3SBBB
(Martin Lipert)
Ať si venku třeba sněží,
na věku nám nezáleží,
klidně Ti to povím v rýmu,
jsme budoucnost v našem týmu,
jen my máme k zlatu nejblíž,
my jsme totiž 3SBabies!
Než se výhoz dotkne země,
už ho handler chytá jemně,
nečeká, hned hází na střed,
odsud samé posuny vpřed,
holky v poli přijdou vhod,
když chceš donést 3SBod.

Růžový dres, dlouhé vlasy,
nezastaví nás nečasy.
Půjdeme klidně skrz bláto
my chcem na krku mít zlato!
Kluci chtěj být holkám v patách,
však jiný osud stojí v kartách,
Yellow Block je smet vlna,
pro kluky pouze stříbrná.
Co když spojíme své síly?
Holky brečí, kluci kvílí,
Monkeys dělaj dlouhý nos
tak na nás zbyl 3SBronz.

V obraně nám to jde skvěle,
útok sic nastoupí směle,
však k zoufalství má každý sklon,
když jde bránit SexyTom.
Soupeř zas upadá v brek,
ví, že bude 3SBreak.

Universe point, nervy tečou,
vteřiny se sotva vlečou,
musím vyhrát, chci být v tisku
a už vidím náběh k disku,
talíř letí do náruče,
chyt na čápa, ale… NO DO PUČE
PROČ POUŠTÍŠ TEN TALÍŘ NA ZEM,
to je ze mě 3SBlázen.

Mimo hřiště k nepoznání,
změní se dámy i páni,
z chlapů jsou hned gentlemani,
jakých jinde k mání není.
Dámy zas útočí smečí,
hned z nich číhá nebezpečí,
pak zbytečně se krotit nutíš,
když Tě svádí 3SBeauties.

Ačkoliv se máme rádi,
ve sprše lze stát i zády
a až budeš mýdlo sbírat,
není nutno půlky svírat,
frisbee a fotbal se různí,
my nejsme žádné 3SBuzny.

I když Tě svírají trable,
nemusíš se tvářit zvadle,
někdo má problémy s křečí,
někdo zase občas brečí,
pak když Ti na maják žbluňká,
zachrání Tě 3SBuňka!

Fyzička je dobrý základ,
dobrý výskok je co naplat,
umět házet, to se hodí,
pak můžeš soupeře vodit,
taktiku když každý zná,
hned to šlape tak jak má,
však jen my to umíme zkombit
a jet pořádný 3SBomby.

To jsou budějičtí mistři,
hned jak vidí talíř – zbystří,
však chvalozpěvů bylo dosti,
nechť hudba se zábavy zhostí,
teď jdem si užít jinou srandu,
podpoř zpěvem 3SBandu!

Ach ta holčičí hrdost
(Martin Lipert)
výstup pro pár
K: Posečkejte, mladá dámo,
mohu se vás zeptat stranou –
já chci se zeptat, v čempak tkví
vaše četná vítězství?
H: Pche, těžší otázku tam nemáš?
Hele, chvíli zkušenosti sbíráš,
pak na soupeře vlítneš ztěžka –
my buldozér, oni koněspřežka.
K: To asi ty medaile hodně chcete,
že soupeře tak válcujete
a teď nemyslím zle svá slova,
nevadí jim, že je válcuje růžová?
H: Ať vadí nebo nevadí,
k nám růžová prostě ladí.
Navíc růžovou nosíme,
neboť soupeřky šetříme
až vyběhneme na ně v černém,
tak je protáhneme peklem.
K: No to je od vás ovšem milé,
nakonec, kdo by sbíral ty trosky zbylé.
A proto chcete na dres srdce,
aby soupeř byl míň zdrcen?
H: Daleko od pravdy nejsi,
hned je poznat, že jsi zdejší,
však na dresech chceme mít srdce vyryta,
aby nám zvedala spirita.
K: V tom případě hodně štěstí,
snad vám srdce spirit zlepší.
Poslední otázka mi zbývá,
poradíte, v čem se skrývá
taktika, jak ligu vyhrát,
jak na své soupeře vyzrát?
H: Moje rada bude krátká,
prostě, jednoduše, zkrátka,
my – růžové buldozéry
zadupem všechny amatéry,
kdo má mozek, dobře ví
k vítězství stačí huck’n’D.

Frisbeeják ten tvrdej chleba má
(Martin Lipert)
Na hudbu k písni „Řidič ten tvrdej chleba má“
Šel jsem jednou parkem, jak si tak chodívám,
až jednou potkám kluka, jak se rozhnívá.
A slyšel jsem, jak říká, že už chtěl by mít klid
a ne se pořád za diskem honit.
A trénink toho večera, měl náhodou starý Papá,
ten je starší než sám čas, povídá:
Hochu, jak dlouho že už trénuješ s tím diskem,
víš, já házel snad se vším, čemu se kdy říkalo talíř
a Ty tu brečíš nad normálním discraftem.
Já jsem naházel tisíce dlouhých
a můžeš mi věřit, když Ti tady povídám –
frisbeeják, ten tvrdej chleba má!
Mu-sí znát
forehand, backhand, sekeru, over,
banán, rovnej, podhozenej, scoober,
dlouhý i krátký, dávat disku spin,
bez váhání musí vědět, jak a kdy zahrát
dump&swing.
Zóna, zámek, křídla a střed,
levá, pravá, to je jeho svět,
musí znát pravidla, ne jak nováček znít,
kdo nechce hrát sám se sebou, musí také spirita
ctít.
výhozy až do rohu - to kvalitní hráč zná,
frisbeeják, ten tvrdej chleba má.
Jednou sis tenhle sport zvolil, tak zůstaň při něm
stát,chce to jen pevnou vůli a kus svého srdce
dát.
Protože hrát frisbee ultimate jen pořádný chlapi
smí to ví i všichni hráči sváteční.
Mu-sí mít
dresy, kopačky, kraťasy, ouchyly,
rukavice, čelenku, v zadku vrtuli,
židličku a disky, dres od burika,
FiveUltimate kraťasy, ať Ti doba neutíká!
Ortézy, tejpy, holky na bar zvát,
feečka musíš platit, týmy sledovat,
když máš dlouhou chvíli, jdi pinkat spikeball

vědět že cíl ve frisbee není soupeři střelit gól
greatest, callahan – to kvalitní hráč zná
frisbeeják, ten tvrdej chleba má!

Jak to u nás chodí
(Martin Lipert)
Pro medaili musíš makat,
vynaložit spoustu snahy,
potit krev a ne se flákat,
není třeba býti z Prahy.
Kdekdo červenec hned vítá,
prázdniny a žádná škola,
jen my začínáme kmitat,
všichni rychle do Sokola!
Sprinty, drily, sprinty, drily,
pozdní příchod? Dvacet kliků!
Já Ti dám mít dlouhou chvíli,
koukej makat ty buzíku!
A tak nám to krásně klape,
jedna parta, jeden cíl, (každý maká z plných sil)
kdo nezažil, ten nechápe,
mám tým, o kterém jsem snil.

Prokletá kvalda
(Martin Lipert)
Rok se s rokem sešel,
kdekdo hlavu věšel,
zas nás čeká práce halda,
zase ta prokletá kvalda,
nejradši bych brečel.
Nesvědčí nám Vysočina,
jako psům nesvědčí Čína,
tenhle kraj nám smůlu nosí,
je to pro nás hnízdo vosí,
tahle divočina.
Dorazili jsme už v pátek,
s varováním našich matek,
Pátek nešťastný je den!
Nejezdi do Žďáru z Budějc ven,
ronit slzí kapek.
V prvním bodě bylo jasné,
že o postup šance hasne,
co naplat, že zlato máme,
z outdoorového finále,
chuť mi v ústech kvasne.
Ani párty nezachrání,
že nám smůla v štěstí brání,
úsměv ze tváře mi mizí,
cítím jen zklamání ryzí,
jdu sníst oko vraní.
Zase nejsme v první lize,
bortí se kapitánské vize,
Vánoce už předem balim,
celý prázdniny prokalim,
chtěl bych někam zmizet.

3sb vánoční
(3sbeauties „Telátka“)
Na hudbnu k písní „Rolničky“
Lidi ze všech měst,
rozházejte svět,
ti co už jsou dospělý,
ať nám drží pěst!
Stačí jeden den,
rozběhnout se jen,
náběh douhá obrana
a hned callahan!
R: 3sb 3sb všude kolem nás,
rozdávají radosti a mají spoustu krás
3sb 3sb jste životem mým,
ti nejlepší z nejlepších a vysněný tým!
Když mám v ruce disk,
je to velký risk,
ale já se rozpřáhnu
a je z toho zisk.
Tlustý krávy jsme,
na sobě makáme,
pro fotky na náš kalendář
všechno uděláme!
R+ 3sb 3sb všude kolem nás, rozdávají radosti a
mají spoustu krásEK!

Je jaká je
(Ráchel Tošnerová)
Na hudbu stejnojmenné písně
Je jaká je,
zas ta moje dlouhá na Krále,
Tomáš maká, už má namále,
protivník, ten už se chichotá… ahaa, ahaa
jak je rychlá, jak je zahnutá… ahaaa, ahaa
proč neletí, jak chci já… aaaaaaaaaaaaaaaa.
Je jaká je,
že se změním čekat nedá se,
už nezáleží jen na kráse,
svoje hody musím pilovat, ahaa, ahaa
pak mě budou všichni milovat, ahaa, ahaa
ale těžké se to zdá…. aaaaaaaaaaaaaaaa.
Je jaká je,
kašlu na to, budu nabíhat
už mě nebudou si dobírat,
budu předlohou všech cutterů, ahaa, ahaa
obránci se z toho poserůůůů, ahaa, ahaa
budu hvězda růžová, aaaaaaaaaaaaaaaa.
Je jaká je,
zase letí, pěkná rovná je,
Tomáš běží, zóna volná je,
jenže von to zase nechytnul, ahaa, ahaa
kdo mu teď výmluvu poskytnul, ahaa, ahaa
není to vždy vina má, aaaaaaaaaaaaaaaa.

Až...
(Lukáš Mareš)
Až se čas jednou naplní a slunko zapadne
a kůži a tvář pokryjí vrásky nápadné,
připomeň si období,
kdy vzduch se jarem chvěl
a nejkrásnější vůni měl, když disk jím proletěl.
--------------Až ten náš slavný Sokolák rozboří času pěst,
až na jeho pozemku vyroste… Igy šest. (gesto)
Až jednou z nouze náramné i štětka provdá se,
až králi spadne koruna (gesto) a bude po kráse,
až moučné larvy prožerou se buchtou k tvarohu,
až starý zchromlý pelikán ... přijde o nohu.
Až vzduch prořízne Jiřího vyděšený křik,
že pérko už mu zhasíná a dělá jen blik-blik. (tiše)
Až u srdce se usídlí všesvazující tíseň
že Lipiho sežrala zaživa jeho plíseň.
Až zelí zkysne natolik, že červ si odplivne
až na Vajíčku vytvoří se houby podivné,
co budou zářit okolo a hrát barvama všema
až Jáchymkovi vypadnou zuby, co ještě nemá.
Až ve tmě zazní poslední ťukání datla v lese,
až Ráchel tolik přibere, že vůbec nepohne se.
Až Sára ztuhne jak želé a neudělá provaz,
pak...
vzpomeňte si přátelé, že tým tu býval pro
vás.
Co medajlí a diplomů se doma v prachu válí,
a nikdo už je nehledá - ty časy jsou pryč, v dáli.
Však jedno místo zůstane a na něj důraz kladu,
(gesto)
to místo bude schované v srdci...až někde vzadu.
V levé komoře, vpravo nahoře, kam krev neteče,
...vzpomínka čeká, pro-ti-látek se leká, tak ji
zachraň, člověče!
Vzpomínka na lidi, co dnes už nevidíš, a kteří ti
byli vším,
jak se pořád smáli když Ultimate hráli,
spolu za jeden tým.
--------------

Až se čas jednou naplní a slunko zapadne,
a kůži a tvář pokryjí vrásky nápadné,
připomeň si období, kdy vzduch se jarem chvěl
a nejkrásnější vůni měl…když disk jím proletěl!

Všichni vedle sebe – 3SB hymna
(Martin Lipert)
Na hudbu písně „René, já a Rudolf“
Nedělní odpoledne stane se,
pro mnohé chvílí volna,
někdo si běhá jen tak po lese,
jiný zas chodí zvolna.
My však neznáme rozkoš oddychu,
nám se totiž líbí,
házet si disk a jezdit po břichu,
my začli jsme hrát frisbee.
Všichni vedle sebe
hrajem za 3esbé,
Všichni vedle sebe
hrajem za 3esbé!
Nedělní odpoledne stane se,
pro mnohé chvílí nudy,
někdo to pomyšlení nesnese,
a tak jde válet sudy.
Věřte, že nás už vůbec nevábí
jíst jídlo z ňáké misky,
to co chcem jenom Discraft vyrábí
my chceme řádné disky.
Všichni vedle sebe
hrajem za 3esbé,
Všichni vedle sebe
hrajem za 3esbé,
Všichni vedle sebe
hrajem za 3esbé,
Všichni vedle sebe
hrajem za 3esbé!

