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Anděl 
Karel Kryl 

 

Z rozmlácenýho kostela v krabici s kusem mýdla 

přinesl jsem si anděla, polámali mu křídla, 

díval se na mě oddaně, já měl jsem trochu trému, 

tak vtiskl jsem mu do dlaně lahvičku od parfému. 

 

R: A proto, prosím, věř mi, chtěl jsem ho ţádat, 

aby mi mezi dveřmi pomohl hádat, 

co mě čeká a nemine, co mě čeká a nemine. 

 

Pak hlídali jsme oblohu, pozorujíce ptáky, 

debatujíce o Bohu a hraní na vojáky, 

do tváře jsem mu neviděl, pokoušel se ji schovat, 

to asi ptákům záviděl, ţe mohou poletovat. 

 

Refrén: … 

 

Kdyţ novinky mi sděloval u okna do loţnice, 

já křídla jsem mu ukoval z mosazný nábojnice, 

a tak jsem pozbyl anděla, on oknem odletěl mi, 

však přítel prý mi udělá novýho z mojí helmy. 

 

Refrén: … 
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Barbora píše z tábora 
Svěrák&Uhlíř 

 

Maminko, tatínku, posílám Vám vzpomínku 

z letního tábora 

Jistě víte, ţe Vám píše Vaše dcera Barbora 

 

Strava se nedá jíst 

dneska byl jen zelný list 

polívka studená 

co v ní plavou místo nudlí číslice a písmena 

 

Myslela jsem prostě, ţe 

budou různé soutěţe 

Slíbili bojovku 

pak jsme hráli vybíjendu, na ovce a na schovku 

 

Štefan, hlavní vedoucí 

chodí s naší vedoucí 

která je příšera 

scházejí se, líbají se u totemu za šera 

 

R: Proč jsem se nenarodila o pár let dřív 

dneska bych krásně chodila 

se Štefanem, co říká si Steve 

Proč jste mě prostě neměli o pár let dříve 

Řekla bych: Nebuď nesmělý, líbej mě Steeve 
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Závěrem dopisu ještě trochu popisu 

ta bréca vedoucí 

je tlustá jak dvě normální oddílové vedoucí 

 

Kdyţ běţí po lese 

všechno na ní třese se 

Uţívá make-upu 

co na ní ten Štefan vidí, to já prostě nechápu 

 

R: Proč jsem se nenarodila .... 

 

Pošlete dvě tři sta 

jsem bez peněz dočista 

Pojedem do Písku 

máme v plánu zastavit se v jitexovém středisku 

 

Kdyţ jsme se koupali 

všichni na mě koukali 

Je to tím, ţe moţná 

v jednodílných plavkách uţ jsem, uţ jsem prostě nemoţná 

 

R: Proč jsem se nenarodila... 
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Bedna vod whisky 
Miki Ryvola 

 

Dneska uţ mně fóry ňák nejdou přes pysky, 

stojím s dlouhou kravatou na bedně vod whisky, 

stojím s dlouhým vobojkem jak stájovej pinč, 

tu kravatu, co nosím, mi navlík' soudce Lynč. 

 

R: Tak kopni do tý bedny, ať panstvo nečeká, 

jsou dlouhý schody do nebe a štreka daleká 

do nebeskýho baru, já sucho v krku mám, 

tak kopni do tý bedny, ať na cestu se dám. 

 

Mít tak všechny bedny od whisky vypitý, 

postavil bych malej dům na louce ukrytý, 

postavil bych malej dům a z vokna koukal ven 

a chlastal bych tam s Bilem a chlastal by tam Ben. 

 

R: Tak kopni do tý bedny ... 

 

Kdyby jsi se, hochu, jen porád nechtěl rvát, 

nemusel jsi dneska na týhle bedně stát, 

moh' jsi někde v suchu tu svoji whisku pít, 

nemusel jsi dneska na krku laso mít. 

 

R: Tak kopni do tý bedny ... 
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Aţ kopneš do tý bedny, jak se to dělává, 

do krku mi zvostane jen dírka mrňavá, 

jenom dírka mrňavá a k smrti jenom krok, 

má to smutnej konec, a whisky ani lok. 

 

R: Tak kopni do tý bedny, ať panstvo nečeká, 

jsou dlouhý schody do nebe a štreka daleká 

do nebeskýho baru, já sucho v krku mám, 

tak kopni do tý bedny! 
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Buchet je spousta 
Kouzla králů 

 

Z pekárny světa kraj za  láskou  svou 

nejednu  překonal jsem vůli zlou 

a moje  princezna 

ta jistě rozezná 

ţe ji mám váţně rád 

 

A v jeho blízkosti se  náhle zdá 

ţe létat v oblacích se málem dá 

dát ruku na ruku 

netřeba záruku 

jeho se přece nelze vůbec bát 

 

R: Oslava veliká ať uţ se chystá 

buchet je  spousta, lahodná sousta 

ať naše láska je vţdy stejně čistá 

a  pevná jako brány tram 

 

Hezká jak obrázek a zábavná 

a pýchu princezen tak málo zná 

vyrostla v dostatku 

jak holka ze statku 

umí za páci brat 
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Konečně kluk co o mě zájem má 

přitaţlivost je jistě vzájemná 

a srdce z rubínu 

má barvu po vínu 

starý král novému vţdy má jej dát 

 

R: Ta naše dvojice je překvapivá 

a dle všech známek pekárna - zámek 

je trasa, která někdy krátce trvá 

a já ji dobře lásko znám 

 

Oslava veliká ať uţ se chystá 

a buchet je spousta, lahodná sousta 

ať naše láska je vţdy stejně čistá 

a pevná jako brány trám  
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Buráky 
KTO 

 

Kdyţ Sever válčí s Jihem a zem jde do války 

a v polích místo bavlny teď rostou bodláky, 

ve stínu u silnice vidíš z Jihu vojáky, 

jak se tu válej' v trávě a louskaj' buráky. 

 

R: Hej hou, hej hou, nač chodit do války, 

je lepší doma sedět a louskat buráky, 

hej hou, hej hou, nač chodit do války, 

je lepší doma sedět a louskat buráky. 

 

2. Plukovník sedí v sedle, volá:"Yankeeové jdou!", 

ale muţstvo v trávě leţí, prej uţ dál nemohou, 

pan plukovník se otočí a koukne do dálky, 

vidí slavnou armádu, jak louská buráky. 

 

R: 

 

3. Aţ tahle válka skončí a jestli budem ţít, 

svý milenky a ţeny pak půjdem políbit, 

a kdyţ se zeptaj':"Hrdino, cos' dělal za války?" 

"Já flákal jsem se s kvérem a louskal buráky." 

 

R: 

  



11 

 

Chip a Dale 

 
Správný zásah 

v tu pravou chvíli má 

Kdyţ přízrak temný 

svým rejdům šanci dá 

Tahle príma dvojka slídilů 

ta řeší problém tvůj 

 

R: Chip, Chip, Chip a Dale zákon hájí 

Chip, Chip, Chip a Dale v tomto kraji 

V pravdě si najdou směr a hrají fér 

Ve znaku mají dvakrát eR 

 

Chip, Chip, Chip a Dale zákon hájí 

Chip, Chip, Chip a Dale v tomto kraji 

Po stopě vţdycky jdou, aţ naleznou 

Kdo skrývá tajně vinu svou 

 

 

Chip, Chip, Chip a Dale zákon hájí 

Chip, Chip, Chip a Dale v tomto kraji 

Chip, Chip, Chip a Dale 
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Dokud se zpívá 
Jarek Nohavica 

 
Z Těšína vyjíţdí vlaky co čtvrthodinu, 

včera jsem nespal a ani dnes nespočinu, 

svatý Medard, můj patron, ťuká si na čelo, 

ale dokud se zpívá, ještě se neumřelo. 

 

Ve stánku koupím si housku a slané tyčky, 

srdce mám pro lásku a hlavu pro písničky, 

ze školy dobře vím, co by se dělat mělo, 

ale dokud se zpívá, ještě se neumřelo. 

 

Do alba jízdenek lepím si další jednu, 

vyjel jsem před chvílí, konec je v nedohlednu, 

za oknem míhá se ţivot jak leporelo, 

ale dokud se zpívá, ještě se neumřelo. 

 

Stokrát jsem prohloupil a stokrát platil draze, 

houpe to, houpe to na housenkové dráze, 

i kdyby supi se slítali na mé tělo, 

tak dokud se zpívá, ještě se neumřelo. 

 

Z Těšína vyjíţdí vlaky aţ na kraj světa, 

zvedl jsem telefon a ptám se:"Lidi, jste tam?" 

A z veliké dálky do uší mi zaznělo, 

: ţe dokud se zpívá, ještě se neumřelo. :  
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Franky Dlouhán 
Nedvědi 

 

Kolik je smutného, kdyţ mraky černé jdou 

lidem nad hlavou, smutnou dálavou, 

já slyšel příběh, který velkou pravdu měl, 

za čas odletěl, kaţdý zapomněl. 

 

R: Měl kapsu prázdnou Frenky dlouhán, 

po Státech toulal se jen sám, 

a ţe byl veselej, tak kaţdej měl ho rád. 

tam ruce k dílu mlčky přiloţí a zase jede dál, 

a kaţdý, kdo s ním chvilku byl, 

ten dlouho se pak smál. 

 

Tam, kde byl pláč, tam Frenky hezkou píseň měl, 

slzy neměl rád, chtěl se jenom smát, 

a kdyţ pak večer ranče tiše usínaj', 

Frankův zpěv jde dál, nocí s písní dál. 

 

R: Měl kapsu prázdnou ... 

 

Tak jednou Frenkyho vám našli, přestal ţít, 

jeho srdce spí, tiše smutně spí, 

bůh ví, jak, za co tenhle smíšek konec měl, 

farář píseň pěl, umíráček zněl. 

 

R: Měl kapsu prázdnou ... 
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Hadi se maj‘ 

 
Refrén: Syčí, syčí na celej svět, 

syčí, syčí, v zubech maj jed. 

Syčí, syčí, syčí na celej kraj. 

Jo, páni, hadi, hadi se maj. 

 

Nemaj kolo, nemaj běţky, 

neumějí chodit pěšky, 

a proto nedošli by do školy 

a tak neznaj, co jsou úkoly. 

 

Refrén: … 

 

Vyhřívaj se na pasece, 

vykoupou se v blízké řece. 

Hadi jsou romantické povahy 

a proto nechce se jim do Prahy. 

 

Refrén: … 

 

Kaţdý had má svojí lásku, 

plazí se s ní na procházku, 

vlezou do trávy i do bláta 

a pak čekaj spolu háďata. 

 

Refrén: …  
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Hlídač krav 
Jarek Nohavica 

 

Kdyţ jsem byl malý, říkali mi naši: 

"Dobře se uč a jez chytrou kaši, 

aţ jednou vyrosteš, budeš doktorem práv, 

takový doktor sedí pěkně v suchu, 

bere velký peníze a škrábe se v uchu," 

já jim ale na to řek':"Chci být hlídačem krav." 

 

R: Já chci mít čapku s bambulí nahoře, 

jíst kaštany, mýt se v lavoře, 

od rána po celý den zpívat si jen, 

zpívat si: pam pam pam padadadadam ... 

 

K vánocům mi kupovali hromady knih, 

co jsem ale vědět chtěl, to nevyčet' jsem z nich: 

nikde jsem se nedozvěděl, jak se hlídají krávy, 

ptal jsem se starších a ptal jsem se všech, 

kaţdý na mě hleděl jako na pytel blech, 

kaţdý se mě opatrně tázal na moje zdraví. 

R: 

Dnes uţ jsem starší a vím, co vím, 

mnohé věci nemůţu a mnohé smím, 

a kdyţ je mi velmi smutno, lehnu si do mokré trávy, 

s nohama kříţem a s rukama za hlavou 

koukám nahoru na oblohu modravou, 

kde se mezi mraky honí moje strakaté krávy. 

R: 
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Hlupáku najdu tě 
Princové jsou na draka 

 

Někdo má hadry na těle, 

někdo je nosí v hlavě 

Berme ten rozdíl vesele, 

berme ten rozdíl hravě 

 

Nadutec hloupost nese si 

důstojně jako páv 

Platí to v kaţdé profesi, 

švec nebo doktor práv. 

 

R: Hlupáku najdu tě, tváříš se nadutě 

Kdyţ lezeš na kutě, kdyţ ráno vstáváš 

Ať jedeš v kočáře, a nebo na káře 

Můj pyšný hlupáku, tebe já znám. 

 

Sotva byl náš svět stvořený, 

sotva byl náš svět stvořen 

Pustila hloupost kořeny, 

pustila hloupost kořen 

 

Rodina zdravých mamlasů 

valí se jako proud 

Jde s námi z časů do časů, 

dá se s tím vůbec hnout. 

 

R: Hlupáku najdu tě... 
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Joy 
Kabát 

 

Kdyţ nemám co na práci, tak pozoruju krtky 

jak marně čas utrácí, kdyţ dělaj ty svý hrudky 

 

Mám vody plnou konvici, tou zmařím jejich píli 

uţ se těším za chvíli, jak krtkům dojdou síly 

 

2x Refrén: 

Ale oni plavou 

s nakloněnou hlavou 

prsa nebo znak 

ano je to tak 

 

Posekej celou zahradu a všechno luční kvítí 

to se potom černej krtek mnohem lépe chytí 

 

Najdi správnou díru, do který se voda leje 

jestli to nezabere, vím co se ti tam děje 

 

Refrén: 

Oni ti tam plavou s nakloněnou hlavou 

prsa nebo znak, ano je to tak 

 

Ale oni plavou s nakloněnou hlavou 

prsa nebo znak, ano je to tak 
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Jaro dělá pokusy 
Svěrák/Uhlíř 

 

Jaro dělá pokusy,  

vystrkuje krokusy.  

Dříve, neţ se vlády chopí,  

vystrkuje periskopy.  

 

Neţ se jaro osmělí,  

vystrkuje podběly.  

Ty mu asi dolů hlásí,  

čerstvé zprávy o počasí.  

 

R: Jaro! Je to v suchu,  

zima uţ nemůţe,  

stoupá teplota vzduchu  

a míza do růţe.  

Povídám: jaro! Je to v suchu,  

vichry uţ nedujou,  

nahlas nebo v duchu  

lidi se radujou.  

 

U dopravní cedule  

vyrostly dvě bledule,  

blízko telegrafní tyče  

vyrostly dva petrklíče.  
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Mravenci uţ pracujou,  

holky sukně zkracujou,  

slunce svítí, led je tenký,  

jaro, vem si podkolenky.  

 

R: Jaro! Je to v suchu,  

zima uţ nemůţe,  

stoupá teplota vzduchu  

a míza do růţe.  

Povídám: jaro! Je to v suchu,  

vichry uţ nedujou,  

nahlas nebo v duchu  

lidi se radujou,  

stromy se radujou,  

keře se radujou,  

ryby se radujou,  

mouchy se radujou,  

myši se radujou,  

dveře se radujou,  

okna se radujou,  

vopice se radujou,  

kočky se radujou,  

sloni se radujou,  

ministři se radujou.  
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Joţin z baţin 
Ivan Mládek 

 

Jedu takhle tábořit Škodou 100 na Oravu, 

spěchám proto, riskuji, projíţdím přes Moravu. 

Řádí tam to strašidlo, vystupuje z baţin, 

ţere hlavně Praţáky, jmenuje se Joţin. 

 

R: Joţin z baţin močálem se plíţí, 

Joţin z baţin k vesnici se blíţí, 

Joţin z baţin uţ si zuby brousí, 

Joţin z baţin kouše, saje, rdousí. 

Na Joţina z baţin, koho by to napadlo, 

platí jen a pouze práškovací letadlo. 

 

Projíţděl jsem dědinou cestou na Vizovice, 

přivítal mě předseda, řek' mi u slivovice: 

'Ţivého či mrtvého Joţina kdo přivede, 

tomu já dám za ţenu dceru a půl JZD!' 

R: 

Říkám:'Dej mi, předsedo, letadlo a prášek, 

Joţina ti přivedu, nevidím v tom háček.' 

Předseda mi vyhověl, ráno jsem se vznesl, 

na Joţina z letadla prášek pěkně klesl. 

R: Joţin z baţin uţ je celý bílý, 

Joţin z baţin z močálu ven pílí, 

Joţin z baţin dostal se na kámen, 

Joţin z baţin - tady je s ním amen! 

Joţina jsem dostal, uţ ho drţím, johoho, 

dobré kaţdé lóve, prodám já ho do ZOO.  
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Kozel 
Jarek Nohavica 

 

Byl jeden pán, ten kozla měl, 

velice si s ním rozuměl, 

měl ho moc rád, opravdu moc, 

hladil mu fous na dobrou noc. 

 

Jednoho dne se kozel splet', 

rudé tričko pánovi sněd', 

kdyţ to pán zřel, zařval "jéjé", 

svázal kozla na koleje. 

 

Zapískal vlak, kozel se lek': 

"to je má smrt", mečel "mek, mek", 

jak tak mečel, vykašlal pak 

rudé tričko, čímţ stopnul vlak. 
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Kometa 
Jaromír Nohavica 

 

Spatřil jsem kometu, oblohou letěla, 

chtěl jsem jí zazpívat, ona mi zmizela, 

zmizela jako laň u lesa v remízku, 

v očích mi zbylo jen pár ţlutých penízků. 

 

Penízky ukryl jsem do hlíny pod dubem, 

aţ příště přiletí, my uţ tu nebudem, 

my uţ tu nebudem, ach, pýcho marnivá, 

spatřil jsem kometu, chtěl jsem jí zazpívat. 

 

R: O vodě, o trávě, o lese, 

o smrti, se kterou smířit nejde se, 

o lásce, o zradě, o světě 

a o všech lidech, co kdy ţili na téhle planetě. 

 

Na hvězdném nádraţí cinkají vagóny, 

pan Kepler rozepsal nebeské zákony, 

hledal, aţ nalezl v hvězdářských triedrech 

tajemství, která teď neseme na bedrech. 

 

Velká a odvěká tajemství přírody, 

ţe jenom z člověka člověk se narodí, 

ţe kořen s větvemi ve strom se spojuje 

a krev našich nadějí vesmírem putuje. 

R: Na na na ... 
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Spatřil jsem kometu, byla jak reliéf 

zpod rukou umělce, který uţ neţije, 

šplhal jsem do nebe, chtěl jsem ji osahat, 

marnost mne vysvlékla celého donaha. 

 

Jak socha Davida z bílého mramoru 

stál jsem a hleděl jsem, hleděl jsem nahoru, 

aţ příště přiletí, ach, pýcho marnivá, 

my uţ tu nebudem, ale jiný jí zazpívá. 

 

R: O vodě, o trávě, o lese, 

o smrti, se kterou smířit nejde se, 

o lásce, o zradě, o světě, 

bude to písnička o nás a kometě ... 
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Lepší neţ almuţna 
 Svěrák/Uhlíř 

 

Lepší neţ almuţna, lepší neţ lup,  

je pila dvojmuţná, ostrý má zub,  

jdi na to s fortelem, nedři se moc,  

ať se s tím poperem, neţ bude noc,  

ať se s tím poperem, neţ bude noc.  

 

Řízni, řízni, řízni,  

ať to krásně vyzní,  

řízni, řízni, řízni,  

ať to má-á-á-á-á-á-á ten švuňk.  

 

Ţíţni, ţízni, ţízni,  

klidně si nás trýzni,  

s hostinským jsme v přízni,  

nachystá-á-á-á-á-á... nám truňk.  

 

Lepší neţ almuţna, lepší neţ lup,  

je pila dvojmuţná, ostrý má zub,  

jdi na to s fortelem, nedři se moc,  

ať se s tím poperem, neţ bude noc,  

ať se s tím poperem, neţ bude noc.  
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Marnivá sestřenice 
Jiří Suchý 

 

Měla vlasy samou loknu, jé-je-jé, 

ráno přistoupila k oknu, jé-je-jé, 

vlasy samou loknu měla a na nic víc nemyslela, 

a na nic víc nemyslela, jé-jé-jé. 

 

Nutno ještě podotknouti, jé-je-jé, 

ţe si vlasy kulmou kroutí, jé-je-jé, 

nesuší si vlasy fénem, nýbrţ jen tak nad plamenem, 

nýbrţ jen tak nad plamenem, jé-jé-jé. 

 

Jednou vlasy seţehla si, jé-je-jé, 

tím pádem je konec krásy, jé-je-jé, 

kdyţ přistoupí ráno k oknu, nemá vlasy samou loknu, 

nemá vlasy samou loknu, jé-jé-jé. 

 

O vlasy uţ nestará se, jé-je-jé, 

a diví se světa kráse, jé-je-jé, 

vidí plno jinejch věcí, a to za to stojí přeci, 

a to za to stojí přeci, jé-jé-jé. 
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Plyšáci 
Klíč 

 

Čtyři malí plyšáci u báru se bratří 

Pijí, pijí na účet dětí, kterým patří 

 

Limonádu, citronádu, kolu, fantu, čokoládu, 

minerálku, pívečko, kávičku a vínečko 

 

Jen si dejte, co chcete 

Ještě jednou repete 

 

Limonádu, citronádu, kolu, fantu, čokoládu, 

minerálku, pívečko, kávičku a vínečko 

 

Jen si dejte, co chcete 

Ještě jednou repete 
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Pod dubem, za dubem 
 Svěrák/Uhlíř 

 

Pod dubem, za dubem - tam si na tě počíháme,  

pod dubem, za dubem - tam tě voškubem.  

 

Loupeţníci z povolání, to jsou páni, to jsou páni,  

loupeţníci z profese, nejlepší jsou v okrese.  

My řekneme: "Ruce vzhůru" a hned máme peněz fůru,  

ţádné jiné řemeslo nikdy tolik neneslo.  

 

Pod dubem, za dubem - tam si na tě počíháme,  

pod dubem, za dubem - tam tě voškubem.  

 

Hloupý koupí, chytrák loupí, dej sem cukr, dej sem kroupy,  

seď, formánku, na houni, přepadli tě vrahouni!  

Loupeţník je nesmlouvavý, loupení ho strašně baví,  

co šlohne, to nevydá, jelikoţ je nelida.  

 

Pod dubem, za dubem - tam si na tě počíháme,  

pod dubem, za dubem - tam tě voškubem.  

 

Špatná věc se podařila, hrubá síla zvítězila,  

tak to chodí na světě, na vzdory vší osvětě.  

Loupeţníci z povolání, to jsou páni, to jsou páni,  

loupeţníci z profese, nejlepší jsou v okrese. 
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Pramen zdraví z Posázaví 
Ať ţijí duchové 

 

Kaţdý den, kaţdý den 

k svačině jedině 

Jedině pramen zdraví z Posázaví 

Chcete-li prospěti dítěti bledému 

Kupte mu pramen zdraví z Posázaví 

 

Výrobky mléčné, to je marné 

jsou blahodárné a věčné 
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Rolničky, rolničky 
 

Sláva, uţ je sníh, jedem na saních,  

kluci křičí, zvonek zní, jenom táta ztich,  

kouká na syna, uši napíná,  

co to slyší v rolničkách, na co vzpomíná.  

  

R: Rolničky, rolničky, kdopak vám dal hlas,  

   Kašpárek maličký nebo děda mráz,  

   rolničky, rolničky, co to zvoní v nich,  

   maminčiny písničky, vánoce a sníh.  

  

Zvonky dětských let, rozezněte svět,  

těm, co uţ jsou dospělí, ať je zase pět,  

zvoňte zlehýnka, stačí chvilinka,  

vzpomínka jak rolničky v srdci zacinká. 

 

R: Rolničky, rolničky 
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Raci v práci s.r.o. 
Kabát 

 

Na našem rybníku 

tam v ráji řas a vodníků 

já sleduju to tiše zpovzdálí 

ropuchu s medvědem 

vod ucha k uchu s úsměvem 

to vţdycky kdyţ to ţabák ubalí 

 

Uţ jsou zas v zámoří 

sakra slizký úhoři 

ostatním se to zjevně nelíbí 

připlujou, machrujou 

kdejakou řečí hovoří 

sebevědomí jim nechybí 

 

R: Jó většina těch malejch ryb 

čeká, aţ bude líp 

nechtěj se plácat v bahně ţivořit 

a na dně ţít 

hledaj svý místo na slunci 

jak štiky a sumci 

no prostě si chtěj holky přilepšit 
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Raci v práci rokujou 

na hřbetech plotic vyplujou 

prej obklíčit a dobít Rakovník 

škeble se šklebí na ţáby 

ţáby si hrajou na dámy 

no kolem de krab starý milovník 

 

Refrén 

 

Červ se kroutí na háku 

ty chytrý to maj na háku 

jen jedna malá ze dna vyskočí 

řítí se střemhlav nahoru 

koukněte na tu potvoru 

mám dojem, ţe to dobře neskončí 

 

Refrén 2x 
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Severní vítr 
Svěrák/Uhlíř 

 

Jdu s děravou patou, mám horečku zlatou, 

jsem chudý, jsem sláb, nemocen. 

Hlava mě pálí a v modravé dáli se leskne 

a třpytí můj sen. 

 

Kraj pod sněhem mlčí, tam stopy jsou vlčí, 

tam zbytečně budeš mi psát, 

sám v dřevěný boudě sen o zlatý hroudě 

já nechám si tisíckrát zdát. 

 

R: Severní vítr je krutý, 

počítej, lásko má, s tím, 

k nohám Ti dám zlaté pruty 

nebo se vůbec nevrátím. 

 

Tak zarůstám vousem a vlci uţ jdou sem, 

uţ slyším je výt blíţ a blíţ. 

Uţ mají mou stopu, uţ větří, ţe kopu 

svůj hrob a zatloukám kříţ. 

Zde leţí ten blázen, co chtěl dům a bazén 

a opustil svou krásnou tvář. 

Má plechovej hrnek a pár zlatejch zrnek 

a nad hrobem polární zář. 

 

R: Severní... 
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Slavíci z Madridu 
Waldemar Matuška 

 

Nebe je modrý a zlatý, bílá je sluneční záře, 

horko a sváteční šaty, vřava a zpocený tváře, 

dobře vím, co se bude dít, býk uţ se v ohradě vzpíná, 

kdo chce, ten můţe jít, já si dám sklenici vína. 

 

R: Ţízeň je veliká, ţivot mi utíká, 

nechte mě příjemně snít, 

ve stínu pod fíky poslouchat slavíky, 

zpívat si s nima a pít. 

 

Ţeny jsou krásný a cudný, mnohá se ve mně zhlídla, 

oči jako dvě studny, vlasy jak havraní křídla, 

dobře vím, co znamená pád do nástrah dívčího klína, 

někdo má pletky rád, já si dám sklenici vína. 

 

R: 

 

Nebe je modrý a zlatý, ţeny krásný a cudný, 

mantily, sváteční šaty, oči jako dvě studny, 

zmoudřel jsem stranou od lidí, jsem jak ta zahrada stinná, 

kdo chce, ať mi závidí, já si dám sklenici vína. 

 

R: 
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Šnečí blues 
Jarek Nohavica 

 

Jednou jeden šnek šíleně se lek', 

nikdo uţ dnes neví, z čeho se tak zjevil, 

ţe se dal hned na útěk. 

 

Přes les a mýtinu rychlostí půl metru za hodinu, 

z ulity pára, ohnivá čára, 

měl cihlu na plynu. 

 

Ale v jedné zatáčce, tam v mechu u svlačce, 

udělal šnek chybu, nevyhnul se hřibu, 

nevyhnul se bouračce. 

 

Hned seběhl se celý les a dali šneka pod pařez, 

tam v tom lesním stínu, jestli nezahynul, 

tak leţí ještě dnes. 

 

A kdyby pouţil vůz anebo autobus, 

[: nebylo by nutné zpívat tohle smutné, 

smutné šnečí blues. :] 
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Tři čuníci 
Jarek Nohavica 

 

V řadě za sebou tři čuníci jdou, 

ťápají si v blátě cestou-necestou, 

kufry nemají, cestu neznají, 

vyšli prostě do světa a vesele si zpívají: uí uí uí ... 

 

Auta jezdí tam, náklaďáky sem, 

tři čuníci jdou, jdou rovnou za nosem, 

ušima bimbají, ţito křoupají, 

vyšli prostě do světa a vesele si zpívají: uí uí uí ... 

 

Levá, pravá - teď!, přední, zadní - uţ!, 

tři čuníci jdou, jdou jako jeden muţ, 

lidé zírají, důvod neznají, 

proč ti malí čuníci tak vesele si zpívají: uí uí uí ... 

 

Kdyţ kopýtka pálí, kdyţ jim dojde dech, 

sednou ke studánce na vysoký břeh, 

ušima bimbají, kopýtka máchají, 

chvilinku si odpočinou, a pak dál se vydají: uí uí uí ... 

 

Kdyţ se spustí déšť, roztrhne se mrak, 

k sobě přitisknou se čumák na čumák, 

blesky bleskají, kapky pleskají, 

oni v dešti, nepohodě vesele si zpívají: uí uí uí ... 

 

Za tu spoustu let, co je světem svět, 

přešli zeměkouli třikrát tam a zpět 

v řadě za sebou, hele, támhle jdou, 

pojďme s nima zazpívat si jejich píseň veselou: uí uí uí ... 
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Zavolejte stráţe 
Ať ţijí duchové 

 

Zavolejte stráţe, 

zbláznilo se páţe, 

zbláznilo se páţe,  

prý chce dobýt hrad.  

 

Skutálí si páţe  

kouli velké ráţe,  

kouli velké ráţe,  

můţete se smát.  

 

Vám se asi zdá, ţe  

páţe nedokáţe  

páţe nedokáţe  

ztéci pevný hrad.  

 

To neznáte páţe,  

s koulí velké ráţe,  

s koulí velké ráţe, 

 můţe se to stát.  

 

Váţení dospělí,  

račte vstát z postelí. 
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Ţelva 
Olympic 

 

Ne moc snadno se ţelva po dně honí, 

velmi radno je plavat na dno za ní, 

potom počkej, aţ se zeptá na to, co tě v mozku lechtá, 

nic se neboj a vem si něco od ní. 

 

Abych zabil dvě mouchy jednou ranou, 

ţelví nervy od ţelvy schovám stranou, 

jednu káď tam dám pro sebe a pak aspoň pět pro tebe, 

víš, má drahá, a zbytek je pod vanou. 

 

R: Kdyţ si někdo pozor nedá, jak se vlastně ţelva hledá, 

ona ho na něco nachytá, i kdyţ si to později vyčítá. 

 

Ne moc lehce se ţelva po dně honí, 

ten, kdo nechce, tak brzy slzy roní, 

jeho úsměv se vytratí, a to se mu nevyplatí, 

má se nebát ţelev a spousty vodní. 

 

R: 
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Letní cestománie 
Táborová píseň pro rok 2013 

 

Letadlo, vlak, autobus 

dopraví nás, kam si budem přát. 

Klidně to taky zkus, 

po cestě si budem hodně hrát. 

 

Cestovní skupina 

Modré lvíče chystá pro vás show. 

A uţ to začíná, 

nabíráme rychlost do nohou. 

 

2xR: Jednou, dvakrát, zas a znova 

obletíme svět. 

Nemáme čas vybalovat, 

tři dva jedna teď. 

 

Vyráţíme do zemí, 

o kterých jsme dříve snili jen. 

Vzduchem i po zemi, 

s kaţdým státem přijde nový den. 

 

Francouz i Angličan 

kouká na nás s pusou dokořán. 

V USA, v Kanadě 

se Lvíčaty nikdo není sám. 

 

2xR: … 
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V Brazílii závody 

s formulemi přesně jak má být. 

Pak rychle do vody, 

Antarktidu stihnem navšívit. 

 

Kdo sumo zápolí, 

v Japonsku hůlkami umí jíst. 

Koho sport nebolí, 

na olympiádě dá si říct. 

 

R: Jednou, dvakrát, zas a znova 

obletíme svět. 

Nemáme čas vybalovat, 

tři dva jedna teď. 

 

A uţ je tu konec cesty, 

objeli jsme svět. 

Se Lvíčaty zase za rok 

vrátíme se zpět. 
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A jako vţdycky, nová táborovka 
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Tak se hlavně neztraťte  

 

 

 

 

 

 

 


