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Šmoulová země 
 (H. Seroka / J. Šrámek - Tomáš Vondrovic) 2:36  

 
Hana Zagorová  
 
Umí se smát i prát  
a každý má je rád,  
i vy je račte znát - Šmouly!  
 
Kam přijdou, tam je šou,  
skáčou a tancujou,  
vysocí jsou na dva couly.  
Že všechno dovedou,  
to není náhodou,  
zkrátka to s přírodou koulí.  
 
S ješitou divte se,  
mrzout se nesnese,  
snílek se po lese toulá.  
Mlsoun jí stehýnka,  
lenoch den prospinká  
a malá Šmoulinka žmourá.  
 
Farmář strom zasadí,  
silák se předvádí,  
stopař se v kapradí šoulá.  
Taťkovi Šmoulovi  
vždycky však vyhoví,  
kdo není bláhový moula.  
 
Gargamel má svůj hrad,  
zkouší tam čarovat,  
má z toho akorát bouli.  
Modrá je modřina,  
no, ten den začíná.  
Nadarmo proklíná Šmouly.  
 
Že by je dostat chtěl,  
hrne se do kouzel,  
v koutě se Asrael choulí.  
Lepší je hrát si hrát,  
se Šmouly šmoulovat,  
na to chci hlavu dát šmoulí.  
 
Umí se smát i prát  
a každý má je rád,  
i vy je račte znát - Šmouly!  
Lepší je hrát si hrát,  
se Šmouly šmoulovat,  
na to chci hlavu dát šmoulí.  
 
Kam přijdou, tam je šou,  
skáčou a tancujou,  
 
vysocí jsou na dva couly.  
Že všechno dovedou,  
to není náhodou,  
zkrátka to s přírodou koulí.  
 
Jupí…  
Kam přijdou, tam je šou,  
skáčou a tancujou,  
vysocí jsou na dva couly.  
Že všechno dovedou,  
to není náhodou,  
zkrátka to s přírodou koulí.  
 
Kam přijdou, tam je šou,  
skáčou a tancujou,  
vysocí jsou na dva couly.  
Že všechno dovedou,  
to není náhodou,  
zkrátka to s přírodou koulí… 

 

 

 

 



Šmoulí zeměkoulí  
Jiří K.: Dovídám se od dětí, 

že nemám prý ponětí. 

Co zeměkoule skrývá zeměkoulí. 

 

Šmoula: Kdo de na věc od lesa, 

z kouska lesa vykřesá. 

 

Oba:Tak velký mikrosvět až očí poulí. 

A kdo ten svět obývá, 

tam za soudkem od piva. 

Tam žijou šmoulové tam se šmoulí. 

Světů těch je habaděj, 

Ten náš však podívej "Kuk" 

Je nejmenší je nej nej nej. 

Prý v kapradí roste tam plno karamel (hmm, mňam mňam) 

Leč okus dál žije zlý kmotr gargamel, brrr 

Vím,je to kříž je to boj,ale parta šmoulí 

dál to s ním koulí. 

Rodičové od dětí, 

to nemáte ponětí,co zeměkoule skrývá zeměkoulí. 

Tak bych vám rád poradil, 

objevte ten světadíl,kde žijou šmoulové,kde se to šmoulí. 

A kde vlastně je ten les, 

na mapě bys ho nenalez.Je v tramtárii kus za vidoulí. 

Dohodíš tam koblihou, 

to najdeš houby houb. 

Jen nesmíš trpět šmoulím mhou. 

Jen bacha dej gargamel už si brousí dráp. 

Jen bacha dej abys Šmoulinku nezašláp. 

Šmoulinka ví kterak snést tucet ran a boulí. 

Má kořen šmoulí. 

Rodičové od dětí, 

to nemáte ponětí (to ne) 

jak fajn je projít šmoulí zeměkoulí. 

To bych vám tak poradil, 



objevte ten světadíl. 

Kde žijou šmoulové kde se to šmoulí. 

Nanananananana nanananananana nanana 

 

 

Šmoulí ráj  
Dneska zavítal k nám 

Jeden vážený pán 

Pán s deštníkem 

Je to pan Moula sám 

A jak svěřil se nám 

Jde s prosíkem 

Bydlet u nás by chtěl 

Naše jméno by chtěl 

Tak vážení 

Jak změnit vám to přijmení? 

 

Dáš-li před slovíčko Moula Š 

Zázrakem hned z Mouly Šmoula jseš 

Můžeš smát i v rouře coulové 

Nádherně si žijou Šmoulové 

 

A teď seznamete se 

Když u malicí jste jak pralinka 

Tohle taťka je náš, to jsou bratříčkové, já Šmoulinka 

Koumák se Šmudlíkem, Lenoch se Silákem 

Ahoj! Tě pic! 

Jen pojďte dál, ať nás se víc 

 

Dáš-li před slovíčko Moula Š 

Zázrakem hned z Mouly Šmoula jseš 

Můžeš smát i v rouře coulové 

Nádherně si žijou Šmoulové 

 

Pojďte dál, ať nás je víc 

Šmoulí ráj je váš 



 

Dneska zavítal k nám 

Jeden vážený pán 

Pán s deštníkem 

Je to pan Moula sám 

A jak svěřil se nám 

Jde s prosíkem 

Bydlet u nás by chtěl 

Naše jméno by chtěl 

Tak vážení 

Jak změnit vám to přijmení? 

 

Dáš-li před slovíčko Moula Š 

Zázrakem hned z Mouly Šmloula jseš 

Můžeš smát i v rouře coulové 

Nádherně si žijou Šmoulové 

 

Pojďte dál, ať nás je víc 

Šmoulí ráj je váš 

 

 

Šmoulinka  
To byla malá Šmoulinka, šmoulalí, šmoulalá, 

a po lese šla zrovinka, šmoulalílalá. 

A našla malou myšičku 

a ta se bála trošičku, 

tak schovala jí v košíčku, šmoulalílalá. 

 

Však myška chtěla k sluníčku šmoulalí, šmoulalá, 

tak vyskočila z košíčku, šmoulalílalá. 

Mou Šmoulinku tam nechala, 

do ráje k myškám spěchala 

a o Šmoulinku nedbala, šmoulalílalá. 

 

Tam v ráji myšky běhají 

a žení se a vdávají 



a kocoury tam neznají, 

však Šmoulinka, ach běda jí… 

 

Je sama malá Šmoulinka, šmoulalí , šmoulalá 

a moc se trápí chudinka , šmoulalílalá. 

A neběhá a neskáče, 

a snad si oči vypláče, 

kde myška je, můj miláček, šmoulalílalá. 

 

To Šmoulové, když viděli, šmoulalí , šmoulalá, 

tak to tak nechat nechtěli, šmoulalílalá. 

A nesou něco v košíčku, 

co Šmoulinko, no myšičku, 

tak zazpívej jí písničku ,šmoulalílalá… 

 

 

Šmoulové šmoulujou  
ráno všichni vyběhneme ven do kapradí 

kdo si nedá pozor o šmoulíky zavadí 

kdo nás uvidí ten se podiví co jsme okoukali od lidí 

muchomůrka bydlí v lese vedle jahodí 

na palouku uklidíme co kdo pohodí kdyby někdo snad 

chtěl si s námi hrát měl by taky tuhle písen znát 

 

hajdyhajdyhajdy hou 

šmoulové šmoulujou 

kamarádům pomůžou 

všude jsou jsou jsou 

 

hajdyhajdyhajdy hou  

šmoulové šmoulujou 

v raní trávě pod rosou 

zasebou jdou jdou jdou 

pro strach máme uděláno 

nejsme moulové 

táta šmoula každý ráno řekne šmoulové 



hned po snídani do šmoulování 

dá se každý bez odmlouvání 

gargamel je neknuba a šmoulíkům nedá spat 

obr Všejed- velká huba všechno sněd by rád  

pojdte šmoulovat než půjdete spát 

mužete si o nás zazpívat  

joo 

 

hajdyhajdyhajdy hou 

šmoulové šmoulujou 

kamarádům pomůžou 

všude jsou jsou jsou 

,,a všichni se mnou" 

hajdyhajdyhajdyhou 

šmoulové šmoulujou 

v raní trávě pod rosou 

zasebou jdou jdou jdou 

 

hajdyhajdyhajdy hou 

šmoulové šmoulujou 

kamaradum pomužou 

všude jsou jsou jsou 

 

hajdyhajdyhajdyhou... 

 

 

Táhnem za jeden provaz  
Kdyby se všichni z čista jasna schodli 

že v pohádkách už dál číst nesmíme. 

Kdyby místo legrací na zámek v lesnatci 

tak se všichni zbouříme. 

 

My všichni táhnem dál za jeden provaz, 

začni jen chtít a hravě ukážem, 

ten kdo stále vypráví, 

jak moc jsme mrňaví, 



že skály přemést dokážem. 

 

Sám Gargamel to ví,  

že nás sotva uloví,  

ať dál jak chce čaruje, 

tak nám prostě k smíchu je. 

 

My všichni táhnem dál za jeden provaz, 

a proto žádný strachy nemáme, 

nepíšeme závěky, 

když bouřka přiletí,  

my víme že ji přečkáme. 

 

Protože táhnem dál za jeden provaz, 

a nečekáme kdo nám poradí, 

máme esa trumpoví a spousta cukroví, 

nám každej tucet oslaví. 

 

Že jsme pouhí šmoulíci, 

copak na tom záleží? záleží, 

vždyť jdem stejnou ulicí, 

kde jedině zdá se žít. 

 

Protože táhnem dál za jeden provaz, 

můžeme pít a jíst až do syta, 

kdyby zkusit na nás chtěl, 

svý čáry Gargamel, 

tak vrány sotav pochytá. 

 

My všichni táhnem dál za jeden provaz, 

začni jen chtít a hravě ukážem, 

ten kdo pořád vypráví, 

jak moc jsme mrňaví, 

že skály přemést dokážem. 

 

 



My jsme ta šmoulata 

 

Intro:    H // 

 

H          H7              E 

Kde jak šmoulka modré nebe září bez mraků, 

C#mi           H          E 

tam kam jenom vítr cestu zná, 

H               H7          E          A 

tam je ten svět trpasličích her a zázraků, 

     C#mi                 H 

šmoulová, modrá země líbezná 

 

Refrén: 

        E        F#mi     A           H 

My jsme ta šmoulata, nám hrozně modrá sluší, 

       E         F#mi    A          H 

pod srdcem ze zlata, tam máme modrou duši, 

      E            C#mi      A 

proto jsme vždycky fit, máme vtip 

       H               E 

a máme cit a tak to má být 

 

 

Modrá se tam, Modrásek a dny se šmoulají, 

modří musí ctít svůj modrý sen, 

tam když se dva trpaslíci v mlází potkají, 

tak se pozdraví  hej, dobrý modrý den. 

 

Refrén: 

My jsme ta šmoulata, nám hrozně modrá sluší, 

pod srdcem ze zlata, tam máme modrou duši, 

proto jsme vždycky fit, máme vtip 

a máme cit a tak to má být 

 

Nikdo se tam nenudí, tam nejsou fouňové 

a místo měst tam mají šmoulí les, 

nechcete to taky zkusit jako šmoulové, 

aspoň teď, aspoň chvíli, aspoň dnes. 

 

Refrén: 

My jsme ta šmoulata, nám hrozně modrá sluší, 

pod srdcem ze zlata, tam máme modrou duši, 

proto jsme vždycky fit, máme vtip 

a máme cit a tak to má být 

 

Refrén: 

My jsme ta šmoulata, nám hrozně modrá sluší, 

pod srdcem ze zlata, tam máme modrou duši, 

proto jsme vždycky fit, máme vtip 

a máme cit a tak to má být 

 

F# D#mi / H C# / F#  //            

 

 

Pracovní šou  
Kdo kousek fištronu má, 

ten ví, že dnešní den se píše římskou číslicí. 

Svou pracovní šou, 

všem ohlašujou šmoulíci. 

 



Všichni jsou dneska na nohou, 

malujou, čistě shrabujou, 

letujou, .... 

 

 

Šmoulí song (+ další zpěváci)  
Umí se smát i prát 

a každý má je rád, 

i vy je račte znát - Šmouly! 

 

Kam přijdou, tam je šou, 

skáčou a tancujou, 

vysocí jsou na dva couly. 

Že všechno dovedou, 

to není náhodou, 

zkrátka to s přírodou koulí. 

 

S ješitou divte se, 

mrzout se nesnese, 

snílek se po lese toulá. 

Mlsoun jí stehýnka, 

lenoch den prospinká 

a malá Šmoulinka šmoulá. 

 

Farmář strom zasadí, 

silák se předvádí, 

stopař se v kapradí šoulá. 

Taťkovi Šmoulovi 

vždycky však vyhoví 

kdo není bláhový moula. 

 

Gargamel má svůj hrad, 

zkouší tam čarovat, 

má z toho akorát bouli. 

Modrá je modrina, 

to ten deň začína. 



Nadarmo preklína Šmouly. 

 

Že by je dostat chtěl, 

hrne se do kouzel, 

v koutě se Asrael choulí. 

Lepší je hrát si, hrát, 

se Šmouly šmoulovat, 

na to chci hlavu dát šmoulí. 

 

Umí se smát i prát 

a každý má je rád, 

i vy je račte znát - Šmouly! 

Lepší je hrát si, hrát, 

se Šmouly šmoulovat, 

na to chci hlavu dát šmoulí. 

 

Kam přijdou, tam je šou, 

skáčou a tancujou, 

 

vysocí jsou na dva couly. 

Že všechno dovedou, 

to není náhodou, 

zkrátka to s přírodou koulí. 

 

Kam přijdou, tam je šou, 

skáčou a tancujou, 

vysocí jsou na dva couly. 

hurá!!! 

Že všechno dovedou, 

to není náhodou, 

zkrátka to s přírodou koulí. 

 

Kam přijdou, tam je šou, 

skáčou a tancujou, 

vysocí jsou na dva couly. 

couly!!! 



Že všechno dovedou, 

to není náhodou, 

zkrátka to s přírodou koulí. 

Kam přijdou, tam je šou, 

skáčou a tancujou, 

vysocí jsou na dva couly. 

tralalá 

 

Že všechno dovedou, 

to není náhodou, 

zkrátka to s přírodou koulí… 

 


