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Do tohoto zpěvníku se vešlo na čtyřicet písniček. 

To by v tom byl hrom, abyste si nevybrali 
aspoň pět kousků, které vašemu uchu zalahodí. 

Kdo chce veselou, tomu doporučujeme Saskou polku 
nebo Věruš. Dojímavým povahám by mohla přijít 
vhod Komu se stýská nebo Pámbíčku, stůj při mně. 
Eskymáček je zamilovaná věc. A pro matematiky 

tu máme Úsudkový příklad. 

V každém případě zpívejte s chutí, 
jinak to nemá cenu.

Jaroslav Uhlíř a Zdeněk Svěrák
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Když se městem vine řeka
je to dobré pro člověka
je to pěkné na pohled
v létě voda, v zimě led

Když se městem řeka vine
je to město hnedka jiné
ale v době povodně
lidé přijdou o hodně

Zpívám si zajíkavě
o městě na Vltavě
o řece, kterou kdysi
překlenul sám král

To město na Vltavě
to budu nosit v hlavě
až dojdu na kraj světa
nebo ještě dál

Když se městem vine řeka
rybář na svou rybu čeká
a já čekám na chlapce
na kamenné náplavce

Když se městem řeka vine
vzniká láska, a kdyby ne
připlave nám po vodě
necháme to náhodě

Zpívám si zajíkavě…

Město na řece
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Děti jdou ze školy domů
a jsou veselé
na obloze kvůli tomu 
krouží andělé

Děti jdou domů ze školy 
kolem poledne
na zádech nesou úkoly
a jsou nezbedné

Refrén:
Andělé, andělé, andělé
chraňte je na duši, na těle
zdá se mi, zdá se mi, zdá se mi
že jste moc vysoko nad zemí

Každý ať v hodinu polední
letovou hladinu zohlední
andělé, andělé, andělé
chraňte je na duši, na těle

Děti jdou ze školy domů
brašny nadité
vy si nad alejí stromů
jen tak plachtíte

Děti jdou domů ze školy
a jsou veselé
plňte své svaté úkoly
strážní andělé

Refrén:
Andělé, andělé, andělé…

Děti jdou ze školy domů
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Milé děti z mateřinky
proč vy máte v šatně skříňky
s barevnými obrázky

Děti:
Aby každý věděl přeci
kam si má dát svoje věci 
to jsou ale otázky

Mateřinky
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Čistě náhodou staneš se jahodou
čistě náhodou staneš se sovou
jako poštolky letíme do školky
k jídlu jsou vdolky s chutí malinovou

My jsme děti z mateřinky
my už nenosíme plínky
my už leccos víme
po obědě spíme

Donesly se ke mně zprávy
že nevíte, jak se zdraví
když se ráno přichází

Dobrý den a dobré ráno
to už máme vychytáno
to jsou ale dotazy

Čistě náhodou staneš se jahodou
čistě náhodou staneš se sovou
jako poštolky letíme do školky
k jídlu jsou vdolky s chutí malinovou

My jsme děti z mateřinky
my už nenosíme plínky
my už leccos víme, po obědě spíme

Ještě by mě zajímalo
proč je tady smíchu málo
proč se tady brečí

Kde jste tohle slyšel, pane
to je tedy neslýchané
to jsou jenom řeči

Čistě náhodou staneš se jahodou
čistě náhodou staneš se sovou
jako poštolky letíme do školky
k jídlu jsou vdolky s chutí malinovou

My jsme děti z mateřinky
my už nenosíme plínky
my už leccos víme, po obědě spíme
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Naší loukou hříbě pádí
rozum nemá, ještě ne
všichni maj to mládě rádi
je to hříbě ztřeštěné

Když ho zavoláte jménem
vůbec na to neslyší
dělá skoky nad terénem
dělá skoky nejvyšší

Refrén:
Nohy dlouhé, hříva krátká
je mu dobře, je mu hej
do očí jak do zrcátka
hříběti se podívej

Nechte hříbě, ať si pádí
nekroťte ho, občané
ať si užije své mládí
ať je nevycválané

Hříbě





Na pískovišti



Neboj se, Matýsku
máma je nablízku
můžeš si na písku hrát

Neboj se, Lucie
tady si užije
každý, kdo písek má rád

Refrén:
Ty naše úžasné tunely
vyústí až někde u Nely
když se s tím hodinu pachtíme
nesmíš je rozdupat, Jáchyme

Písek je nejlepší stavivo
nevadí, že hrad je nakřivo
každý den od pátku do pátku
popadnem kyblík a lopatku

Patriku, Patriku
s delfínem na triku
udělej rybník a hráz

Přidej se, Žaneto
nečekej na léto
teď je ten písečný čas

Refrén:
Ty naše úžasné tunely…
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Když je den na houby
houbaři zatroubí
halali, halali
všichni se s košíky
a taky s nožíky
do lesa navalí

Tady spinká holubinka
má růžovou hlavu
hele, hříbek, a má synka
liška žije v davu
liška žije v davu

Během této krátké písně
našli jsme tři bedly
i když jsou to jenom plísně
všechny jsme je snědli
všechny jsme je snědli

(parlando do hudby)
Ovšem kdo mi ničí nervy
jsou slimáci a červi
nohy to nemá, mozek to nemá
jak to, že ten primitiv
je u tý houby mnohem dřív

Na houby
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Možná, že červi a slimejši
jsou organizačně silnější
třeba mají pohotovostní oddíly
a dostávají pokyny, aby sebou hodili
a možná si k tomu potají
kusadlama zpívají

Myslíš takhle, že by zpívali:

Tady spinká holubinka
má růžovou hlavu
hele, hříbek, a má synka 
liška žije v davu

1. dítě: Do lišek já nelezu
2. dítě: Já je taky nemusím
Během této krátké písně
našli jsme tři bedly
i když jsou to jenom plísně
všechny jsme je sežrali
všechny jsme je sežrali



Zalévám květiny
*



Ještě nevím, co mám říci
až se zítra budou ptát
jestli sednu za stroj šicí
nebo půjdu studovat

Ještě nevím, co mám říci
poraď mi s tím, Sibylo
asi budu zahradnicí
to by se mi líbilo

Zalévám květiny
s nimi bude svět jiný
zalévám květiny
pro města i dědiny
Kdo chce žít s růžemi
pomoci může mi
Zalévám růžové území

Tomu říkám povolání
přátelit se s kytkami
petrklíč mi říká paní
kopretina tyká mi

Bude ze mě zahradnice
růží není nikdy dost
zasadím jich na tisíce
dobrým lidem pro radost

Zalévám květiny…


