
Moravské trio : písně 1979 – 1999

Vaškova charismatická

Nápěv: Nepi Jano, nepi vodu
Vznik:  1998 ÚVT, k oslavě 50.narozenin Václava Račanského

1. Nerob, Vašku, nerob vedu,
lysinku máš potom bledú,
na co šáhneš, to aj zkazíš,
nepomože, keď sa plazíš.

2. Aj, ty Vašku, aj, ty, ver mi,
v Prologu sú ťažké termy, 
pro tebe je lepší džbánek,
dobre po něm tvrdne spánek.

3. Nebudu sa prácú rmútit,
mohol by ústav zrútit.
Dám si radšej vína sklénku – 
a ústav je z vody venku.

Narodil se ředitel

Nápěv: Narodil se Kristus Pán
Vznik:  1998 ÚVT, k oslavě 50.narozenin Václava Račanského

1. Narodil se ředitel, veselme se,
není nám jen na pytel, radujme se.
Ústav zdárně vede, za stolem si přede,
nic víc nedovede.

2. Padesátá léta, veselme se,
Vašek pořád vzkvétá, radujme se.
Ústav zdárně vede, za stolem si přede,
nic víc nedovede.

3. Natahovač sítí, veselme se, 
zajistí nám bytí, radujme se.
Ústav zdárně vede, za stolem si přede,
nic víc nedovede.
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Eště si já ….

Nápěv: Eště si já pohár vína zaplatím
Vznik:  1993 ÚVT, k oslavě 50.narozenin Jiřího Hořejše

1. /: Eště si já:/ jednu vetu dokážu
/:Potom si ju:/ pekně v koži vyvážu.
Od rána do večera, veda na mňa dotierá,
a já /::píšem::/ len na kúščik papiera.

2. /: Ešče si já:/ jednu vetu dokážu
/: potom ju já :/ oponentom ukážu.
Len vy chlapci čítajtě, na vetu sa pýtajtě
enem /:: prosím ::/ namietek vy nemajtě.

3. /: Ešče si já:/ jednu vetu dokážu
/: Dokazom tym :/ téoriu rozhážu.
A keď bude chyba v ňom, prohlašujem týmto dňom 
moja /:: veta ::/ budě pekný axiom

4. /: Ešče si já:/ jednu vetu dokážu
/:Potom robiť :/ také vety ostatným já zakážu.
Není třeba pro ten svet vela takých velkých vet
a keď /:: budů ::/ použijem gulomet!

Redukčný systéme, kolem se toč

Nápěv: Červený šátečku kolem se toč
Vznik:  ÚVT, příležitostná

1. Redukčný systéme  /: kolem se toč:/
Já musím mečovat  /: a nevím proč:/

Ref.: Tralala  lalala, redukce selhala
  tralala  lalala, selhala mi.

2. Já jsem ten malý term /: bez proměnej :/
po unifikaci  /: je mi zas hej :/

  Tralala …

3.      Redukčný systéme  /: jsi  už starý :/
           naber si rychlosti  /: od Prívary :/

           Tralala …
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Ikony

Nápěv: Pod našima okny
Vznik:  ÚVT

1. Pod našima okny běhaj ikony
 nejsou za koruny, jsou jen za bony
           
 /: já už po nich prahnu
              /: jak je všechny táhnu :/ 

do Arizony :/

2. Pod našima okny běhaj vetúši
aj mě s nima běhat někdy pokúší.

/: Já mám pevnou morál
               /:  zazpívám si chorál :/

dám jim za uši :/

3.       Tedˇ tam běžel taky jeden MacIntosh 
zbyl mi z něho jenom odpadkovej koš

/: Já si do něj šáhnu
    /: informace táhnu :/
za zlámanej groš :/

Kdyby bylo …

Nápěv: Kdyby byla Morava
Vznik:  ÚVT

1.     Kdyby bylo Écéčko tak jak IBM
          dala bych ti huběnek na celý týden.
          
          /: Ale že má Écéčko poruchu
          zůstaneš můj synečku na suchu :/

2.      Kdyby bylo PíDíPí tak jako SMEPka
         ti by mě z něj na sále klepla i pepka.
     
         /: Ale že má PíDíPí velký disk
         radostí se mně třepe horní pysk :/ 

3.    Kdyby bylo PíSíčko tak jako SAPI
         obsluhu by dělali jen samí chlapi.

         /: Ale že ho znají i v Africe
         mohou do něj klovat i slepice :/
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Vrť sa démon

Nápěv: Vrť sa dívča okolo mňa
Vznik:  ÚVT

1. /: Vrť sa démon, vrť sa démon okolo mňa :/
/: udělej kolečko, nahradíš ÉCéčko,
    energia, energia bude moja :/

2. /:  Vrť sa démon, vrť sa démon okolo mňa :/
/:  nebuď taký líný, udělej dva spiny,

         výsledky dáš, výsledky dáš do vteřiny :/

3. /: Vrtí se šéf, vrtí se šéf  hlavú bije :/
/: bude šavlu házať, nemůže vykázať
úsporu el., úsporu el. energie :/.

Moravsky na 4 slova

Nápěv: Ej vy páni muzikanti
Vznik:  ÚVT, Silvestr

(parlando)   Dostali ste štyry slova
                    na ty máte veršovat

                    Každý trúba tužkú krútí,
                    neví, jak sa zachovať.

                    Z hlavy ide kúř a dým 
                    hledá pěkný vtipný rým.

                    Poslechnite, já vám povím:
                    moravsky s tým zatočím:

(zpívando)  Keď si někdy hodně lidí
                   vyjde spolém na pivo

                   začnú všecí nahlas vřéskať,
                   v hospodě je hned živo,

               /:  Keď už je tam moc divo,
                   tlučú hlavú o zdivo,

                    vzduchem začne všecko létať:
                    nože, srp aj kladivo :/
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Vyletěl nám programátor

Nápěv: Vyletěla holubička ze skály
Vznik:  SOFSEM

1. Vyletěl nám programátor
/:  ze sálu :/
/:  nadělal hned u děrovny kraválu :/

2. Sklonil hlavu, schovával se
/:  proč se kryl :/
/:  co mu zase bratr Ámos natropil :/

3. Navštívil už téměř každou 
/: hospodu :/
/: ptal se, zda mu nevymění diodu :/

4. IQ to je vpravdě velmi
/:  rychlý stroj  :/
/:  má však trochu dýchavičný hlavní zdroj :/.

Ej, vy páni programisti !

Nápěv: Ej vy páni muzikanti
Vznik:  SOFSEM
Pozn  : TPT (Testing Program Testing) – systém pro testování SW vyvíjený na ÚVT
            zejména členy Moravského Tria počátkem 80.let 

1. Ej, vy páni  programisti, čo to bolo za divy   
boli stě si takí istí, a v programe sú chyby.
Program začal trucovať,  ja vás mosím jedovať 
poslechnite, já vám povím ako sa včíl zachovať.

2. Totkaj Francek od súsedú robil čosi v Pascalu
a keď on ten program spustil ak když vrazíš na skalu,
jednej jeho promennej něbolo tam zrovna hej,
já ti radím milý Francku, hodnotu aj do něj dej. 

3. Totkaj naša malá Anča robila numeriku,
zrázali ju všeci chlapci ať radš varí papriku.
Nedbala však Andula, menovatel je nula,
program letí do ABORTu, Anču bolí papula.

4. Ej vy páni programisti, čo sa často pletete,
nebuťte už takí smutní, je tu pro vás TéPéTé.
Každá malá chybička, chytí se ak rybička,
a vás pekně pozdravuje táto malá piesnička.
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Bočkovy hodiny

Nápěv: Rožnovské hodiny
Vznik:  1983, SOFSEM
Pozn  :  Honza Boček (technik ÚVT) byl autorem a obsluhou pověstných Sofsemovských

hodin odměřujících a ohlašujících na každém Sofsemu přesný začátek a konec 
nejen pro přednášky, ale vůbec všechny Sofsemovské akce 

1. Bočkovy hodiny smutně bijú
/: už všeckých od kafé :/
odháňajú

2. Bočkovy hodiny smutně bijú
/: Královy dotazy :/
zarazijú.

3. Už toho Bočka smutně bijú
/: na jeho hodiny :/
všeci plijú.

IPSEN

Nápěv: Piju já
Vznik:  SOFSEM

1.          Píšu já, píšu já, enom v INPUT módu
             /:  už som chyb narobil po celičkom kódu  :/

2. Nevadí, nevadí, však som v editoru,
/:  mám k tomu IPSENa, dám tam aji Noru :/

3. Inkrement, inkrement, to je moje víra
/:  i když je v projektu stále ještě díra :/

4. Nepýtaj, nepýtaj projekt není fertig
/:  keď se mňa opýtáš, vyletím ak čertyk  :/.
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Moc Tě zdravím, Ty můj Pepi

Nápěv: Podívej se, miláčku
Vznik:  ÚVT, k oslavě 30.narozenin Pepika Gerbricha

Moc Tě zdravím Ty můj Pepi
já vím, že to byly klepy
žes vošálil svými slovy

 dívky, panny ba i vdovy
žes mě chodil s děvčatama
to vím přeci nejlíp sama
ty seš chlapec nesmělej
ale todle to mi nedělej.

Tu Neapol, tudle Prahu
pořád jsi byl někde v tahu
jen si prošel po Paříži,
už Ti holky cestu kříží.
Shlídla jsem se v pěkným kvítku
teď prej bereš na třicítku
to Ti Pepi vzkazuju
já se do ní vobuju!

Podívej se třicítko mám na tebe zlost
tys ho uhnala a teď je samá kost.
To je tím že´s ten mladý květ
jen ´tak pro radost , krutě´s utrhla 
a zničila mladost.
Už mu nedrží ani pěšinka
strachem se třesou vobě kolínka.
Podívej se třicítko mám na Tebe zlost
tys ho uhnala a teď je samá kost.

Vymejšlím už různý triky
dala jsem se na jazyky
FORTRAN jsem se učila
tak moc mě láska zmámila.
Koaxiál, disky, SAPI
nezajímaj mě už chlapi
aspoň šanci teď mi dej
nebuď frajer netečnej!

Tak ji přepad velkej smutek
provedla ten velkej skutek
čekání hned nechala
a na ÚVT spěchala.
Rozhlídla se rychle sálem
Pepa skryt je terminálem.
A tak panna ukrutná
pronesla slova urputná:
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Podívej´s mě miláčku k srdci nepřirost
já Tě vidím půl a mám Tě víc než dost.
Teď už vím, proč v lesíčku místo nevěsto
pořád´s mě šeptal ty moje VT100.
Teď jsmě ukázal, co jsi Pepo zač,
když seš takovej, vem si počítač.
Podívej´s  mě miláčku k srdci nepřirost
já Tě vidím půl a mám Tě víc než dost!

Petrhajn

Nápěv: Klementajn
Vznik:  1993 ÚVT, k oslavě 50.narozenin prorektora Petra Hajna

1. Je tak krásnej, je tak milej,
je tak chytrej, zkrátka fajn,
literárně mírně čilej
říkají mu Petr Hajn.

2. Kolik má prej tajemníků,
vo tom nemá rektor šajn,
podávaj si u něj kliku,
tvrdou rukou vládne Hajn.

3. Přišla Ona, když byl březen,
nezvládl ji ani Kain,
napůl peklo, napůl Eden,
začal si s ní Petr Hajn.

4. Kam s ní chodil, to je tajný,
nejtajnější ze všech tajn,
už by raděj od ní utek,
takovej je Petr Hajn.

5. Padesátka řekla vlídně,
tak si dáme alter wein,
budu ti psát jednou týdně,
na adresu Petr Hajn.

6. Vzal to s ní pak celkem zkrátka,
znovu vše je pro něj fajn,
netuší, že Šedesátka,
v deníčku má „Petr Hajn!“.
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Zdena je tmel

Nápěv: Michelle (Beatles)
Vznik:  ÚVT, k oslavě 50.narozenin Zdeny Walletzké, sekretářky ÚVT
Pozn  : Píseň vzpomíná řadu událostí kolem paní Walletzké (čestného chlapa Ústavu)
            - od vydávání výplat a toaletního papíru na sekretariátu, až po zájezd do Řecka

1. Zdena je tmel
při výplatě kolem ní roj včel
                                 (každý by chtěl)
/: Já nechci :/  být lákán smetanou
vrať mi moji přízeň prostoduchou, vždy nestrannou.

2. Zdeno já sám
vyzvednu si jeden HARMASÁN
                                  (zničím ho sám)
/:  tak nestůj :/  v knize mě nalistuj
jinak budeš míti kolem sebe jen samé fúj.

3. Zdeno jsi přec
kamarád a hlavně zřízenec
                              (to není kec)
/:  já budu :/  oporou ústavu
i když jsem tak trochu jako jiní padlej na hlavu.

4. Zdena je lek
poznal to nejeden Čech i Řek
                              (každej se lek)
/: já projdu :/  s ní celé Atény
přijdu otrhaný zbitý nikdy však bez Zdeny.

5. Zdeně jsem pěl – co 
ještě nikdy žádnej neslyšel
                                (ani Michelle)
/: těch deset  :/  bylo Ti už mnohokrát 
ale ještě nikdy nebylo Ti rovnejch – čtyřicet.
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Keď som býval vonku

Nápěv: V mikuleckých lukách
Vznik:  SOFSEM

1. Keď som býval venku, mal som IBMku
/: teď sa ale všecko mení :/
IBMka néni.

2. IBMka není, a ECčka prišla,
/:  a ja som ju inštaloval  :/
až denica výšla.

3. Když denica vyšla, tak ECečka stála
/:  prišla pro mňa moja milá :/
že sa o mně bála.

4. Že sa o mňa bála, dolara mně dala
/:  ať si kúpím originál :/
EC do cimbála.

Magura

Nápěv: V Hodoníně za vojáčka 
Vznik:  SOFSEM, Ždiar – Vysoké Tatry, hotel Magura
Pozn  : Z dob, kdy bylo velmi obtížné se na Sofsem vůbec dostat; přednost měli aktivní 

účastníci – např. nabídli alespoň krátký referát – a vyšší prioritu měly i ženy (aby
alespoň částečně vyvažovaly typicky mužské osazenstvo Sofsemu)

1. Na Maguru sofsemistom mňa zváli,
aby som bol pekné dívča pytáli,
ale že som šohaj škaredý a fúsatý,
referátom stal sa Sofsem zakliatý. 

2. Najprv som sa referátu vyhýbal,
radšej som si svoje fúzky ostríhal,
moje fúzky, héj háj, na kolena padaly,
všecky milé sofsemistky plakály.

3. Neplačte vy, sofsemistky neplačťe,
radšej sa vy na ten Sofsem netlačte.
Keby ste vy všecki chtěly stále enom práť.
Nemosel som písať krátký referát.

4. Poslali mi pekný dopis z VVS
na referát že neštěkl ani pes,
tož sem poslal já predsedovi demižón             tak som poslal héj háj, predsedovi vína
a som s vámi pekně spolu, kde je on.              a som tady, aj keď nejsom dívčina.
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Dajana ADA

Nápěv: Dajána
Vznik:  1983 SOFSEM, reakce na přednášku o programovacím jazyku Ada

1. Lidé o ní říkají,
že je vskutku nádherná,
přišla ke mně potají,
bohatého strýčka má.
Nikdo neví, kde ji vzal,
ona světem kráčí dál
krásná a bláhová je ADA.

2. Omámen jsem zůstal stát,
procesor mi nechce dát,
když je ona v paměti,
vše ostatní vyletí.
Mám ji přesto stále rád,
ona si chce jenom hrát,
krásná a bláhová je ADA.

3. Lidé o ní říkají,
že je strýci nevěrná,
jiní zase dodají,
že je pro ně  zbytečná.
A když i mě omrzí,
opustím ji bez slzí,
krásnou a bláhovou, jó ADU.

Óda na Hořejše

Nápěv: Óda na radost
Vznik:  1993 ÚVT, k oslavě 50.narozenin Jiřího Hořejše

1. Jen Hořejš, stále jen Hořejš, stále jen Hořejš, stále výš
Ať obzor Tvého zraku uzří stále větší šíř.

2. Jen Hořejš, stále jen Hořejš, stále jen Hořejš, stále výš
Ať u vědy čisté, správné, zbytek svého času dlíš.

3. Jen Hořejš, stále jen Hořejš, stále jen Hořejš, stále výš
Ať pro nás je jen radost, ústy svými co Ty díš.

4. Jen Hořejš, stále jen Hořejš, stále jen Hořejš, stále výš
Ať není jenom jménem, životem je naplníš.

5. Jen Hořejš, stále jen Hořejš, stále jen Hořejš, stále výš
Teď k Tvému pozdravení radosti tu zvedám číš.
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SIMULA

Nápěv: Cigánko ty krásná
Vznik:  SOFSEM

1. Znám já všechny jazyky
a učím je tak rád.
I když přijdou z Afriky, 
jsem jejich kamarád.

2. Nezáleží na stáří,
jen když je mohu mít.
Obrazovka zazáří
a já začínám snít.

3. Simulo ty krásná,
Simulo ty má,
tvá syntax je jasná
a upřímná.

4. Simulo ty krásná,
Simulo malá,
srdéčko ti láska má
nespoutala.

Píseň strašlivá o dobrodružství Čechoslováka v Paříži

Nápěv: Jen pojďte sem pane, šanson, Edit Piaff
Vznik:  1984 ? ÚVT, po návratu Václava Račanského ze školení na PDP ve školicím
středisku DEC v Readingu, UK (na zpáteční cestě byl Václav v Paříži okraden)

1. Školil se v Readingu,
bydlel tam v kempingu,
ušetřil třicet tvrdých liber šterlingů.
Měl málo potíží,
stavil se v Paříži
a tam se chudák málem octl za mříží.

2.          Nabalil Gaskonku,
             koupil jí laskonku,
             vystoupil na peron a hrál si na hoňku.
             Nedbal moc na city,
             obral tři bandity
             sebral jim prachy, že měl kufr nabitý.

3.          Když už se nechtěl prát,
navštívil konzulát
a na chudáka začal si tam klidně hrát.
Podlomené zdraví,
má kapsa churaví,
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a tak svůj příběh velvyslanci vypráví:

Školil se v Readingu ………..         

Martinovi

Nápěv: Od Buchlova vjetor věje
Vznik:  ÚVT, narozeniny Martina Šmídka
Pozn  :  TPT (Testing Program Testing) systém pro testování SW, jedním z jehož „otců“

  byl právě Martin. ODT (On-line Debugging Tool) – nástroj pro ladění  
programů

  na počítači PDP (na němž se celé TPT vyvíjelo)

1. Ej od PDP větor věje,
systém sa enom štěstím směje.
Stúpla TPT velká cena 
další chyba je odhalena.

2. Ty máš TPT všecky Péčka,
ty možeš behat bez ODTéčka.
Od jara už nám bystro chodíš,
enom když prší, systém zhodíš.

3. Ej, ty Martine, dobre ladíš,
sem tam brejkpoint nekam vsadíš;
TPT je ti za to vděčné,
dá sa rozvíjať snad aj večně.

4. Ty si Martine, strom zelený,
v TPT dobre zasazený.
Všecka sláva je polní kvítí,
najlepšie je byť uzlom v síti.
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Karlovi k CSc.

Nápěv: Nepi Jano, nepi vodu
Vznik:  cca 1984 ÚVT, k oslavě získání titulu Csc. Karlem Raisem
Pozn  :  Karel Rais přišel z VUT na ÚVT v době vzniku Ústavu jako vedoucí jeho 

 Výpočetního střediska 

1. Hardware býval Tvojím chlebom,
tranzistory sedmým nebom,
teď jsi šéfík ustaraný,
beháš, sháníš na vše strany.

2.          Nechaj Karle disky krútit,
             mohol by sa provoz zhrútit,
             daj nám eště trochu šťávy,
             ať máme dost na sestavy.

2. Sežeň Karle, sežeň papír
ze záchodu už sa ztratil,
potvůrka sa často ztrácí, 
i když nemá perforaci.

4.         Volej Karle: Pozor  hoří!
u EC se všecko boří …
je to ale planý poplach,
operátorky maj’ potlach.

5. Nemluv Karla, nemluv k věci,
nemusí to vědět všeci,
na ústavu nejsme sami,
zbytečně bys dělal fámy.

6. Teď Ti bude Karle divo,
trubky vedú sklepem krivo,
lepší keby vedly rovno
nebyla by v sklepě …… (zima).

7. Vědeckým jsi pracovníkem,
všecko měříš jen budíkem,
Tvoje oko všechno chytí,
docházku i provoz v síti.

8. Dej už sbohem celé vědě,
škodlivé je robiť v sedě,
jen zdravý duch všecko přečká,
viac zarobí uklizečka.
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Programátorova modlitba

Nápěv: Yesterday, Beattles
Vznik:  ÚVT, k oslavě narozenin Martina Šmídka

1.          Nepadej,
             ještě jednu šanci teď mi dej,
             abortu se raděj navždy vzdej, 
             já snažně prosím: nepadej.

2. Nepadej,
všechna vstupní data správně chtěj,
nedávej mi jenom čísel rej,
já snažně prosím: nepadej.

 Včeras pro mě byl jako hudba z vyšších sfér,
dnes však pro mne máš jenom samý starý sběr.

3. Nepadej, 
vzals mi tolik času, vrať mi jej,
správnou cestu výpočtu se dej,
já snažně prosím: nepadej.

4. Nepadej,
vyjev mě už jaké je tvůj děj,
opilý jsem jako Alexej,
já snažně prosím: nepadej.
Na kolenou žádám: výsledky mi dej,
a už provždy se mnou hrej fair play.

5. Nepadej,
dobře víš, že nejsi žádné „nej“
ani já však nejsem čaroděj,
a proto prosím: nepadej.

6. Nepadej,
na výsluní přízně mé se hřej,
jako sobě i mně štěstí přej,
já snažně prosím: nepadej.
Ještě včera mi s tebou bylo krásně hej,
dnes se cítím zralý tak leda na šalvěj.

7. Nepadej,
správnou strukturou se přioděj,
o výsledky jako já se chvěj,
já snažně prosím: nepadej.

8. Nepadej,
když jsi znaven, nikam nechvátej,
více zpráv o sobě taky dej,
já snažně prosím: nepadej.
Jako včera si píseň správnou tiše pěj,
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trochu soucitu se mnou prosím pěkně měj.

9. Nepadej,
ještě jednu šanci teď mi dej,
všechno špatné proměň na O.K.,
já snažně prosím: nepadej.

                                                  
Olinovi k synovi

Nápěv: Narodil se Kristus Pán
Vznik:  1984 ÚVT, k oslavě narození syna Oldy Sapáka

1. Narodil se Sapáček,
radujme se,
má jenom pár dupaček, veselme se.
Čtyři a půl kila, to zas bude síla,
nový systémáček.

2. Už zas chrápe Olinek, 
            radujme se,
            namakal se u plínek, veselme se.
            Čtyři a půl kila, to zas byla síla
            co vyplodil synek.
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My jsme chlapi z ústavu

Nápěv: My jsme žáci třetí B
Vznik:  1988, k oslavě 40.narozenin Václava Račanského

1. My jsme chlapi z ústavu,
všichni jsme však na hlavu,
tak jako ředitel
máme hlavu na pytel,
proto je náš ředitel.

2. Počítáme agendy,
jdou už o nás legendy:
každý tři VHČ,
to si někdo odskáče,
potom pěkně zapláče.

3. Haraší nám v palici,
žijem jako králíci,
běháme na hony
vyřídit telefony,
máme na to zákony.

V ASŘ mám tisíc nul

Nápěv: V nohách mám už tisíc mil
Vznik:  ÚVT

1.       V ASŘ mám tisíc nul,
           sestavy mi krejou stůl,
           počítač i já jsme oba znavení.

2.       Tisíc nul, těch tisíc nul,
           rád bych se už od nich hnul,
           hledám klidný malý bílý stavení.
 
3.        Šedá skříň a v zádech mráz,
           říďa  přeje: „Tak zlom vaz“.
           To je von, co ještě věří dětskejm snům.

4. Tisíc nul, těch tisíc nul,
rád bych se už od nich hnul,
hledám klidný malý bílý stavení.

5. Ještě chvíli, já to vím,
z ASŘ už stoupá dým.
Kde teď hledat mám ten malej bílej dům?
Kde teď hledat mám ten malej bílej dům?
Už mě vezou do Černovic ke bláznům.
Bílý pláště ukážou mě bílej dům …..
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Heleně a Aničce

Nápěv: V nohách mám už tisíc mil
Vznik: ÚVT, oslava narozenin Aničky Sedláčkové a Heleny ???

1.      V nohách máš už 20 let,
           před tebou je celý svět,
           náladu máš celý den jen na snění.
           Není nic, co nechceš mít,
           neznáš co je noční klid,
           něžné představy se vůbec nemění.

2.      V nohách máš už 30 let,
           všichni mohou závidět,
           krásou tvou jsou mnozí vážně ranění.
           Mnoho máš s můžeš dát,
           stále ráda se chceš hrát,
           všude slyším tvoje tiché vrnění.

3.      V nohách máte 40,
           není třeba hledět zpět,
           minulost je často pouhé mámení.
           S kýblem v ruce s koštětem,
           umýváte nám tu zem,
           na tom osudu se nic už nezmění.

Zdeně

Nápěv:  Keď mi prišla karta narukovat
Vznik:  ÚVT, k oslavě narozenin Zdeny Walletzké

1. Keď mi prišlo cesťák vyúčtovať,
prišel jsem si k Zdeně požalovať,
vyplň ty mi Zdeno tri kolonky zadné,
lebo budú zase všetky vadné.

2. A keď si chce Zdena zahubovať,
tak  si nechá Vaška došikovať,
neboj sa ty Vašku, neboj sa ty Zdeny,
však si chlapec funkcou zocelený.

3. A keď přišel Karel kontrolovať,
musela ho Zdena uklidňovať 
na hajzli on reve:  „Máš tu jednu vadu,
podaj rychle papír z meziskladu!“

4. A keď budú ústav znovu stavať, 
budem na ťa Zdeno, viacej dávať,
premýšlame všeci o tom plánu skvelom,
priště budeš Zdeno riaditelom.
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Operátorská

Nápěv: Škoda lásky
Vznik:  1983 ÚVT, 50.narozeniny Jiřího Hořejše (zpíval sbor operátorek)

1. Škoda pásky, kterou jsem vymazala,
škoda disku, který jsem poškrábala,
škoda štítků, které jsem odnesl v dál,
kdybys je byl nerozsypal, už by jsi odstartoval.

2. Škoda času, který jsem věnovala,
tvému classu, dřív než jsem iplovala,
škoda jobu, který jsem zacyklila,
stejně na to zapomeneš, budu zas tvoje milá.

Helenina svatba

Nápěv: Na tý louce zelený
Vznik:  ÚVT, svatba Heleny Fendrychové-Tesařové

             Na tý louce zelený,
           pasou se tam Heleny,
           přišel tam k ní Tesaříček,
           už je trochu znavený.

           U té naší Heleny,
           mám dvě knížky půjčený,
           jestli já je nenavrátím,
           všecko bude ztracený.

           Knížky byly bez ceny,
           mám však prsten zlacený,
           Helena je na koncertě,
           já v kuchyni zamčený.

           A ta moje Helena,
            i když byla bez věna,
            mně to nikdy nevadilo,
            však je jenom půjčená.
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Janě na rozloučenou

Nápěv: Já se vždycky ohlídám k Domažlickým zahradám
Vznik:  ÚVT, rozloučení s Janou Kratochvílovou (ASŘ) při odchodu z ÚVT

Já se vždycka ohlídám k Ujepáckým agendám,
jestli je tam ještě, cyklus jako kleště, já si do něj tisky dám.
Já výsledky nevidím, ani je tam neslyším,
i když všichni pění, má vina to není, jediná to dobře vím.
Nebudeš už šéfem mým, stal ses ke mně velmi zlým.
Nechci slyšet výtky: Byly špatné štítky !, raděj všechno opustím.

Jirkovi Smrčkovi ke 40. narozeninám

Nápěv: Představte si, představte si, co jsem měl dnes k obědu
Vznik:  ÚVT, k oslavě 40.narozenin Jirky Smrčka, technika a Ferdy Mravence ÚVT 

Představte si, představte si, co jsem dneska opravil,
ústřednu mlčící opravil jsem palicí, 
potom jsem do stroje, nalil trochu Prazdroje.
To koukáte, to koukáte co jsem všechno opravil.

Tiskárnu bez šťávy, vyhodil jsem do trávy.
Potom jsem v paměti, zvýšil trochu napětí.
Pro naše babule, měnil kliky na kule
a k větší důvěře dělám zámky na dveře.
Všechno je v pořádku, funguje jak na drátku.
Kdepak je zástrčka – podívám se na Smrčka.
Mrknu mu na fousy, ať je všude netrousí,
zbavím ho od špeku, ať může chodit v obleku.
Mrknu se na plíce – ucpaná je hadice,
povolím koleno – tvrdé je jak poleno.
Propláchnu ledviny – kamenú má laviny.
Proklepu srdíčko – klepe jenom maličko.
Mrknu mu na brýle, podržím prst na kýle,
brzlík má malinký – zuby dáme do sklínky,
podívám se játra – půjčil si je od bratra.
Když se dívám na ten břich, potřebuje nový střih,
když si vezmu slezinu, připomíná bublinu,
pak si troufnu na hlavu – lepší v novém potahu.
To koukáte, co jsem dneska opravil.
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Silvestrovská

Nápěv: Prší, prší, jen se leje
Vznik:  ÚVT, oslava některého Silvestra
Pozn  :  z pionýrských dob u centrálního počítače, kdy se ještě používaly magnetické

 pásky, agendy ASŘ se jely se na tři směny, a na přehřívající se zařízení 
 ordinovali technici mokrý ručník 

Cyklí, cyklí, z diskú leje,
v paměti se něco děje,
zavoláme Valjušku, dá na disky osušku.
Cyklí, cyklí, pásky sviští, Launerová štěstím piští,
je to ale rutika, zavoláme Jardíka.

Cyklí, cyklí, to je vzruchu,
v procesoru máme muchu,
švábovi dá přes brčka, pak narazí na Smrčka.
Cyklí, cyklí, to je drama, od večera až do rána,
ředitel si rve vlasy, snad mne šoupnou do basy.
Cyklí, cyklí, jen to pípá, ing. Rais kolem vztekle lítá,
to radš jezdit na koze, než v třísměnném provoze.
Cyklí, cyklí, co se děje, s tiskárnou se něco děje,
rozžhavená jako drak, dáme na ni frotýrák.

Dršťková

Nápěv: Červený šátečku kolem se toč
Vznik:  ÚVT, příležitostná
Pozn  :  Pocta skvělé dršťkové polévce, kterou na oslavy ÚVT, anebo i jen tak, vaříval

 pan Walletzký

Polévka dršťková už se nese,
pivečko pěnivé nalejvej se.
Polévka dršťková, ta se mi neschová,
polévka dršťková neschová se.

Přines mi Zdeničko, přines ještě,
čelisti cvakají jako kleště, jako kleště.
Polévka dršťková lepší než sejr,
vždyť nám ji uvařil pan režisér.
Polévka dršťková, ta se mi …….

Když jsem já v potoce dršťky myla,
knihu jsem do vody upustila,
tralalalala kniha tam plavala,
tralalalala uplavala.
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Keď mi prišlo bazu projektovat

Nápěv: Keď mi prišla karta narukovať
Vznik:  SOFSEM, po přednášce o databázovém systému HIT

Keď mi prišlo bazu projektovat
dal som si muziku došikovat
projektanti moji
len mi HIT zahrajte
šecky moje data prezkúmajte.

Keď mi prišlo bazu naplňovat 
tridsať štyry štítkú apdejtovat
databáza moja v oblaky sa norí
aj s tým HITom jsme tam, kdě sme boli.

Realitu začli vyšrotovat 
aj to čo som neznal vytahovat
šrotovali šecky moje atributy
napred som bol expert, teď som hlupý.

Ráno začni provoz iplom

Nápěv: Nepi Jano, nepi vodu
Vznik:  ÚVT, na počest operátorek
Pozn  :  IPL (Initial Program Loading) – bootovací procedura mainframů EC

Ráno začni provoz iplom, 
šak máš na to dívča diplom
pozri esli světlo svítí
počítač musí být v síti.

Nechaj dívča disky krútit
mohol by sa systém zrútit.
nechaj čitať šecky hlavy
tá tvoja to ťažko spraví.

Nekop dívča do tiskárny
stejně je to pokus marný
CCCC  DES BE C AS
tiskárna už nemá papír.
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A já som znalostný inženýr

Nápěv: Eště si já pohár vína zaplatím
Vznik:  SOFSEM, po přednášce o expertních systémech
Pozn  :  v závěru písně parodie na příklad expertního systému pro předpovídání špatného

  počasí

1. A já som znalostný inženýr
idě tu o mně len dobrý chýr.
Já si něco ze svých prstů vycucám
do znalostnej databáze šecko dám,
to bude aj u vás radosti
veď máte expertné znalosti.

2. Vyhodím naberu na vidle 
závěry, čo nejsú v pravidle.
Vesele si přitom s vámi zavýskám
veď tým zase prázdný systém vyzískám.
Poslyšte šeci tu zprávišku 
mám prázdný systém aj hlavičku.

3. Kdo tu má takovú odvahu
položit konsekvent na váhu.
A já čo chcem to si taky odvodim
bez deštníku stejně nikam nechodím.
To už je lepší být za čerta
než robit tu u vás experta.

ZX Spectrum

Nápěv: To ta Helpa
Vznik:  SOFSEM

1. /: To ta Helpa :/  to je pekné mesto
/: a v tej Helpe :/ počítačov je sto.
koho je sto, toho je sto, ne po mojej voli,
/: len za jedním :/ srdečko ma bolí.

2. Za IQčkom  za SAPIčkom krok bych nespravila,
za HPéčkom  za PíSíčkom  Dunaj preskočila
Dunaj, Dunaj, Dunaj, Dunaj aj to širé móre,
/: ZX Spectrum :/ zajtra bude moje!

3. /: Keď som Spectrum :/ domov prevážala,
/: cez ten Dunaj :/ kam bych já ho dala.
Dunaj, Dunaj, Dunaj, Dunaj aj to širé more,
/: ZX Spectrum :/ snad jsi ještě moje.

4. /: Vybrali mňa  :/ Spectrum aj ty šváby
/: kdo v tej Helpe :/ ASŘ teď spraví,
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Dunaj, Dunaj, Dunaj, Dunaj aj to širé more,
/: ZX Spectrum :/ teď už nejsi moje.

Tri dni ma naháňali

Nápěv: Tri dni ma naháňali
Vznik:  SOFSEM
Pozn  :  V Sofsemovské hantýrce byli za „pojídače koláčů“ označováni ti, kdo při

  programování vyznávali náboženství strukturovaného programování 
  (propagátor Hořejš), zatímco ti ostatní byli hanlivě nazýváni „tlačiči trakařů“ 
  (později též „opravdoví programátoři“)

1. Tri dni ma naháňali, na Pascal nedostali,
ešče ma tri dni budú, na Pascal  nedostanú.

2. Pascal je zarubaný, struktury po něm idú,
já skáču na vše strany, s GOTO jde všecko v klidu.

3. Nechcem být pojidačom, radšej já za tragačom,
ej jaký som já smelý, robil len na paneli.

Ó jak je měnivé

Nápěv: árie z Rigoletta
Vznik:  SOFSEM

Ó jak je měnivé 
to pivo pěnivé
za malou cenu,
má velkou pěnu.
I když ji zvýší,
odněkud z výši, 
zvedni svou číši, 
hned je ti líp. 
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Každý šváb má štyri rožky

Nápěv: Perina má štyry rožky
Vznik:  SOFSEM, patrně po přednášce Jardy Zeleného o mikroprocesorech

1. Každý šváb má štyri rožky,
čučjá z něho štyri nožky.
Ej Jarda, Jarda, Jarda Zelený
s švábmí na desce je vsaděný.

2. Bolo nožek bolo tridsať
Jarda jich tam začal štipac.
Ej Jarda, Jarda, Jarda Zelený
neštip švába, keď si zkalený.

3. Začli švábi, začli loziť
po destičce Jardu honiť.
Ej hliník, hliník, hliník sparený
do riti má Jarda zadrený.
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Padá, padá ně program

Nápěv: Padá, padá listopad
Vznik:  ÚVT

1. Padá, padá ně program
škoda, že chybu nepoznám.
Keby som ju poznal
já bych ju šanoval.
Radšej bych už v noci spal.

2. Padá, padá ně program
také data já neznám
keď ste u nás boli
také ste nemali
a nuly tam neboli.

3. Padá, padá ně systém,
nepojedu na SOFSEM.

Na paneli svitá

Nápěv: Na hornom konci svitá
Vznik:  ÚVT

1. Na paneli svítá, disky zažehajú,
a v prostred smeny /:počítač iplujú :/

Rf.: EC sorok dačo, na čo si mi, na čo,
samá vadná karta, /: kúpím si já SHARPa :/

2. Iplovali skalu, iplovali kameň,
a ten kus železa  /: nenaiplí žáden :/.

Rf.: …

3. Nebuď synku jeleň, vem svinibrodskú zeleň
SHARPa pekně zakry, však tam celý patrí, veď počítá za tri.

Rf.: …
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Softwarehausy

Nápěv: Vinohrady, vinohrady
Vznik:  SOFSEM

1. /: Softwarehausy, softwarehausy,
dobrý software dáváte :/
Keď si ho synek pajcuje,
dobrú volu z toho dostane.
Softwarehausy ….

2. Nejsú ludé, není talent,
však mi software dodáte.
Použijem ekvivalent
z generace aj páté.
Keď si ho synek pajcuje ……

3. Firmy bíle, firmy rudé,
aj vy firmy červené,
ten váš software u nás bude,
aj keď vy poviete : nie.
Keď si ho synek pajcuje …..

Bodaj by vás

Nápěv: Bodaj by vás, vy mládenci
Vznik:  SOFSEM

1. Bodaj by vás, ej vy DECi, čerti vzali,
že vy ste nám našu SMEPku pajcovali,
/: Tak sa pekně predávala, keď hodinu pracovala,
aj na cimbál niečo dala. :/

2. Bodaj by vás,  AJ-BI-E-MY, čerti vzali,
že vy stě si jako model EC vzali.
/: Disky sa jej špatně krútí, systém sa nám často hrútí,
aj bos z toho velmi smútí. :/

3. Bodaj by vás, vy Packardi, čerti vzali,
že vy stě sa do ADT nám napchali.
/:  Páčí sa vám ADTéčka, však to nejsú žádné béčka,
majú cenu ak dve Céčka. :/

4. Poslúchajte, vy mládenci, čo ste v dáli,
keby stě vy něčo nové zasa mali,
/: keď sa nový projekt strhně, pamatujte chlapci na mě,
trebas budě po polnoci. :/
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Veselý som, nevím nač

Nápěv: U muziky su já chlap 
Vznik:  

1. /: Veselý som, nevím nač,
 už nám vezú počítač :/

/: Má čiarku pohyblivú
   a rychlost velmi divú :/

2. /: Dám ho našim slípkám dám,
nebudu jich krmiť sám :/
/: Řeknu pak našej Káče
ať krmí počítače :/

3. /: Keď počítač nechce žrať,
 nebudu ho šanovať :/

/: Má pomsta bude krutá,
dám ho slípkám za kohúta :/

Benovi

Nápěv: Kebych bola tak jak nejsu bohatá
Vznik : ÚVT, k oslavě 40.narozenin Bena (Mirka Benešovského)

1. Koupil bych Ti Commodora za zlotý
že mně dlouho nezvýšili malý plat
tož Ti musím jen piesničku zazpívat.

2. Tobě dobré v Tvojom veku, moj Bene
Tobě ženské pokoj dajú a mně ne
Ty si lehneš po obědě na divan
a mně plače v kolebaču malý pán
Tobě žena vypere a navaří
a mně zbývá suchý chleba k večeři.

3. A tak Ti k Tvojí čtyřicítce přejeme
Hodně dobrých kamarádů, včetně mne.
A keby Ti aj programy padaly
nech je, naše TPT je pospraví.
A keby Ti aj TPT padalo
šak aj vínko čas chce, aby dozrálo.
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Bene

Nápěv: Bejvávalo
Vznik:  ÚVT, k oslavě 40.narozenin Bena (Mirka Benešovského)

Bejvávalo, bejvávalo, bejvávalo Bene,
bejvávalo, bejvávalo, bejvávalo Bene,
za těch Tvejch mladejch let,
bejvals kluk  jako květ.

Bejvávalo, bejvávalo, bejvávalo bene.

Jirkovi Zlatuškovi

Nápěv: 
Vznik:  
Pozn  :  Píseň o pobytu Jirky Zlatušky na univerzitě v Dellaware a co všechno mu

 předcházelo

1. Jsem postrach IFIPu
z rukávu vysypu:
Robinsonova věta
rovná se vtipu.

2. Pak přišlo pozvání
začalo běhaní:
vrháním klacků Henry
všechny předhání.

3. Nepřipadá mně fér
že bejvák v Dellaware
vobsadí za mně ňákej
tamní amatér.

4. Ten svět je samej shon
k blbnutí má dnes sklon.
Nejlepší bude mít
Do US telefon.

5. Hello, here BadPencil:
Greetings to Sir Štelcl
I’m teaching Indians
like Sir Eskimo Welzl.

6. Jsem český lukulus
Znám Lambda kalkulus
Infixově čtu každou
Druhou značku plus.
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Když mě potká Zlatuška
(Stížnost nejmenovaného mladého vědce z FI)

Nápěv: Ej, padá, padá rosička
Vznik :

1. Když mě potká Zlatuška
je to pro mě vždycky zlá zkúška.
Málo publikací, lambda sa ti ztrácí
Hovorí mí stále do úška.

2. Nemám, nemám z vedy moc
aj keď na ni robím celú noc.
Myšlenek mám mraky, neznám řecké znaky
Poprosím já TeXa o pomoc.

3. TeXu, TeXu, těšíčku
vytvoř za mňa jednu lambdičku.
Aj ty program ver mi, keď mám tvoriť termy
Mám v sebe len malú dušičku.

Kebych …
(Jiří Zlatuška: utajené tužby, nesplněná i splněná přání)

Nápěv: Kdybych já byl panským synkem
Vznik :

1. Kebych já mal menší hlavu
měl bych lepší známku z mravů,
ale že mám velkú bednu
žaludek vám často zvednu.

2. Kebych já mal čaja fůru
byl bych ve dne v noci vzhůru.
Ale že ho mám jen v pytli
dřímoty mňa zase chytly.

3. Kebych já mal fšecko v TeXu
klávesnicu mal bych z plechu.
Ale že su chlapec líný
klapky mám len z plastelíny.

4. Kebych já byl proděkanem
šlehal bych tu po vás plamen.
Ale že su děkan starý
neopustím tej svej fáry.
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Ty Vašíku, Vašku

Nápěv: Čos porobil Pavelenko Pavle
Vznik : ÚVT

1. Čos to robil /: ty Václave, Vašku :/
že si rozbil /: u ministra flašku :/

2. Chtěl sem kúpit /: ešče jedno PíSí :/
to sa flašků /: velmi dobře křísí :/

3. Na tej chodbě /: taška na zem letí :/
z jednej flašky /: už je enom smetí :/

4. Už sa vidím jak /: ministr ma vleče :/
po kobercoch /: všude víno teče :/

5. Bylo ve mně /: aji hodně stracha :/
potkal som tam /: já súdruha Hracha :/

6. Létam s flaškú /: mám u huby pěnu :/
pošlu já tam /:příště radči Zdenu :/

Kdyby byla Janinka

Nápěv: Kdyby byla Morava
Vznik : 1988 ÚVT

1. Kdyby byla Janinka jako je Mirek
 už by se jí zelenal pod nosem knírek

/: ale že je na něj jen podobná
zůstala nám do dneška svobodná :/

2. Kdyby byla Zdenička tak jako Mirek
Hrála by si celé dny s krabičkou sirek.
/: Ale že má Zdenička v srdci svár
Půjdeme se podívat na požár :/

3. Kdyby Mirek požádal Valju o ruku
stáhla by si do týla svoji paruku.
/: Že jí ale neřekl: „Jsem jen tvůj“
Valja na něj huláká: fuj, fuj, fuj :/

4. Kdyby byl náš Mireček tak jako Helče
koupilo by ÚVT náměstí z Telče.
/: Ale že je Mireček plachý tvor
Poslali mu z Holandska Commodore :/
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Napsal som já tlustú prácu

Nápěv: Kebych já byl panským synkem
Vznik : 1988 ÚVT, oslava obhajoby CSc. Mirka Bartoška

1. Napsal som já tlustú prácu
porotci sa pod ňú káců.
/: Meno na ni v zlatom písme
celá je o paralisme :/

2. Po pokusu štvrtom, pátom
už som aj ja kandidátom.
/: Slivovička šeckým chútí
čekám kladné rozhodnutí :/

3. Už mám zase další titul
tož sa ke mně dívča přitul.
/: Hlava se mi z Tebe krútí
v paralelnom obejmutí :/

4. Valach su já chlapci prvý
ktorý nejen drevo drví.
/: Keď sa zídě večer s ránom
na Rusavě budu pánom :/

V širom poli

Nápěv: V širom poli
Vznik : 1994 ÚVT, oslava vzniku FI

1. V širom poli fakultečka kamená
A v ní Jirka Zlatuška,
dělá jim tam papúška.

2. Přišel samet a dal všeckým zelenú
A co vidím: do rána
máme z něho děkana.

3. Přišel student, přišel s knížkú červenů
podaj ty mě děkane
….
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Na ÚVT nepojedu

Nápěv: Já do lesa nepojedu
Vznik :

1. Na ÚVT nepojedu
na ÚVT nepůjdu
tam pracuje Walletzká
vona mně dá na hubu.

2. Já mám hubu neholenou
já mám hubu pichlavou
první facku dá mně levou
a tu druhou na pravou.

3. Na ÚVT nepojedu
na ÚVT nepůjdu
kdybych potkal Launerovou
měl bych z toho záhubu.

4. Vona by tam na mě bafla
já bych strachem tiše jek
pak bych padnul na kolena
a žádal bych vobojek.

5. Na ÚVT nepojedu
na ÚVT nepůjdu
kdybych potkal Bílkovou
měl bych z toho vostudu.

6. V pracovně se drobit nesmí
drůbky vona nesnáší
vona je moc na pořádek
pořád smetí vynáší.

7. S vysavačem pořád jezdí
Honí každej drobeček
a já jsem spíš na pořádek
říká mně: „Můj Mireček“.
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Básně

Šetri

Šetri dolár k doláru
aby si mal na starú
Ajbíemku s OSom
buděš u něj bosom.

Seděla

U pídípí seděla
na terminál hleděla
neviděla, neslyšela
i když byla neděla.

Potkal děkan děkana

Potkal děkan děkana
Vedle kamen, vedle kamen
Nazdar pane děkane, nazdar pane děkane
Ať se vám nic nestane, ať se vám nic nestane.
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Lenin, Stal in, Krupska

Pozn: 1996 Sofsem; zadání bylo napsat báseň tvořenou pouze těmi slovy, která se
Vyskytují jak v češtině tak i v angličtině.

1. Dupe bosky lid
a pop ovary papal.
Jo, mile lump jest spit
on baby blaze oral!

2. Davy bijou do bran a bud
care, on city ti mate, dost!
Pane, serve to ale dole stud?
I prase udal! To je host?

3. Sup lid serve plot
lid pout bere cep a hole
Pop tone, plane knot
a proud viny vane dole

4. Baby dost rosily pot,
miz a love naval!
Lid mu mete ten plod
care user a pal!
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