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Sb ............ celý sbor

D .............  dívčí sbor

H .............  chlapecký sbor

Hl, H8, H 9 .....velká chlapecká sóla

Dl, D9 ...... velká dívčí sóla

D2 - D8 ........ dívčí sóla
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1. Byl jednou jeden král Sb Byl jednou jeden král 
a jak to bylo dál, 
všecko už popletlo ae.

Hl A tak ten jeden král 
celý den v hradu spal 
nebo ee šťoural v nose.

Sb Byl jednou jeden hrad, 
na vršku stál a spad.
Asi měl dlouhou chvíli.

Hl Střepy pak sebrali 
do rance svázali 
a někde zahodili.

Sb Byl jednou jeden drak 
a jak to bylo pak, 
nikdo se nepochlubi.

Hl A tak teČ ve sluji 
kleji a hubuji 
přemnohé jeho huby.

Sb Tak všecky pohádky 
daly se do hádky, 
jaký je jejich konec.

Hl Než bych se s nimi pral 
radši jsem zatahal 
za velikánský zvonec.

Vysypu ze zvonce
, krátká, a dokonce 

i dlouhá vyprávěni.
Sb Od kraje do kraje

všechno v nich pravda je, 
anebo taky není.

Hl A teč bych vám už snad 
mél začít povídat 
o velké polštářové válce. 
Jdu tedy do boje, 
držte mi oboje 
pravé i levé palce.
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2.0 velké polštářové válce
Sb Byla válka byla ...
H1 (Mně se nelíbila, 

a tak moje vyprávěni 
ani trošku hezké není.

Někde se mi slova pletou, 
jinde zase věta s větou, 
sem tam taky kulhá rým.
To všechno tím válčením!)

Sb Ale hrubí válečnici 
nedali si zkrátka říci. 
Jeli na bitevní pole, 
vytasili meče, hole, 
pustili se do praní, 
píchání a třískání.

H2 Píchají se, řežou, mydli, 
D2 pichy pikou, bumbác židli 
H3 tahají se za praky,
D3 narážejí šišáky,
H4 Tu bojovník bojovníku 

píchne pikou do pupíku,
D4 tam zas letí vzduchem šíp, 

aty do pupíku štip.
D5 Tu vystřeli někdo kouli 

a koule udělá bouli,
H5 tam zas jiná Udělá 

třeba díru do těla.

Sb Válka vždycky taková je, 
někdo brečí,jiný laje. 
Taková je válčeni - 

H1 inu, mela k zbláznění.
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Teprve když zválí louku, 
všecky hrnce rozmlátí, 
když jsou bez bot, bez klobouků, 
bez katat - no nahatí, 
samy šrám a samá boule, 
teprve když dojdou koule, 
není co dát do trouby, 
konec války zatroubí.

D2 Sotva skončí válka jedna, 
už zas o jiné se jedná.

D3 Válka ale hloupá je, 
chytrý na ni vyzraje.

D4 Hloupý věří mečům, vozům,
D5 chytrý, ten má zase rozum, 

když ho vezme do hrsti, 
už ho nikdy nepustí.

D6 A když na bitevním poli 
začnou se zas mlátit holí

D7 a pustí se do praní, 
píchání a třískání,

D8 vyjede on mezi ně 
obrněný v peřině.

D Z duchny plné husích pírek 
vykukuje mu jen knírek.
Štít má z prachového peří, 
nos ukrytý do pápéří.
Všude peří, všude cícha, 
žádný meč ho nepopíchá.
A cožpak ho něco štěpné?
Ani pika, ani šíp ne!

H1 Když tohleto uviděli 
rytíři už zase celí 
popíchani, uříceni, 
začlo velké pozdvižení.
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H2 Honem domů běželi
a hned rovnou k posteli. a)

D2 Žadonili u maminky 
o duchny a o peřinky,

H3 štrachali se v almaře,
D3 nadívali polštáře,
H4 drali peří ze všech husí, 

že to taky zkusit musí.
D4 A tak na bitevní pole 

nadití jak do kremrole, 
jak buchty, co kynou v míse, 
na slamnících přivalí se.

H5 A hned na bitevní čáře 
tahají se za polštáře.

D5 Tu bojovník bojovníku
štouchne duchnou do slamníku,

H6 tam zas dlouhý husí brk 
šimrá něčí holý krk.

D6 Tu se jezdí pro legraci 
z vršku dolů po matraci,

H7 tam zas někdo na peřině 
kutálí se po pěšině.

H1 Když tohleto uviděli 
pánové, co válkám velí, 
císaři a králové, 
slavní generálové, 
převelice rozzlobení, 
že už mají po válčení, 
přelomili svoje meče 
a začali v koutku brečet.
Jeden vzlykne, druhý zalká, 
třetí rychle odcválá, 
nebot polštářová válka 
nad tou jejich vyhrála.
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3. Jak slunicko malovalo 

Sb Vsichni se Jim proto smal.1, 
krepcili a tancovali, 
a kdyz,cicey roztrhali, 
sypalo se per! z nich 
na roviny, hory, lesy, 
na pole, mecey i vresy 

Hl a vy mozna m;yslite si, 
ze to z nebe pada snih. 

Dl Sotva slunce reno vstalo, 
kreslilo a malovalo. 
Malovalo dlouhe atiny, 
tak aby byl kazdy jiny. 

D 

Nejdriv na zelenou travu 
nalcreslilo holou hlavu, 
potom ruce, nohy, telo, 
jeste krk -

a kluka melo. 

Dl Potom nakreslilo cdpky, 
dlouhe nohy - hupky, cupky, 
masli modrou jako smolku, 
suknicku -

D a melo ho~ku. 

Dl Jeden zvlaste dlou.hy stin ' 
postavilo za komin, 
v jinem udelalo diry, 
a hned melo okna atyry. 
A kdyz melo celou akolu, 
holka s klukem ali tam spolu, 
Nakreslilo taky stiny 
na kopce a na roviny, 

D jeden lcratky, druhy dels!, 

treti zase aisatejai, 
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Dl jeden světlý, druhý tmavý, 
do okýnka podle hlavy 
nosátý a ušatý 
a do lesa strakatý.

V poledne a po obědě 
malovalo stíny vsedě.
Pod stromečky samé dečky, 
lidi jako tlusté bečky.

D Když se mu to nezdálo, 
mrakem všechno smazalo.

Dl Posbíralo štětce, tužky, 
zavolalo na světlušky, 
přelezlo plot,zahradu

D a dalo se k západu.

Dl Za kopcem, tam, kde je západ, 
hlavou se mu mihl nápad.
Mělo náhle tušení,
že to není umění
podle brčálových stromů,
červených střech, bílých domů
vymalovat do krajiny
samé umouněné stíny.

D A tu slunci, na mou duši, 
zčervenaly obě uši.

Dl Aby všecko napravilo, 
stvoří honem veledílo: 
namaluje podle sebe 
slavný obraz - světoznámý

D "Západ slunce za horami".

Dl Všichni jistě poznáte ho 
podle rámu červeného.
V rámu sedí sluníčko 
kulaté jak jablíčko,
- stydí se tu, rdí pak zase 
a nakonec červená se,
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4. Jak to bylo s horou Rip 

D 
Dl 
D 
Dl 
D 

Dl 

tak az ze studu se schova 
za oblaka rubinova . 

Znate-11 noc, cernou damu, 
ta pak vyjme obnaz z ramu 
a cernymi sazemi 
namaluje na zemi: 
VYSTAVNf sf~ PANA SLUNCE 
vstupne: kazdy po korunce. 
NEVSTUPOVAT! ZAV~ENO! 
Pozorl ~erstve natteno l 
OTViRA SE ZfTRA RANO! 

Privstanem si na to! Ano7 

HS Kde se vzala, tu se vzala -
na rovine hora stale. 
Jako htibek na mechu, 
Jako pdlka orechu, 
Jako kdyz se zakutali 
mic, 8 kterym si deti hraly 1 

a zapadne nekde v dulku, 
takze je ho videt pulku. 

H9 Aby nae v~ak nemylilo, 
co to tedy vlastne byl o: 
ani mic, ani zas 
orech, ani ananaa . 
Ani hor a neby l a to , 
nebot velmi prisne vzato , 
byl to apf§e kopecek -
tedy hora - chlapecek. 

HS Vykouk pr ave z hole hliny 
a hned hory, louey, travy 
smeJi ae mu, ze Je jiny -
nahaty a holohlavy. 
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H9 Mrkne - v dálce spousta hor 
a na každé šumí bor, 
háje, křoví, houštiny, 
kudrnaté čupřiny, 
samy les a samý hvozd - 
tedy samá vlasatost.

H Jen on, malý kopeček, 
nemá ani vláseček.

H9 Koukne honem jinam, na jih, 
a vidí, že na okraji, 
až na samém konci Čech 
Šumava je samý mech.

H8 Boubín uprostřed tam dřímá, 
čepici až za ušima.

H Jen on, malý kopeček, 
nemá ani čepeček.

H9 Vyšplhá se na rozhlednu,
vidí odtud horu jednu, 
jak se pyšně vypíná 
a kouři jak z komína.
Ta hora je sopka Hekla, 
strašně divoká a vzteklá.
I ta nosí na špici 
popelavou čepici.

H8 Takovou má každá sopka, 
jenom na něm - ani topka.

H9 A pak spatří Himaláje,
kolem nichž jak prapor vlaje 
chvíli mráček - chvíli mrak. 
Rostou rovnou do oblak, 
takže nikdy nepřestanou 
hrát si s nebem na pikanou. 
Že je tam však hrozný mráz, 
každá hora, každý sráz 
upletly si na špičku 
sněhobílou čepičku.-  10 -



H Jen on nema v~bec nic . 
H8 "Hrom to uhoa do cepic, 

nebo rovnou de klobouku," 

H9 Zaklel kopecek a vtom 
lijak kropil pod nim louku, 
bum bac praskl blesk a hrom. 

H8 A kde se vzal, tu se vzal, 
pred kopeckem nahle vstal, 
pozdravil a koloub smek 
belovlaay dedecek. 
A hned zakrik hrom a sprsku: 
"Jsem dedecek ceskych vrskll, 
kazde hore, ba i s picce 
rozdal jsem uz po cepicce. 

Jen pro tebe 1 blesky - hrom.y, 
na jedinou nezbylo mi. 
Nemam ani na kloboucek, 
zes vsak posledni mllj vnoucek, 
prijmi aspon do vinku 
moji vlastni burinkul" 

H9 Od te doby nad rovinou 
stoji kopec pod burinou. 
Nahoru az na vrsicek 
postavili kostelicek. 
Na vezi tam zvonek klinka, 
pod nim s ira z eme s pi nka 
a pak, kdyz se vyspinka, 
pozdravi ji burinka: 
"Nazdar, zeme, nazdar, mala, 
vidim, ze jsi prave '8tala, • • 
a co doma, vsichn~. zdravi 7" 

H Vsak to jiste znate lip: 
ten klobouk, co kouka z travy, 

H8 to je pfece hora ~ip. 
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5. Jak nic nebylo Sb Sněžilo a sněžilo,
a že sněžit nepřestalo, 
všecko sněhem zapadalo, 
až vůbec nic nebylo.
Všude samé holé bílo, 
nic se z něho netyčilo, 
ani nekulatilo.

D Nebyl ani kopeček,
na něm nestál domeček, 
v tom domečku na stolečku 
neležela mistička, 
nežbluňkala vodička, 
neplavala rybička.

D9 Nikdo nikde neuviděl běžet ani pěšinu 
Všude samé bilo bylo, 
ani město nekouřilo 
černě ze svých komínů.

D Všude samé bilo, ani 
malý kousek zeleni, 
ani tečka ke koukání, 
ani háček ke čtení.

H Ani čárka, puntík, piha.
Země jako prázdná kniha 
samý čistý bílý list....

H1 A tak ten, kdo dál chce čist, 
kdo má oči ke koukání, 
at si namaluje na ni, 
na tu stránku, kde nic není, 
něco pro své potěšení.

D Třeba malý kopeček, 
na kopečku domeček, 
v tom domečku stoleček, 
na stolečku mističku, 
v té mističce Vodičku, 
v té vodičce rybičku,
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D9 Nebo, jak je kroutí cesta 
tak, až dojde od nás z města 
do domečku 
na kopečku,
abychom si ke stolečku 
mohli sednout na židli.
Když by nás tu uyiděli, 
pak by si už nenysleli, 
že tu nikdo nebydli.

H1 Nebo aspoň do domečku 
namalujte maluu tečku, 
vedle tečky malý háček, 
aby i nejmenši žáček, 
který ještě neměl čteni, 
pustil se hned do učeni

Sb a v domečku na tabuli 
háčky, čárky, tečky, nuly 
psal a psal a psal a psal...

po tabuli, po pěšině, 
po papíru, po komíně 
pořád dál a pořád dál ...

H1 Až by všechno holé bilo 
kopečky se kulatilo, 
až by každá prázdná strana 
byla zase malovaná

Sb a tam, kde nic nebylo, 
všem by ae zas líbilo.
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