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ZDROJOVÝ MATERIÁL č. 8 
 
 

Básne, piesne, umelecké prejavy 
 
Upozornenie: Táto časť obsahuje linky na internetové stránky ako napr. YouTube. Obsah externých 
stránok sa často mení a mal by sa kontrolovať, aby sa zaručila jeho vhodnosť pre študentov. 
 
 
Buďte dobrí, milí migranti (báseň) 
autorka: Uyen Loewaldová 
 
Buďte dobrí, milí migranti 
zachránili sme vás pred hladom 
vojnou, chudobou, útlakom 
tak prejavte vďačnosť 
len nie nahlas ani navonok 
 
Buďte dobrí, milí migranti 
verne nám slúžte 
zametajte fabriky, upratujte domy 
varte lacné exotické jedlá 
plaťte dane, živte masy 
 
Buďte dobrí, milí migranti 
užívajte si s mierou 
šite obleky, maľujte múry 
skladajte hudbu, no tancujte, ako my hráme 
nech naša kultúra nie je nudná 
 
Buďte dobrí, milí migranti 
dali sme vám možnosti 
na zlúčenie rodiny 
rovnosť a postavenie, i keď 
ste možno nesprávnej farby 
 
Buďte dobrí, milí migranti 
učte sa po anglicky, aby ste vedeli, čo znamená 
ESL a čo RSL 
vyhýbajte sa odborom a učte deti 
vážiť si úrady 
 
Buďte dobrí, milí migranti 
keď chcete, bojujte proti sebe, ale 
navštevujte nedeľnú školu, učte sa dobrým mravom 
násilnosti si nechajte medzi sebou 
chráňte biznis pred zločincami 
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Buďte dobrí, milí migranti 
informácie znamenajú poslušnosť 
tak nasledujte ASIO a CIA 
donášajte na svojich krajanov 
a naháňajte komančov pre Amíkov 
 
Buďte dobrí, milí migranti 
múzeá sú tu pre vaše kvázi umenie 
pre váš multikulturalizmus 
raz sa aj vy dostanete na vrchol 
keď obetujete zopár generácií. 
 
 
O autorke 
 
Uyen Loewald sa narodila v roku 1940 vo Vietname a v roku 1970 odišla do Austrálie. Vo svojich 
poviedkach a básňach odhaľuje priepasti medzi vyhliadkami Austrálčanov „hlavného prúdu“ a 
utečencami. 
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Chicago (pieseň) 
Autor: Christy Moore 
 
V meste menom Chicago 
za tieňov súmraku, 
snívajú ľudia 
o kopcoch Donegalu. 
 
Začalo to v roku 1847, 
keď krutý hlad milióny hnal z vidieka, 
neputovali za slávou, 
nehnala ich chamtivosť, 
cez búrlivé more šli, len aby prežili. 
 
V meste menom Chicago, 
za tieňov súmraku, 
snívajú ľudia 
o kopcoch Donegalu. 
 
Niektorí spoznali chuť peňazí 
niektorých ovenčila sláva 
mnohých sužovali strasti 
kým ich nevykúpila smrť. 
Splynuli s davom národa 
sedlali železného koňa. 
Priniesli si pieseň i nôtu na potechu osamelých sŕdc. 
 
V meste menom Chicago, 
za tieňov súmraku, 
snívajú ľudia 
o kopcoch Donegalu. 
 
O hudobníkovi 
Slová a hudba: Luka Bloom (lukabloom music IMRO\MCPS Ireland). 
 
 
Pieseň si môžte vypočuť podtýmtoodkazom  
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Migrantas – vizuálny jazyk migrácie  
  
 

 
 
Kolektív umelcov Migrantas, ktorý ako platformu využíva verejné mestské priestranstvá, zviditeľňuje 
pomocou piktogramov myšlienky a pocity ľudí, ktorí opustili vlastnú krajinu a žijú v inej. Mobilita, 
migrácia a prelínanie kultúr nie sú vo svete výnimkou, ale stávajú sa skôr pravidlom. A predsa 
zostávajú migranti a ich zážitky pred zrakom väčšiny našej spoločnosti často skryté. Migrantas sa 
venuje témam migrácie, identity a dialógu medzi kultúrami. Vo svojich dielach umelci využívajú 
výtvarné umenie, grafický dizajn a sociálne vedy. Zakladatelia kolektívu, ktorí sa prisťahovali do 
Nemecka, spolupracujú na svojich projektoch s ostatnými migrantmi počas tvorivých dielní. 
Výsledkom sú kresby zjednodušené do piktogramov a umiestnené na verejných mestských 
priestranstvách. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zdroj: Migrantas 


