
7. ROČNÍK - 1998 
 

AJEŤÁCI - na melodii „Barbora píše z tábora“ 
 

1)  Cajsíku, Jonášku, nesu vám tu přihlášku, 

 na vodák jedeme, jsem zvědavá kolikrát se zase s háčkem cvakneme. 

 Stravu snad přežijem, modrou rejži vyblijem, 

 vlci jsou v oboře, doufám že si místo mě daj k obědu Piskoře. 

 Pakárny na vodě jsou docela v pohodě, 

 dost času tím zabijem, navím jestli tu poslední na Dívčáku přežijem. 

 

Ref: Vltava super boží je s oucíma jedem 

 letos nás sice málo je, my to však zvládnem. 

 Vltava je prostě príma a srandy kalich, 

 když je ti přece jen zima vezmi si kulich 

 

2) Velitelem Cajsík je, málokdy nás hubuje 

 potvůrka je to malinká, náladu má podle toho jak se ráno vyspinká. 

 Když pod šlajsnou se zmrzačím, Vláďovi to naznačím 

 ránu si pouze opláchnu, proč doktora s sebou berem to já prostě nechápu. 

 

Ref:  Vltava ... 

 

3) Přibal si teplý svetr, letos je fucking weather, 

 taky ňáký pršiplášť, dej bacha co oucí říkaj ať zas něco nezvoráš. 

 Poslední noc tábora velká vatra plápolá, 

 celou noc prozpíváme, pak se ráno do Boršova k autobusu vydáme.



Veslaři - na melodii „Sametová“ 
 

1) Vzpomínáš, to bylo v pohodě, 

 vyrazili jsme si z Prahy na lodě. 

 Jó Vltava byl docela dobrej nápad. 

 Poučen z předchozích táborů 

 vyrazil jsem si znova na vodu 

 pakárny, úkoly, nic mi z toho není cizí. 

 

Ref: Vzpomínáš, taky s´ to jela 

 a Vltava byla prostě skvělá 

 Byla to taková krásná řeka 

 a byla celá rozvlněná 

 

2) Šklebouni, pakárny, úkoly 

 zapomněli jsme cvičební úbory, 

 vedoucí z nás často vylítávaj z kůže. 

 

Ref: Vzpomínáš...  

 

 Vzpomínáš, to bylo v pohodě, 

 vyrazili jsme zase na lodě 

 bohužel letos už asi naposledy 

 Za prvé z věkových důvodů, 

 nevezmou nás už asi na vodu. 

 Doma budem dřepět a smýšlet svoje ideály. 

 

Ref: Vzpomínáš, taky s´ to jela 

 a Vltava byla prostě skvělá 

 Byla to taková krásná řeka 

 a byla celá zakalená.



Lahůdky 
 D  Hmi       G  A 

1) Šup hlavičku pod vodičku, kotrmelce, běhání, 

 každé ráno na rozcvičku nás Vláďa s Jardou vyhání. 

 D     A 

 Sasík vyhlašuje Mináž - co ten písek v ešusu 

 Do toho čaj nedostaneš - skřípal by ti při skusu. 

 

 D         G      D 

Ref: Kvaky kvaky kvaky kvak, kanoe je náš osobák, 

      Emi        A   D 

 ešus bagr spacák, pod šlajsnou je vracák. 

 Vodlom, zaber, přitáhni, hlavně nás tu necvakni. 

 Náklon levej, pravej, proud je tady dravej. 

 

2) Soumarák, Pec, Vyššák, špalků lodě plný 

 Skála, Krumlov, Dívčák, houpají nás vlny. 

 Čert veze trosku podle vody a všem se nám směje, 

 když nás Míua s Blechou honí přes peřeje. 

 

Ref: Kvaky .... 

 

3) Cajs je naším náčelníkem, on má vždycky pravdu, 

 my ho rádi posloucháme, je pro každou srandu. 

 Ještě jedna kanoe zbyla, která oucím patří, 

 jede na ní Cofboyj s Bárou, jsou jako dvě bratři. 

 

Ref: Kvaky... 

 

4) Konec se nám kvapem blíží, domů se nám nechce, 

 rozloučit se s táborem - nepůjde to lehce. 

 

Ref: Kvaky ...



Makrely 

(Na melodii „Jdem zpátky do lesů“) 

 

1) Když pod Soumarským Mostem šklebouni stanují 

 učí se hned blbostem, k Lenoře Bulhají. 

 A pak hned zas dolů, dolů po řece, 

 každý vodák tuší, že jedem do Pece. 

 

Ref: Ráno je to pořád stejný, 

 budíček, hydro 

 a Sasík má snídani, 

 Pak pakárny vodní, soušní, 

 přitáhni a náklon - 

 - a jdem tam zas. 

 

2) Když pod Vyšáckou šlajsnou vždycky cvičíme, 

 ostatní jen žasnou, jak to umíme. 

 Když ti hák nedá náklon a ty jdeš na první, 

 pak přírodní zákon uznáš za správný. 

 

Ref: Ráno je to ... 

 

3) Láďa s Mírou a Blechou pakárny chystají, 

 jásají nad neplechou, potom se chechtají. 

 Piskoř, Bára, Sasík, Cofboyj, Černoch a Čert 

 a hlavně náš Cajsík snesou každý žert. 

 

Ref: Ráno je to ... 

 

4) Pak jedem na Skálu abychom vařili, 

 skládali Kvákalku a jinak kravili. 

 Potom už jen Dívčák a noci poslední 

 Každý správný vodák nesnáší loučení. 

 

Ref: Ráno je to ...



(Na melodii „Papáš křen“) 

 

Chtěli bychom vám sdělit sladké tajemství, protože: 

 

1) Máme vás, no a taky rádi, sjíždíme Vltavu 

 Šabatky jsou tu taky s námi, táhnou nás od mravů 

 ... ale je zima 

 

2) Sasík nám zavře tlamičky modroučkou rejžičkou 

 pakárny přivádí nás k zlosti i když jsme statečný 

 ... a to je chyba 

 

3) Nemáme nervy v kyblíčku, máme totiž doktůrka 

 přestože občas vykvetem on nám nervy necuchá 

 ... na zdraví hledí. 

 

4) Hlubiny na nás lačně hledí, pokouší mé svědomí 

 Míua však je náš anděl strážný, nedopustí újmy na zdraví 

 ... i když ne vždycky. 

 

5) Blecha se neustále táže kde, co, jak, proč a tak dál, 

 krom toho hrozně rád káže a my ho v tom necháme 

 ... tak ať si káže. 

 

6) Piskoř s Čertem vesele se tlemí, mají pořád pohodu, 

 ve švech to začne skřípat až když dojde na vodu 

 ... a to se nedá. 

 

7) Náčelník všechno tady píská je to náš Cajsíček, 

 taky mohl klidně zůstat doma a pořídit si nočníček 

 ... a teplou deku. 

 

8) Jonášovi odřekly to záda, neztrácí však iluze, 

 jistě se mezi nás brzy vrátí, co kdyby přišla inverze 

 ... a to nás těší. 

 

9) Máme taky oucího pleti snědé s kraťounkým ježečkem. 

 Jistě víte, co nás k tomu vede, loučíme se s pozdravem 

 ... a to je konec!



Kapitáni 
(Na melodii „Rolničky“) 

 

1) Tiše padá sníh, jedem na lodích, 

 šlajsny sjíždíme, občas se topíme. 

 Klepeme kosu, rampouch u nosu, 

 v kulichu jedeme, lyže si vezeme. 

 

Ref: Lidičky, lidičky, pročpak zmrzlý jste, 

 máme sice červenec, však minus třicet je. 

 Lidičky, lidičky, neklepejte se, 

 rum, svetr vás zahřeje, vždyť přece léto je. 

 

2) Blecha zavolá: hurá do kola, 

 uctíváme menhiru, co slunce přivolá. 

 Do vody běžíme, kry rozrážíme, 

 vůbec nás nepřekvapí, když mrože spatříme. 

 

Ref: Lidičky... 

 

 Jsme ledoborci, žádní vodáci, 

 lavina nás zavalí a jsme v prde- PÍP. 

 V iglů bydlíme, slunit se chodíme, 

 máte někdo faktor 12, já jo, vlastně já ne. 

 To byl ale sen, naštěstí vzhůru jsem, 

 co se mi to zase zdálo, vždyť já zmrzlá jsem. 

 

Ref: Lidičky ...



Vodácká pohoda - pantátové a šabatky 
(Na melodii „Pohoda“) 

 

1) Jedem na vodu, bude pohoda, žádnej zážitek není náhoda 

 lodi barevný, oucí praštěný, zkrátka pohoda. 

 S troskou prastarou, novou kytarou, v bedně nářadí, struny neladí, 

 stany zelený, pádla dřevěný, zkrátka pohoda. 

 

R1) Na Kavkách se povídalo, že jsme všichni blázni, 

 každej jsme holt jinačí, někdo je radši v lázních, 

 my jezdíme na Vltavu, každej rok jsme tady, 

 do občanky nekoukáme, šedivěj nám brady. 

 

2) Na Soumaráku stará hospoda, pivo černý maj, je to lahoda, 

 klíče od lesa, dříví nehoří, samá pohoda. 

 Sasík uvaří, někdo se opaří, Cajs to spočítá, každej se nalítá, 

 někde neprší, zpěv nás neruší, zkrátka pohoda. 

 

R2) Bára, Piskoř pochod chystaj, Šíma na to dlabe, 

 Šklebouni nám pakatějí, všem nám tady hrabe, 

 Fucking vedro zpíváme si na rozcvičce ranní, 

 všechny živly vzýváme, menhira nás chrání. 

 

3) Záda Jardova nejsou pohoda, když se do hry dá, hraje víc náhoda, 

 Piskoř útočí, Jarda zaskučí, končí pohoda. 

 Doktor dobře ví, co se přihodí, studenou vodou smej chorobu svou, 

 Sottner se pochlapí, šklebouny potápí, pod jezem pohoda. 

 

R3) Do Boršova směřujeme, čtrnáct dní je málo, 

 na šlajsně se radujeme, snad to za to stálo, 

 na vodě a pod stanem jsou všichni kamarádi, 

 při Fernetu, při kytaře neutíká mládí. 
 Zkrátka pohoda. 


