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Tak pojď mi pomoct z vozíku ho dostat dolů až na manipulák 
Stěžeň stranou dát 
Z perzeniku vysoukat a všechny komory uzavřít 
Ještě zkontrolovat sálingy a lana stěžně rozmotat 
A do patky ho dát 
A jako blbec zase nezapomenout nasadit frklík 
 

Pomoz mi přivázat přední stěh a vanty cvaknout do žebříčků 
Připevnit kosatku 
Horní oko přes kladku 
Vložit před stěžeň zarážku  
A přes kladkový převod zaseknout až na značku 
Vést přední lík kosatky přes oko až do záseku 
A k zadnímu lemu otěže 
Přes záseky jistěže 
A do jedné z kapes poskládat spinakr 
 

Musíme provléct zarážkou lanko s okem spinakrového pně 
S vnějším svázat šikovně 
Přes gumu napnout pořádně 
A zabezpečit lankem v pravém úhlu ke stěhu 
Výtahové lanko přivázat k vrcholu spinakru na dračák 
Druhý konec palubou hnát 
Přes kladku akorát 
Zásekem a do očka přivázat 
Aby když ho tahá nemusel být kormidelník ve střehu 
 

Do hlavní plachty zavést spíry a zasunout ji do ráhna 
A až na vrchol stěžně rvát 
Upevnit výtah na vazák 
Přední lem přivázat 
Zadní lem napínat 
A přes očka a kladky provléknout a dotáhnout lano kikingu 
Hlavní otěž od zrcadla do ráčny spodním vedením navázat 
Přivázat cunningham  
Do ráhna zasadit peň 
Přivázat ho provázkem 
Připravit kaču s kormidlem 
A kolem dokola protáhnout otěže na oba konce spinakru 
 

Hej co s tím Vaurienem ostrojený ho mám 
Počasí šílí a já už jsem si pivo s rumem dal 
Hej co s tím Vaurienem už na sjížďáku ho mám 
Že bych se v tomhle prapodivném větru na to sám nevysral 


