
4. ROČNÍK  - 1995 

Skleněný krysy 
 

1: Jedeme už od Vyšáku my Krysičky skleněný 

 Nikdo neví, kde to skončí, tahle cesta polední 

 Žbluňky žbluňky voda šplouchá, asi se dnes vykoupem 

 V Sasíkově jídle moucha - možná se zas  ....... 

 

Ref: Apalucha, Voko, Necky, 

 to jsou naše síly všecky 

 pádla, vesty, blembáky 

 nechcem dělat bubáky 

 

2: Voda klesla, šutry stouply, my se na to blbě koukli 

 Dívky na nás blýskaj zadky, zapoměly na své matky 

 Nic sladšího snad už není, než při jízdě soulodění 

 Bacha šutr, támhle taky, ještě, ještě, jsme snad páky 

 

Ref: Apalucha .... 

 

3: Čágo triko po tom jedem, tak si mažem hubu medem 

 Na tom přece nezáleží, není to to, oč tu běží 

 

Ref: Apalucha .... 

 

Dřeva 
 

1: Když se ráno probudíme, na rozcvičku musíme 

 Nechce se nám do hydrobot, ranní koupel proklíme 

 Odpoledne zase soutěž, to zas bude cvakošů 

 Na háka zas trochu zařveš a potom jdeš pod vodu 

 

Ref: Za chvíli se zase cvaknem 

 bude hodně veselo, 

 najedeme s tím na kámen, 

 loď udělá glo glo glo 

 

2: Když se večer zařve mináž, oucí nandaj rovnátka, 

 pospíšíme si na guláš, hned jsme jako telátka. 

 Někdo křičí já chci ještě, někdo zase už mám dost, 

 pak se sesedneme k ohni a zpíváme pro radost 

 

Ref: Za chvíli ....    2x



Mrkkoň story (Mrkkoňové) 
 

 D       G          A     D 

1: Vyjeli jsme na vodu, byla zrovna sobota 

       G         D        A          D 

 začaly nám prázdniny tak hurá do světa 

 

2: Čeká na nás 14 dní pohody a bláznění 

 vaření a zpívání to bude zábava 

 

3: Pod šlajsnou jsou velký vlny, dělají se vod přírody 

 děvčata je frajerky sjížděj po straně 

 

4: Sasík to je kuchařka, zatím vaří skvěle 

 lopatky jsou v pohodě i papír máme celej 

 

5: Cajs nás volá: "Do hydrrro" , Vláďa někde v terénu 

 připravuje pakárnu tak rychle do stanu 

 

6: Je to tady perfektní, domů se nám nechce 

 děkujem vám vedoucí, loučíme se těžce. 

 

Žblabuni   (Nesoutěžní přídavek) 
 

 G          C        G 

1: Sám cítíš vítr, pádlo vodou proplouvá 

     Ami           C    G 

 a břehy kolem tebe běží dál 

 řekou, kterou pluješ snad už po stotisíckrát 

 tou, kterou už tak dobře znáš 

 

    Emi        D 

Ref: A stromy a voda a kamarádi 

    Emi      D 

 a možná se to už nenavrátí 

     Ami  C   G 

 co chtít, vzpomínat a snít 

 

2: Večer se zvolna vkrádá do stanů i spacáků 

 a hvězdy ujímaj se království 

 zpívají ti píseň  a ty koukáš do mraků 

 zavíraj se oči a už spíš 

 

Ref: A stromy ... 



Soc. jistota 
 

1: Blecha dává otázky, Sasík nám uvaří 

 Cajs je baba na všechno, Vláďa dohlíží 

 a taky je tu Piskoř, ten nás boduje (2. hlas: jen buzeruje) 

 a Jarda jen dohlíží, jak to všechno funguje 

 

2: Když Cajs na nás zavolá: "Do hydro a sem", 

 navlíknem si boty, plavky, vylítneme ven, 

 pak vyběhnem nahoru, poctivě cvičíme 

 a nakonec do vody, kam se hrozně těšíme 

 

3: Sasík mináž uvaří, ihned to zblajzneme 

 a o mytí kotlíků se přímo pereme, 

 když služba to umyje, vyslechneme hlásání 

 jaké vymysleli oucí pakárny 

 

4: Pakárny jsou nejvíce na vodě, to se ví 

 vždyť suchá hlava znamená holý neštěstí 

 a proto všichni hlavu poctivě mácháme 

 a o jejím sušení nic slyšet nechceme 

 

5: A to je od nás všechno, víc říkat nebudem 

 snad jen to, že do Boršova brzy dojedem, 

 naložíme lodě, pádla, vesty, blembáky 

 a pojedeme domů mezi rodný pražáky 

 

 Čágo  (2.hlas: vole)



Trošičku úchylná písnička   (Žblabuni) 

 

 G      Emi 

1: Je 14 dní před táborem, už se všichni klepou 

 G        Emi 

 už se těšej, jak se sejdou s Jardou, s Cajsem, s Blechou 

 F   G   A 

 Vyšák,  Skála,  Břízky! 

 F        G  A    F    G    A 

 zelenaj nám řízky!  Hej,  hej, hej! 

 

2: Už sedíme ve Vyšáku, v šlajsně vody dosti, 

 ve vestě a ve blembáku už nám tuhnou kosti 

 Skála, Dívčák, státní svátek! 

 Zelená nám karbanátek!  Mňam, mňam, mňam! 

 

3: Pakatění na lodích je náplní naší, 

 pak den vydatně zakončí se krupicovou kaší. 

 Vláďa, Sasík, Piskoř- 

 ze spacáku vyskoč! 

 

Rec: Mináž!! 

 

4: Dlouhou ruku, dlouhou nohu na sebe vzít musíme 

 "Nezapadni do záchodu!" pak na sebe křičíme 

 Lopatičky v lese 

 už se každej třese! 

Rec: - "Už seš?" 

 - "Eště né!" 

 

5: A v táboře na skále máme složit písničku, 

 je to pro nás těžká věc - úchylná je trošičku 

 Jakpak se Vám líbí? 

 Každej z toho šílí! 

 

Rec: Každej po svým.. 

 Hej, hej, hej!! 



Vodák 

 

 G 

 V mládí  jsem se učil vodákem 

 Emi 

 jezdit s lodí jezdit s kajakem 

 C            D 

 sjíždět jezy byl můj ideál 

 

 Jezdit s pádlem jezdit s loďákem 

 s modrou lodí, bílým blenbákem 

 toho bych se nikdy nenadál 

 

 Že do módy přijde  přehrada 

 vodák že si s jezem nezadá 

 toho bych se nikdy nanadál 

 

 Kolem  projel člun milionáře 

 velká vlna šplouchla do tváře 

 mít tak špricku bych se neuďál 

 

 Klesám ke dnu, klesám k turbínám 

 tam se se svou lodí neshledám 

 ahoj volá Čochtan zářící 

 

 G  Emi 

 Sbohem moje veslo 

 C       D 

 bulhat to je heslo 

 C              D 

 sbohem moje řeko šumící 

 

 Na na na ...   

 

 Sbohem moje veslo 

 bulhat to je heslo 

 sbohem moje řeko šumící 

 
 Na na na ...   


