Granátka 3. 11. 2001

Óda na radost
Máme radost velkou radost,
vítáme Tě tady.
Každý rok se rozrůstají
naše skromné řady.
Naše řady utěšeně
každým rokem rostou.
Chůzi máme ještě pevnou,
mysl však již prostou.
Neboj se, že nezažiješ
nikdy chvilku krásnou.
Nesmíš si však zapomenout
vzít Viagru spásnou.
Máme radost velkou radost,
že k nám přibyl kamarád.
Brzy poznáš slasti těch,
co je jim už šedesát..

Teď už jsi laureát
co si chceš ještě přát
paměti budeš psát.
Teď když jsi laureát
na všechno můžeš srát.
Ó pivo pěnivé, ó ženy mámivé
pochody dálkové
i když jsi laureát
měj stále rád.
Měl jsi práci, měl jsi atom
měl jsi všechno tralalala
kašli na to, co je na tom
užívej si tralalala.
Ó pivo pěnivé, ó víno perlivé
dál budeš míti rád
i přes svých šedesát
budeš mít rád budeš mít rád.

Proč bychom se netěšily
Vráťa ještě sílu má, sílu má.

Přejme mu, ať pouť budoucí
vesele dál uhlídá, uhlídá.

Proč bychom se netěšili
když máš život stále rád, stále rád.
Když jsi zatím stále schopen
na záchodě vstoje chcát, vstoje chcát.
Jenom ten jest v pravdě šťasten,
kdo si svůj věk užívá, užívá.
kdo si svůj věk užívááááá!

Marjánka

10. 11. 2001

To jste lidi neviděli
takovýho Plouba
Jeho koule nablýskaný
Čtrnáctky jsou chlouba.
Velvary, Velvary
Kde jsou mý tolary?
Tolary jsou v prdeli
Nemáme co pít!

Rok třiapadesát

Na hrázi 22. 3. 2003

Náš Petr Kopp je z Hostivic
stal se z něj pamětník
Je sečtělý, je knihomol a žádný záletník.
Den ranním tiskem začíná
a s knihou pak jde spát
Ten Petr Kopp co zrodil ho rok třiapadesát.

Rád na cesty se vydává
do Irska je to skok.
On jel tam jak vlk samotář
ochutnat tamní mok.
Ta whisky v množství rozumném
tříbila jeho um.
A příjemně tak přežil rok devadesát sedum

Tři roky na to rozhodl se
do Skotska zajet
Když na cestu se vydával
bylo jich už deset
A jak si to tam užíval
kdo ví to nejvíce
Než přátelé co byli s ním
v roce dva tisíce

A vloni si zas osedlal
nový velocipéd
On Pobaltí jel poznávat
všechny země tam zhléd
Dvacet jich kola šlapalo ,
byla to zábava
Tak pomalu se překulil
rok dva tisíce dva

Teď přichází rok významný, zas pozná světa kus
Do Bretaně s ním pojede už celý autobus
Zas ten náš milej knihomol pach dálek zavětří
Tak na Tvých krásných padesát v roce dva tisíce tři!

Černá Louže

15. 11. 2003

Zdráv buď, ó, pane náš,
lid Tvůj tě vítá
Dlouho jsme, dlouho toužili
Nám blaha den svítá.
Všechno se veselí
poctu Ti vzdává
Našemu pánovi
čest buď a sláva
Sláva
Sláva
Sláva
Sláva!
Milostiv budiž k nám,
náš pane jasný,
Dlouho vládni nám
Slavný a šťastný!

Ať sportuješ či pleješ sad
Máš na kolena pozor dát
Zde ochrana je výtečná
V Tvém věku nijak zbytečná.
Ó Pane , ó Pane,pane náš ó Pane náš
I když jsi ještě mladý tvor
Přec nezatracuj suspenzor
Ten Tvoje mužství ochrání
A nepřineseš zklamání.
Ó Pane , ó Pane,pane náš ó Pane náš
A chceš-li jíti s dobou dnes
Navlékni tento mužný dres
Ten povzbudí Tě k výkonům
Vymkneš se zemským zákonům.
Ó Pane , ó Pane,pane náš ó Pane náš
Chceš-li si ruce uchovat
Když budeš dům zvelebovat
Tak rukavice navlékneš
Žádné práce se nelekneš.

Ó Pane , ó Pane,pane náš ó Pane náš
Ó Pane náš a příteli,
aby tvé oči viděly
zde tyto brýle chránící
projdeš s nimi i vánicí.
Ó Pane , ó Pane,pane náš ó Pane náš
Teď hluk je všude nadměrný
A někdy zcela příšerný
Když dáš chrániče do uší
Ani čtrnáctka Tě neruší.
Ó Pane , ó Pane,pane náš ó Pane náš
Když na kolo si nasedneš
A kamkoli se rozjedeš
Teď máš na hlavě ochranu
Už nejsi dárcem orgánů.
Ó Pane , ó Pane,pane náš ó Pane náš

Hrabětice

6. 11. 2004

Zlatá píseň
Žluté stránky ty jsou jako ze zlata
Když je mám,je má paměť velmi bohatá
Když je užívám, sám už nebývám
Ke mně do pokoje vstoupí celý svět.
Ref.: haf, haf..
Tvoje zlatá Věra celá v hedvábí
Tvoje blondýnka hned všechny přivábí
Můžeš klidný být, nemusíš furt bdít
Pro ní vždycky budeš jen Ty jediný.
Ref: haf, haf..
Naše prdelky jsou jako ze zlata
Ať je velká, malá nebo chlupatá
Vím že rád je máš, rád je fotíváš
Když si mezi kamarády užíváš.
Ref: haf, haf..
I tvůj Noris srst má jako ze zlata
Občas prožene se hnojem, to je na tata

Je snad víc než syn, měl bys ubrat plyn
Jsou tu kamarádi, žena Tvá.
Ty jsi naše zlato, s Tebou sranda stojí za
to
Norisovy fotky jsou Tvou denní potravou.
Tak pojď, jdeme na to,
zapijem to všechno zlato
Ať Ti další roky jdou
jen s malou námahou.
Haf haf.

Na Slamníku

12. 2. 2005

Zuzano
Zuzano, chcem ti dneska několik vět
A ne jenom jednu větu vyjevit
Zuzano, na pódiu svoje jméno
Z modrých ptáků vysázeno můžeš mít
Protože tvé jméno Zuzana
Z písíčka nás zdraví od rána.
Ať se stmívá nebo svítá Zuzana
Z monitoru všechny vítá Zuzana
Posílá nám zprávy skvělé
Co se na Čtrnáctce mele,
Ať ti múza stále slouží,
Zuzano, Zuzano, Zuzano.
Po té co si s počítačem vyhraje
Bez mrknutí oka pivo vysaje
Zařídí vše víme předem
Kam na kole v létě jedem
Sláva, sláva,
Zuzano, Zuzano, Zuzano.
Posílá nám zprávy skvělé
Co se na Čtrnáctce mele,

Ať ti múza stále slouží,
Zuzano, Zuzano, Zuzano.
Po té co si s počítačem vyhraje
Bez mrknutí oka pivo vysaje
Zařídí vše víme předem
Bez ní nikam nevyjedem
Sláva, Sláva,
Zuzano, Zuzano, Zuzano.

Hostivař

22. 10. 2005

Petěrburg
Od mala mi do hlavy vtloukávali,
abych si čistil chrup
A já čistil kartáčkem masíroval
nezbyl na něm chlup
[:Zubní pasty vyplácal vagón celý
co bylo platno, zuby se vytrácely
náhle vidím, že v úsměvu mi nezbyl
ani jeden zub:]
Každý večer když si mám zuby čistit,
padá na mne žal
Kde jsou ty časy, kdy jsem i kůrku chleba
lehce rozkousal
[: Zuby moje si zubní kněžna vzala
vše co se dalo, mi z huby vytrhala
kaše lepí na moje dásně holé
čert aby to spral :]
Nad posledním zubem kleště skřípou
v záři červánků
Ach moje zuby široširé trosky
maj´ na kahánku

[: Huba prázdná nerozkouše ani hovno
vy jste tím vinna, Naděždo Ivanovno
vy jste vinna, že moje bílé zuby
jsou teď ve džbánku:]

Woodstock

16. – 18. 6. 2006

Ratibořské Hory

Woodstock 2006
Známky staroby
Chtěj žrát útroby
Kopneme je do prdele
spadnou do vody

Povídám jí milá
půjdem do školy
ona vole, na to seru
učit ty voly

Ref: Já svůj věk tak rád mám
Je to života flák
A z tý velký lásky, narostly mi vlásky
Stal se ze mne hipísák

Ref: A já ji tak rád mám
Je to života flák ..
Povídám jí milá
jedem do Uher
je-li středa nebo čtvrtek,
sama si přeber
Ref: A já ji tak rád mám
Je to života flák…
Karibik Tě volá,
vábí Asie
Na Vánoce přece v Praze
nikdo nežije
Ref: A já ji tak rád mám
Je to života flák…

Dnes je kopni do prdele
Hleď si Zuzanky
Ref: A já ji tak rád mám…

Povídám mu milý,
šampáňo mi sežeň
on si mumlá furt to svoje
pak se, vole, vožeň
Ref: A já ji tak rád mám…
Povídám mu vole
hezký břicho máš
pivo dělá hezká těla
to snad, vole, znáš
Ref: A já ji tak rád mám…
Notebook, Eurotel
Tvoje milenky

Stál tam u prkna,
kreslil Avii,
kopl jsem ho do prdele
skončil v Koreji
Ref: A já ji tak rád mám…
Povídám mu Kocko,
těžký bágl máš
a on na to, to se nediv
když tam cihlu dáš

Kociáne, Kocko
dneska už to vím
že na zuby je jen Naďa
a ne Thymolin

Ty Chapadlo náš,
malý nástroj máš
vyndáš ho a hraješ na něj
když náladu máš

Ref: A já ji tak rád mám…

Ref: A já ho tak rád mám …
Přirozená čísla
nadpřirození
tvorové teď přišli slavit
Tvoje zrození
Ref: A já ho tak rád mám …
Známky staroby
chtěj žrát útroby
kopneme je do prdele
spadnou do vody

V Ratibořských Horách
lítaj talíře
a ufouni gratulanti
to je k nevíře
Ref: a já ho tak rád mám …

Ref: A já ho tak rád mám …
Přirozená těla
nadpřirození
ve Woodstocku jdeme slavit
Vaše zrození uáááááááááááááááá

Narozeninový grupáč

Ratibořské Hory

8. – 10. 6. 2007

Nevyžádaný text
Když se JiMi vrací z cest
Spěchá pro klíč číslo šest
Na šestce je vždycky papír celý den
Na mísu si sedne rád
Proč však k čertu nejde srát
Pravidelná stolice je jenom sen
Když se vrací z divadla
Pod kabátem nemá zbla
Ani černé dámské prádlo spodní
Se sochou chtíč ukájí
Doma ho pak čekají
Sodomie, maso v posteli i pod ní
Nejlepším mu domovem
Hřbitov, krchov čert to vem
V prdeli jsou všechny jeho naděje
Kdo se na něj bude smát
Teď když je mu šedesát

CELÁ ČTRNÁCTKA JE RÁDA, ŽE TU JE
SE ČTRNÁCTKOU SE JEŠTĚ DOST NASMĚJE!

Karel IV. U Karla IV.
23. 10. 2007

Karel IV.
Ten první Karel Hála je
On prodírá se mlázím
Prý má přetěžkou kabelu
A Matylda s ním hází
Ten druhý Karel Štědrý je
I když má malý stan
A třetí nejznámější – Gott
Nesnídá nikdy sám
Nejlepší z Karlů, které znám
Je ale Karel Čtvrtý
Je dlouhý jako Provázek
A kytarou to vrtí

Ten pije pivo s Ivankou
A někdy taky bez
A tenhle Karel náhodou
Má hrozně rád i jazz.
Čtrnáctka, když je v hospodě
Je Karel v dobré pohodě
A do zpěvníku potichu se noří
A pak se chápe nástroje
A vsedě nebo vestoje
Zahraje Suchého a sál blahem hoří
A melodie krásné
Se linou hospodou
Že Šlitr ani Ježek
To lépe nesvedou
A chybí mu ta jistota
Zda nešišlala Babeta
Klementajn v modrých punčochách teď chodí

Hledá bar Honolulu v tmách
Margaret plave, neví jak
A věší fangle na lodi v poschodí
Vítr se pouští prohání
Karel s kloboukem na skráních
Se tmavomodrým světem líně plaví
Ať ještě dlouho bude hrát
Náš Karel ďábel z Vinohrad
My všichni připijem na jeho zdraví!

Andělka

26. 3. 2008

Óda pro Allu
Až zítra ráno v pět mě k stolu posadí
stakan vodky jen cár papíru nahradí
a tužku vrazí mi, to abych dostal ze sebe
tu gratulaci jen Allo pro Tebe
tu gratulaci jen pro Tebe.
Až zítra ráno v pět přijde ke mně šéf
co už jsem sesmolil, já potit budu krev
ať píšu, jak píšu, samou stupiditu
oslavnou ódu bez veršů a bez vtipu
jen nudnou ódu bez vtipu.
Až zítra ráno v pět řeknou, už to vybal
Škoda všech oslav, kdy jsem Ti nenaslouchal
Ještě maily projedu a znova počtu si
Na Tvé verše rád Allo vzpomenu si
na Tvoje verše rád vzpomenu si.

Hlava prázdná, nevymyslím ani hovno
vy jste tím vinna KoAllo Ivanovno
vy jste vinna, že kvůli bídným veršům
křičím ze spánku
Až zítra ráno v pět tužku dohryzám
a papír obrátím, já spásný nápad mám
tak odlož skalpel svůj
a dobrou radu slyš
jestli chceš ódu k světu,
sama si ji napiš
Sama si ji, Allo, napiš!

Janov nad Nisou

28. 8. – 30. 8. 2009
Krásné Jizerky krásné

Harmony

26. 3. 2010
Šestnáct Ledvin

Proud moči ví, že ho kámen zastaví
Ví, že ho zpomalí čas
Ledvina ví, že ten proud zleniví
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
R: Toho ses vždy bál
Na dlažkách abys teď stál
Máš pocit, že ledvin ŠESTNÁCT teď máš
Když více piva sis dal.
Nezoufej milý, to nezkrátí věk Tvůj
Dál novým cílům jdi vstříc
Dál chlastej, vylučuj, nezachmuř líc
Jen času chce to víc.

R: Toho ses vždy bál
Na dlažkách abys teď stál
Máš pocit, že ledvin ŠESTNÁCT teď máš
Když více piva sis dal.

Řevnice

14. 4. 2012
Pavel a kamarádi

Už je to tady, je to tu
Pavel se dožil šedesátky
Utekla voda, utek čas
A když se podíváme zpátky
Co všechno zažil a kde byl
Tak toho času bylo málo
Ať pevnou nohou vykročí
Hledat coby se ještě dalo
A během těchto mnoha let
Se Pavel velmi málo chmuřil
Ačkoli kolem bláznil svět
Bolševik beznadějně zuřil
Osud mu totiž nadělil
„ČTRNÁCTKU“ dobrejch kamaráádů
S těmi se život snáze žil
Ať už byl vpředu nebo vzadu.

Pan Vašek Pauk ho naučil
Jak správně chodit na kamzíky, vá vá vá
Když na slovenských horách nás
On učil v krčmách leštit kliky vá vá vá
A s Vlachama to táhl snáz
A Michl další z toho spolku vá vá vá
Kreslil nás všechny a pak zas
Jak Pavel v Pekle tančí polku vá vá vá

A bylo s námi veselo
My zpívali jsme Žížaličky vá vá vá
A Pavel v tanci předváděl
V pohorkách elegantní kličky vá vá vá
Vždy v dubnu s námi posvačil
V zahradě elegantní vilky
Člověk se divit nestačil
Jaké to byly krásné chvilky

padamadada......
vá vá vá
padadadádá......vá vá vá

A zatím kolem běžel čas
Nastaly nové souvislosti
A tak jsme s Tebou tady zas
Ve Tvojí milé společnosti!
Vždy v dubnu s námi posvačil
V zahradě elegantní vilky
Člověk se divit nestačil
Jaké to byly krásné chvilky
A zatím kolem běžel čas
Nastaly nové souvislosti
A tak jsme s Tebou tady zas
Zapijem nové skutečnosti!!!

.

Hráz věčnosti, Sobín

16. 3. 2013

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

On do Yorkshiru pevně si v pedálech vykročil
Ač je to země nádherná, málem se rozmočil
V Itálii se vysušil, byl skoro jako troud
Však přesto stále vyráží na cesty z rodných
hroud.

Švédsko to byla brnkačka, on všechno
dobře zvlád´
Švýcarské hory zdolával, jako když býval
mlád.
V Holandsku s větrem o závod, na helmě
tulipán
Belgickým kopcům ukázal, kdo je tu
vlastně pán.
A Lucemburskem prolétl jak vítr
v podhradí
Už těšil se na moselské, co duši pohladí.
Navzdory dálkám, únavě nám každý večer
hrál
To Johann Sebastian Bach by nikdy
neustál.

Ať můžeš s námi hodně dlouho jezdit, pít a
hrát.
Na Tvých kulatých šedesát připije každý
rád.
Teď sešli jsme se v mezičase oslavit Tvůj
Co je to šedesát?
Na Tvých kulatých šedesát připije každý
den.
A těšíme se, že zas spolu do Taur pojedem. rád!

.

Polesí

12. 10. 2013
Andělé na kúru

Haleluja, haleluja
Čtrnáctka na kúru haleluja
V andělském mundůru haleluja
Vám nebe zahraje haleluja
Než večer dozraje haleluja
Oni totiž bez legrace halaleluja
Mají svoje informace haleluja
A vědí tedy o člověku haleluja
Jakého dožívá se věku halelujá
Vladimír nám řídí trasu
od svítání do svítání
Nenechá se opít pivem
a nesnese odmlouvání
Zajistí nám výlet, Stezku
napíše vše do emailu
A to vše rychlostí blesku
Popíše tu do detailu

Oni to o něm vědí
Andělé co tu sedí
V bělostném hábitu
Hold vzdávají mu tu haleluja

.

Andělé na kúru haleluja
Dnes nejdou na tůru haleluja
Maj´ lepší zábavu haleluja
No, tuhle oslavu haleluja
Nataša ta vaří, peče
Pro Vláďu i pro Čtrnáctku
Odhodila berle, běhá
Nosí cukroví na tácku
Lžičkami to bezva umí
Každý na to jenom čumí
Se čtyřkou jídává kaše
Ale už je stejně naše.
.
My to o Tobě víme
A dnes Tě oslavíme
Má milá Natašo
Děláš to charašo haleluja

.
Andělé na kúru haleluja
Dnes nejdou na tůru haleluja
Maj´ lepší zábavu haleluja
No tuhle oslavu haleluja
Mirek sjezdil zeměkouli
Nedojel však do Damašku
Stejně ale nejraději
Jezdí domů na Aljašku
Vytáhne si koláč z trouby
A jede tam sbírat houby
Na sněhu pak v Italii
Nohy se sněhem se snoubí
.
My to o Tobě víme
A dnes Tě oslavíme
Náš milý Škrabálku
Dej roky na pálku haleluja

Svatý Zdenek, svatý Ivan, svatá Alla
Dají Vám kvíz, zhodnotí ho
Nebude to halabala
My výsledky Vám spočteme
Svůj um ukažte nám
A dostati se můžete
No hádejte kam haleluja
Haleluja, haleluja
Uzavřen je veliký kvíz
Poslaný nebeskou cestou
Dobře jste se ukázali
Jen jedna s odřenou vestou
Tož tedy vítejte
S námi se napijte
Jsou tu plné žleby
V Čtrnáctkovém nebi haleluja.

Andělé lítají haleluja
V nebi Vás vítají haleluja
Tak ať nám dobře je haleluja
Na cestě do Ráje haleluja
Haleluja haleluja halelujáááá

.

Srbsko

6. 12. 2014
JIBLAJIMI

JiBlaJiMi ,JiBlaJiMi ,DuNeSouMa
jebloli mi co nám asi donesou
Jebloli mi, nejeblo mi nic nenesou
JiBlaJiMi ,DuNeSouMa tak co s tím
Ref: JiBlaJiMi jebloli 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

Ref: JiBlaJiMi jebloli mi JiBlaJiMi
DuNeSouMa copak donesou

JiBlaJiMi jebloli mi jebloli nám
stejně na zdraví jim budem všichni pít

Dušák, Neuman, ová, Souček a Martina
DuNeSouMa donesou a budem pít

Ne Bla mu Jí Ma Ji Sou dek naražený
Ne Du Ma Ji oslavenci jsou

27.9.2015

Mladotice
Milošovo
Velitel Miloš nás žene skrz vesnici
velitel Miloš nás žene skrz ves
má helmu na hlavě
nejede bezhlavě
velitel Miloš jede jak král
Z domova důchodců, na hrob, pak kriminál
Velitel Miloš žene nás 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
Cesty podnikáme, pečeme se, mokneme
Ať jsou jakékoli, všechno bereme

Náš velitel Miloš dopije dvanáctku
Žene nás do polí na cestu v les
Ať prší, ať sněží, co na tom záleží
Velitel Miloš je na nás pes.

.

Pavaon, Prosek

14. 10. 2015
Naďa a sluníčka

Sluníčka, sluníčka
Velká či maličká
Visíte tu na zdi
V ceně za tři mazdy
MAZDA TĚ ZAJEDE
Tararrararára ….
Všude kam jdeš, koupíš
jedno
Za eura či koruny
Velké, malé nebo střední
Kulatý jak meruny
Počítáš je při večeři
Nebo taky k snídani
Svítí na zdi bez ustání
Kolik je jich, kdo to asi ví?

Nikdo neví,
nemá zdání
Tolik prstů
není v dlani
Až zas někam
pojedeme
V zimě nebo
na léto
Zase si to
slunce koupíš
Zas ho koupíš
Zas ho koupíš
Zas ho koupíš
Zas ho koupíš
TAK JE TO!

.

Lhota

16. 7. 2016
Že kočka není pes
Že kočka není pes
Že včera není dnes
Že Zdena není Karel
A Jana není pes
To každý zná,
to každý ví
Že kočka není pes
Že kdysi není dnes
Že kužel není jehlan
A klobouk není fez
To každý zná,
to každý ví
My sešli se tu dnes
Čtrnáctka kočka pes
s dárky i bez

Že život rychle plách
Čas toho hodně splách
Šedesát není třicet
Sedumdesát přišlo kách
To každý zná, to každý ví
Zdenka kočka a pes
Kdopak nám sem vlez
Karel se svými sedmi křížky
Jana a Tvůj pes
My všichni sešli jsme se dnes
Jednu však radost mám, trasu Čtrnáctku
mám, neslavím sám.

.

Třebenice

9. 11. 2016
Už Ti, Vráťo, není dvacet let

Už Ti, Vráťo, není dvacet let.
Už Ti není ani třicet pět
čtyřicet, padesát ještě víc
dlouhý čas uběh´ od neštovic.
Život mnohé vzal, však také
dal
hodně srandy sis s náma
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 nehoď 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.

Ferdinanda

6. 2. 2018
Roky letí

Jedna dvě tři třicet let rock
Čtyřicet padesát šedesát
krok
Sedmdesát
to je skok
rok skok rok rok
Roky letí, roky plynou
Stárnou děti, buňky hynou
Rok co rok na sebe civíme
Že stárnem, ani nevíme
Roky kráčej dlouhými
Kroky dál
Bylo jedno pěkné děvče
Mělo rádo balet, pěvce
Ňáká kačka na to padla
Vodilo nás do divadla
Klub mladých diváků kráčí dál

.

Byla jedna holčička
Teď už je z ní babička
Porodila duo dětí
Teď už s vnukem na vzduch letí
Roky kráčej dlouhým krokem dál.
Jsme tu dnes v hospodě
Nebudem tu o vodě
Budem kecat zpívat chlastat
Ještě hodně můžem zastat
Oslavíme Lenku v pohodě
Za každý rok, dobrý mok
To by z toho jeden zcvok´
Proč ty roky počítat
Na sedmdesát naříkat
Zavrť boky, kráčej klidně 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!

Andělka
Alla - Linda
Ta naše Alla, Alla, Alla své uši, nosy, krky ráda má,
tahleta Alla, Alla, Alla za svoje ORL cokoliv dá,
říkáme Allo, ty naše doktor obětavá,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!

14. 3. 2018

