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Romulanská obroda
Chodím po Broadwayi

Autor textu: Trekčundr – CZ Kontinuum Star Trek fan klub a Trekkies: TNG

Sloka 1

Chodím po Naradě vzteky sem a tam,

chodím po Naradě vzteky sem a tam,

chodím po Naradě, po Naradě,

po Naradě vzteky sem a tam.

Refrén

Klingi jou jou jupí jupí jou, (Uiktor)

klingi jou jou jupí jupí jou, (Uiktor, Uiktor)

klingi jou jou jupí, Spock má uši

Kirk monokl, Scotty Enterprise.

Sloka 2
Spocka nedostanu, pomalou loď mám,
Spocka nedostanu, pomalou loď mám,
Spocka nedostanu, nedostanu,
protože já pomalou loď mám.

Refrén

D
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D
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Sloka 3
Moji Romulani mají stále pech.
moji Romulani mají stále pech,
moji Romulani, Romulani,
Romulani mají stále pech.

Refrén

Sloka 4
A já pevně věřím, že zas přijde den,
a já pevně věřím, že zas přijde den,
a já pevně věřím, pevně věřím,
že Romulus bude obnoven.

Refrén



6

Deanna
Dajána

Autor textu: Annie

Sloka 1

Lidé o ní říkají, že je v chutích nestálá,

Ona zatím potají, čokoládu ráda má.

Na pohár, co klid ji vzal,

za barem teď čeká dál

Krásná a hladová Deanna.

Sloka 2
Replikátor přestal jít, vůbec nejde opravit.
Jediné co vyjde z něj, je odporný Earl Grey.
Ani Guinan za barem,
nemá pohár s kakaem.
Krásná, hladová Deanna.

Sloka 3
Hladová jde Enterprise, s fejzrem kráčí na můstek,
Picard bude litovat, svých čajových libůstek.
Pohár čokoládový,
poradkyně chce hned mít.
Krásná, hladová Deanna.

C Am Dm G7

C Am Dm G7

C Am

F G7

C Am F G7 C
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Kirkovo vyznání
Valčíček

Autor textu: Trekčundr – CZ Kontinuum Star Trek fan klub a Trekkies: TNG

Refrén

Tuhle písničku chtěl bych ti Spocku dát,

ať ti každej den připomíná,

[: komus‘ Uhuru vzal a kdo tě má rád,

  ať ti každej den připomíná. :]

Sloka 1

Kluka jako ty hledám už spoustu let,

takový trošku trhlý mý já,

dej mi ruku, pojď, půjdem šlapat náš svět

i když obrovskou práci to dá.      

Refrén

Sloka 2
Fakt mi nevadí, že ouška špičatá máš,
ani já nejsem žádnej ideál.
Hlavně co uvnitř nosíš a co ukrýváš,
to je pouto, co vede nás dál.

Refrén

C G7

C

C7 F C

G7 C

C G7

C

C7 F C

G7 C F C
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Kirkova pomsta
Tři kříže

Autor textu: Trekkies: TNG

Sloka 1

Dávám sbohem Vulkáncům proklatejm,

který v drápech má Nero sám.

Bílou přídí USS Enterp[]rise

mířím k planetě, kterou znám.

Refrén 1

Krásná Risa, toť rekreantů ráj,

samé pití a ženy jen.

Slzy v očích mám, jen na ni pomyslím,

v ruce horga’hn a na rtech sten.

Sloka 2
Já Jim Kirk mám účty se Spockem,
který krev mi už léta sál!
Dívku snů mi ten hnusný skřet vzal,
na planetu z ledu mě hnal.

Refrén 2

Jen tři léta jsem o Uhuru stál,
však její srdce jsem nezískal.
Slzy v očích mám, jen na ni pomyslím,
tohle Spockovi oplatím!

Dm C Am

Dm C Dm

C

Dm C Dm

F C Am

Dm C Dm

F C Am

Dm C Dm
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Sloka 3

Montgomery je transportérů král,
na Enterprise mě vrátil v mžik!
Tam jsem chvíli Spocka provokoval,
ten mi za ucho jednu střih!

Refrén 3

Tím jsem dostal zpět svoje velení,
však Uhuru jsem nezískal.
Její srdce dál soucítí se Spockem,
Q aby ho už konečně vzal!

Coda

Dávám sbohem Vulkáncům proklatejm,
který v drápech má Nero sám.
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Scottyho lament
Slavíci z Madridu

Autor textu: Lyta, Ziina, Xyll, Praotec trekkie, Samuel Thorn 

Předehra

[: La la la la la la la, la la la la, la la la,

  La la la la, la la la, lá  :]

Sloka 1

Vesmír je chladný a krutý,

modrá je motorů záře.

Uniforma jsou moje šaty,

konzola svítí do tváře.

Vím, co se bude dít,

Jim Kirk se z křesla už zdvíhá.

S klingony budem‘ se bít,

jen málo z života zbývá.

Refrén 1

E[]nterprise veliká do warpu uniká.

Nechte mě do bitvy jít.

S fázerem u boku chci jít do útoku.

Nemohu bez toho žít.

Am Em

H7 Em

Em H7

Em

H7

Em

H7

Em

H7

Em E7

Em

H7 Em

Am Em

H7 Em
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Sloka 2
Ženy jsou zrádně necudný,
mnohá se v Kirkovi vzhlídla,
ať v červeným, modrým, či zlatým,
každá se před ním svlíkla.
Dobře ví, co znamená pád
do nástrah Kirkova klína.
Spock to nevídá rád,
Je to však i jeho vina.

Refrén 1

Sloka 3
Vesmír je chladný a krutý.
Klingoni bojují se ctí.
Chtěli být mými katy.
Užil jsem si s nimi dosti.
Zmoudřel jsem službou na lodi,
Tvář mi při vzpomínkách siná.
A když mě nikdo nevidí,
Rád si dám sklenici vína.

Refrén 2
Žízeň je veliká, služba mi utíká,
nechte mě příjemně snít.
Palírna v strojovně, je moje osobně,
Takže mám navždy, co pít.
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Borgská kocábka
Stará archa

Autor textu: CZ Kontinuum Star Trek fan klub

Refrén

 [: Já mám kocábku náram…, náram…, náram…, 

  kocábku náram…, náramnou. :]

Krychle má cíl, krychle má směr,

lítáme si po kvadrantu tam a sem.

Já mám kocábku náram…, náram…, náram…, 

  kocábku náram…, náramnou.

Sloka 1

Asimilovali jsme už sedm neděl,

  kocábku náram…, náramnou,

Picard nebyl překvapenej, on to věděl,

  kocábku náram…, náramnou.

Refrén

A7 D A7 D

A7 D

A7 D

D A7 D

A7 D

D

A7 D

A7 D
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Sloka 2
Locutus a Pátý ze Čtyř jsou jak bratři,
  kocábku náram…, náramnou.
Na Rikerovi tedy bylo nám to natřít,
  kocábku náram…, náramnou.
Přišel útok, zničili nám štíty, děla,
  kocábku náram…, náramnou.
tohle jsi nám, Wille, teda neměl dělat,
  kocábku náram…, náramnou.

Refrén

Sloka 3

Provokovat Borgy, to se nevyplatí,
  kocábku náram…, náramnou.
další federační trosky se tu ztratí,
  kocábku náram…, náramnou.
Z této písně plyne pro vás poučení,
  kocábku náram…, náramnou.
Odpor ten je vždycky marný, né že není,
  kocábku náram…, náramnou.

Refrén
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Tam blízko Delta kvadrantu
Blízko Little Big Hornu

Autor textu: CZ Kontinuum Star Trek fan klub

Sloka 1

Tam blízko Delta kvadrantu je Borgů velká zem,

tam přilétá Janewayová se svým Voyagerem.

Nový shuttle připraven je na zkušební let,

jenom Neelix Katce povídá: „Toho Borga doma nech!“

Refrén

Říkal včera Neelix: „Já měl jsem v noci sen,

jak pod Sedmou z Devíti se probořila zem.

Implantát je těžký, každý svou váhu má.

Proč Katka neposlouchá ta slova varovná?“

Sloka 2
Pak všechno ztichlo, jenom Sedmá leží pod shuttlem.
Neelix ten měl zase pravdu, nevydrží zem.
Rychle volaj‘ do strojovny: „B‘Elanno pojď sem!
Sedmá nám shuttle rozbíjí, tak šroubovák si vem‘!“

Refrén

Am

Dm

Am Dm

Am A

A E

A

A7 D

E A Am
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Úděl červenýho trika
Bedna od whisky

Autor textu: Vera

Sloka 1

Zrovna teď mi fóry ňák nejdou přes pysky,

srazil jsem se s Klingonem, tvářil se nelidsky.

V souboji jsem prohrál, z těla krev vytéká,

přede mnou se prostírá teď cesta daleká.

Refrén

Tak skonči už to, chlape, máchni svým bat’lethem,

ať můžu už se rychle rozloučit se světem.

Červenýho trika to úděl jediný,

aby zbyl větší prostor pro hlavní hrdiny. 

Sloka 2
Zrak můj už se kalí, mlha se prostírá,
každej musí zemřít, tak už to chodívá.
Že bude to tak brzo, to však jsem netušil,
ten zatracenej Klingon mi plány narušil.

Am C Am E

Am C Am E Am

Am C Am E

Am C Am E A

A D E A

D E A

D E A

D E AAm
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Když mě brali do Flotily
Když mě brali za vojáka

Autor textu: CZ Kontinuum Star Trek fan klub

Sloka 1

Když mě brali do Flotily,

stříhali mě dohola.

Vypadal jsem jako blbec,

jako Picard holala la… la… la…,

  jako Picard holala.

Sloka 2
Zavřeli mě do kajuty,
začali mě mučiti.
Picard není žádnej debil,
musel jsem se učiti ti… ti…
  by přestali mě mučiti.

Sloka 3
Na samotce po večerce,
ke zdi jsem se přitulil.
Vzpomněl jsem si na Kancléřku,
pěkně jsem se zapotil til… til… til…
  pěkně jsem se zapotil.

Am C

G C

Dm Am

E F G C G

Am E7 Am
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Sloka 4
Neděste se oči moje,
ona za to nemohla.
Taky lásku potřebuje,
k Worfovi si pomohla la… la… la…
  na Rikera se vybodla.

Sloka 5
Worf má velkou lesklou šerpu,
na můstku ho potkala.
Řek‘ jí, že má zrovna volnou kajutu,
tak se sbalit nechala la… la… la…
  ovládat se přestala.

Sloka 6
Co je komu do kadeta,
když pomluvil velení.
„Sbohem buď má milá Flotilo!”
Tohle bylo poslední ní… ní… ní…
  co jsem řekl velení.
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Vlasy samou loknu míval
Marnivá sestřenice

Autor textu: Annie

Sloka 1

Vlasy samou loknu míval, jé, je je,

nikdo se mu neposmíval, jé, je je,

vlasy samou loknu míval,

při česání rád si zpíval,

při česání rád si zpíval, jé,   jé,   jé.

Sloka 2
Nesuší si vlasy fénem, jé, je je
Nýbrž jen tak trikodérem, jé, je je
Brzy bude kapitánem,
Vlastní lodě bude pánem,
Vlastní lodě bude pánem, jé, jé, jé.

A E

E7 A

A7

D F7

A F# H7 E7 A
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Sloka 3
Na výpravě se Stargezerem, jé, je je,
sejmuli ho ručním fejzrem, jé, je je,
radiace způsobila,
že se pleška vytvořila,
že se pleška vytvořila, jé, jé, jé.

Sloka 4
Od té doby nečesá se, jé, je je
a zpívání nemá v lásce, jé, je je,
říkaj o něm že je sexy
a to za to stojí přeci
a to za to stojí přeci, jé, jé, jé.



20

Druhá tvář Enterprise
Morituri te salutant

Autor textu: CZ Kontinuum Star Trek fan klub

Sloka 1

Vesmír je prach a štěrk a na můstku si zpívá

 spojařka hvězdné lodi Enterprise.

[: U kormidla Sulu sám do rytmu se vžívá

  a to na dráze lodi je dost znát. :]

Sloka 2
Kirkovi se nudou oči tiše klíží,
v křesle se marně usnout pokouší.
[: Kostra a Spock už zas kordy v hádce kříží.
  O co se přít – to ještě netuší. :]

Refrén 1

„Doktore, buďte tak laskav, nekřičte mi do uší.“

 „Ale tak Spocku, když ony vám tak sluší…“

 „Tenhle váš postoj je zcela nelogický.“

 „Zato váš pohled je značně patetický.“

 Morituri te salutant.  Morituri te salutant.

Am G Dm Am

C F G7 C

Dm G7 C E

Am G Em Am

G

Am

G7

Am G7

C E
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Sloka 3
Kapitán Kirk si dál v křesle klidně dřímá
hádku těch dvou se snaží nevnímat
[: Chekov se v koutku sám ve špatných kurzech zmítá,
  když tu se Jim Kirk v křesle narovná. :]

Refrén 2
„Uhuro mlčte už chvíli – počítač něco zmerčil.
Spocku, váš sehlat – zas jinde se vyvenčil.
Ve strojovně teď je to dost silně znečištěný.
Scotty sem běží – phaser na smrt nastavený…

... Spocku, OPUSŤTE můstek!“
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Všední den
Rosa na kolejích

Autor textu: CZ Kontinuum Star Trek fan klub

Sloka 1

 Tak jako jazyk stále naráží   

na vylomenej zub.

McCoy s mým prvním důstojníkem 

do hádky se dá.

Přede mnou hvězdy se plouží

a Enterprise krouží

nad planetou                 

ohroženou.

D G6 G#6 A6

D

G6 G#6 A6

D

G6 A6

Hm Ddim

G6 G#6 A6

D
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Refrén

Tak do toho šlápni, ať vidíš kousek světa

a nech boží ruku  vesmírem tě vést.

Motory naší lodi

  hrajou tiše píseň,

co zažene každou tíseň 

  tvou nepří – jem – nou.

Je ráno! Je ráno!

zase další den, mů – žeš si říct,

máš  za    se–bou.

G6 A6 D

G6 A6 D

G6

A6 D

G6 G#6 A6

G#6 G6 D

G6 G#6 A6

G#6 G6 D
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Pijácká litanie
Batalion

Autor textu: CZ Kontinuum Star Trek fan klub

Sloka 1

Brandy máš a sedíš v baru,

dlouhá noc  se   pro – hý  –  ří.

Brandy máš a pocit zmaru,

díky vám důs – toj – ní  –  ci.

Sloka 2

Dříve než se rozední,

kapitán k nalodění rozkaz dá – vá,

naleštěná Enterprise z doku   vy – rá – ží.

Tam na straně severní

čekají Klingoni a bitva slav – ná,

photonová torpéda prostor o  –  zá  –  ří.

Am C G Am

C G Am Em Am

Am C G Am

C G Am Em Am

Am

C G Am Em

Am C G Am Em Am

Am

C G Am Em

Am C G Am Em Am
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Refrén

Brandy na kuráž

a pěkně se pohádat se Spockem

zítra zase dál Enterprise za – mí  –  ří.

Ráno, bože můj, kocovina cloumá s McCoyem

dodnes netuší jak tu noc pro – hý  –  řil.

Sloka 3
Rozprášen je Dravý pták
poslední Klingoni se k zemi hroutí
na polštáři hvězdnatém věčně budou spát
Moc se Kirku neraduj
Klingoni nové muže přivedou si
a z nich za Impérium padne každý rád

Refrén

Am C

G Am

C G Am Em Am

Am C G Am

C G Am Em Am
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Na můstek je cesta
Okoř

Autor textu: Trekkies: TNG

Sloka 1

Na můstek je cesta, jako žádná za sta,

roubená je chodbama.

Když jdu po ní denně, samoten na směně,

sotva klepu nohama.     

Na konci té cesty trnité

stojí křeslo jako hrad.

Borzi se tam sešli, hladoví a sešlí,

začli o něj bojovat.

D

A7 D

A7 D D7

G D

E A7

D

A7 D
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Refrén

Na můstku zšeřelém, dneska se seřežem,

Jean–Luc Picard šel už dávno spát.

Ten míval ve zvyku, podle svého budíku,

o půlnoci chodit strašívat.     

Od těch dob, co jsou tam Borgové,

nesmí z lodi pryč.

A tak zatím potají jen s Beverly dovádí,

on jí sebral od kajuty klíč.

Sloka 2
Jednoho dne zrána roznesla se zpráva,
že byl můstek vykraden.
Nikdo neví dodnes, kdo to křeslo odnes,
nikdo nebyl dopaden.
Picard hrál celou noc mariáš
s Beverly na posteli.
Místo, aby hlídal, zuřivě ji líbal,
náramně si užili.

Refrén

D A7

D A7 D

A7

D A7 D D7

G D

E A7

D A7

D A7
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Sáhni po tom fejzru
Bedna od whisky

Autor textu: Trekkies: TNG

Sloka 1

Dneska už mně fóry ňák nejdou přes pysky,

jsem v červeným ohozu před Kirkem nejistým.

jsem v červeným ohozu jak bezpečnostní pinč,

tu hodnost, co teď nosím, mi připích keptn Jim.

Refrén

Tak sáhni po tom fejzru, ať panstvo nečeká,

jsou dlouhý schody do nebe a štreka daleká

do nebeskýho baru, já sucho v krku mám,

tak sáhni po tom fejzru, ať na cestu se dám.    

Am C Am E

Am C Am E Am

Am C Am E

Am C Am E A

A D E A

D F A

D E A

D E A Am
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Skákal Spock
Skákal pes

Autor textu: Trekkies: TNG

Sloka 1

Skákal Spock přes potok, přes warpové pole,

šel za ním šeflékař, řval na něj ty vole.

Sloka 2
Spocku nás, co děláš, žes tak vesel stále.
Skotačím za Kirkem! Hop a skákal dále.

Jádro spadlo
Pec nám spadla

Autor textu: Trekkies: TNG

Sloka 1

Jádro spadlo, jádro spadlo, kdopak nám ho opraví,

B´Elanna dnes není doma a Paris to neumí.

Sloka 2
Zavoláme na Tuvoka, ten má na to nářadí,
dá fázerem velkou ránu a jádro to nahodí.

C G7

C

C G

C
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Stejně jako já
Stejně jako já

Autor textu: James Tiberius Jerk

Sloka 1

Do služby nevstávám, B´Elannu nemiluju,

séra si nepíchám, budoucnost nemaluju,

s Neelixem nesnídám, kredity prošustruju,

plavidla nestřídám, slzy si zakazuju,

mundúr si nesvlíkám, fejzry si nekupuju,

něco si namlouvám. Katce tý důvěřuju,

moc dlouho vybírám, těžko se rozhoduju

a když se do toho dám, ni svatby nelituju.

Refrén 1

A ty mi to vyčítáš a já se vůbec nebráním.

A ty se na mě podíváš a já vím,

že v podstatě jsi na tom stejně jako já.

Mezihra:     

D

G C

D

G C

D

G C

D

G C

Hm E G F

Hm E G

D

G C D G C
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Sloka 2
V podstatě nedals mi šanci nikdy cokoliv říct.
Zabalíš si věci, přiletíš za měsíc.
A já čekám transmisi, snad alespoň zavoláš,
jestli já, nebo on.

Refrén 2
A já ti to vyčítám a ty se vůbec nebráníš.
A já se na tě podívám a ty víš,
že v podstatě jsi na tom stejně jako já.

Mezihra:     

[: V podstatě seš na tom stejně jako já… :]

G C D G C

D G C
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Ostuda Trekkerů
Píseň zhrzeného trampa

Autor textu: Ianto

Sloka 1

Když jsem viděl Enterprise, řval jsem „Anakin!”,

hó hó hó, řval jsem „Anakin!”   
A „Ať tě Síla provází!“, křičel jsem taky,
hó hó hó, křičel jsem taky.

A tohle prostě trekkisti
zkousnout nemohli, hohoho, zkousnout nemohli.
A nejraději do hrobu,
by mi pomohli, hohoho, by mi pomohli.

Refrén

Já jsem ostuda trekkerů,  já Star Trek nežeru,

já mám rád Star Wars.

Jezdím na Vulkan bez uší, to prý se nesluší,

ani v PSI Corps.  

Já jsem nikdy nebyl na conu a všem klingonům

jsem říkal pane, pane!

Já jsem ostuda trekkerů,  já Star Trek nežeru. To teda ne!
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Sloka 2
Povídal mi Jimmy Kirk, jen žádný legrácky,
hó hó hó, jen žádný legrácky.
Jinak chytneš po hubě,  čestný flotilácký,
hó hó hó, čestný flotilácký.

Prý se můžu přidat k nim, až Jedi opustím,
hó hó hó, až Jedi opustím.
A že je Star Trek nejlepší, až na zeď nakreslím,
hó hó hó, fejzrem nakreslím.

Refrén

Sloka 3
Tak teď jezdím po conech, a mám zaracha,
hó hó hó, a mám zaracha.
Před týpkama z Flotily, dávám si bacha,
hó hó hó, dávám si bacha.

Dokud se český trekkisti nepoučí z chyb,
hó hó hó, a nepoučí z chyb.
Zpívám si to svý „Gonna be“ a zase bude líp,
hó hó hó, a zase bude líp.

Refrén
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Konstábl
Kaw–liga

Autor textu: Grit du Alatriste

Sloka 1
Odo je formou Bajoran z hmoty vodový.
Tam, kde má rajon Ben Sisko, hlídá dveře vchodový.
Konstábl…
Tam dlouhá léta tiše stál
a Karďáků si nevšímal.

Sloka 2
Až jednou spatřil na DS9 Bajoranku wow
V tý chvíli hořel poprvé láskou vášnivou.
Konstábl…
Ač toužil, měnil by se sebevíc,
tak nedokázal ani slovo říct.

Refrén

Jó, ten Konstábl jak pes tu hlídá dál.

Ó, Konstábl se s Kirou objímal.

No tak proč se divit, že se červená

konstábl ten chudák kapalná.
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Sloka 3
Konstábl byl smutnej bezpečák, nesměl prozradit
jen třeba pouhým kývnutím, jak moc by chtěl ji mít.
Konstábl…
Byl v koncích, jak to udělá.
Stejně se to pak dozvěděla.

Sloka 4
Až jednou chlapík v jezírku mu bulíky nasadil. 
Prej: „Vrať se domů bůhvíkam, jen doma abys byl.“
Konstábl…
ten odešel se propojit.
A byl by radši na DS9 tam u Kiry.

Refrén
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Cesty zdlouhavý
Cesty toulavý

Autor textu: Grit du Alatriste

Sloka 1

Cesty zdlouhavý,

já vím, že se vás snad nikdy nezbavím.

S kamarády vám večer písní vyprávím,

že Voyager vedou ty cesty zdlouhavý.

Sloka 2
Cesty zdlouhavý,
s Borgama rvát se už mě nebaví.
Tam, kde maj šéfku, tam jim bombu nastavím.
A pak jim zmizím tím polem warpovým.

Refrén

Cesty zdlouhavý

Jak se starým Spockem kapitán se hroutí

Každý z nás to ví,

že hádat se s ním bylo by fakt hloupý, jó, hloupý.
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Sloka 3
Cesty zdlouhavý,
Já vím, že se Picarda už nezbavím.
A tak si s nadporučíkem Worfem večer vyprávím,
že dál s ním chcem‘ letět za poznáním.

Sloka 4
Cesty zdlouhavý,
Jednou se na DS nine zastavím
S Bashirem si potom v baru vyprávím
že sem mě vedou ty cesty zdlouhavý
že sem mě vedou ty cesty zdlouhavý.
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Borgáky
Buráky

Autor textu: Grit du Alatriste

Sloka 1

Když Klingon válčí s Borgem, Kvadrant jde do války   

v systémech místo stanic, teď lítaj Borgáky.

V zákrytu za sluncem vidím vzadu Klingony

jak chlastají tu víno a čmuchaj problémy.

Refrén

Hej hou, hej hou, nač hledat Borgáky

Je lepší jen tak sedět a čekat vojáky.

Hej hou, hej hou, nač hledat Borgáky

Je lepší jen tak sedět a čekat vojáky.

Sloka 2
Voyager v transvarpu volá – Borgové už jdou
Klingoni jen čumí, prej klidně ať přijdou.
Janewayová se otočí a kouká na senzor
Jak Klingoni tam padaj a mažou do Sto–vo–kor.

Refrén
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Sloka 3
Až tahle bitka skončí a jestli budem chtít,
další kámoše Borgy my půjdem rozdrtit.
A když se tě zeptaj, no hrdino, jak pomohls Klingonům.
No střílel sem jak debil, tím pomohl sem Klingonům.

Refrén
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O’Brienovo Deep Space Blues
Blues Folsomské věznice

Autor textu: Grit du Alatriste

Sloka 1

Můj kapitán byl Picard a Riker jednička.

Worfovi zas svítí v pultu tlačítka.

Senzor našteluje a torpédo vypálí.

Sestřelí s ním Borga, Klingona i Binary.

Sloka 2
Jenže já byl blázen, šel sem na Terok nor.
Pak Sisko jen nadával, že hlodavci sou mor.
Prej vyčisti EPS, hangáry i topení.
Pak dal bych si k jídlu, palačinky sypaný.

Sloka 3
Já umyl replikátor, to není žádnej žert.
Šroubovák tam vrazím, pak pecka jako čert.
Bashir se mi tlemí, prej „Chováš se tu jako slon.”
Hypospray do krku dostanu teď já i on.
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Sloka 4
Teď Sisko zrudlej vztekem mi říká, že je šlus.
Worf prej strašně řádí, že mu došel džus.
Replikátor nejde, Quark na dovču odjíždí.
Worf mě přizabije, bat‘leth vrazí do hýždí.

Sloka 5
Tohle už je konec, opravdový šlus.
Tak si tady zpívám to svý smutný Deep space blues.
Odo v kanceláři, v lahvince si zazáří.
Promění se v hrnek, či dva sloupy v pasáži.
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Alfa Kvadrant
Eldorádo

Autor textu: Grit du Alatriste

Sloka 1

V dálných dálkách vesmíru,

Létá Voyager v průseru.

Sedmá chrlí směrnice,

Doktor pěje nejvíce.

Tuvok zírá v monitor,
Kazon spouští disruptor.
Neelix vaří Leolu,
Paris s Kimen držkujou.

Refrén

Jít a hledat Alfa kvadrant,

tam nás Káťa snad doprovodí.

Jít a hledat Alfa kvadrant,

kde je Barkley, Picard, Sisko, Dat.
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Sloka 2
Báchorce té uvěří,
Klingon, Borg i Trekeři.
Spíš než klid a bohatství,
Voyager domů zamíří.

Refrén

Sloka 3
Protože my už dávno víme, že nad technologii, komfort a bohat-
ství, je touha vrátit se domů.
Že země není zas tak blízko, ale kdesi v dálce.
Primární směrnice, je v našich srdcích. 
Její pravé jméno je Čest, Pravda a Dodržování.
Nosíme ji v sobě a šířit ji dál, je naše Flotilácká povinnost.

Refrén 2x
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Gritův song
Michalův song

Autor textu: Grit du Alatriste

Sloka 1

Tenhleten song patří všem, co maj potíže s Fandomem     

Mně říkají Grite a přijali mě s úsměvem.     

Já bejvával velkej širokej, o Fandomu jsem si snil.

Ač ve sci–fi jsem zběhlej, nebylo s kým bych promluvil.

Sloka 2
Dřív než jsem se nadál, bylo tu setkání s Kate.
A já jsem si řekl „No tak tady musíš bejt.”
Až potom kapitán Xyll řekla, že prý bude LARP.
Já že Lišice to jistí, tak se fofrem beamnem do těch chat

Sloka 3
Tam přibývali lidé, přibývala zábava,
s každým dalším autem se zlepšovala nálada.
Potom přijel náš Johanson, vytáhnul svůj dalekáč. 
Trasa byla byla v hajzlu a teď se teda chlapče snaž.
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Sloka 4
Do Fandomu musíš platit daň i s úroky.
Já jsem prostě Trekkie a mám srdce široký.
Řek sem si no, co nadělám, tyhle lidi já mám rád.
Komu se nelíbím, ať políbí mi bat‘leth snad.

Sloka 5
Tak nebuďte zoufalí, když zjistíte najednou,
že vás normální lidi prostě nějak neberou.
Jen neberte vážně fámy, tihle hlupáci nás neznají. 
A nebo si řekněte: Jsou to blbci – ale potají.
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Když jsem byl chlapec malej
Když náš táta hrál

Autor textu: Lyta

Sloka 1

Když jsem byl ještě malej, metr nad palubou,

já jsem četl Vendettu a i Q na druhou

a můj starej táta se z toho zbláznil dočista,

že je jeho dítě trekista.                

Sloka 2
Riker je chlap jak hora, šest stop a palců pět,
byl hrdinou mým, než kouknul jsem se na Babylon 5.
Kdybych si ale jednou mohl ještě něco přát,
tak vidět v telce zase Star Trek hrát.
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Sloka 3
Ten seriál mě vedl mým celým životem,
když jsem bydlel na koleji a jel con za conem.
A když mi bylo nejhůř, stejně jsem se smál,
když jsem si vzpomněl, jak v telce Star Trek hrál.

Sloka 4
To už je všechno dávno, co je Gene pod zemí,
někdy však v noci zavřu oči a potom zdá se mi,
jak kdybych od hřbitova, kam ho dali spát, 
já slyšel znělku od TNG hrát.
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