
13. ROČNÍK – 2004 

 

Oucí 1 
(na melodii: Poslední kovboj) 

 

Zas jsem si zmýlil odjezd vlaku 

Vždyť chtěl jsem jet na Korsiku 

A zase jsem na Soumaráku 

Bude to asi ze zvyku 

Chtěl jsem si prohřát ztuhlý játra 

Tady je doba ledová 

A místo klidu kanonáda 

Loď, co se věkem rozpadá 

 

Z hlavy mi trčí obří hrábě 

A hrabou v celém povodí 

Kdo nemá aspoň hádě v kádě 

Ten se sem vůbec nehodí 

Co z toho mám když jedu vodu 

Puchýře, spáleniny, třes, 

Obden ve frontě u záchodu 

Z prásknutí v jezu mívám děs 

 

Okolo stále stejný ksichti 

Copak se toho nezbavím 

Škleboun, co po tvým skalpu dychtí 

S tisíckrát známým okolím 

Když zavřu oči, cítím moře 

A slyším cikád bzučení 

Kdy konečně dostanu rozum 

A vypustím to mučení 

 

Už projíždím poslední šlajsnou 

Jsem promočenej docela 

Zimou se přeukrutně třesu 

Hospoda právě zavřela 

Z hlavy mi trčí obří hrábě 

A hrabou v celém povodí 

Kdo nemá aspoň hádě v kádě 

Ten se sem vůbec nehodí 

 

Na Vltavu teď jezděj divný lidi 

A já je vůbec nechápu 

Snažím se najít tichý koutek 

A snad se tam i vychrápu 

V divokým dešti v loď usedám 

Chci dojet aspoň na Skálu 

Kličkuju a krám se vyhýbám 



Proč je tak zima nechápu. 

 

Teď už bourám poslední stany 

A gorila mne prohání 

Obouvám svoje zmrzlý nohy 

A zvony zvoní klekání 

Gorila do Borščova míří 

Hrábím vykvetla násada 

A kam krtek dává hlínu 

Je pro mě pořád záhada 

 

 

Oucí 2 

Calvera-Náčelník 
(na melodii: Calvera) 

 

1. Postihla mne zase stará známá trýzeň,   

   a tak jsem se rychle vydal zchladit žízeň   

   do hospůdky, branické.  

   tu podivnýho chlapa potkal jsem v metru,   

   v blembáku, vestě a vytahaným svetru,   

   na dálku z něj bylo cítit mýdlo... rumové. 

 

2. Určitě to bude ňákej vodák,  

   jenže moje paměť je stále jak prázdnej loďák,  

   filmy o vltavských táborech běží mou hlavou,  

   koukám na něj chvíli jako malý tele,  

   Náčelník, no ne, čágo vole,  

   proč nejezdíš lodní dopravou?  

 

3. "Víš, chlapce," povídá ten grázl,  

   nejraději bych na něj jazyk vyplázl,  

   ale poslouchal jsem, co mi odpoví,  

   "víš, chlapce, přišly suché roky,  

   řekou našeho mládí tečou jen patoky 

   a z našich lodí zbyly jenom... kandaháry."  

  
R: "Jó, kdybych mel v rukou pramici   

   a velkou, rumu plnou sklenici   

   v čágotriku bych jezdil po kraji,   

   [: jednou tam a jednou sem,   

      pomalu bych provesloval celou zem." :]  

 

4. "Můj kolektiv dneska těžko schrastí práci,  

   náčelníkovat v malém už se nevyplácí,  

   nestojí za námi odbory a tak,  

   ze světa teď sice přišlo dosti šklebounů,  

   ale v živote jsem nespatřil pohromadě tolik blbounu,  

   a tak teď po večerech stojím v metru jako hašišák."  



 

5. "Abych řek' pravdu, už si nevím rady,  

   pomalu řídnou naše rady  

   a je nás vlastně stále míň a míň,  

   mnozí oucí už přesluhují  

   a mladí se těžko rekrutují,  

   náš život není jako z pláten kin."  

R:  

6. Náčelník sice mluvil otevřeně,  

   ale o to víc u mě klesal v ceně  

   a moje srdce bylo brzy jako led  

   a moje žluč jako zpeněná řeka,  

   povídám: "Náčelníku, hospoda ceká,  

   pojď na pívo, lokni si rumu... naposled."  

 

R: Jó, když jsi měl v rukou rolici  

   a konecně zas tvrdou stolici, 

   v čágotriku jsi jezdil po kraji,  

   [: teď jdeš tam a já jdu sem,  

      kdo z nás dvou dřív provesluje tuto zem? :]  

  
 

 

Šklebouni - kolektivně 
 

Skočíme do autobusa 

Pršet začne, to je kosa 

Šklebani říkaj patabufa 

PATABUFA! 

 

Nejdřív jsme šli plavat 

Pak jsme se hned usušili 

Už se zase plave 

OUCÍM SNAD HRABE! 

 

Oucí, oucí, pakárny jsou furt 

Šklebani, šklebani dělaj jenom éééé 

 

Reny dává otázky všem 

Řešíme je dnem co dnem 

Těžší je to než unesem 

PAK UHODNEM! 

 

Je tu taky veliký Cajs 

Byl to Rumcajs, ale Rum zblajz 

Teď už pije jen Fernýtka 

MŇAM, MŇAM, MŇAM! 

 

Cajsík, Cajsík, on je náš bůh 



Šklebani, šklebani vzdychaj jenom ooooh 

 

Bubu to je starej škleban 

Ale už se nevrátí k nám 

Všechny nás to hrozně mrzí 

UŽ JE STARÁ! 

 

Mates, Káča a Vladimír 

To jsou Sottneři, nechtějí mír 

Jejich motto, to každý zná 

NA NĚ! 

 

Oucí, oucí, pakárny jsou furt 

Šklebani, šklebani dělaj jenom éééé 

 

Sasík to je originál 

Vaří lépe, než admirál 

Sladký, slaný i kyselý 

UŽ MÁME CHUŤ! 

 

Jandys nikdy nezabloudí 

Králíkovou k nám přiloudí 

Píp, píp …… píp 

PAK PORODÍ! 

 

Oucí, oucí, pakárny jsou furt 

Šklebani, šklebani dělaj jenom éééé 

 

Čertík ten nám trosku vozí 

Andílek ho při tom chrání 

Vůbec nikdy nenaboří 

BOURAČKA! 

 

Černoch ten nám lodě spravuje 

Samé dírky v nich objevuje 

Skvělou náladu navozuje 

TO JE BOMBA! 

 

Oucí, oucí, pakárny jsou furt 

Šklebani, šklebani dělaj jenom éééé 

 

Letos hrabou hrabičky všem 

To jsou kecy a hemzy jen 

Začalo to v Soumaráku 

SKONČÍ V PRAZE! 

 

Návštěvy jsou oblíbené 

Vždycky plavou po hladině 

Bylo to tu vážně skvělé 

TOŤ ZÁVĚREM! 



 

Máme se jak na zámku 

Ať to trvá věčně! 
 


