14. ROČNÍK – 2005
BŮH NÁS MÁ RÁD
(Na melodii: Amerika)
Představte si recyklovaného teenagera,
lanovou dráhu, padesát vteřin, pád,
zlomená záda a hromadu kostí.
Omyl. Uff. Byl to jen hadrový panák.
A pak - klid. Ticho a tma.
1. Naše slunce jasné svítí pořád,
i když nám leje na hlavu.
Míra se šel do špitálu ohřát,
bez něj se cvakám u splavu.
Blbej náklon, už v tom zase plavu,
snad mi někdo z toho pomůže.
Teď bych si však dal nějaké hamů.
Nikdo za ten svůj hlad nemůže.
R.: My chcem papat, my chcem papat,
my chcem papat, my chcem papat.
2. Reny, ta má lékárnu vždy s sebou a každou ránu zahojí.
Káča je hezké děvče od rány, baví nás její pakárny...
R.: Pa, pakárny, pa, pakárny,
pa, pakárny, pa, pakárny...
3. Černoch a Sasík, ti nám tu vaří, žaludky vždy dobře naplní.
Bubu s Honzou prágošství se daří, občas si i trochu zaprudí.
R.: Či zaprdí, či zaprdí,
či zaprdí, či zaprdí...
4. Jandysovi osm koulí chybí, vždy vyřeší každý hlavolam.
Mates nás pak zas z vody vyloví, i když tam pořád chceme být.
R.: My chcem plavat, my chcem plavat,
my chcem plavat, my chcem plavat...
Vzkaz pro našeho recyklovaného teenagera:
"A co děti, mají si kde hrát?"

RABBITS
(Na melodii: Šance)
R.: A jak jsem vděčnej za tu šanci, že můžu na Vltavu jet
a tam hezkou šlajsnu sjet
a snad tam budou dobrý oucí
a suchý záchody, to mám rád
a když nic není, oucí to změní,
tady srandovní je vše,
dobrá parta nade vše,
a tak mám radost, že sem můžu ještě jet,
je tu bouřka, špatný počasí a dobrý oucí
ty nám tady nestačí.
Buďto prší, nebo chčůrá anebo hřmí,
ale na počasí se tu nadávat nesmí.
Nedivte se smutnýmu textu, ale počasí je opravdu
dost podivný. Buďto prší, nebo svítí - to pak hrajem.
Jó, páni, to stojí za to...

OGÁČ ELOV
(Na melodii: Včelí medvídci)
- Začalo to Soumarákem
- v dešti stany postavit
- dostihy jsme vzali hákem
- kouli kámen dohodit.
Na lodičky sedáme, pádlujem a kmitáme.
R.: Evropa, Evropa,
kdo tu žije, ten je správný Evropan.
- V Nové Peci z mostu jumpy
- do tý vody ledový
- máčeli jsme všechny lumpy
- teda vlastně návštěvy.
- Od poklopu ku poklopu
- Kyklop svou kouli koulí
- nejeden z nás svoje tělo
- na ovečku zavěsí.
Kopeček co kopeček, lámeme si mozeček.
Rozhovor:
Když dáš 4 a 4 koule a teď ti jedna strana klesne, tak víš...
- No jo, ale co když se vyrovnají ??!?
R.: Afrika, Afrika,

kdo tu žije, je ten správný Afričan.
- Ve Vyšáku blembák, vestu
- běžte cvičit, šklebouni
- nebojte se toho jezu
- vždyť vás jenom utopí.
- Do lesa jsme vyrazili
- hráli jsme tam Teambuilding
- Jarda ťáfnul do hm, ehm
- smrdělo to jak vepřing.
Myšky skáčou tam a sem, vrtí přitom ocasem
R.: Severní Amerika
kdo tu žije, ten je správný Američan.
- Na Břízkách jsme měli bahno
- přesto jsme tam zůstali
- v lese se nám naplo lano
- tak jsme přes něj přelezli.
R.: Jižní Amerika
kdo tu žije, ten je správný Američan.
- Po Břízkách jsme jeli štreku
- s kapucama na hlavě
- zvládli jsme to v cuku letu
- byli jsme hned pryč z lodě.
- Na Dívčáku leje leje
- sušíme jen co to de
- do Krumlova na koleje
- vlak se hnedka rozjede.
R. Asie, Austrálie
kdo tu žije, ten je správný Australan, Asiat.
Bára: "A co oucí?"
Kája: "Neboj, na ty jsme nezapomněli!!!"
Cajsík, naše sluníčko
moc mu chutná pivečko
je na nás moc hodný,
když je dřevník srovnaný.
Míra, to je náš vůdce
pomáhá nám velice
náčelník vodní sport
přes řeku náš loď transport.
Káča píše diplomku
pakáren zná na stovku

pro nás je vyrábí
všechny nás to moc baví.
Mates vodě rozumí
všechny nás to naučí
brambory strefuje
pikle tím na nás kuje.
Reny rány ošetří
u nemocných v noci bdí
všichni jí máváme
výsledky od ní chceme.
Jandys kraví ve vodě
vytahuje nám lodě
fotí nás den co noc
na netu je fotek moc.
Bubu, Honzík dva jsou
každý má povahu svou
Honzík má rád větříky
Bubu zase best vtípky.
Černoch, Sasík vaří jen
nikdo z nás neměl průjem
vaří fakt výborně
prakticky a odborně.
Tak to jsou všichni oucí...

OUCÍ
(Na melodii: Červená se, line záře...)
1. Samý slunce, mraky žádný
Úpal
Bacha na něj, hned tě sklátí
2. Malá kuchyň, slzné plyny
Honza
Nech už toho, pojdem smrady
3. Na plynárně je lafeta
Stáří
Koukni, Míuo, jak nám vzkvétá
4. Září slunce naše jasné
Cajsík
Neštvěme ho, nebo zhasne

5. Glóbus velký, to je věda
Hrábě
Škleboun neví, běda, běda
6. Mokrej spacák, fusky vstoje
Stany
Kvete plíseň, škleboun hnije
7. Plnej ešus, Černoch, Sasík
Mináž
Tlaky v břiše, v krku klacík
8. Hrábě
Čágo

