
Zdeněk  Svěr á k
Ja r o sl av  Uh l í ř

Do tohoto zpěvníku jsme dali písničky, které 
se ujaly. To máte jako s rostlinami. Zasadíte 
je a některé se ujmou, ale jiným se tak nedaří, 
i když je zaléváte a hnojíte všechny stejně. 
Neumíme skládat jen ty první. O tom, která 
zapustí kořínky a bude ozdobou záhonu, 
rozhodujete vy. Proto tu najdete takové trvalky 
jako Dělání, Když se zamiluje kůň a Barbora 
píše z tábora. Je jich na třicet. 

Zdeněk Svěrák  
a Jaroslav Uhlíř 
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Barbora píše z tábora
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Maminko, tatínku 
posílám vám vzpomínku 
z letního tábora 
Jistě víte, že vám píše 
vaše dcera Barbora

Strava se nedá jíst 
dneska byl jen zelný list 
polívka studená 
co v ní plavou místo nudlí 
číslice a písmena

Myslela jsem prostě, že 
budou různé soutěže 
slíbili bojovku 
pak jsme hráli vybíjendu 
na ovce a na schovku

Štefan, hlavní vedoucí 
chodí s naší vedoucí 
která je příšera 
scházejí se, líbají se 
u totemu za šera

Proč jsem se nenarodila 
o pár let dřív 
Dneska bych krásně chodila 
se Štefanem, co říká si Stýv 
Proč jste mě prostě neměli 
o pár let dříve 
Řekla bych: nebuď nesmělý 
líbej mě, Stýve

Závěrem dopisu 
ještě trochu popisu: 
ta bréca vedoucí 
je tlustá jak dvě normální 
oddílové vedoucí

Když běží po lese 
všechno na ní třese se 
užívá make upu,  
co na ní ten Štefan vidí 
to já prostě nechápu

Proč jsem se nenarodila…

P. S. je tady ještě 
Pošlete dvě tři sta 
jsem bez peněz dočista 
Pojedem do Písku 
máme v plánu zastavit se 
v jitexovém středisku

Když jsme se koupali 
všichni na mě koukali 
Je to tím, že možná 
v jednodílných plavkách už jsem 
už jsem prostě nemožná

Proč jsem se nenarodila 
nenarodila dřív…



4

Datel
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Když datel, doktor stromů 
se vracel z práce domů 
tu smrk mu hlásil naštvaně 
že prej ho píchá na straně

Ty, poslyš, milý smrku 
tebe buď bolí v krku 
a nebo píchá v podkoří 
jsme chudáci my doktoři

Datel, datel, datel 
léčí za pakatel 
Je to doktor lesní 
všechny nemoce sní

Choroby veškeré 
okamžitě sežere

I když ho zobák bolí 
jak léčil po okolí 
i když ho bolí hlavička 
a bodla by mu kávička

I když mu dobře není 
dá ucho k tomu kmeni 
neb když měl v Praze promoci 
všem stromům slíbil pomoci

Datel, datel, datel 
léčí za pakatel 
Je to doktor lesní 
všechny nemoce sní

Choroby veškeré 
okamžitě sežere
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Dělání
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Když máš srdce zjihlé 
když máš potíže 
tak dej cihlu k cihle 
těsto do díže 
Upeč třeba chleba 
postav třeba zeď 
žal se krásně vstřebá 
začni s tím hned teď 
začni s tím hned teď

Když máš srdce zjihlé 
když máš potíže 
tak dej cihlu k cihle 
těsto do díže 
Upeč třeba chleba 
postav třeba zeď 
žal se krásně vstřebá 
začni s tím hned teď 
začni s tím hned teď

Dělání, dělání 
všechny smutky zahání 
dělání, dělání je lék 
Dělání, dělání 
to nám úsměv zachrání 
dělání, dělání je lék

Upeč třeba chleba 
postav třeba zeď 
žal se krásně vstřebá 
začni s tím hned teď 
začni s tím hned teď

Dělání, dělání 
všechny smutky zahání 
dělání, dělání je lék 
Dělání, dělání 
to nám úsměv zachrání 
dělání, dělání je lék
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Hlupáku, najdu tě
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Někdo má hadry na těle 
někdo je nosí v hlavě 
Berme ten rozdíl vesele 
berme ten rozdíl hravě

Nadutec hloupost nese si 
důstojně jako páv 
Platí to v každé profesi 
švec, nebo doktor práv

Hlupáku, najdu tě 
tváříš se nadutě 
když lezeš na kutě 
když ráno vstáváš

Ať jedeš v kočáře 
a nebo na káře 
můj pyšný hlupáku 
tebe já znám

Sotva byl váš svět stvořený 
sotva byl váš svět stvořen 
Pustila hloupost kořeny 
pustila hloupost kořen

Rodina zdravých mamlasů 
valí se jako proud 
Jde s námi z časů do časů 
dá se s tím vůbec hnout

Hlupáku, najdu tě 
tváříš se nadutě 
když lezeš na kutě 
když ráno vstáváš

Ať jedeš v kočáře…
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Chválím tě, Země má
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Chválím tě, Země má 
Chválím tě, Země má 
tvůj žár i mráz 
tvůj žár i mráz 
tvá tráva zelená 
tvá tráva zelená 
dál vábí nás 
dál vábí nás

Máš závoj z oblaků 
Máš závoj z oblaků 
bílých jak sníh 
bílých jak sníh 
hvězdo má, bárko zázraků 
hvězdo má, bárko zázraků 
na nebesích 
na nebesích

Ať před mou planetou 
hvězdný prach zametou 
Dej vláhu rostlinám 
dej ptákům pít 
Prosím, svou přízeň dej i nám 
dej mír a klid

Dej vláhu rostlinám 
chválím tě, Země má 
dej ptákům pít 
tvůj žár i mráz 
tvou přízeň dej i nám 
tvá tráva zelená 
dej mír a klid 
dál vábí nás

Máš závoj z oblaků 
bílých jak sníh 
má bárko zázraků 
na nebesích

Ať před mou planetou 
hvězdný prach zametou 
Dej vláhu rostlinám 
dej ptákům pít 
Prosím, svou přízeň dej i nám 
dej mír a klid 
svou přízeň dej i nám 
dej mír a klid
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Každý den
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Každý den, každý den 
k svačině jedině 
jedině Pramen zdraví z Posázaví

Chcete ‑li prospěti 
dítěti bledému 
kupte mu Pramen zdraví z Posázaví

Výrobky mléčné 
to je marné 
jsou blahodárné 
a věčné

Výrobky mléčné 
to je marné 
jsou blahodárné 
a věčné

Výrobky mléčné…
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Kdyby se v komnatách
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K životu na zámku 
mám jednu poznámku: 
je tu neveselo, je tu truchlivo 
V ostatních královstvích 
nezní tak málo smích 
není neveselo, není truchlivo

Kdyby se v komnatách 
běhoun jak hrom natáh 
a na něm akrobati 
začali kejklovati 
Kdyby nám v paláci 
pištěli dudáci 
to by se krásně žilo 
to by byl ráj

Kde není muzika 
tam duše naříká 
tam je neveselo, tam je truchlivo 
Chtěla bych dvůr pestrý 
kde znějí orchestry 
pěkně naveselo, žádné truchlivo

Kdyby se v komnatách 
běhoun jak hrom natáh 
a na něm akrobati 
začali kejklovati 
kdyby nám v paláci 
pištěli dudáci 
to by se krásně žilo 
to by byl ráj

+
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Když je pěkné počasí
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Když je pěkné počasí 
pejsci vrtí ocasy 
vrtí kokři, vrtí chrti 
když je pěkné počasí

Když je pěkné počasí 
naše chytrá kočka si 
hřeje chlupy u chalupy 
když je pěkné počasí

Když je pěkné počasí 
vězni nechtěj do basy 
Pohovoří na nádvoří 
když je pěkné počasí

Když je pěkné počasí 
rádio to ohlásí 
Vysoký tlak a žádný mrak 
bude pěkné počasí
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Když se zamiluje kůň



19

Když se zamiluje kůň 
tam někde v pastvinách 
láskou hlubokou jak tůň 
tam někde v pastvinách 
Když se zamiluje kůň 
koňskou láskou 
zpívejte písničku 
pro jeho klisničku 
nechte ho jít

Když se zamiluje kůň 
tam někde v pastvinách 
láskou hlubokou jak tůň 
tam někde v pastvinách 
Když se zamiluje kůň 
koňskou láskou 
zpívejte písničku 
pro jeho klisničku 
nechte ho jít

Nejkrásnější zvíře 
zvíře pro rytíře 
jmenuje se kůň 
Važte si ho, lidé 
ať nám jich pár zbyde 
jmenuje se kůň 
jmenuje se kůň 
jmenuje se kůň

Slečna s bílou lysinkou 
tam někde v pastvinách 
bude brzy maminkou 
tam někde v pastvinách 
Vždyť se zamiloval kůň 
koňskou láskou 
hřívu si navlnil 
aby ji oslnil 
a cválá k ní

Nejkrásnější zvíře 
zvíře pro rytíře 
jmenuje se kůň 
Važte si ho, lidé 
ať nám jich pár zbyde 
jmenuje se kůň 
jmenuje se kůň 
jmenuje se kůň

Když se zamiluje kůň 
tam někde v pastvinách 
láskou hlubokou jak tůň 
tam někde v pastvinách 
Když se zamiluje kůň 
koňskou láskou 
zpívejte písničku 
pro jeho klisničku 
nechte ho jít 
Zpívejte písničku 
pro jeho klisničku 
nechte ho jít


