
 

 
 
1. Nikomu tak dobře není, 
Jako čertům v pekle, 
Dříví nikdy nekupujou 
A sedají v teple. 
 
 
2. Karel, Karel do pekla zajel,  
Bílém koni, čert ho tam honí. 
 
 
3. Čerti v pekle hospodaří, 
Mastí karty, vuřty vaří. 
A když mají dlouhou chvíli, 
Vaří v pekle čertoviny. 
 
 
4. Co dělají čerti v pekle, když je jim moc zima? 
Přitopí si pod kotlema, hned je jim zas prima. 
Co dělají čerti v pekle, když jim lítaj saze? 
Přiloží si pod kotlem a je jim blaze. 
Co dělají čerti v pekle, když se blíží Vánoce? 
Poskakují kolem ohně a chystají ovoce. 

 
5. Ententýky, dva špalíky, 
Čert vyletěl z elektriky. 
Elce pelce, kotrmelce,  
čert vyletěl do pekelce, 
Bez klobouku bos, 
Natloukl si nos. 
 
6. Těšila se Terka naše, 
Že uvidí Mikuláše. 
Dříve než se naděla, 
Spatřila i anděla. 
Terezce i naší Anče 
Přinesl tři pomeranče. 
Zato sousedovic Berta 
Nemohla se dočkat čerta. 
Zmizela však pod dřezem, 
Když zachrastí řetězem. 

 

 
 
 
7. Čerte, čertíku, jakou máš dnes náladu, 
Čerte, čertíku, jak se dneska máš? 
Chi, chi, chi, dneska radost mám. 
 
Čerte, čertíku, jakou máš dnes náladu, 
Čerte, čertíku, jak se dneska máš? 
Ble, ble, ble, dneska smutek přepad mne, 
Ble, ble, ble, dneska smutný jsem. 
 
Čerte, čertíku, jakou máš dnes náladu, 
Čerte, čertíku, jak se dneska máš? 
Mňam, mňam, mňam, dneska si pochutnám, 
Mňam, mňam, mňam, dobrot najím se. 
 
Čerte, čertíku, jakou máš dnes náladu, 
Čerte, čertíku, jak se dneska máš? 
Ratatá, ratatá, špatná je má nálada, 
Ratatá, ratatá, dneska zlobím se. 
 
Pst, pst, čert už spí, ať ho nikdo nevbudí. 
Poticu zpíváme,  
Čerta ukolíbáme, 
Pst, pst, pst… 
 
8. Otvírejte, čerti, vrata, 
Jdem se kouknout na čerťata. 
Čertí kluci, čertí holky 
Baští v pekle teplé vdolky. 
Peklo, peklo, peklíčko, 
Máme tady teplíčko. 
 
9. Černá Már, skoč do jámy! 
Kdo tam je? 
Čert tam je. 
Co tam dělá? 
Kaší vaří. 
Čím ji mastí? 
Kolomastí. 
Čím ji jí? 
Lopatou, má palici chlupatou! 



 

CO VÍME O ČERTOVI 

Michal Černík 

To je mi záhada. 

Nikdo nikdy neviděl čerta, 

A přeci víme, jak vypadá. 

Má kopyto na jedné noze 

A umí létat po obloze. 

Má rohy a oháňkou mává. 

Kdepak, to není kráva. 

Víme, že bydlí v pekle, 

A víme, že žádné peklo není, 

A víme, že hudruje vztekle, 

Asi takhle: blekle, blekle. 

A víme, že smrdí sírou,  

Proletí komínem i jinou dírou. 

A víme, že je hrozně starý 

A hloupý a zlý a provádí čáry 

A je strašně chlupatý. 

Každý ho umí popsat  

Od hlavy po paty. 

Kdo ví, čí je to vina. 

Bude v tom nějaká čertovina. 

Nikdo nikdy neviděl čerta 

A všichni víme, jak vypadá. 

To je mi záhada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Čertovské počasí 
 
To je ale nadělení,  
Venkuse zas čerti žení. 
Metelice, chumelice, 
Žení se jich čím dál více. 
 

Mikulášská 
Plno ledu všude bylo,  
Navíc hustě chumelilo. 
Pro klučičí koulovačku 
Neviděli na klouzačku. 
 
To vám byla, lidi, mela,  
Čerti spadli na anděla. 
Mikuláš je nádavkem 
Odměňoval pohlavkem. 
 

Čertí párty 
 
Zeptal jsem se Bárty: 
„Kde maj čarti párty?“ 
Ukázal jsem na pytel, 
Bárta zmizel. Strašpytel! 
 
Tak se zeptám dětí: 
„Kudy se tam letí?“ 
Děti říkaj: „Holečku, 
To je na tom kopečku. 
Jeď tam klidně na tříkolce, 
Je to totiž v naší školce.“ 
 
 

Zub 
 
Satanáš a Belzebub 
Našli v lese černý zub. 
Podívej na Belzebuba, 
Jak ho z toho bolí huba! 
 
 

Nezbedníci 
 
Strkali se malí čerti 
Na nebeské klouzačce, 
Jeden šťouchl do druhého 
V pravoúhlé zatáčce. 
 
Čert z klouzačky letěl k zemi 
Bez pláče a bez křiku, 
A teď sedí na náměstí 
V kádi plné kapříků. 
 

Čerti z pekla 
 
V pekle vrzla vrátky. 
Kde že čerti lití? 
To poznáte zkrátka 
Podle křiku dětí. 
 
 

 


