Amnestie - Karel Plíhal
1. Vnikl mi do bytu orangutan
Ukrad mi varič na propan-butan
Čeho se človek dnes
nedožije v ZOO je od rána amnestie.
2. Koukám jak v prádelním koši lama
Probírá se mýma košilama
Na WC míval si pracky myje …
3. V kuchyni huláká chameleón
že kávu pro všechny namele on
tapíří ničí tapisérie …
4. Je celkem zbytečné zamykat se
když letí sem zubr jak kamikadze
tohohle zas někdo zneužije …
5. Piraně ve vaně z tety Majky
robjá si narýchlo piraňajky
budou z ní rodinné relikvie …
6. V ložnici válí se vosum šelem
propuštěných spolu s ředitelem
on knučí a žadoní o prémie...
7. S panterem v zádech a v ostrým sprintu
nějak jsem zapomněl na pointu
abych vás nezklamal tak tady je:
V ZOO je od rána amnestie.

Nozorožec - Karel Plíhal
1. Přivedl jsem domů Božce nádhernýho nosorožce,
originál tlustokožce, koupil jsem ho v hospodě.
Za dva rumy a dvě vodky připadal mi velmi krotký,
pošlapal mi polobotky, ale jinak v pohodě.
Vznikly menší potíže při nástupu do zdviže,
při výstupu ze zdviže už nám to šlo lehce.
Vznikly větší potíže, když Božena v negližé,
když Božena v negližé řvala, že ho nechce.
2. Marně jsem se snažil Božce vnutit toho tlustokožce,
originál nosorožce, co nevidíš v obchodech.
Řvala na mě, že jsem bohém, pak mi řekla: Padej, sbohem,
zabouchla nám před nosorohem, tak tu sedím na schodech.
Co nevidím - souseda, jak táhne domů medvěda,
originál medvěda, tuším značky grizzly.
Už ho ženě vnucuje a už ho taky pucuje
a zamčela a trucuje, tak si to taky slízli.
3. Tak tu sedím se sousedem, s nosorožcem a s medvědem,
nadáváme jako jeden na ty naše slepice.

O blechách a tak - Karel Plíhal
1. Jsem starý penzion pro osamělé blechy,
ne každá blecha má to štěstí, že má chotě,
celé dny poslouchám ty jejich marné vzdechy,
všechny se upíjejí někde o samotě.
2. Tak blecha Jindřiška přišla o svého druha,
v předvečer svatební to pro ni rána byla,
zapíjel svobodu a chlastal jako duha
a krevní destička mu v krku zaskočila.
R: Tyhle tragédie bleší vás jistě nepotěší,
buďme k nim trochu vlídnější,
vždyť i lidé krev si pijí a, koneckonců, žijí
a svět je stále krásnější.
3. A bleše Tamaře zas blešák s jinou zahnul,
jednou je přistihla, no prostě - žádná psina,
pod tíhou svědomí on na život si šáhnul,
skočil mi do dlaně, když fackoval jsem syna.
4. A blecha Renata je osamělá matka,
starej si odskočil na kolemjdoucí jehně,
to jehně zavedli na nedaleká jatka,
co nocí proplakala na mém levém stehně.

V bufetu - Karel Plíhal
1. Jen nechte trpaslíka Ondřeje,
jen ať si dá, co hrdlo ráčí,
ať se, chudák malej, taky jednou poměje,
všechno platím, a tak: o co vlastně kráčí.
2. Jídlo je nejlepší lék na lásku,
v tomhletom mám už trochu školu,
když jsem ho našel, jeho život visel na vlásku,
vrhnul se v zoufalosti ze psacího stolu.
R: Srdce má rozervané na hadry
pro jednu trpaslici ze sádry,
byla tak krásná, až se věřit nechtělo,
jako by ji uplácal sám Michelangelo,
nosil jí rybízové korálky,
koukala nepřítomně do dálky,
tak velkou láskou ji, chudák, zahrnul,
že by se i kámen nad ním ustrnul,
ale sádra ne.
3. Tak, prosím, nechte toho Ondřeje,
jen ať si dá, co hrdlo ráčí,
když už mu osud v lásce zrovna dvakrát nepřeje,
všechno platím, a tak: o co vlastně kráčí.

R: + a svět je stále krásnější...
4. Ať jsme velký nebo maličký,
na jedný lodi všichni plujem,
koukejte, jak mu jedou laskonky a chlebíčky,
než končit s životem, je lepší dostat průjem.
R:

Tři čuníci - Jaromír Nohavica
Ukolébavka pro Kubu a Lenku - Jaromír Nohavica
V řadě za sebou, tři čuníci jdou
ťápají se v blátě cestou necestou
Kufry nemají, cestu neznají
Vyšli prostě do světa a vesele si zpívají

Den už se zešeřil, už jste si dost užili
Tak hajdy do peřin a ne abyste tam moc řádili
Zítra je taky den, slunko mi to dneska slíbilo
Přejte si hezký sen a kéž by se vám to splnilo

®:Uiiiiii ui uiiiii, ui ui ui ui, uiiii ..
Auta jezdí tam a náklaďáky sem
Tři čuníci jdou jdou rovnou za nosem
Žito chroupají, ušima bimbají
Vyšli prostě do světa a vesele si zpívají
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
Když kopýtka pálí, když jim dojde dech
sednou ku studánce na vysoký břeh
ušima bimbají, kopýtka máchají
Chvilinku si odpočinou a pak dál se vydají
Když se spustí déšť, roztrhne se mrak,
k sobě přitisknou se čumák na čumák
Blesky blýskají, kapky pleskají
Oni v dešti, nepohodě vesele si zpívají
Za tu spoustu let co je světem svět
Přešli zeměkouli třikrát tam a zpět
V řade za sebou, hele támhle jdou
Pojďme s nima zaspívat si jejich píseň veselou.

Na na na, ná ná ná na na ná ná
Aby hůr nebylo, to by nám stačilo
®: Hajduly, dajduly aby víčka sklapnuly
Hajduly, dajduly, každý svou peřinu najdi
Ha ja ja ja ja ja ja já,
Kuba, Lenka, máma a já
Dřív, než zítra slunce začne hřát,
dobrou noc a spát
V noci někdy chodí strach a srdce náhle dělá buch, buchy
Nebojte se, já spím na dosah a když zavoláte zbiju zlé duchy
Zítra je taky den, slunko mi to dneska slíbilo
Přejme si hezký sen a kéž by se nám to i splnilo
Na, na ,ná …
®: Hajduly, dajduly aby víčka sklapnuly
Hajduly, dajduly, každý svou peřinu najdi
Ha ja ja ja ja ja ja já,
Kuba, Lenka, máma a já
Dřív, než zítra slunce začne hřát,
dobrou noc a spát

Jaromír Nohavica - Dialog u televize
1. Jé, Váňo, koukni na ty bambuly, to budou asi komici,
jak mají zmalovaný papuly a vypadaj' jak v opici,
a hele, tenhle nosatec, není to švára nakonec,
že ten je taky opilec, je známá věc.
2. Ty, Zino, na šváru mi nešahej, ať si je, jakej chce, je náš,
a to s tím ksichtem, to sem netahej, koukni, jak sama vypadáš,
a vůbec, místo řečí spíš mi snad pro vodku doskočíš,
no, dobrá, já jdu sám, to víš, je to kříž.
3. Jé, Váňo, koukni, tenhle tanečník, jaký má sako, a ten střih,
to u nás ve fabrice konfekční by sotva někdo takhle spích',
ti tvoji známí, propána, no to je banda odraná
a nalejvaj' se svinstvama hned od rána.
4. No, nemám známý zrovna fešáky, holt šetřej, víš ty, co to je,
a proto taky pijou dryáky, hlavně, že, holka, za svoje,
to ty a tvejch pět přítelkyň jste napletly už na pět zim
a blbnete tím pletením a žvaněním.
5. Koukni, ta holka má ty triky v malíčku, no číhni na tu legraci
a hlavně koukej na tu blůzičku, takovou, Váňo, taky chci,
až teď budeš brát prémie, tak na tu blůzku dáš mi je,
tak co, snad tě to zabije, tak co ti je?
6. Kde vůbec bereš tolik drzosti o prémiích mi vyprávět,
kdopak mi psal do práce stížnosti, já je čet',
a pak, ta holka, to je kus, ty na sebe se kouknout zkus,
ty si kup radši hubertus, když nemáš vkus.

7. Koukni, ten chlápek v černým vohozu, jak hádá osud z papírku,
to dělal u nás jeden z provozu na podnikovým večírku,
to ty, když se tak podívám, přijdeš a lehneš na divan
a zase myslíš na ten krám, co z tebe mám?
8. Věčně se hádat, to jseš na koni, anebo hrát si na city,
člověk se za den tolik nahoní, pak přijde domů - tady ty,
co potom, Zino, dělat mám, když za rohem je s vodkou krám,
tam kamarády potkávám, nepiju sám.
Pepa...
1.
Když byl Pepa ještě mladý,
nevěděl si s ničím rady.
Chlastal pivo, jedl ovar,
byl duševní polotovar.
Na všechny se blbě tll
a pak jednou přišel l.
3.
"Pepovi jde hlava kolem,
sedí za kuchyňským stolem,
celý dům už dávno chrní,
Pepa zkouší klíčit zrní.
Sedí jako na jehličí,
vyklíčí či nevyklíčí?
Vyklíčilo, Pepa jásá
a rovnou to zrní spásá.

2.
Vzal si Pepu pěkně stranou:
"Pepo nemáš na vybranou,
podívej se do zrcadla,
toho špeku, toho sádla.
"Dále dodal tichým hlasem:
"Zaprvé je konec s masem.
"Přidává hned druhou radu:
"Jestli nechceš zůstat
vzadu,
jabko, rajče, žitný klíček
toť tvůj nový jídelníček.
4.
K tomu rajče, sklenku mlíka,
podívejte na Pepíka!
Je to Pepa nebo není,
před očima se nám mění.
Bavit se s ním není hanba,
hlava Havla, tělo Ramba.
Strejda Emil kývá hlavou
a to vše tou zdravou stravou.

Amazonka - HOP TROP

Vodácká holka - HOP TROP

1. Byly krásný naše plány, byla jsi můj celej svět,
čas je vzal a nechal rány, starší jsme jen o pár let.

Když vlny se valí a peřeje řvou a šutry z nich civí jak sů vy,
loď praská a umrlčí zvon bije tmou, tak řekni, kdo pomoct ti u mí.

2. Tenkrát byly děti malý, ale život utíká,
už na "táto" slyší jinej, i když si tak neříká.

Kdo pádlem jen kmitne a převrátí loď,
pak ječí jak staženej z kůže,
že ty seš ta atrapa, ty seš ten cvok,
co za každý cvaknutí mů že.

®: Nebe modrý zrcadlí se
v řece, která všechno ví,
stejnou barvu jako měly
tvoje oči džínový.

Je pěkná jak ráno a voní jak les,
když na dřevo u ohně hrává,
je zrádná jak kočka a věrná jak pes,
ta holka, co při tobě spá vá.

3. Kluci tenkrát, co tě znali, všude, kde jsem s tebou byl,
"Amazonka" říkávali, a já hrdě přisvědčil.
4. Tvoje strachy, že ti mládí pod rukama utíká
vedly k tomu, že ti nikdo "Amazonka" neříká.
®:
5. Zlatý kráse cingrlátek, jak sis časem myslela,
vadil možná trampskej šátek, nosit dáls' ho nechtěla.
®: Teď jsi víla z paneláku,
samá dečka, samej krám,
já si přál jen, abys byla
pořád stejná, přísahám,
pořád stejná, přísahám.

Ref: Tu vodáckou holku si navěky nech,
netop ji, nezaháněj,
svou víru, svou sílu, svý štěstí i pech,
svý strachy, svý prachy, svůj poslední dech
jí poctivě odevzdávej
a lásku za lásku dávej.
Kdo připálí rejži a přesolí čaj, kdo sůl nechá v posledním kempu,
kdo ráj změní v peklo a peklo zas v ráj, kdo zná všechny
písničky trempů.
Kdo přeje ti štěstí a kope ti hrob,
kdo sladce hned šeptá, hned vříská,
a koho bys roztrh' a praštil a kop'
a po kom se celej den stýská.
Až vlasy nám odbarví nebeskej král
a vrásky nám počmáraj' kůži,
svý holce dej pusu a řekni "jdem dál"
a na pádlo polož jí růži.
Ref: …

Vodácká odborná

Včelí medvídci

Mezi proudy, mezi proudy,
naše dlouhý lodi bloudí,
v loubí poutník roubí vor.
V poutech touhy oči poulí,
jak ty dlouhý lodi bloudí,
poslouchá náš rozhovor:

Na políčku v jetelíčku tam kde potok pramení
Dobře je nám po tělíčku zákonem jsme chránění
Sosáčkama sosáme bez ustání to samé
Do pěti do pěti musíme být u maminky v doupěti.

Loďák, zabalák, vracák, hák, bevarex, bagáž, líh.
Zavírák, votvírák, táborák, epoxyd, laminát, klíh.
Kontra, porcelán, traverz, bort, ve šlajsně nesraz vaz.
Spáchá zabalák mokrej mord na tom, kdo nezabral včas.
Koňadra, kolejda, komínky, špricky, kanystr, flastr, šprajc,
sekera, pilka, sirky, třísky, na břehu kouká zajc.
Citera, niněra, bendžo, bum basa a kytary hlas,
kofola, rokola, budvar, rum, západ a zrzavej vlas
Peřeje, kurděje, leje, zle je, koleje, voleje, les,
singl, debl, trangl, bágl, mělčina, svačina, jez.
Zátoky, potoky, slapy, chlapi, léto se nevrací,
oheň, povodeň, mraky, prachy,vemte mě, vodáci.

Tak jsme chytli pučmelouna, že se trochu nestydí
Samý podfuk samá bouda, pochytil to od lidí
Dělá hmyzu ostudu, zavřeme ho do sudu
Do sudu, do sudu tam si asi nějaký čas pobudu.
Tak jsme chytli zlodějíčka, že se trochu nestydí
Samý podfuk samá klička, pochytil to od lidí
Dělá hmyzu ostudu, zavřeme ho do sudu
Do sudu, do sudu tam si asi nějaký čas pobudu.
Slunce už vysouší loužičky, nebudou studené nožičky
Slunce má k sušení vlohy, nebudou studené nohy.
Žádný vítr, žádné blesky, to je hezky to je hezký
Mírný vánek houpe tě, to je hezky na světě.
Nám by se nejvíce líbilo, obarvit celý svět na bílo,
Motýla i jeho larvu, milujeme bílou barvu.
Bílá bílá bílá bílá, komu by se nelíbila,
Bílá tráva, bílá noc, bílé není nikdy dost.

Kdo tu píseň nedovede, tomu to holt nepojede,
ať se stydí v hospodě, zdálky mává na lodě.
Kdo se vyzná v tomto hitu, ten bude mít autoritu,
tomu věnec budiž dán, ten je vody pán.

Čmeláci vy jste snad šílení, okamžitě nechte bílení
Kdo se někam neuchýlí za chviličku bude bílý.
Bílá bílá bílá bílá, komu by se nelíbila,
Bílá tráva, bílá noc, bílé není nikdy dost.

