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Král Lávra (1870) – parafráze pohádky cizího původu o králi Mi-
dasovi s oslíma ušima, obsahující narážky na dobovou situaci, tu-
post, omezenost, zlobu panovníka. Báseň si nese formu parodie his-
torií o hodných panovnících a jejich často nelítostných činech. 
Vystupují tu postavy: král, holič Kukulín a čeští muzikanti, před-
stavující pasivitu  poddaných. 

KAREL HAVLÍČEK BOROVSKÝ (1821-1856) – básník, epigra-
matik, klasik politické satiry, novinář. Studoval filozofii, vyloučen 
z kněžského semináře, liberál, po porážce revoluce 1848 stál proti 
vídeňské vládě, která ho pronásledovala a soudila, 1851 odvezen do 
Tyrol (Brixen), kde vznikly jeho satiry
Dílo: Obrazy z Rus, Tyrolské elegie, Křest sv. Vladimíra (torzo), 
Král Lávra, Kapitola o kritice.

Přínos:
– odpor proti zlobě, násilí, útlaku
– lidovost
– pro styl použity prostředky lidové poezie
– v jazyce lidový humor, hovorovost
– předchůdce realistické kritiky
– satiry proti rakouskému absolutismu a církvi.
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Všechna práva vyhrazena. Žádná část této tištěné či elektronické kni-
hy nesmí být reprodukována a šířena v papírové, elektronické či jiné 
podobě bez předchozího písemného souhlasu nakladatele. Neopráv-
něné užití této knihy bude trestně stíháno.
Používání elektronické verze knihy je umožněno jen osobě, která 
ji legálně nabyla, a jen pro její osobní a vnitřní potřeby v rozsahu 
stanoveném autorským zákonem. Elektronická kniha je datový sou-
bor, který lze užívat pouze v takové formě, v jaké jej lze stáhnout 
z portálu. Jakékoliv neoprávněné užití elektronické knihy nebo její 
části, spočívající např. v kopírování, úpravách, prodeji, pronajímání, 
půjčování, sdělování veřejnosti nebo jakémkoliv druhu obchodování 
nebo neobchodního šíření je zakázáno! Zejména je zakázána jaká-
koliv konverze datového souboru nebo extrakce části nebo celého 
textu, umisťování textu na servery, ze kterých je možno tento soubor 
dále stahovat, přitom není rozhodující, kdo takového sdílení umož-
nil. Je zakázáno sdělování údajů o uživatelském účtu jiným osobám, 
zasahování do technických prostředků, které chrání elektronickou 
knihu, případně omezují rozsah jejího užití. Uživatel také není opráv-
něn jakkoliv testovat, zkoušet či obcházet technické zabezpečení 
elektronické knihy.
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Byltě jednou jeden
    starý dobrý král,
ale je to dávno,
    taky od Čech dál,
troje moře, devatery hory
dělí kraj ten od české komory,
    kde on panoval.

Bylť král irský Lávra,
    povím zkrátka vám,
a já o tom králi
    pěknou píseň znám:
nalej, stará, čerstvého do číše
a vy, kluci, poslouchejte tiše,
    já ji zazpívám.

Posud krále Lávru
    chválí irský lid,
nebyl ani tyran,
    nebyl taky žid,
nenabíjel cizím svoji kasu,
rekrutýrkou nesužoval chasu,
    nedal chudé dřít.

Jenom jednu slabost
    ten král dobrý měl,
že jest na holiče
    tuze zanevřel,
dal se holit jenom jednou v roce,
dlouhé vlasy po krku široce
    nosil jak roj včel.
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Horší ještě bylo:
    vždy na letnice,
jak očistil holič
    královské líce,
čekala jej podivná odplata,
nic na stříbře, ale skrze kata,
    to šibenice!

Divili se lidé,
    mrzela je dost
na tom dobrém králi
    tato ukrutnost;
však co král chce, zdrávoť pro poddané,
tak po letech zvykli si Irčané
    na tu podivnost.

Jenom holičové,
    zvyknout nemohli,
na šibenici je
    špatné pohodlí,
než co dělat? Nic jim nezbývalo,
leda trpět, neb jich bylo málo
    na rebelii.

Každý rok, když táhlo
    již na letnice,
sebral se bradýřský
    cech do radnice:
tam chudáci smutně los metali,
komu padne holit bradu králi
    a – šibenice.
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