
Nad Sázavou   (óda festivalová) 
  

Múza nás všechny svedla               Bára Basiková  
byla tak neposedná 
zas je tu pivní lázeň          

nech doma stud i kázeň 
    
 
Zdá se, že soumrak bohů               Tomáš Hájíček (Krucipüsk) 
nastolil válku rohů 
ďábelskej má to spád 
jen knihu hříchů nepopsat 
 
   
Máš poněkud ostré rysy   Michal Malátný (Chinaski) 
není dnes jako kdysi 
šlápnem do vyšších otáček 
pohoda, klídek, tabáček 
           
  
V tyhle dny zákonitě               Tomáš Fröde (Imodium) 
nesedím doma v ulitě 
skočím do tý správný tratě 
jsem cool a vůbec né v plotě 
 
Nad Sázavou –  už dlouho je to fest 
                             jdem tam, kde je to best 
                             s glancovní legráckou 
                             dovádět s patnáctkou  
Nad Sázavou -  setřást hvězdy z oblohy  

                            je nám posláním 

Nad Sázavou – buďte nám věrný 

                            a my zůstanem svý 

        

Snáší se déšť nad ránem              Kamil Střihavka 
jsem sázavským veteránem    
paříme dnem i nocí     
nespěcháme nikam přeci 
 
 
 

https://www.facebook.com/tomas.frode


V dešti i parném reji                        Gabriela Urbánková 
hudba nás všechny spojí  (Glanc) 
atmoška je úplná 
když basák skáče do pléna   
 
Někde se tančí rumba                      Bořek Slezáček  
ten, kdo netančí bumbá                  Genny  Ciatti 
rum ba ani cinzano - 
nechcete? Tak já ano! 
 
Ve stínu trocha čtení               Josef Czenda Urbánek 
na stojáka už cepení   (Support Lesbiens) 
pant mu visí na vlásku 
makej, Ty náš Pavlásku!             
 

RAP  

V Posázaví  pramen zdraví             Lukáš Pavlásek 

Majkl jede kolem, zdraví   

Stará  láska nerezaví 

Jede dál,  ten nezastaví 

Jasně, já jen tak pod stromem  Michael Ví (J.A.R.) 

Naperu se tady zase s rozumem 

Párkrát denně, jednou za noc 

Samý pusy, žádný riots 

Ví/we, Fun Luvin‘ Idiots   

Ain´t No Sunshine When It´s Gone         Bořek Slezáček 

 

REF:      -//-   !!  Nad Sázavou – už dlouho je to fest ... 
 
Čím to, že v moci světel              Josef Czenda Urbánek 
bych abnormálně letěl    (Support Lesbiens) 
do krajů bez tíže a snů     
tu rampu, doufám, nezhasnu          
 
Šub šuby duby  da pa padá               Elis 
na zádech ukuleléé 
tak vyrážím, neboj, tata, 
dom sa Ti vrátím celééáé 



Halekat to nás baví                            Jan Kalina, Jana  
ve Světlé v Posázaví                 Jelínková (Sto zvířat) 
nejkratší tam je cesta, jsem tam 
než napočítám do sta 
 
Feelin‘ my way to the metro                    Vinceńt Richards 

I don’t wanna stay in the Retro  (Švihadlo) 

all our songs we play live    

2x  REF:    

 

Nad Sázavou –  už dlouho je to fest 

                            jdem tam, kde je to best 

                            s glancovní legráckou 

                            dovádět s patnáctkou  

 

Nad Sázavou -  setřást hvězdy z oblohy  

                            je nám posláním 

Nad Sázavou – buďte nám věrný 

                            a my zůstanem svý 

NAD SÁZAVOU….! 

 
Oslavná píseň k 15. výročí Sázavafestu – duben 2015 
 
 
 
 


