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R: Za každého režimu, 
od podzimka k podzimu. 

 

Občan nikdy nedocení, 
život v duchu stálé změny. 

Chce-li ztupit žití bol, 
zneužívá etanol. 

 

Lidi šetří, rostou ceny, 
politici kážou změny. 

Piju, piješ, pijeme, 
přežíváme, žijeme. 

 

R: Od podzimka k podzimu, 
za každého režimu. 

 

Po jistotách již je veta. 
V září nastal konec světa. 
Čím vyléčit světa bol? 

Když je v chlastu metanol? 
 

R: Za každého režimu, 
od podzimka k podzimu. 

 

Stromy kvetly, v jeden ráz, 
strhlo květy, přišel mráz. 
A všechno je na hlavu, 
sucho skříplo Moravu. 

 

R: Od podzimka k podzimu, 
za každého režimu. 

 

Vítr věje, padá listí, 
hlavy zvedaj komunisti. 

Modrá se nám mění v Rudou, 
oranžoví k tomu hudou. 

R: Za každého režimu, 
od podzimka k podzimu. 

 

Zimní větry venku kvílí, 
ceny rostou, lidi šílí. 

A kdo trochu škudlí přec, 
peče koláč bez vajec:  

Tři sklenice polohrubé, 
k tomu lžička sody bude. 
Dále cukru krupice, 
jeden a půl sklenice. 
Jeden kefír nebo kyška, 
bychom potěšili bříška. 
Kakaa jsou čtyři lžíce, 
vody trochu, ne však více. 
Na kelímek deset deci, 
vypláchneme obal přeci. 
Na konec pak ještě je 
půl sklenice oleje. 
 

R: Za každého režimu, 
od podzimka k podzimu. 

 

Tofu chystá naše máma 
se zelím a knedlíkama. 

Už to bude hotové, 
je moc drahé vepřové. 

 

R: Od podzimka k podzimu, 
za každého režimu. 

 

Pozdvihněme chlapci sklínky 
na ty slavné bioplynky. 

Za našima, za humnama, 
konkurují s panelama. 
Velké lány kukuřice, 

můžem si přát něco více? 

R: Za každého režimu, 
od podzimka k podzimu. 

 

Však se sedlák jenom pachtí, 
zatímco mu zvedaj pachty. 

Biolíh, to finta byla, 
s cenami nás zaskočila. 

Elektrárna větrná, 
nebojuje o zrna. 

 

R: Od podzimka k podzimu, 
za každého režimu. 

 

Větřáky nám v ČR stačí, 
do vedení šťávu tlačí. 

Však to ví již každá ves, 
větřák ničí dráty ČEZ. 
Co si máme ještě přáti? 

Uchovej nám, bože, dráty! 
 

R: Za každého režimu, 
od podzimka k podzimu. 

 

Operátoři nás moří, 
stížností jak kapek v moři. 

Mobily nás děsně štvou 
neb nás všude doženou. 

 

R: Od podzimka k podzimu, 
za každého režimu. 

 

Každý, kdo si rány líže, 
věří: „Jednou přijde kníže, 

otevře se Blaník berg, 
probudí se Schlafenberg.“ 

R: Za každého režimu, 
od podzimka k podzimu. 

 

Velebu jsme volili, 
ráj tu bude za chvíli. 

Oranžová plane rudou. 
Agrozítřky světlé budou. 

 

R: Od podzimka k podzimu, 
za každého režimu. 

 

Modlí se již každá TOPka: 
„Ať nás nezastaví stopka, 

jen ať se nic nezmění, 
zachovej nám vedení.“ 

 

R: Za každého režimu, 
od podzimka k podzimu. 

 

Finančníci, to je ráce, 
nebývají lidmi práce, 

půjčují si prachy v Číně, 
svět je z toho na mizině. 

 

R: Od podzimka k podzimu, 
za každého režimu. 

 

Za mořem není oč stát, 
silný vítr začal vát. 

V Evropě se táže děcko, 
udrží Merklová Řecko? 

 

R: Za každého režimu, 
od podzimka k podzimu. 
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Naše přání veliké je: 
V zimě každý relaxuje, na jaro se chystá, 
Republika, na čase je, ať se pohne z místa. 

Polepší se politici, přestane se krást, 
a média nepřemelou každý hloupý žvást. 
Ať se lidem dobře daří, těm, kdo pracují, 
zjedi ať už k čertu táhnou a nic nezdražují. 
To pak bude všady krásně, rozhostí se klid, 

svátky pěkně užije si pracovitý lid. 

„Dobrý den. Dovolali jste se na Ministerstvo 
práce a sociálních věcí. Všichni úředníci se 
věnují policistům, kteří dorazili před Vámi. 

Ihned, jakmile některý z nich nebude  
zatýkán, budete spojeni. 
Prozatím vyčkejte.“ 

Z celého srdce, 
vše nejlepší v novém roce 2013  

přeje komunita řepky, máku, hořčice a ječmene  
při KRV FAPPZ ČZU v Praze 


