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Golfistka hudba: Jan Lstibůrek
text: Robin Král

2.
Ta hra plná krásy
cestu mezi masy
ještě asi
nenašla si,
jeden kluk mě klep,
když se ho ptám, jaký 
že má hendikep.

Refr.

3.
Jednou, já v to věřím,
přijde až k mým dveřím
z velké dáli
dokonalý,
dokonalý pán.
Bude umět vždycky
zahrát hole-in-one.
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Candy hudba: Zdeněk Urbanovský
text: Lev Myškin
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2.
Zdenda umí dělat módu,
dnes a denně honí vodu,
jednou ještě vejde do dějin.
Kdepak Zdenda, ten ví, co je in.

Na něj abys zapůsobil,
nestačí ti novej mobil.
Je to fanda vytuněnejch aut
a nebaví se s nikým, kdo je out.
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Ošklivá krása hudba: Petr Tichý
text: Taťana Bočková / Pavel Machač
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2.
Čárka byla hezká holka,
v oblékání vkusná,
chtěla však jak ježibaby 
býti řádně hnusná.

Vzpomněla si, jak krz chřipku
byla jednou ve styku
s lékařem, co mimo jiné 
dělal taky plastiku.

Šílený ten doktor sdělil
Čárce, že je zkušený,
s pochopením pro vrtochy,
pro muže i pro ženy (3x)

Refr. 

3.
Skalpel lítá, nitě sviští,
silikon se tvaruje,
doktor šlape v tratolišti,
jako Čárka čaruje.

Vytvořil jí bradavici,
kuří očka, vrásky,
dlouhou bradu, obří zuby,
nezbylo nic z krásky.

Ještě trochu dezinfekce 
na všechny ty stehy…
Čárka šťastná, rodiče maj‘
oči plné něhy.

Refr. 

4.
Jestliže jste tomu všemu,
co jsme pěli, věřili,
slyšte ještě jednu sloku,
zdržíme vás na chvíli:

Čárka není hloupá holka,
vždyť je přece z Vrchlabí,
i kdyby se změnit chtěla,
na plastiku nešla by.

Slyšeli jste píseň strašnou,
jak se zřídit okrasně 
– plastika prý leccos schová,
ale jenom dočasně (3x)

Refr. 
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Fanynka hudba: Petr Lidinský 
text: Veronika Weissová 

2.
Hladím si tě 
na plakátu,
představuju si tě 
jako tátu
svých krásných dětí.

Na pusu si 
kreslím rtěnkou
tmavorudou
linku tenkou.
Jsem pod napětím.

Bridge 
Tvoje vlasy,
tvoje oči,
tvoje svaly,
hlava se točí…

Refr. 
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Farmář hudba: Daniela Lebedová / Petr Lidinský
text: Daniela Lebedová / Petr Lidinský

2.
Biosýr s modrou plísní
zbožňují všichni místní,
chleba z pravého kvásku
probudí v každém lásku.
Vždycky mě nejvíc rozzlobí,
když mi dojdou zásoby,
posílám svoji pratetu
do supermarketu.

Refr.
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Ta popleta hudba: Daniela Lebedová / Petr Lidinský
text: Daniela Lebedová / Petr Lidinský

2.
Chtěla jsem pejska jménem Ťapka,
bohužel na webu už existuje apka,
co zvířátka roztočí,
ale v obýváku na koberec nemočí.

Pohádky umí vyprávět,
procestuješ s ním celý svět.
Z rukávu samý dobrý vtipy klopí,
ale ty moje nikdy nepochopí.

Refr.
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2.
Zvykem mojí sestřičky
je jíst medvídky dle barvičky.
Brácha zhltne cokoliv,
barva na něj nemá vliv.

3.
Když taťka doma programuje,
prsty v pytlíku pohrabuje,
za chvíli v něm není nic,
on by však chtěl víc a víc.

Refr.
                        
4.
Největší závislák jsem já,
každý den nový pytlík otvírám,  
každou želatinu
spořádám za vteřinu.

Gumiméďa hudba: Vojtěch Borusík
text: Vojtěch Borusík

5.
Haribáči, to je moje,
balíčky sním klidně dvoje.
Neodradí mě břicha bolení,
k jedění medvídků jsem stvořený.
 
Refr.

6.
Mamka tu naši vášeň nesdílí,
radši se k mlsání mandlí uchýlí, 
přestože...

Refr.

Refr.
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Chat hudba: Jan Lstibůrek
text: Robin Král
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2.
Realita, ta je chudá,
je tam chaos, je tam nuda,
neříkejte, že se pletu,
potkáme se na xchatu.

Je to samá láska pravá
hluboká a trvalá,
tralalala tralalala
tralalala tralala.

Refr.
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iLife hudba: Zdeněk Urbanovský
text: Šárka Urbanovská

zpevnik2014_01.indd   12 26.3.2014   14:29:14



13

2.
Fantasticky navržený, komplexně vizuální,
ve všem neomezený, prémiový, vždy důvěrný,

je zlatý, je hladký, je dotykový,
je zlatý, je hladký, je dotykový.
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Kuskus hudba: Šárka Pexová
text: Šárka Pexová / Filip Šedivý
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Rap 1
My mother my mother say
No need to eat that meat all day
Have a break and shake the nature‘s hand
Don‘t be shy just try don‘t pay that rent 

Refr.

2.
Po kozím sýru a po vece 
namáčené v sójovém mléce
valím se domů jako míč,
od spaní tahám z kapsy malinký klíč.

Najednou nafouklo mě cosi
a letím vzduchem jako albatrosi
nad zahradou i nad věží,
mraky se roztrhly a zasněží.

Rap 2
My mother my mother say
No need to eat that meat all day
Have a break and shake the nature‘s hand
Don‘t be shy just try don‘t pay that rent

My father yes my father say
It might be better to plant a tree to clay
Have a break and shake the nature‘s hand
Don‘t be shy just try don‘t pay that rent

Refr.
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2.
Začíná hra, volá nás Andrej, 
je to náš kamarád,
postaví se s holí na fairway, 
pak už to má spád, 
dává to trojkou železem,
ocelí z nerezu,
míček do jamky zaleze
jako saponát do dřezu.

Refr.

Golfová škola hudba: Josef Štěpánek
text: Stanislav Lidinský

Povídání:
Na greenu krtek krtá krtinu,
mravenci, asi kamarádi Ferdy,
dohrávají už devátou birdie,
čáp se v louži prochází jak pán,
právě zahrál hole-in-one,
divočáci spinují přes kamínky
a pálí míčky rovnou do odpadní 
jímky.

Refr.

Křik
Fore, fore, fore,
běží všichni pryč!
Fore, fore, fore,
letí na ně míč!

zpevnik2014_01.indd   16 26.3.2014   14:29:20



17

Obrázková hudba: Bedřich Šmarda
text: Kameel Machart

2.
Brácha je na zbraně.
Chce vytetovaně
šavle, meče, dýku
okolo pupíku
s krucifixem, s krucifixem.

Božínku na nebi,
vždyť ty víš, že mě by
stačila maličká
barevná kytička
aspoň fixem, aspoň fixem.

Refr.
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Sem z Prahee hudba: Illya Pavlov
text: Dana Kusebauchová 
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2.
Sem z Prahee, každej to pozná,
na káře áčko a už jsem hrozná,
kabelku vod Vuittona a v duši klid,
na káře čtyry kruhy měla bych mít.
Sem z Prahee, někdo se mě ptá,
jakou že cestou je to do Vyškova,
na východ vod Prahy je moravskej kraj,
pár kilometrů a tam už to daj.

Refr.

3.
Sem z Prahee a Praha je ráj,
dokud se nepřiznám, tak rádi mě maj,
jinde je hezky, ale nic tu není,
i ve tři ráno chci pozdvižení. 
Hej, děvče, zkama že ty si?
Zapírat budu i na týhletý vsi,
nemůžu za to, tak mě nechte bejt.
Tak ty si z Prahy? Tak to mi dem…víš, co…

Refr.
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Zlatokopka hudba: Ladislav Štefek
text: Ladislav Štefek
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3.
Zpívám, na tváři vrásku nemám,
chtěl bys asi, hochu, vědět, jak to, jak to dělám.
Důraz na první dojem dávám,
dej mi číslo tvého účtu, zase už se vdávám.

Zlatokopka, zlatokopka…

Refr. 
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Hadry značkový hudba: Šimon Král
text: Šimon Král
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2.
Konečně plný tašky darů pro ni má, 
jistě jí tímhle velkou radost udělá. 

Bridge 

Refr. 

Refr. 1 
Tyhle hadry značkový, 
dlouhý kódy čárový, 
v nich i ona může být neodolatelná, 
tahle móda, jak se zdá, 
pro ni zvláštní kouzlo má, 
nechce společensky zeslábnout.
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1.
Náš táta je inženýr a přes kompjútry fanatik, 
máma z něj má nervy nadranc a já s bráchou v oku tik.
V našem domě řídí všechno nadupaný procesory 
– světlo, teplo, zimu, vlhko, myším přístup do komory.
Dávno už jsme zapomněli, co je ruční vypínač, 
v našem domě rozsvěcuje světla jenom počítač.
Ve sklepě je místnost a v ní místo hlávek zelí 
technika, co diriguje doma život celý.

2. 
Ačkoli jsme doma jako na kosmické lodi, 
dle našeho tatínka se blízkost lesa hodí.
Nežijem tak s tou technikou v ruchu velkoměsta, 
se světem nás spojuje jen úzká polní cesta.
Za sousedy nemáme tu žádné lidské bytosti, 
jen divokou přírodu, co není dobrák od kosti.
Lišky dávaj dobrou noc a vlci vyjou na měsíc, 
jak jsme měli brzo zjistit, může toho bejt i víc.

3. 
Dům nám střeží termočidla, ohradník a kamery, 
prý aby nás nepotkaly nečekané maléry.
Stavěl to tu z agentury zeťák pana Zůny, 
k naší smůle nevěděl, co dneska umí kuny.
Ty když jednou ochutnají izolaci z kabelů, 
tak je v super hajtek domě rázem plno malérů.
Z ledničky jde oblak páry, v pračce zmrzla voda, 
z trouby vylít blesk a potom začla pěkná soda.

4.
Za pár minut zvoní mobil a v něm táta ze Zlína 
sděluje, že někdo vlez mu zřejmě až do velína.
Z informace, kterou dostal prostřednictvím SMS, 
vyplývá, že nebude to listonoška ani pes.
Podle všeho došlo někde k přerušení obvodů, 
s jistotou jde vyloučit prý jakoukoli náhodu.
Víc nám toho nestačil říct, neboť nastal zkrat, 
který měl pak za následek u nás doma zvrat.

5.
Než se táta stačil vrátit ze služebky domů, 
odtahala máma všechno do výkupny kovů.
Od té doby nesmí přes práh písí ani mek 
a dům hlídá místo čidla vostrej pejsek Rek.
Tam, kde býval mozek domu, slavný tátův velín,
jsou teď jako v správném sklepě brambory a zelí.
Jednou za rok dostaví se zeťák pana Zůny 
a společně oslavíme svátek svaté Kuny.

Blekaut hudba: Bedřich Šmarda
text: Eda Trébl
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