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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 žádat, 

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, že mohou poletovat. 

 

Refrén: … 

 

Když novinky mi sděloval u okna do ložnice, 

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, že 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, že 

budou různé soutěže 

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 

 

Když běží po lese 

všechno na ní třese se 

Užívá 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 

 

Když jsme se koupali 

všichni na mě koukali 

Je to tím, že možná 

v jednodílných plavkách už jsem, už jsem prostě nemožná 

 

R: Proč jsem se nenarodila... 
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Batalion 
Spirituál kvintet 

 

Víno máš a markytánku, 

dlouhá noc se prohýří. 

Víno máš a chvilku spánku, 

díky, díky verbíři. 

 

Dříve než se rozední, 

kapitán k osedlání rozkaz dává, 

ostruhami do slabin koně pohání. 

Tam na straně polední, 

čekají ženy, zlaťáky a sláva, 

do výstřelů z karabin zvon už vyzvání. 

 

R: Víno na kuráž a pomilovat markytánku, 

zítra do Burgund Batalion zamíří. 

Víno na kuráž a k ránu dvě hodinky spánku, 

díky, díky Vám královští verbíři. 

 

Rozprášen je Batalion, 

poslední vojáci se k zemi hroutí, 

na polštáři z kopretin budou věčně spát. 

Neplač sladká Marion, 

verbíři nové chlapce přivedou ti, 

za královský hermelín padne každý rád. 
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Víno na kuráž a pomilovat markytánku, 

zítra do Burgund Batalion zamíří. 

Víno na kuráž a k ránu dvě hodinky spánku, 

díky, díky Vám královští verbíři. 

 

Víno máš a markytánku, 

dlouhá noc se prohýří. 

Víno máš a chvilku spánku, 

díky, díky verbíři. 
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Bedna vod whisky 
Miki Ryvola 

 

Dneska už 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 ... 

 
Až 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… 
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Bláznova ukolébavka 
Lunetic 

 

Máš má ovečko dávno spát 

i píseň ptáků končí 

kvůli nám přestal vítr vát 

jen můra zírá zvenčí 

Já znám její zášť tak vyhledej skrýš 

zas má bílej plášť a v okně je mříž 

 

R: Máš má ovečko dávno spát 

a můžeš hřát ty mně můžeš hřát 

Vždyť přijdou se ptát, 

zítra zas přijdou se ptát 

jestli ty v mých představách už mizíš. 

 

Máš má ovečko dávno spát 

dnes máme půlnoc temnou. 

Ráno budou nám bláznům lhát 

že ráda snídaš se mnou 

Proč měl bych jim lhát, že jsem tady sám 

když tebe mám rád, když tebe tu mám 

 

R: Máš má ovečko dávno spát… 

  



10 

 

Buráky 
KTO 

 

Když 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 mužstvo v trávě leží, prej už dál nemohou, 

pan plukovník se otočí a koukne do dálky, 

vidí slavnou armádu, jak louská buráky. 

 

R: 

 

3. Až tahle válka skončí a jestli budem žít, 

svý milenky a ženy pak půjdem políbit, 

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

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

 

R: 
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Čůrej 
Kašpárek v rohlíku 

 

Čůrej sem a čůrej tam  

Čůrej jako velkej pán 

Ve stoje i za běhu 

Žlutý srdce do sněhu 

Každej se rád vyčůrá  

Za dara i za bůra 

 

Čůrej sem, sem, sem  

Čůrej dovnitř čůrej ven  

Řekni si kam čůrat mám 

Já se ti tam vyčůrám 

Ať jseš s partou nebo sám  

Čůrej sem a čůrej tam  

 

R: Ať jseš velkej nebo malej  

Do sklenice vodu nalej 

Ten kdo hodně vody lemtá 

Přečůrá i prezidenta 

A když nevíš kudy kam  

 

Čůrej doma, čůrej v metru (Hlavně rychle, ještě dneska) 

Jen nečůrej proti větru (Skvělej výkon všichni tleskaj!) 

Malý ještě nevinný (dělej tam čůrej sem) 

Můžou čůrat do plíny (na plech pěkně s rámusem) 

Ať jseš s partou nebo sám (co je zas tu v parku vidim lidi) 

Čůrej sem a čůrej tam (Holky se maj můžou sedět) 

Výborně! 
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Ať jseš velkej nebo malej (Kde je záchod běžim triskem) 

Do sklenice vodu nalej (Pěkně v klidu jdu si s pískem) 

Ten kdo hodně vody lemtá (Někdo radši pije LIMO) 

Přečůrá i prezidenta (kdo to umí čůrat limo) 

A když nevíš kudy kam (Ty co běhaj za maminkou) 

Čůrej sem a čůrej tam (Dávaj bacha na prkýnko) 

Čůraj češi, čůraj němci (Čůráme a to je daný ) 

Borky, trubky, vytlemenci (My jsme rádi vyčůraný) 

Někdy kýbl někdy deci(Když se cejtíš jako v kleci) 

Pro dnešek mám dobrej plán (Pokračujem sbal si věci) 

Čůrat sem a čůrat tam 
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Dokud se zpívá 
Jarek Nohavica 

 
Z Těšína vyjíždí 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 život 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 vyjíždí vlaky až na kraj světa, 

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

A z veliké dálky do uší mi zaznělo, 

: že dokud se zpívá, ještě se neumřelo. :  
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Hlídač krav 
Jarek Nohavica 

 

Když jsem byl malý, říkali mi naši: 

"Dobře se uč a jez chytrou kaši, 

až 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, 

každý na mě hleděl jako na pytel blech, 

každý se mě opatrně tázal na moje zdraví. 

R: 

Dnes už jsem starší a vím, co vím, 

mnohé věci nemůžu a mnohé smím, 

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

s nohama křížem 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 každé profesi, 

švec nebo doktor práv. 

 

R: Hlupáku najdu tě, tváříš se nadutě 

Když lezeš na kutě, když 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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Hoja hoj 
Noc na Karlštejně  

 

Chceš-li na světě býti převesel  

zvol si nejlepší, ze všech řemesel.  

 Chceš-li okouzlit dívku nevinou  

   staň se vojákem, staň se hrdinou.  

  

R. Hoja hoj, hoja hoj v králi máme zastání  

Hoja hoj, hoja hoj bůh nás ochrání  

Hoja hoj, hoja hoj hmoždíře a palcáty  

Hoja hoj, hoja hoj holky vokatý.  

  

Rány na buben máš-li ve vínku  

   nesmíš zaváhat ani vteřinku.  

 Sláva až přilbu tvojí pozlatí  

   stal ses mužem tím co se neztratí.  
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Joy 
Kabát 

 

Když nemám co na práci, tak pozoruju krtky 

jak marně čas utrácí, když dělaj ty svý hrudky 

 

Mám vody plnou konvici, tou zmařím jejich píli 

už 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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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', 

když 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, čímž stopnul vlak. 
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Lepší než almužna 
 Svěrák/Uhlíř 

 

Lepší než almužna, lepší než lup,  

je pila dvojmužná, ostrý má zub,  

jdi na to s fortelem, nedři se moc,  

ať se s tím poperem, než bude noc,  

ať se s tím poperem, než bude noc.  

 

Řízni, řízni, řízni,  

ať to krásně vyzní,  

řízni, řízni, řízni,  

ať to má-á-á-á-á-á-á ten švuňk.  

 

Žížni, žízni, žízni,  

klidně si nás trýzni,  

s hostinským jsme v přízni,  

nachystá-á-á-á-á-á... nám truňk.  

 

Lepší než almužna, lepší než lup,  

je pila dvojmužná, ostrý má zub,  

jdi na to s fortelem, nedři se moc,  

ať se s tím poperem, než bude noc,  

ať se s tím poperem, než bude noc 
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Okoř 
 

Na Okoř je cesta jako žádná ze sta, 

vroubená je stromama, 

když jdu po ní v létě, samoten na světě, 

sotva pletu nohama, 

na konci té cesty trnité stojí krčma jako hrad, 

tam zapadli trampi, hladoví a sešlí, 

začli sobě notovat. 

 

Ref: Na hradě Okoři světla už nehoří, 

bílá paní šla už dávno spát, 

ta měla ve zvyku podle svého budíku 

o půlnoci chodit strašívat, 

od těch dob, co jsou tam trampové, 

nesmí z hradu pryč, 

a tak dole v podhradí se šerifem dovádí, 

on jí sebral od komnaty klíč. 

 

Jednoho dne z rána roznesla se zpráva, 

že byl Okoř vykraden. 

nikdo neví dodnes, kdo to tenkrát vodnes', 

nikdo nebyl dopaden, 

šerif hrál celou noc mariáš s bílou paní v kostnici, 

místo, aby hlídal, zuřivě jí líbal, 

dostal z toho zimnici 

 

R: Na hradě Okoři... 
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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.  

 

Loupežníci z povolání, to jsou páni, to jsou páni,  

loupežníci z profese, nejlepší jsou v okrese.  

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

žádné 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!  

Loupežník je nesmlouvavý, loupení ho strašně baví,  

co šlohne, to nevydá, jelikož 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.  

Loupežníci z povolání, to jsou páni, to jsou páni,  

loupežníci z profese, nejlepší jsou v okrese. 
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Pramen zdraví z Posázaví 
Ať žijí duchové 

 

Každý den, každý 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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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 vždycky když to žabák ubalí 

 

Už 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, až bude líp 

nechtěj se plácat v bahně živořit 

a na dně žít 

hledaj svý místo na slunci 

jak štiky a sumci 

no prostě si chtěj holky přilepšit 

 

Raci v práci rokujou 

na hřbetech plotic vyplujou 

prej obklíčit a dobít Rakovník 

škeble se šklebí na žáby 

žáby si hrajou na dámy 

no kolem de krab starý milovník 

 

R: Jó většina těch malejch ryb 
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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, že 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 už jdou sem, 

už slyším je výt blíž a blíž. 

Už mají mou stopu, už větří, že kopu 

svůj hrob a zatloukám kříž. 

Zde leží 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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Statistika 

Svěrák/Uhlíř 

 

Je statisticky dokázáno, že slunce vyjde každé ráno  

a i když je tma jako v ranci, noc nemá celkem žádnou šanci.  

 

Ref: [: Statistika nuda je, má však cenné údaje,  

   neklesejte na mysli, ona nám to vyčíslí. :]  

 

Když drak si z nosu síru pouští a Honza na něj číhá v houští,  

pak statistika předpovídá, že nestvůra už neposnídá.  

 

R: Statistika... 

 

Tak vyřiďte to ctěné sani, že záleží to čistě na ní,  

když nepustí ji choutky dračí, tak bude o hlavičky kratší.  
 

R: Statistika... 
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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, žito křoupají, 
vyšli prostě do světa a vesele si zpívají: uí uí uí ... 

 
Levá, pravá - teď!, přední, zadní - už!, 
tři čuníci jdou, jdou jako jeden muž, 

lidé zírají, důvod neznají, 
proč ti malí čuníci tak vesele si zpívají: uí uí uí ... 

 
Když kopýtka pálí, když jim dojde dech, 

sednou ke studánce na vysoký břeh, 
ušima bimbají, kopýtka máchají, 

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

Když 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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Tři kříže 
Hop trop 

 

Dávám sbohem všem břehům proklatejm,  

který v spárech má ďábel sám,  

bílou přídí šalupa My Grave 

mířím k útesům, který znám. 

 

R: Jen tři kříže z bílýho kamení  

někdo do písku poskládal.  

Slzy v očích měl a v ruce znavený,  

lodní deník, co sám do něj psal.  

 

První kříž má pod sebou jen hřích,  

samý pití a rvačky jen. 

Chřestot nožů, při kterym přejde smích, 

srdce-kámen a jméno Sten. 

 

R: 

 

Já, Bob Green, mám tváře zjizvený, 

štěkot psa zněl, když jsem se smál. 

Druhej kříž mám a spím v podzemí, 

že jsem falešný karty hrál.  

 

R:  
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Třetí kříž snad vyvolá jen vztek, 

Fatty Rogers těm dvoum život vzal. 

Svědomí měl, vedle nich si klek. 

 

"Já vím, trestat je lidský, ale odpouštět božský. 

Ať mi tedy bůh odpustí." 

 

R*: Jen tři kříže z bílýho kamení 

jsem jim do písku poskládal. 

Slzy v očích měl a v ruce znavený, 

lodní deník a v něm, co jsem do něj psal. 
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Večerníček 
Karel Černoch 

 

Dříve, než vám klesnou víčka těsně před spaním, 

uvidíte Večerníčka, jak se uklání, 

pokud vám není moc, dobrý večer, dobrou noc, 

zamává čepičkou, 

z kouzelných hromádek hází lístky pohádek 

maličkou ručičkou. 

 

Nežli Brouček složí krovky, aniž řekl "smím?, 

z televizní obrazovky krokem Rumcajzím 

loupežník vykročí, s každým pánem zatočí, 

Manku má copatou, 

zahvízdá, zapíská, vždycky najde Cipíska 

bradu má vousatou. 

 

Červená se muchomůrka, letí motýlek, 

v trávě sedí Vochomůrka, vedle Křemílek, 

zkoumají pravidla, jak se vaří povidla, 

vařečkou míchají, 

kdopak dřív uteče, než jim hrnec přeteče, 

to se nás neptají. 

 

Méďa Béďa honí v lese vlka-zloděje, 

Míček Flíček rozbil okno, nic se neděje, 

opičák Hup a Hop řídí loď a barví strop, 

najedou na útes, 

všechno zná, všechno ví, všechno zdárně vyřeší 

chytrý pes maxipes Fík. 

 

R: Táto pojď se taky dívat s námi, 

mámo pojď se taky smát, 

dokud krásná paní neoznámí: 

"Tak a teď už děti spát." 
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Stěžoval si kapříkovi vodník Česílko, 

že mu v noci někdo odnes vodní křesílko. 

Strašlivý kocour Fous, Pištu Fištu rád by kous, 

pořád prý smůlu má. Všechno zná Všeználek, 

všechno zkazí Neználek, chytřejší vyhrává. 

 

Dříve, než nám klesnou víčka těsně před spaním, 

uvidíte Večerníčka, jak se uklání, 

pokud vám není moc, dobrý večer, dobrou noc, 

zamává čepičkou,  

z kouzelných hromádek hází lístky pohádek 

maličkou ručičkou.  
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Zavolejte stráže 
Ať žijí duchové 

 

Zavolejte stráže, 

zbláznilo se páže, 

zbláznilo se páže,  

prý chce dobýt hrad.  

 

Skutálí si páže  

kouli velké ráže,  

kouli velké ráže,  

můžete se smát.  

 

Vám se asi zdá, že  

páže nedokáže  

páže nedokáže  

ztéci pevný hrad.  

 

To neznáte páže,  

s koulí velké ráže,  

s koulí velké ráže, 

 může se to stát.  

 

Vážení dospělí,  

račte vstát z postelí. 
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Želva 
Olympic 

 

Ne moc snadno se želva po dně honí, 

velmi radno je plavat na dno za ní, 

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

nic se neboj a vem si něco od ní. 

 

Abych zabil dvě mouchy jednou ranou, 

želví nervy od želvy schovám stranou, 

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

víš, má drahá, a zbytek je pod vanou. 

 

R: Když si někdo pozor nedá, jak se vlastně želva hledá, 

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

 

Ne moc lehce se želva po dně honí, 

ten, kdo nechce, tak brzy slzy roní, 

jeho úsměv se vytratí, a to se mu nevyplatí, 

má se nebát želev a spousty vodní. 

 

R: 
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Objevuj, vynalézej! 
Táborová píseň z roku 2016 

 

Haló, volají vás vaše příští já! 

Dnes sem přilít z budoucnosti vzkaz. 

Prý se něco stalo, asi průšvih, jak se zdá. 

Dostane je z toho někdo z vás? 

 

Všechny známé vynálezy lehly popelem, 

z objevů zbyl jenom šedý prach. 

Pomůžeme? Jasná věc, společně zaberem. 

Ať o budoucnost nemusí mít strach. 

Hej! 

 

Haló, hlásíme se, na pomoc vám jdem, 

vynálezy zachráníme včas. 

Laiky, taky Sinusoidy, Einstein s Atomem, 

H2Očka, prostě každý z nás. 

 

Problém s ohněm vyřešíme, papír zařízen. 

S dopravou si poradíme hned. 

Odpady, no to je hračka, stačí jeden den, 

a zas je trochu šikovnější svět. 

Hej! 

 

Ref: Celý den se s námi směj, hej, 

objevuj, vynalézej, hej, 

kdybys celý den smůlu měl, 

stejně jsi vydržel, 

den vlastně nebyl zas tak zlej. 
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Haló, ozývá se z lesa každý den. 

Zprávy lítaj tam a zase zpět. 

Zdravověda procvičena, kompas sestrojen 

rychleji, než napočítáš pět. 

 

Objev televizi, sestroj telefon, 

makej, ať jsi vědec šílenej. 

Pošli oddíl do vedení, pospěš, máme shon. 

A pak nahlas zazpívej! Hej! 

 

2x Ref: Celý den se s námi směj, hej, 

objevuj, vynalézej, hej, 

kdybys celý den smůlu měl, 

stejně jsi vydržel, 

den vlastně nebyl zas tak zlej. 

 

 

Kdybys celý den smůlu měl, 

stejně jsi vydržel, 

den vlastně nebyl zas tak zlej. 
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Prázdniny s hrdiny 
Táborová písnička pro rok 2017 

 

Čteš si knížku, dá to práci, 

postavy bloudí, v příbězích se ztrácí. 

Zapomínaj, proč jsou tady. 

Co mají v plánu? Neví si rady. 

 

Ty nevěš hlavu svou, seznam se s hrdinou. 

Zjisti, o co běží, zapoj se do soutěží. 

Jeď, přečti knížku celou teď, při hrách najdeš odpověď. 

Pak za postavami leť. 

 

R: Tak neváhej, knížku vem, 

hrdinům pomoz s příběhem. 

Kdo na to přijde, kdo to vyhraje? 

Kdo na to přijde, kdo to vyhraje? 

 

Tak neváhej, knížku vem, 

hrdinům pomoz s příběhem, 

ať na svou, story svou, 

vzpomenou. 
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Skvělé týmy s námi sedí, 

nebojí se, co dělat, vědí. 

Umpalumpové neztrácí sílu, 

se ctí se pere 13 mušketýrů. 

 

Když tomu nevěříš, Mozkomor udeří, 

máme tu bombastická Zvířata fantastická. 

Jdou, táborníci spolu jdou, s úkoly se poperou, 

všichni borci skvělí jsou. 

 

R: Tak neváhej, knížku vem, 

hrdinům pomoz s příběhem. 

Kdo na to přijde, kdo to vyhraje? 

Kdo na to přijde, kdo to vyhraje? 

 

Tak neváhej, knížku vem, 

hrdinům pomoz s příběhem, 

ať na svou, story svou, 

vzpomenou. 
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Hvězdy nad hlavou 
Táborová písnička pro rok 2018 

 

Ref: Tankuj, startuj, dělej to tak, 

ať jsi UFO nebo Rakeťák. 

Přes různý planety letíme dál. 

Vesmír, to je legrace, co by ses bál. 

 

A ty víš, že smíš 

do kosmu letět směle. 

Výcvik celej splnit skvěle. 

 

Hvězdy nad hlavou, jdem za výpravou. 

Z NASA zmizel tým, z rakety se valí dým. 

Kde se nachází týpci v nesnázích? 

Signál vyhledej, NASA pány zavolej (zavolej, zavolej). 

 

Ref: Tankuj, startuj, dělej to tak, 

ať jsi UFO nebo Rakeťák. 

Přes různý planety letíme dál. 

Vesmír, to je legrace, co by ses bál. 

 

Ty musíš signál zachytit a dál se dát. 

Po planetách lítat, všechny prohledat. 

Orion i Stormtroopers vítězí. 

 

Hvězdy nad hlavou, s dobrou náladou 

snad se poštěstí vytáhnout je z neštěstí. 

Poznáš nový svět, i když neuspěješ hned, 

vyjde to, já to vím. Nalezneš ztracený tým (já to vím, já to vím). 

 

Ref: Tankuj, startuj, dělej to tak… 
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Pirátská písnička 
Táborová písnička pro rok 2019 

 

Zase je léto a nastal čas, 

zabalím spacák, fenistilovou mast. 

Ale na tábor, kdo se netěší, 

toho otravu nevezmem na Sázavu. 

 

Pak v táboře mě pirát přivítá, 

od teď jsem námořník, liška podšitá. 

A Modrovous, ten starej hrdlořez, 

pryč sám fouk, nechal nás bez peněz. 

 

R 2×: Teď po moři se plaví 

nebojácná tlupa posádek. 

Jó, já jsem pirát pravý. 

Dobrodružství jak z pohádek. 

 

Zapálení do soutěží, vrháme se do čela. 

Kapitáni pomáhají, co se dá, cháska veselá. 

 

Prozkoumám ostrov, všechny výzvy splním. 

Zplundrujeme, co se dá. 

Pak popoplujem a kdekdo se mě ptá, 

co nám zítřek zase uchystá. 
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R: Teď po moři se plaví 

nebojácná tlupa posádek. 

Jó, já jsem pirát pravý. 

Dobrodružství jak z pohádek. 

 

Krakeni a Zlaťáci, 

shon Bílejch makrel i Žlutejch hnát, 

Lebkouni a Plísňáci, 

tenhle tábor vždycky budu mít rád. 
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Uvidíme se příští rok! 
 

 

 

 

 

 

 


