
Motto : 

Lépe je hřešit a pak se kát 

než kát se a nic nedělat 

50 
Je to tady, jasná zpráva 

na vědomí se všem dává 

uvolní se z lahve zátka 

k Petrovi jde padesátka 

 

Milý Petře, slavný parde 

Abrahám Ti dělá garde 

nepodléhej srdce bolu 

začni novou kapitolu 

 

Dětí těch máš taky dost 

ty ať jsou Vám pro radost 

kluci jsou teď v pubertě 

trpělivost !!! – chápej je !!! 

 

Z Báry už je velká holka 

klukům se na ni dobře kouká 

nyní roste do krásy  

ale radit nedá si 

 

K výročí jak bonton praví 

přejeme Ti nejen zdraví 

ale také plni taktu 

bys  bral  denně Jitku k aktu 

za tmy neb ranního světla 

holka aby jenom kvetla 

 

Kajak, lyže hory 

 to je Tvoje zábava 

voda, ta Tě uklidní 

zdraví sílu dodává 

 

Učarovala Tě velká voda 

pochopil jsi, že je chytřejší 

Lipno odvahu Ti dodá 

už je k Tobě vřelejší 

 

Voda, ta tě stále láká 

pádlovat a jezdit vodu, to je facha 

pokud si však nevíš rady 

najdeš u ní kamarády 

 

I jako protetik ses osvědčil 

nikdo tomu nevěřil 

že Jitka ( LGA ) bude pádlovat 

i na lyžích se radovat 

 

Pozastav se, porozhlídni 

taky trochu přemýšlej 

můžeš začít bilancovat 

dneska tu však bude hej 

 

Trochu z našich zkušeností : 

Mládí se dívá do budoucna 

stáří do minulosti 

střední věk se dívá do zrcadla 

a nemůže uvěřit svým očím 

 

Pokud Ti připadá krize středního 

věku nesnesitelná 

vzpomeň, že Tě čeká ještě stáří 

 

Tak už  konec , nechci radit 

raděj  půjdem  rychle slavit 

 

Hodně zdraví, taky štěstí 

ať se radost neztrácí 

to Ti přejí z plna hrdla 

vodáci 
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