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GAUDEAMUS IGITUR 
 
 

[:Gaudeamus igitur, Juvenes dum sumus!:] 

Post jucundam juventutem, 

Post molestam senestutem, 

[:Nos habebit humus.:] 

 
 

[:Vivat academia!, Vivat profesores!:] 

Vivat membrum quodlibet! 

Vivant membra quaelibent! 

[:Semper sint in flore!:] 
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GEOLOGICKÁ HYMNA 
 
 

Snad je to přece jen možná věc, 

že já něčím budu, 

[: do Afriky se vypravím, 

dobývat zlatou rudu.:] 

 
 

Když ze mne nebude přece nic, 

než tulák bez profese, 

[: s šelmama budu se prohánět 

divokém po pralese.:] 

 
 

Za ženu vezmu si gorilu, 

snad nějak shodneme se, 

[: srdce má divoké tak jako já, 

je také bez konfese.:] 
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ZROD GEOLOGA 

(na nápěv V Hodoníně za vojáčka) 
 
 

Na Rejvízu geologa školili 
Mapu, kompas a instrukce mu dali 

 
[: Mapovat poslali geologa mladého 
a on pak tam v divočině si bloudil:] 

 
Vrásy kliváž na výchozu objevil 

Dle návodu všechny prvky zaměřil 

 
[: Z terénu se vrátil geolog zkušený 
pan docent ho na stanici pochválil:] 
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PÍSEŇ O RYTÍŘI RÁĎOVI 

(Pec nám spadla) 
 
 

Střižné zóny, střižné zóny, 

kdopak tomu rozumí, 

Kumpera tu zrovna není  

a jiný to neumí. 

 

Radka na věc zavoláme, 

ten je vždycky perfektní, 

když mu flašku rumu dáme, 

tak nám hned vše vysvětlí. 
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VRTÁCKÁ PÍSEŇ 

(Komáři se ženili) 
 
 

Stojí Pepa u vrtu, vrt, vrt, u vrtu, 

utahuje preventr, vrt, vrt, preventr. 

Smutně hledí do díry, do díry, 

proč se trubky zlomily? 

 

Jak mám díru vrtati, vrt, vrt, vrtati, 

musím trubky tahati, vrt, vrt, tahati. 

Korunku jsem zavařil, zavařil, 

neb jsem čelbu nechladil. 

 

Starostí mám nemálo, vrt, vrt, nemálo, 

všechno se mi posralo, prd, prd, posralo. 

Škodu si teď uhradí, uhradím, 

ženu svou tak popudím. 

 

Domů rychle pospíchám, jó, jó, pospíchám, 

uklízení spoustu mám, jó, jó, spoustu mám. 

Cestou koupím Ariel, Ariel, 

slipy peru každý den. 
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VČERA JSEM BYL PROFILOVAT 
 
 

Včera jsem byl profilovat, 
profilovat na stráni,  

nikde jsem tam nenaměřil 
vůbec žádný rozhraní. 

 
S tím však Müller nepočítal, 

protože ho tam chtěl mít, 
překous v zubech cigaretu  

a pak začal hrubě klít. 

 
Pak mi řekl, můj ty smutku, 

že jsem brzda provozu, 
dal mi ránu do žaludku, 
začal střádat na kozu. 

 
A od těch dob na té stráni 
docent Müller kozu pás, 
do bedýnek od přístrojů 

zasadil si ananas. 

 
Když nám ale neporadí 
tým docenta Müllera, 

poradí nám, poslouží nám 
známý docent Kumpera. 
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GEOFYZIKÁLNÍ 

(Maryša, pusu daj, 1999) 
 
 

[: Na přednášku dobrovolně povinnou, 

spěchám strávit tři hodiny s Hofinou. :] 

 

Ta geofyzika, co nám nic neříká, 

pere nám naše nervy, 

saháme na rezervy. 

Ta geofyzika, něco v grafech říká, 

programy zpracujeme, 

pak je hned vnucujeme. 
 
 

[: Minimálně dva sešity popíšem 

a prupisek na tři tucty vypíšem. :] 

 

Ta geofyzika, kdy čas neutíká, 

čekáme na přestávku, 

na kofeinovou dávku. 

Ta geofyzika, jako bomba tiká, 

chtěla by nás pokořit 

a všechny sny nám zbořit. 



8  

SLAVÍCI Z PORUBY 
 

Křemen je krásný a pevný, 

stejně jako naše víra. 

Že zkoušky, zápočty, 

každý z nás hravě sesbírá. 

 

Letos si chci předsevzít, 

že to zase všechno zvládnu. 

Budu o něco míň pít! 

A studovat dokud nepadnu. 

HEJ!!! 

Věda je veliká, souvislost uniká, 

musím zas celou noc bdít. 

Pořád jen studovat, chtěl bych se milovat, 

tituly před jménem mít… 

 

Náhle je semestr v půli, 

zábava přechází v práci. 

Pouček jak v moři soli, 

študák se v nich lehce ztrácí. 

 

Granát, ten je ve svoru. 

Magma vychládá v puklině. 
 
 

Kras je plný otvorů. 

A já mám hlavu jak dýně!! 

HEJ!!! 

Věda je veliká, myšlenka nevzniká, 

nechte mě kantoři žít! 

Vstávat až v poledne, volno po zbytek dne, 

to bych chtěl jednou zas mít… 
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Ty tam jsou starosti všední, 

i všechny zkoušky, jak zdá se. 

Však před námi státní, poslední. 

Ale i ta udělá se! 
 
 

A pak budu odborník. 

Všude jsem byl, všechno zvládnu. 

Kantorům, kolegům dík! 

Já jistě to někam dotáhnu! 

HEJ!!! 

Čína i Kanada, všude se postrádá 

Geolog, jako jsem já! 

Celé dny projekty, pak párty, bankety, 

Tohle je profese má! 

HEJ!! 

La lalalaalaa la 
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Na GPčku 
(Na políčku v jetelíčku) 

 
 

Na GPčku v podzemíčku, 

tam kde jádra schraňují, 

dobře je nám po tělíčku 

záchod je hned nad námi. 

S kladívkama bádáme, 

bez přestání to samé, 

do pěti, do pěti, 

musíme mít u Dudáka po pěti 
 
 

Na tom Jéčku tam v kanclíčku, 

dneska někde zkoušku mám, 

ve Slovanu štamprličku, 

hvězdný výkon podávám, 

tak mi index podejte, 

a už rychle chvátejte, 

do čtyřech, do čtyřech, 

odcházím já ze Vzpomínky po čtyřech. 
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CARBON 

(Beskyde, beskyde, 1976) 
 
 

Carbone, carbone, carbone zelený, 

řekni mi carbone, kde je v tobě uhlí, 

já jsem carbon černý ale ne zelený, 

já uhlí nevedu, já jsem kulm neplodný. 
 

Ach kulme, kulme, pustino jalová, 

za všechno můžeš ty, molaso flyšová. 

Já jsem jen molasa, kdo by mne studoval, 

jen docent Kumpera, ten do mne fušoval. 
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INFORMAČNÍ 

(Nesem vám noviny, 1999) 
 
 

Nesem vám novinu poslouchejte. 

Rejvízu v Jeseníkách se vyhýbejte. 

[: Chodí tam lidi s kladívky slídí :], 

pozor si dejte. 

 

S mapou tu chodí s kompasem bloudí, 

tváří se kysele. 

Kvarcit tu klepou, s rulou ho pletou, 

zdárně tu mapujou. 

[: kliváž tu měří, neví oč běží :], 

vrásy nepoznají. 

 

Nad mapou sedí, nic však nevědí, 

modlí se za zázrak. 

Pak beránek Boží k nim rychle běží 

v podobě Grygara, 

[: Vše vysvětluje, mapu skicuje :], 

zpráva se rýsuje. 
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KTERAK SE STAL HUMANISTA GEOLOGEM 

(Co jste hasiči, 1999) 
 
 

Co jste studenti, co jste dělali, 

[: že jste se na báňskou, 

na školu technickou, 

studovat dali :] 

 

My jsme nechtěli, ale museli, 

[: neb na práva brali, 

nás však nepřijali, 

tak jsme zůstali. :] 

 

Geologie, tou každý žije, 

[: co máme z exkurze, 

prodáme na burze 

pak to ožije. :] 
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HYDROGEOLOGICKO-HYDRAULICKÁ 

(Želva, 1999) 
 
 

Né moc snadno se zkouška z "Hydry" honí, 

velmi radno je skočit hlavou po ní. 

Potom až se Arnošt zeptá, 

na to co tě v mozku lechtá, 

nic se neboj a začni u povodí. 
 
 

Abys zabil dvě mouchy jednou ranou, 

domluv si hydru s hydraulikou. 

Přijď až po půl osmé ranní, 

to už bude po snídani, 

nic se neboj, už skoro jsi za vodou. 
 
 

R:Když si někdo pozor nedá, 

Arnoštek mu zkoušku nedá, 

on ho na něco vždy nachytá, 

i když si to pozděj vyčítá. 
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KDYŽ JÁ JSEM ŠEL TOU MENZOVNÍ BRANOU 

(1976) 

Když jsem já šel tou menzovní branou 

koukaly se tři kuchařky za mnou 

a volaly holenku 

máte vůbec stravenku? 

 

Sedm let jsem tady študýroval 
ani jednou jsem si nekupoval 

jenom jednou jedenkrát 
tu mi prožral kamarád. 

 
 

Dejte mi tam honem čtyři knedle 
nebo budu z toho hlady vedle 
začnu vám tu hlady výt 
remo nejde na odbyt. 

 
 

Čtyři roky piju ten čaj patentní 
sedm let jsem po něm impotentní 

nemůže mi stoupnout tlak 
je to smutný – je to tak. 

 
 

Já už mám dost toho študování 
a z polévek překotného průjmu 

žaludeční vředy mám 
přijdi Jano, přijdi k nám. 
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GEO DOBRODRUŽSTVÍ 

(na nápěv Kolíne Kolíne) 
 
 

[: Měříme, měříme, občas taky v hlubině:] 

[: Nejen jednu puklinu, vrásu, osní rovinu, všechny je proměříme:] 
 
 

Proměří, proměří, svého druha stále střeží 

[: neb před srnou on na stromy, radši nežli na domy, šplhá opravdu stěží:] 
 
 

[: Přeskočí, přeskočí ,malý potůček mločí:] 

[: uklouzl tam na rule, klackem dostal přes kule a už do vody hučí:] 
 
 

[: Zapije, zapije, vodka, rum a pivo tu je:] 

[: do rána je v putice, degustuje velice a pak z toho blije:] 
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KANAFASKA 
 
 

Proto jsem si kanafasku koupila, 

carija koupila, carija koupila, 

abych se ti, můj miláčku, líbila, 

carija líbila, carija líbila. 

Stará, stará pumpa, pumpa stará, 

stará pumpa, 

stará, stará pumpa, pumpa stará, 

pum, pum ,pum. 

 

Koupila jsem na červenou na bílou, 

carija na bílou, carija na bílou,  

aby si mi nechodíval za jinou, 

carija za jinou, carija za jinou. 

Stará, stará pumpa, pumpa stará, 

stará pumpa, 

stará, stará pumpa, pumpa stará, 

pum, pum, pum. 



18  

ALENKA Z ŘÍŠE DIVŮ 

(Ta slepička kropenatá, 1982) 
 
 

Ta Alenka na Hladnově 
je mých snů víla, 

ta mé srdce geologa zcela zmámila. 
Její sbírky musím mít, 

jenom nevím, zda-li loupit, 
či vyvolat cit. 

 
Minerály, přírodniny, 
to já mám moc rád, 

v očích jí čtu, že se nechá 
ráda přemlouvat. 
Oči jako skoryly, 

a postava kolouška, 
moc rád bych jí četl 

systém minerálů do ouška. 
 

Ta Alenka z říše divů, 
je jak krásný sen, 

když supluje na cvičení 
je to šťastný den. 

Jenom jednu vadu má, 
že je tuze poctivá. 

Vidina těch krásných sbírek 
přede mnou se rozplývá. 
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JAKO JEDNA VELKÁ RODINA 

(Na ostravském náměstí, 1999) 
 
 

[: Na tom osmém nadloží sedí parta lidí,:] 

[: věnují se studentům a v tom všem 

smysl všeho vidí.:] 
 
 

[: Snaží se z nás vychovat dobré geology, :] 

[: tvrdí však pořád a jen, 

že na to prý nemáme vlohy. :] 
 
 

[: Není to však ale tím, že se nám nedaří, :] 

[: vždyť tu musí bojovat 

mladý duch s rozvážností stáří. :] 
 
 

[: Pak nakonec s klidem svým geologům vlastním,:] 

[: pozvedneme kalíšek, připijem, 
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SEVERNÍ OBLAST JE KRUTÁ 
 
 

Jdu s děravou mapou, mám pastelku tupou, 
jsem ztracen, jsem sám s kompasem. 

Hlava mně bolí, a ve velké dáli 
se tyčí-í naše skály. 

R: Severní oblast je krutá, počítej mapére s tím, 
u nohou leží ti šutry, které sem vůbec nepatří. 

 
Už zarůstám vousem a Ráďa už jde sem, 

už slyším ho jít blíž a blíž. 
Už našel mou stopu, už věří, že kopu 

svůj výchoz fylitový. 
R: Severní oblast je krutá, počítej mapére s tím, 
u nohou leží ti šutry, které sem vůbec nepatří. 

 
Zde leží ten mapér, chtěl zmapovat terén, 

teď neví rady si s tím. 
Má zmatenej kompas a Ráďa sem jde zas, 

kladívkem míří na nás. 
Co jsem Vám říkal, tam na Horce u skal, 

co asi měřit se má. 
Foliace, kliváž, bé osy vrás 

já asi zblázním se z Vás. 

 
R: Severní oblast je krutá, počítej mapére s tím, 
u nohou leží ti šutry, které sem vůbec nepatří. 
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MŮJ MILÝ TAHÁKU 

(2004, Spousta nápadů) 
 
 

Vymyslel jsem spoustu nápadů, aú, 

jak ošidit spoustu kantorů, aú, 

vyrobím si tahák lehce, 

ať nemusím šprtat těžce, 

sednout si však musím dozadu, aú. 

 

R:Můj milý taháku, 

můj milý taháku, 

vytáhni mě z vody, aú 

tahám tě z rukávu, 

tahám tě z rukávu, 

já potřebuju body, aú. 
 
 

Kantoři však nejsou pozadzu, aú, 

dokážou mi zkazit náladu, aú, 

přišli na Tě jako vždycky, 

hodnotím to nekriticky, 

asi si to zase zopáknu, aú. 

R: 


	GAUDEAMUS IGITUR
	GEOLOGICKÁ HYMNA
	ZROD GEOLOGA
	VRTÁCKÁ PÍSEŇ
	VČERA JSEM BYL PROFILOVAT
	GEOFYZIKÁLNÍ
	SLAVÍCI Z PORUBY
	Na GPčku
	CARBON
	INFORMAČNÍ
	KTERAK SE STAL HUMANISTA GEOLOGEM
	HYDROGEOLOGICKO-HYDRAULICKÁ
	KDYŽ JÁ JSEM ŠEL TOU MENZOVNÍ BRANOU
	GEO DOBRODRUŽSTVÍ
	KANAFASKA
	ALENKA Z ŘÍŠE DIVŮ
	JAKO JEDNA VELKÁ RODINA
	SEVERNÍ OBLAST JE KRUTÁ
	MŮJ MILÝ TAHÁKU

