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Jedlík hudba: Bedřich Šmarda
text: Vít Lidinský

2. RAP
Svačinou se nedobiju rychle,
mohl bych být děsivě štíhlej,
okurky, chleba, k tomu klobásu,
k večeři už čekám na spásu,
večerní jídlo je nejvíc zdravé,
hovězí s omáčkou je to pravé,
večerní jídlo je správný návyk,
celou noc ho budu trávit.
Ref.

1. RAP
Základem je velká snídaně,
v tu chvíli mé srdce zaplane,
kobliha a deset vajíček
k tomu svačinový balíček,

oběda se tak tak hladov dočkám,
rybí očka, tlačenka a čočka,
velký punčák, puding, šlehačka,
páni, to je ale makačka.
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Dortová ukolébavka hudba: Jan Lstibůrek
text: Robin Král
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3. jako sloka 1
Jahody voní tmou 
do snů až za tebou. 
Točí se osudí, 
ráno se probudíš, 
přijdou tě zavolat do země čokolád. 

Ref.
Coda
Zítra ti bude pět, pět kulaťoučkých let.
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ráno se probudíš, 
přijdou tě zavolat do země čokolád. 
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Banán hudba: Petr Lidinský
text: Vít Lidinský & Daniela Lidinská & Petr Lidinský
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2.
Svačinou, obědem, vydatnou večeří
svaly ti narostou, vlasy se kadeří,
banánem zahájíš ovocnou dietu,
co oblíbil si i sám Vinnetou.

Náčelník zahájil válečné tažení 
a na náš dostavník číhají Čejeni,
banán je palivem do dýmky mírové,
vyřeší i spory rasové.
Ref. 

banánem zahájíš ovocnou dietu,
co oblíbil si i sám Vinnetou.

Náčelník zahájil válečné tažení 
a na náš dostavník číhají Čejeni,
banán je palivem do dýmky mírové,
vyřeší i spory rasové.
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Jak jsme jeli do Itálie hudba: Petr Tichý
text: Vít Lidinský
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3. 
Po cestě do Neapole skoro jsme se ztratili,
na vyhlídce u zálivu ochutnali fusilli,
moře večer u hotelu tiše krásně žbluňká,
na jazyku rozplývá se pravá parmská šunka.
Ref.

4.
Na dohled od Sicílie je malebné okolí,
lotry, kmotry, domorodce vidíme ze Stromboli,
na Elbu jsme dorazili, přijali nás vřele,
snad po vzoru Bonaparta neskončíme v cele.     
Ref.
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Lentilky hudba: Zdeněk Urbanovský & Sofie, Dominika, Ivana a Vlastimil Lukešovi 
text: Sofie, Dominika, Ivana a Vlastimil Lukešovi



9



10

M.L.S. hudba: Iva Pazderková
text: Iva Pazderková
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jako sloka 2
Mému medovému hlasu
neodolá ani ucho.
Štrůdl fandů před pódiem
namačkaných jak sardinky
bude hltat zpěv i basu.

jako sloka 1
Až založím kapelu,
bude děsně dobrá,
hudba bude lahodná,
tak akorát křupavá,
všehochuť vám dopřeju.

RAP:
Jen do toho, eM eL eS,
upečte si kapelu!
Přeju vám, ať máte pecek 
jako chutě v pomelu,
ale namažte si pod kolínky,
projedete porci štací,
poznáte, že muzikanti
se jen na minutku vrací 
domů, aby zdlábli oběd,
večeře se nekonají.
Nejsou přece žádný máčky,
místo jídla radši hrají.

Dezertem vám bude potlesk
nenasytných fanoušků
a soused, co vám děsně mlsně
nakukuje na zkoušku.
Ale neusněte na vavřínu,
může vám ho někdo sníst,
třeba v rajské s knedlíkem,
je to jen bobkový list!
Ref. 
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tak akorát křupavá,
všehochuť vám dopřeju. Nejsou přece žádný máčky,

místo jídla radši hrají.
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Mlsná Evropa hudba: Petr Tichý
text: Taťana Bočková & Pavel Machač 
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2.
V chladných vodách skandinávských
lososi kol kolem,
po večeři natáhnem se – kde?
Pod švédským stolem!
Zajedeme do Ruska,
navštívíme strejce,
ten vždy k vodce servíruje
pravé ruské vejce.
Ref.
3.
Jaká se to vůně line
z restaurace Na Růžku?
Na Moravě mají svátek
Olomouckých tvarůžků!
Staromákem cosi voní? 
Je to ňáký drahý.
Cizinci maj mastná ústa,
jedí šunku z Prahy.
Ref.

4.
Copak si daj praví chlapi?
Ptá se Ahmed nevěda,
že to budou obří tlapy
z Berounskýho medvěda.
Když jsme se tak namlsali,
slupli buchty makový,
mohli bychom něco poslat
tam, co lidi hladoví.
Ref.
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Mlsná Lída hudba: Zdeněk Urbanovský
text: Lukáš Burian
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2.
Kremrole, kremrole 
ve vzduchu i na stole,
rozplývá se Lída nad svou vidinou.
A laskonky na stěně,
fandím bytu proměně,
pustí se do další misky s živinou.
Potom ještě dodá, 
že prahne po jahodách,
pomalu a jistě dojídá, co zbývá,
závěrem si z hladu
dá horkou čokoládu,
smutně dosnídává
malá žravá,
malá žravá Lída.
Ref. 2
...Kdo chce její tajemství znát, 
ten musí spoustu jídla udělat

a pak se malá Lída 
pěkně rozpovídá 
o tom, jak má silné enzymy,
tak malá žravá Lída 
svou váhu vždy uhlídá
za teplého dne i za zimy.

rozplývá se Lída nad svou vidinou.

pustí se do další misky s živinou.

pomalu a jistě dojídá, co zbývá,

...Kdo chce její tajemství znát, 
ten musí spoustu jídla udělat

a pak se malá Lída 
pěkně rozpovídá 
o tom, jak má silné enzymy,
tak malá žravá Lída 
svou váhu vždy uhlídá
za teplého dne i za zimy.
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Morče s bramborem hudba: Vojtěch Borusík
text: Vojtěch Borusík
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3.
Jižní Amerika, to je smutný,
lidi tam jsou občas dost nechutný,
sami si klidně důvod určete,
proč sní morče místo rajčete.
A z Asie kdekdo šílí,
do všeho si dávaj chilli,
člověk z toho vůbec nedýchá,
nepozná, že je předkrm z Bobika.
Ref.

4.
Amíci, to je jinej vesmír,
co ti za šílenosti nesní,
bezzrnná houska s horou tuků, 
už je to poustlý na facebooku.
Když pojedete do Afriky,
k snídani fakt nebudou fíky,
chlebová placka s horou chroustů
nebo mouchy s máslem v toustu.
Ref.
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O cukrárně hudba: Petr Lidinský
text: Petr Lidinský & Vít Lidinský
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jako sloka 2
Až jednou vyrostu a budu o chlup starší,
zuby jak perličky budou mě zdobit,
Tondova protéza jen tak mě nevystraší,
cukrárnu vykoupím a začnu zlobit.
Ale do té doby můžu jen snít, že…
Ref.

zuby jak perličky budou mě zdobit,
Tondova protéza jen tak mě nevystraší,
cukrárnu vykoupím a začnu zlobit.
Ale do té doby můžu jen snít, že…
Ref.
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Prázdný talíř hudba: Dominika Douděrová
text: Dominika Douděrová
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2.
A když se pak k ránu 
na snídani sejdem
a ty budeš pít tu svoji limonádu
a k tomu chleba, máslo a džem. 
A oba u stolu
budem jíst tu svoji „lahodu“
a tvářit se, že nevíme, 
že ztratili jsme svoji svobodu.
Chtěli jsme jen žít,
nasadit si křídla,
ale místo toho 
jen čím dál tím víc jídla.
Refr. 2
Ref. 

3.
Možná nechci vědět,
kam to všechno míří,
stačí mi jen domněnka, 
že žijem na talíři…
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hudba: Zdeněk Urbanovský
text: Vít LidinskýŠunko� eky

2.
Bohatí vypíšou ti šeky,
když obědvali šunkofl eky,
nemocným netřeba už léky,
až navaříš jim šunkofl eky.
Batman už kašle na převleky,
snad nabídneš mu šunkofl eky?

REC.: Šunkofl eky bojujeme spolu 
proti africkému hladomoru!

3.
V Himálaji slezeš všechny treky,
když v batohu máš šunkofl eky,
v kvízu odhalíš i zrádné špeky,
když myslíš jen na šunkofl eky,
a chytřejší jsi nad Aztéky,
recept znáš na šunkofl eky.
REC.: Dítě krmené šunkofl eky prospívá 
nejlépe doma i ve světě!

4.
Zatančíš si s Rusy i Uzbeky,
když uctíváš jen šunkofl eky,
nemáš nouzi na cucfl eky,
když ženám dáváš šunkofl eky,
už nebudeš tak prostořeký,
v puse máš jen šunkofl eky.

REC.: Šunkofl eky krmené dítě vyhne 
se v dospělosti obezitě!
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REC.:
se v dospělosti obezitě!
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hudba: Matěj Král
text: Matěj Král

2.
Každý ráno u jednoho stolu
chci s tebou snídat lívance,
po kterých stéká javorový sirup,
neřešit životní kopance.
Ref.

Třešnička

3.
Ve škole už všichni vědí, že se mi líbíš,
a první rande, který mi slíbíš,
užiju si s tebou až do poslední chvíle,
už dlouho tě mám rád.
Ref.
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hudba: Petr Lidinský
text: Vít Lidinský

2.
Na zmrzlinu  já jsem prostě bedna,
obdržel jsem ISO 9001,
mléko beru od dědy z farmy,
prodávám taky do U. S. Army.

Jednou v létě se u vás stavím,
zmrzlina ta nikdy nerezaví,
moje nabídka je vážně skvělá.
A potom všichni budete dělat…
Ref.

Zmrzlinář Jirka Peřina
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hudba: Petr Lidinský
text: Petr Lidinský

jako 2. sloka
Žížaly z želé
večeřím celé,
je podezřelé,
že lezou mi až do postele.

jako 1. sloka
Karamelky
dostávám od sestřenky,
co nosí podkolenky,
na sladké jsem prý už moc velký.
Ref.

Žužu
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Zvířecí hudba: Zdeněk Urbanovský
text: Vít Lidinský & Petr Lidinský
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2.
Kousat větve, žvýkat trávu je snídaně hutná,
opravdu si myslíte, že nám to všem chutná?
Kousat kosti za vitrínou, do foťáku mrkat,
nemůžem si zalít kávu, ani se vysmrkat.
Ref.

Po celém dni žraní mrkve a žvýkání trávy
objednáme chutná jídla a mačkané šťávy,
jako stálí zákazníci máme slevy značné,
my jsme přeci gurmáni, ne šelmy krvelačné!
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2.
Tak jsem si rozbalil Bajo,
Honza ho nemá rád, já jo,
je skvělé na super bubliny,
dělám je celé hodiny.
Ref.

Žvejka hudba: Pavel Stolín
text: Pavel Stolín
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