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Píseň o kamarádském týdnu

A: Haló, haló, haló
B: Pane co se stalo?
A: Z Vlčice sem přicházím
B: Aj ve vás druha nacházím, neb odtamtud též přišel jsem a jmenuji se ...
A: Já ť Vaše jméno slyšel jsem. Jsem Václav Svoboda.
B: Tož poznávám Vás po hlase. Jak po lese volal jste.
A: Tu o samotě chodím sám a na Vlčici vzpomínám, zvlášť vzpomínám si celý den, na   
 onen kanadský den.
B: Ba díte pravdu, též i já.
AB: Tož vzpomínáme oba dva.
 

1. Jednou z rána pan ředitel řekl, pánové, 
 dnes nařídím něco, co je tu zcela nové. 
 Zítra začne milé děti kanadský den a slušně kanadsky 
 páchejte si rošťárny.
2. Kanadiny musí být řádné, 
 jakkoli ale pádné, 
 neubližujte na zdraví, 
 jste přece gentlemani praví.
3. A jak táborníci tato slova slyšeli, 
 přece hned násilně své kanady jen a jen počali. 
 Chtěli utopit Hofmanna, ale zaspali, 
 páni z loděnice jim pak věci sebrali.
4. Ukryli to v loděnici, 
 přišli na to táborníci 
 a pak za pár krátkých chvilek, 
 udělali jim z toho chlívek.
5. Loděnici kupodivu žert se nelíbil 
 a Krkavec jim potom pár facek slíbil. 
 Když se však nemohli dostati do jedničky, 
 omezili se na rozmlácení bedničky.
6. Ač se Hofmann vody štítil, 
 přec se na tu vodu chytil. 
 Chytil konev vztekem hoře 
 a udělal z jedničky moře.
7. Aby kluci nedělali jen dobrý špásy, 
 ostříhali Hamletovi jednou v noci vlasy. 
 Hamlet potom brečel jako nemluvně, 
 ač ho starší Čížek těšil velmi výmluvně.



8. Když se začne dělat Kanada, ukryje se marmeláda, 
 a udělá se kopa žertů i z Hofmanna podobného čertu.
9. Čížkové pak z toho dělat začali i legraci, 
 až zapomněli úplně na svoji práci. 
 Chvíli však rozdávali rány do zubů, 
 když jim kluci namazali hlínu na hubu.


