cestu poslední 

8. Život je pes 

9. Škrhola 

10. Pramínek vlasů 
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