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Potichu, za tvými zády,
kufry kdosi šije tady.
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kufry kdosi šije tady.
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Kráčej cestou, co se zjeví,
kudy přesně, neřád poví.
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Nenásleduj, povím knižně,
stín jícnů, jenž vede svižně.
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Též s úsměvem na líci,
zahoď silnou rovnici!

Též s úsměvem na líci,
zahoď silnou rovnici!
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zahoď silnou rovnici!

Nikdo nejde, jak jsem slyšel,
na tu přilbu, odkud kašel.
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Každý vidí bez potíže,
před sebou ze křídy slíže.
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před sebou ze křídy slíže.

Odhodlej se, nebuď líným,
a směs norem nastav jiným.
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a směs norem nastav jiným.
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Silní krotí svoje mravy,
krabí končí vedle slávy.
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krabí končí vedle slávy.
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krabí končí vedle slávy.

Kudy dále získáš popis,
odpad je fajn, ne na zápis.
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Jdeš dlouho, něco tě zabolí,
potěší poleva v údolí.
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potěší poleva v údolí.

Jak se tvému týmu daří?
Je to zásek, všichni kouří.
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Je to zásek, všichni kouří.
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Je to zásek, všichni kouří.

Pak z rozcestí dál ještě víc,
Líba s kolem a třešni vstříc.

Pak z rozcestí dál ještě víc,
Líba s kolem a třešni vstříc.
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Líba s kolem a třešni vstříc.

Týme, připrav se, ólala,
na vodní zlo koukala.
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na vodní zlo koukala.

Týme, připrav se, ólala,
na vodní zlo koukala.

Moudro na závěr pomůže snad,
blízko Rýnu - býti v duši mlád.
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Před ním však odleva, jak praví deník,
pomsta se připojí, ty hledej ceník.
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