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Něco Ti dám
a co to bude
stříbrné necul se 
a ktomu zlaté vůbec nic
v nijaké škatulce.

(I.Wernisch)

Proměníme záda v hada
dlouhého velice.
A na zádech černá čára
dlouhá klikatice.

Syčím, dělám sssssss
nekřičím, dělám sssss.

Záhada hladké kůže hadí
je vysvětlena,
kudy chodí tudy sami sebe hladí
neodřou si kolena
Syčím …..

/:Stévie je sladká planeta,
která vyrůstá z té naší.
Na pohled oholená kopřiva,
která nepopálí.:/

/:Sladkou sílu má, 
sladkou sílu má,
třista větší krát
jak cukr.:/

Jednou možná v půlce zmrzlin,
laskonek a štrůdlů,
nenajdete zrnko cukru,
nenajdete, zrnko cukru.

/:Stévie je sladká planeta,
která vyrůstá z té naší.
Na pohled oholená kopřiva,
která nepopálí.:/

Stévie je sladká planeta,
která vyrůstá z té naší.

(J.Dvořák)

Rašeliník

/:Půl živý, půl mrtvý, 
kdo to o sobě může říct:/ 3x
aniž by lhal?
/:Půl živý, půl mrtvý, 
kdo to o sobě může říct:/ 2x
aniž by lhal?

/:Houpe se houpe,
pod každým krokem:/4x

/:A kdo tudy musí přejít 
má se co bát o život.
Ani stopa nezůstane
jen pár bublin…:/ 2x

Ra-še, ra-še, ra-še, ra-še….
Půl živý, půl mrtvý.
Ra-še, ra-še, ra-še, ra-še….
Půl živý, půl mrtvý.
Kdo to o sobě může říct.
Ra-še, ra-še, ra-še, ra-še…….
Rašeliník!

(J.Dvořák)

Koleda jde pro tebe Juro!
Co si vezmeš na sebe Juro?
Beranici s ušima
v tý ti nebude zima.
Obuju si dědečkovi papuče,
v papučích to nezebe a netluče.

Koleda jde …..
Rukavice košili,
o tu se psi pobili.
Obuju si ….

Koleda jde …..
Zašívaný kaťata,
v těch má kočka koťata.
Obuju si ….



Hoši, hola, kde jste který?
Holky půjdou s náma.
Tam v té zemi v Izraeli
veliká je sláva.
/:Narodil se Ježíšek
na seně a slámě,
donesme mu kožíšek 
a také jeho mámě.:/

Hoši, hola kde který jste?
Anděl hvězdy věší.
Že tam v té zemi Judejské 
všechen lid se těší.
/:Z pacholátka malého,
všeho lidu krále.
Pějme matičce jeho
i jemu pastorále.:/

Hoši, hola kde který je?
Pojďme do Betléma.
Zeptáme se Marie,
zda Ježíšek smí s náma.

/:Na trnky a na jablíčka,
na hrušky a slívy.
Pustí-li tě tvá matička?
Náš Ježíšku milý.:/

Raduj se, všechno stvoření,
radost nová,
z Krista Pána narození,
radost neslýchaná.

Jasnost blesku nebeského,
radost nová,
posel z života čistého, 
radost neslýchaná.

/:Kristus Pán se narodil:/
/:po koledičce chodil:/

/:Chodil po ní celý den:/
/:Chodil po ní celú noc:/


