12. ROČNÍK - 2003

Oucí
(Dej nám pámbu kýbl bublin ...)
1. hlas: Dej kůrovec hodně vody
2. hlas: Šplouchala vodička
3. hlas: Šlajsna
Vezeme si kýbl gelu
Plavala lodička
Škleboun
Pod kotlem si zatopíme
Hořela lavička
Mináž
V pakárnách si libujeme
Hrabaly hrabičky
Čágo

Houževnatí
(na melodii: Jožin z bažin)
1. Jedu takhle tábořit s Cajsíkem na Vltavu
Těším se tak riskuju přejíždím přes Šumavu
Řádí tam to Běhadlo vidíme to vždy když
Máčí zrovna šklebouny jmenuje se Jandys
R1. Tábor tábor vodácký je boží
Tábor tábor putovní nás baví
Na táboře platí jedno známé pravidlo
Kdo má suchou hlavu potopí ho běhadlo
2. Zabírám a pádluju můj hák se však fláká
Je to vážně otrava - zabít toho háka
Zadák mě zas buzeruje nedá se to vydržet
Proč mě takhle otravuje já bych z toho pádlo sněd
R1 Tábor, tábor…
3. Honza však musel odjet nikdo už (nezapípá??)
Už se těším na oběd můj žaludek tu chcípá
Máme štěstí že tu je vždy jeden dobrej kuchtík
Až nám Černoch odjede zbyde tu pan Sasík
R1. Tábor, tábor…
4. Blecha, Míua, Cofboyj, Reny dělaj orienťáky
Nikdo letos nezabloudil - to se dějou zázraky
A Cajs se svým sborem oucích vymýšlejí pakárny
Káča potom často musí do své lékárny
R2. Vodák, vodák - konec se nám blíží
Vodák, vodák - odjezd všechny tíží
Kdo na tábor pojede ten se s náma nasměje
A kdo doma zůstane - jeho smůla.

Lukášovo stádo volů
(na melodii: Z ráje)
1.Sedím na hladině se svým malým blenbákem
Koukám na vodu, jak laškuje si s kamenem
Voda vzala rybku zase pod svou ochranu
Jen ty nejdeš kapře velký, kdypak já tě dostanu
R. Z lodě, my vyhnaný z lodě, kde není už místa
Prej šlajsna se chystá óóóóó´…
Z lodě popraskanejch bortů, jdem zpátky pod vodu
Na nějakej čas
Černoch nám včera ujel z lodičky do vany
Hodně se tu snažil, hodně tady uvařil.
Blecha každý ráno volá 10, 9, 8, 5
Musí vstávat i ten člověk, kterej ležel jako šnek.
R. Z lodě…
Už tě vidím Cajsi, jak rozplýváš se nad vodou
Když tě budem zlobit, poženeš nás ostruhou
Zabalíme všechny věci, pojedeme za mámou,
Na vodě už není místa doma se nás zastanou.
R. Z lodě…

Mlaďoši
Ráno vyšel náčelník ze stanů v lůnu slunce právě vyšlého.
Nad řekou když zkontroloval tábor, dal se tichým hlasem do zpěvu:
"Znám já partu mladých chuligánů, letos poprvé jeli sami
Ve Vyššáku potkali Votice, menší újmu na zdraví měli
Fernet citrus to je zkrátka zrádce a votičák Pepa ještě víc
V Rožmberku bylo srandy více, žádné znečištění popelnic
Z Rožmberku rovnou na Pískárnu vydala se jejich parta hned
Po ohníčku v táboře s oucími nebylo lehké se do stanů navracet.
A pak cesta spěla do Krumlova na louku plnou vysokých trav.
O pobytu na krumlovské louce nebudu se radši zmiňovat.
Poslední stávka byla v Koruně, kde jsme žili velmi kulturně.
Bylo to tam hezké velmi moc, pili jsme tam opět celou noc.
A teď na Dívčáku máme bydlo. Cajsík dozpíval a nám je stydno.

Vennangos
(na melodii: Když me brali za vojáka)
1. Pojed s námi na vodáka je to velká zábava
Sjíždíme tu jednu reku, jmenuje se Vltava
2. Zavreli me do Cechie, zacali me uciti
Jak mám správný vodák býti a svou kánoi chrániti.
3. Cajs je nácelník veliký, máme ho všichni rádi
Všechny nás tu ovládá, všechny nás tady rídí.
4. Cernoch už tu s námi není, ale varil moc dobre
Místo nej je tu ted Sasík, je tu s námi zadobre.
5. Míua prijel za náma, má tu svoji rodinu
Mates a taky Káca, rádi vidíme ho tu.
6. Reny tu pocítá body, dává nám i otázky
Jsou težký jako prááááse, dostaneme provázky.
7. Cert nám vozí jídlo, to se nadlábnem
Když ho potom sníme, to si zas odpocinem.
8. Jandys s Blechou jsou si podobní, do vody nás furt nutí
Vymýšlejí samé pakárny, nám to vubec nevadí.

