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Nešťastná třináctka 
 
Teď ti povím zprávičku 
o nezbedném číslíčku. 
Usaď se na židličku 
a poslouchej mou básničku. 
 
Slyšel jsi už o třináctém pátku? 
O tom dnu plném zmatků? 
Lidé se ten den všeho bojí, 
dobro se zlem se propojí. 
 
A víš, proč ten pátek třináctý tak strašidelný je? 
Povím ti to, povím ti to vše! 
 
Tak třeba víš, 
kdy ukřižován byl Ježíš Kristus? 
Ano, v pátek. Ne! Není to mýtus. 
A víš, kolik lidí u stolu sedělo 
a toho dne Ježíše Krista vidělo? 
Třináct, vskutku je to tak  
a teď se ti zvedne tlak. 
 
Víš, kdo třináctý u stolu seděl 
a celou dobu do země hleděl? 
Jidáš, který na peníze byl 
a zákeřně Krista potopil. 
 
Tušíš, kdy umřel císař Claudius? 
Třináctého října roku padesát čtyři 
a nezbylo po něm ani chmýří. 
A zase ta třináctka tam je, 
ach, jak s tou historií manipuluje. 
 
A kolikáté písmeno M v hebrejské abecedě je? 
Třinácté, to ještě není vskutku zlé. 
Ale M jako mavet, to už není dobré! 
Znamená to totiž smrt! 
To ví přece každý šprt.   
 
A tušíš, kdy ve středověku popravovali lidi? 
Hodně nás se po tom pídí. 
Byl to právě pátek, 
kdy veliký byl zmatek. 
Říkali mu „popravčí den“, 
hodně vystřídalo se tam jmen. 
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A víš, co se předpovídalo, 
že stát se má? 
Ale byla to jen pověra? 
 
Roku 2013 konec světa měl být 
v té době to byl ale hit! 
Všichni se moc báli  
a u okenic stáli. 
Říkali si, jak moc se mají rádi, 
i když to zrovna nebyli velcí kamarádi. 
 Naštěstí se nic nestalo 
a vše při starém zůstalo. 
 
A teď následuje moje historka, 
ano, já jsem její autorka. 
Šla jsem se svým klukem ven, 
věděla jsem,  
že to bude neobvyklý den. 
Šli jsme si dát zmrzlinu, 
-jakou, tak to pominu. 
Z ničeho nic zmrzlina mi spadla 
a asi tušíš, kam dopadla? 
Jemu přímo na triko  
a řekl - ty nešiko.  
 
A na závěr zajímavost, 
vidím tvoji nedočkavost! 
Víš o tom Španělsku? 
Ne, žádném Uhersku! 
Že místo 13 pátku třinácté úterý mají? 
Ti nejsou ale vůbec znalí! 

Hodně lidí se pořád bojí, 
svou fantazii hrůzou kojí. 
Ale já vím, že co se stane - to stát se má. 
A proto se nebojím,  
 i v pátek třináctého jsem veselá. 

 
 


