
5.ROČNÍK - 1996 
Božani 
 

1) Za časného kuropění 

 velká žába zakváká 

 Vstávejte vy pulci líní 

 rozcvička vás neláká? 

 

2) Vrchní žába předcvičuje 

 ostatní jen čumí 

 po rozcvičce snídaně je 

 ten kuchař to umí 

 

3) Po snídani žabky malé 

 do vody se chystají 

 to jejich reptání stálé 

 do hrobu je přivádí 

 

4) Po cvičení žabí děd 

 s ním i velké žáby 

 rychle běží na oběd 

 neb by jim to žabky snědly 

 

5) Když se večer setmí 

 žabičky jdou spát 

 na vodě jsou stíny větví 

 sny si nechaj zdát 

 

Vodáci 
 

1) Do teďka nám vlny netekly do špricky 

 pod tou krumlovskou šlajsnou zůstanem navždycky 

 tahle strašná šlajsna je postrach okolí 

 a nezkušené vodáky tam ztuhlé vyloví 

 

Ref. Už zaber sakra háčku, ať se necvaknem 

 nechci v týhle chladný vodě plavat celej den 

 Vestu a svůj blenbák jsem sušil moc hodin 

 proto hnedka zaber, nebo tě utopím 

 

2) Naštěstí jsme projeli, hurá na Dívčák 

 ruce nás už nebolí, nohy stejně tak. 

 Z Dívčáku je do Boršova jen pár kiláků 

 tam nasedneme na autobus a jedeme domů 

 

Ref. Už zaber sakra háčku ... 

 .... nebo tě glo, glo glo... 

 



Babinec 
 D         G         D                   G 

1) Tři neděle před táborem na louce se sejdeme 

 D   G      D       C 

 nasedáme do kánoí a zkoušet hned začneme 

 přitáhnout a odlamovat nové háčky učíme 

 zatáčet a jezdit rovně rozkazy je mučíme 

 

 D      G 

Ref: Na vodu, na vodu 

   D 

 budeme mít pohodu 

       G 

 soulodění, šlajsny, jezy 

       A 

 trefovat se mezi kozy 

 

2) Na rozcvičku vyžene nás každý ráno doktor náš 

 kliky, dřepy, kotrmelce, ranní koupel, pak mináž 

 na  mináž se všichni těší, ve frontě se spočteme 

 a když je nás plný počet na jídlo se vrhneme 

 

Ref. Na vodu, na vodu ... 

 

3) Ráno Blecha zavolá nás otázku nám položí 

 potom všichni na své lodě loďák, špricku naloží 

 Džon nás při tom kameruje, Cajsík na nás dohlíží 

 Piskoř se nám pořád směje a Míua nám uvaří 

 

Ref. Na vodu, na vodu ... 

 

4) Když vyšákovskou šlajsnu jedem hodně lodí cvaká se 

 Černoch všechny lodě loví přitom zimou třese se 

 Zakvákej mi kvaky, kvaky a ty háčku přitáhni 

 levej náklon, pravej taky a hlavně nás necvakni 

 

Ref. Na vodu, na vodu ... 

 

5) Do Boršova dojedeme, nacpeme se svačinou 

 vyjedeme směrem k Praze ku setkání s maminou



H2O - VÝPAŘNÍ 
 

1) Budík zvoní, Vláďa vstává 

 bude dobrá marmeláda 

 procvičíme klouby, záda 

 a zas někdo v křečích vstává 

 

Ref. To je ta pohoda  

 všedního tábora 

 možná to přežijem 

 stejně pak zahynem 

 

2) Sluníčko se na nás mračí 

 ale nám to už všem stačí 

 nečekáme, odrážíme, 

 opozdilce "tataříme" 

 

Ref. To je ta pohoda ... 

 

3) Na Vltavě sešli jsme se 

 a pak smutně loučíme se 

 protože jsme vodáci 

 ti, co ..... na práci 

 

Ref. To je ta pohoda ... 

 

Povodeň - Vodákův sen 
 (Na melodii "Stánky") 

 

1) S lodí svou, pádly a vaky 

 vyráží na cestu taky 

 dálavou, co sny je uvítaná 

 

Ref. Pádlujou dál, v tu hezkou dálku, 

 nalézaj tam sílu a lásku 

 ztracenou, co sny je vyhledaná 

 Jen zahlídli břeh, vodu a nářky, 

 tak spěchají sem z tý velký dálky 

 co neuměj žít jen pod kopulí těch všedních dnů. 

 

2) Voda je lék těch všedních strastí 

 ukáže nám krásu své vlasti 

 přinese ti ten klid co ona jen dá 

 

Ref. Pádlujem dál ...



OUCÍ - KROTITEL ŠKLEBOUNŮ 
 (na melodii "Hlídač krav") 

 

1) Když jsem byl malý, říkali mi naši 

 nejezdi na vodu, na vodě straší 

 až jednou vyrosteš nemusíš z toho být zdráv. 

 Takový vodák se brouzdá líně v řece 

 mrznou mu nohy, to nechtěl bys přece 

 Já jim na to ale řekl to musí se stát   

 

Ref.  Já chci mít  třicet šklebounů do lodě 

 jíst uzený, mýt se ve vodě 

 od rána po celý den zpívat si jen 

 Zpívat si Kva, kva kva .... 

 

2) K vánocům mi kupovali hromady knih 

 jak držet pádlo, to nevyčet jsem z nich 

 nikde jsem se nedověděl, jak se sjíždějí šlajsny 

 Ptal jsem se vodáků, ptal jsem se všech 

 rodiče mi nadávali nech toho, nech 

 jenom Blecha tem mi říkal jak je to všechno krásný 

 

Ref.  Já chci mít ... 

 

3) Teď už mi taky straší a vím, co vím 

 mnohé řeky nemůžu a mnohé smím 

 kolegové se mě tážou zda jsem duševně zdravý 

 S nohama v lodi a rukama na pádle 

 občas mi mé tělo z lodi vypadne 

 přes to všechno mě to ale ohromně baví 

 

Ref.  Já chci mít ... 
 


