
    ÓDA PRO ALLU II. 
 

Proud moči ví, že ho kámen zastaví,   Spirituál kvintet 
ví, že ho zpomalí čas.      Nejdelší vlak 
Ledvina ví, že ten proud zleniví    C dur 
a prostata prodlouží čas. 
 
Záchod studený a venku čeká dav, 
Děláš, co můžeš a nic. 
Nedá a nedá si poručit chuj, 
holt to chce čas, nic víc. 
  
Toho ses vždy bál 
na dlažkách abys teď stál, 
máš pocit, že ledvin šestnáct teď máš, 
když více piva sis dal. 
 
 
Už je to tady, je to tu,      Suchý, Šlitr 
Pavel se dožil šedesátky.     Kamarádi 
Utekla voda, utek čas      C dur 
a když se podíváme zpátky. 
 
Co všechno zažil a kde byl 
tak toho času bylo málo. 
Ať pevnou nohou vykročí 
hledat, co by se ještě dalo. 
 
A během těchto mnoha let 
se Pavel velmi málo chmuřil, 
ačkoliv kolem bláznil svět, 
bolševik beznadějně zuřil. 
 
Osud mu totiž nadělil 
čtrnáctku dobrejch kamarádů, 
s těmi se život snáze žil, 
ať už byl vpředu nebo vzadu. 
   



Náš Petr Kopp je z Hostivic, stal se z něj pamětník. Greenhorns 
Je sečtělý, je knihomol a žádný záletník.   Rok 49 

Den ranním tiskem začíná a s knihou pak jde spát, Ami 
ten Petr Kopp, co zrodil ho rok třiapadesát. 
Den ranním tiskem začíná a s knihou pak jde spát 
ten Petr Kopp, co zrodil ho rok třiapadesát. 
 
Deset let rychle uběhlo a jsme tu zase zpět, 
dál na kole je projezdil a objevoval svět. 
Maďarsko, jižní Anglie, Alsasko, Mazury 
a krom toho ten dobrodruh dál chodí na tůry. 
Maďarsko, jižní Anglie, Alsasko, Mazury 
a krom toho ten dobrodruh dál chodí na tůry. 
 
 

Čtrnáctka na kůru, haleluja,      Nohavica 

v andělském mundůru, haleluja,     Andělé na kůru 

vám nebe zahraje, haleluja,      C dur 
než večer dozraje, haleluja. 
 

Oni totiž bez legrace, haleluja, 
mají svoje informace, haleluja, 
a vědí tedy o člověku, haleluja, 
jakého dožívá se věku, haleluja. 
 
Andělé na kůru, haleluja, 
dnes nejdou na tůru, haleluja, 
maj´ lepší zábavu, haleluja, 
no, tohle oslavu, haleluja. 
 
JiBlaJiMi, JiBlaJiMi, DuNeSouMa  Vlasta Burian 

jeblo-li mi co nám asi donesou.   Bylo-li by libo papirosku, 
Jeblo-li mi, nejeblo mi nic nenesou           bylo-li by libo čaj 
JiBlaJiMi, DuNeSouMa, tak co s tím.   D dur 
 

JiBlaJiMi, jeblo-li mi  JiBlaJiMi, 
DuNeSouMa copak donesou. 
   



Nebojte se, nejeblo mi  JiBlaJiMi, 
DuNeSouMa, to je přece jasná věc. 
Jirka, Blanka, Jirka, Michal DuNeSouMa 
donesou a nebude to jenom čaj. 
 

JiBlaJiMi, jeblo-li mi  JiBlaJiMi, 
DuNeSouMa copak donesou. 
JiBlaJiMi, jeblo-li mi  JiBlaJiMi, 
DuNeSouMa copak donesou. 
 
Tárara,....        Suchý, Šlitr 
Sluníčka, sluníčka       Sluníčko 

velká či maličká       D dur 
visíte tu na zdi 
v ceně za tři Mazdy 
Mazda tě zajede. 
 

Tárara,..... 
Všude kam jdeš koupíš jedno 
za eura či koruny, 
velké. Malé, nebo střední 
kulaté jak meruny. 
  

Počítáš je při večeři 
nebo taky k snídani. 
Svítí na zdi bez ustání, 
kolik je jich, kdo to asi ví. 
 
 

Velitel Miloš nás žene skrz vesnici,   Generál Laudon 

velitel Miloš nás žene skrz ves.    G dur 
Má helmu na hlavě, nejede bezhlavě, 
velitel Miloš jede jak král. 
Z domova důchodců, na hrob, pak kriminál, 
velitel Miloš nás žene jak pes. 
 
Stůj, kdo tam? Čtrnáctka. Jaká? TAKová. Kam jede? 
Do kraje. Jakého? Rozličného. 
   



Rozličný, rozličný, ten máme nejradši, 
deštivý, slunečný, pole a sad. 
Milíčeves, Jičín, to máme nejradši, 
Chlum a Cidlinu, kostel i hrad. 
 
 

Že kočka není pes,     Presley, Suchý 
že včera není dnes,     Co je to láska 

že Zdena není Karel     G dur 
a Jana není pes, 
to každý zná, to každý ví. 
 

Že kočka není pes, 
že kdysi není dnes, 
že Kužel není jehlan 
 klobouk není fez, 
to každý zná, to každý ví. 
 

My sešli se tu dnes, 
čtrnáctka, kočka, pes s dárky i bez. 
 
 

Už ti Vráťo, není dvacet let,    Zmožek 
už ti není ani třicet pět,     Už mi lásko není dvacet let 
čtyřicet, padesát a ještě víc,    D dur 
dlouhý čas uběh´ od neštovic. 
 

Život mnohé vzal, však také dal, 
hodně srandy s námi užíval, 
sedmdesát pět – no co to je, 
ať to číslo běží do háje. 
 
Čas všechny strasti, slasti dávno vzal, 
ty se čtrnáctkou čile táhneš dál. 
Vždyť všechna piva nejsou dopita, 
tak ještě nehaž flintu do žita. 
 
Čas všechny strasti, slasti dávno vzal, 
ty se čtrnáctkou čile táhneš dál. 
A když piva dopita jsou na stole, 
tak jdeme k pultu píti vesele. 
 



Jedna, dvě, tři, třicet let rock,   Bill Haley 
čtyřicet, padesát, šedesát krok   Rock around the clock 
sedmdesát, to je skok,     C dur 
rok, skok, rok, rok, rok. 
  

Byla jedna holčička, 
teď už je z ní babička, 
porodila duo dětí, 
teď už s vnukem na vzduch letí, 
roky kráčej dlouhým krokem dál. 
 
Roky letí, roky plynou, 
stárnou děti, buňky hynou, 
rok co rok na sebe civíme, 
že stárnem, ani nevíme, 
ať ty roky kráčej, jak chtěj dál, 
se čtrnáctkou kdo by se jich bál. 
 
 

Ta naše Alla, Alla, Alla své uši, nosy, krky ráda má, Mládek, Linda 

tahleta Alla, Alla, Alla za svoje ORL cokoliv dá,  text Ivče 

říkáme Allo, ty naše doktor obětavá,    C dur 
díky tobě je Čtrnáctka stále zdravá, 
ta naše Alla, Alla, Alla, co dělat svou profesi prostě ráda má. 
 
Ta naše Alla, Alla, Alla ta svá vnoučata prostě ráda má, 
tahleta Alla, Alla, Alla za svoje vnoučata cokoliv dá, 
říkáme Allo, ty naše babčo starostlivá, 
na tvém klíně pro děti vždy místo bývá, 
ta naše Alla, Alla, Alla, co dělat své potomky prostě ráda má. 
 
Ta naše Alla, Alla, Alla, ta svou Čtrnáctku prostě ráda má, 
tahleta  Alla, Alla, Alla za svoji Čtrnáctku cokoliv dá, 
říkáme Allo, ty naše holka znejmilejších, 
přejeme ti zdraví, štěstí a stálý smích, 
ta naše Alla, Alla, Alla, co dělat svou Čtrnáctku prostě ráda má! 


