
Aprílová báseň

David Navara složil pro pobavení čtenářů aprílovou šachovou

báseň. Vznikla úpravou písně Simony (Simy) Martausové

Šťastne nedokonalá. Originální text najdete vlevo.

Šťastne nedokonalý

David Navara

(podľa textu a piesne Simy Martausovej)

Nevyznám sa v Najdorfovi, nevyznám sa v kráľke,

niekedy sa pri prepočte trochu strácam v diaľke.

Keď ponúknu mne pešiaka, tak sa nerád krotím,

pri obetiach figúr tiež som málokedy proti.

Nevyznám sa v štyroch jazdcoch, dokonalý nie som,

veď v Saint Louis som prehral tri partie s Domínguezom.

Malo spávam, skeptický som aj k rozumným radám,

keď potom som unavený, do vlastných jám padám.

Usmievam sa, no aj mračím, sem-tam zvláštny bývam,

aj keď možno vyzerám tak, doping neužívam.

Občas narábam zle s časom, hrám zle proti ruskej,

mnoho jám už skúsil ja som, mýliť sa je ľudské.

Menšie turnaje tiež hrávam, vnímam aj hlas ľudu,

nepatria ku hlavným správam a ktovie či budú.

Sem-tam neviem, kam to patrím, keď som unavený. . .

Milujem tie naše šachy aj finančné ceny.

Blicám tak jak srdce káže, nesnažím sa príliš,

s radosťou sa aj odviažem, ak mi vyjdú sily.

Keď mám deň, tak napriamim sa a sálou sa nesiem,

nehanbím sa zaspievať o svojich chybách pieseň. . .

Originál

si můžete též poslechnout v podání autorky na

https://www.youtube.com/watch?v=c2s9TmIt8mg

Šťastne nedokonalá

Sima Martausová

(originál piesne Simy Martausovej)

Nevyznám sa v politike, nevyznám sa v mužoch

a niekedy preženiem to s pričerveným rúžom.

Keď ponúknu dobré jedlo, nerada sa krotím,

aj pri slivkách v liehu bývam málokedy proti.

Nevyznám sa vo futbale, dokonalá nie som,

veď aj v noci po dvanástej, dám si ryžu s mäsom.

Dlho spávam a tiež míňam na doplnky rada,

naivná a tvrdohlavá do vlastných jám padám.

Usmievam sa, no aj mračím, bývam sem-tam zvláštna,

keď topím sa a pekný plavčík inú vodu zvlášť má.

Občas narábam zle s časom a klamala som Lucke,

mnoho jám už skúsila som, no mýliť sa je ľudské.

Rada plesám aj na plese, vnímam aj hlas ľudu,

nehrajú ma na Exprese a ktovie či budú.

Sem-tam neviem, kam to patrím, keď som nejaká pustá. . .

Milujem tie naše Tatry a od Horaliek ústa.

Varím tak jak srdce káže, nesnažím sa príliš,

s radosťou sa aj odviažem, ak mi vyjdú sily.

Keď mám deň, tak vypnem hruď a Obchodnou sa nesiem,

nehanbím sa zaspievať vám o svojich chybách pieseň. . .
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https://www.youtube.com/watch?v=c2s9TmIt8mg

