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Aby nás voda nesla Aby nás voda nesla Aby nás voda nesla Aby nás voda nesla ---- Hop Trop  Hop Trop  Hop Trop  Hop Trop     
 

1. Mám tisíc chutí, jó, i čas vypráv ět vám tu story, 
   jak vyšplouchli jsme s par ťákem, co plavil s náma 
vory, 
   byl hamoun, prej už odmala, a že za vším vid ěl prachy, 
   nám peklo d ělal hrozn ě rád i z tak dost perný fachy. 
 
R: Pevn ě st ůj, zaber víc a drž se svýho vesla, 
   nezbejvá, než si p řát, aby nás voda nesla, 
   aby nás voda nesla. 
 
 
2. M ěl tlapy samej sval, tak chra ň se každej jeho vzteku, 
   t ěma vora ř, když se dopálí, obrátí i řeku, 
   znal voba b řehy poslepu a všechny proudy dravý, 
   ale nem ěl páru vo tom, jak se leskne zlato pravý. 
 
R: 
 
3. Známe se s partou haví řů v jedný podhorský obci, 
   maj' živobytí v uheln ě, kam fáraj' dírou v kopci, 
   mezi uhlím ob čas najdou kyzu blejskavýho kusy, 
   kdo nezná hrudky kyzový, za zlato mít je musí. 
 
4. Kdo naházel je do písku, to vedlejší je p řece, 
   hlavn ě, že ten chlap u nohou je našel jednou v řece, 
   tak, zaslepenej vidinou p řeukrutnýho zisku, 
   se hrd ě navzdor posm ěchu dodneška hrabe v písku. 
 
R: + aby nás voda nesla, aby nás voda nesla ... 
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Amazonka Amazonka Amazonka Amazonka ---- Hop Trop  Hop Trop  Hop Trop  Hop Trop     
 
1. Byly krásný naše plány, 
   byla jsi m ůj celej sv ět, 
   čas je vzal a nechal rány, 
   starší jsme jen o pár let. 
 
2. Tenkrát byly d ěti malý, 
   ale život utíká, 
   už na "táto" slyší jinej, 
   i když si tak ne říká. 
 
R: Nebe modrý zrcadlí se 
   v řece, která všechno ví, 
   stejnou barvu jako m ěly 
   tvoje o či džínový. 
 
3. Kluci tenkrát, co t ě znali, 
   všude, kde jsem s tebou byl, 
   "Amazonka" říkávali, 
   a já hrd ě p řisv ědčil. 
 
4. Tvoje strachy, že ti mládí 
   pod rukama utíká 
   vedly k tomu, že ti nikdo 
   "Amazonka" ne říká. 
 
R: 
 
5. Zlatý kráse cingrlátek, 
   jak sis časem myslela, 
   vadil možná trampskej šátek, 
   nosit dáls' ho necht ěla. 
 
R: Te ď jsi víla z paneláku, 
   samá de čka, samej krám, 
   já si p řál jen, abys byla 
   po řád stejná, p řísahám, 
   po řád stejná, p řísahám. 
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BÁJEČNÁ ŽENSKÁBÁJEČNÁ ŽENSKÁBÁJEČNÁ ŽENSKÁBÁJEČNÁ ŽENSKÁ    
 
1/ Tenhle p říb ěh je pravda, a ť visím, jestli vám budu 
lhát, 
   já jsem potkal jednu dívku a do dnešního dne ji mám 
rád, 
   nikdy nem ěla zlost, když jsem hluboko do kapsy m ěl, 
   vždycky m ěla pochopení a já se s ní nikdy hádat 
nemusel. 
 
Ref: Když si báje čnou ženskou vezme báje čnej chlap, 
     tak mají báje čnej život plnej báje čnejch dn ů bez 
útrap, 
     celej den jen tak sedí a popíjejí Château-Neuf  du 
Pape, 
     když si báje čnou ženskou vezme báje čnej chlap. 
 
2/ Nikdy jsem neslyšel: Kam jdeš, kdy p řijdeš a kde jsi 
byl? 
   A já nikdy nezapomn ěl, abych svoje sliby vyplnil. 
   A když vzpomínala, tak jen na to hezký, co nám ž ivot 
dal, 
   nedala mi p říležitost, na co bych si taky st ěžoval. 
 
Ref: Když si... 
 
3/ Tenhle p říb ěh je pravda a sním sv ůj klobouk, jestli 
jsem vám lhal, 
   že jsem potkal jednu dívku a tu dívku jsem si za  ženu 
vzal. 
   Zní to jako pohádka z o říšku královny Mab, 
   že si báje čnou ženskou vzal jeden báje čnej chlap. 
 
Ref: Když si... 
 
Ref: Když si... 
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Barbora píše z táboraBarbora píše z táboraBarbora píše z táboraBarbora píše z tábora
Maminko, tatínku, 
posílám Vám vzpomínku 
z letního tábora, 
jist ě víte, že vám píše 
vaše dcera Barbora. 
 
Strava se nedá jíst, 
dneska byl jen zelný list. 
Polívka studená, 
co v ní plavou místo nudlí 
číslice a písmena. 
 
Myslela jsem prost ě, že 
budou r ůzné sout ěže, 
slíbili bojovku, 
pak jsme hráli vybíjendu, 
na ovce a na schovku. 
 
Štefan, hlavní vedoucí, 
chodí s naší vedoucí, 
která je p říšera, 
scházejí se, líbají se 
u totemu za šera. 
 
Pro č jsem se nenarodila 
o pár let d řív? 
Dneska bych krásn ě chodila 
se Štefanem, co říká si 
Steve. 
Pro č jste m ě prost ě neměli 
o pár let d říve? 
Řekla bych: nebu ď nesm ělý, 
líbej m ě, Steve. 
 
 
 

Závěrem dopisu 
ješt ě trochu popisu: 
ta Bréca vedoucí 
je tlustá jak dv ě normální 
oddílové vedoucí. 
 
Když b ěží po lese, 
všechno na ní t řese se. 
Užívá make-upu, 
co na ní ten Štefan vidí, 
to já prost ě nechápu.  
 
Pro č jsem se nenarodila 
o pár let d řív? 
Dneska bych krásn ě chodila 
se Štefanem, co říká si 
Steve. 
Pro č jste m ě prost ě neměli 
o pár let d říve? 
Řekla bych: nebu ď nesm ělý, 
líbej m ě, Steve. 
 
P.S. je tady ješt ě 
Pošlete dv ě t ři sta, 
jsem bez pen ěz do čista. 
Pojedem do Písku, 
máme v plánu zastavit se 
v jitexovém st ředisku. 
 
Když jsme se koupali, 
všichni na m ě koukali. 
Je to tím, že možná 
v jednodílných plavkách  
už jsem prost ě nemožná. 
 
Pro č jsem se nenarodila, 
nenarodila d řív?
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BÍLEJ KŮŇBÍLEJ KŮŇBÍLEJ KŮŇBÍLEJ KŮŇ 

 

1/ Kdysi býval mojí láskou 
   k ůň bílej jak sníh, 
   b ělostná h říva vlála 
   do všech d ětskejch sn ů mých. 
 
2/ Táta celej život spo řil 
   a roky se d řel, 
   nad ělal spoustu dluh ů, 
   jen abych ho m ěl. 
 
3/ Když tenkrát na dostihy 
   s ním poprvé šel, 
   ma jeho rychlé nohy 
   vsadil všechno, co m ěl. 
 
4/ K ůň b ěžel tak lehce 
   jakoby vánek vál, 
   všechny kon ě a jezdce 
   za sebou zanechal. 
 
5/ P ři každém jeho skoku 
   rostla nad ěje v nás, 
   p ři jednom ale upad 
   a zlámal si vaz. 
 
6/ Táta ne řekl slova, 
   jen u ohrady stál 
   a já poprvé vid ěl, 
   jak se rozplakal. 
 
7/ Kdysi býval mojí láskou 
   k ůň bílej jak sníh, 
   b ělostná h říva vlála 
   do všech d ětskejch sn ů mých. 
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BLÍZKO LITTLE BIG HORNUBLÍZKO LITTLE BIG HORNUBLÍZKO LITTLE BIG HORNUBLÍZKO LITTLE BIG HORNU 
     
1/ Tam, kde leží Little Big Horn je indiánská zem, 
   tam p řijíždí generál Custer se svým praporem, 
   modrý kabáty jezdc ů, stíny dlouhejch karabin 
   a z indiánskejch signál ů po nebi letí dým. 
 
Ref: Říkal to Jim Bridger, já m ěl jsem v noci sen, 
     pod sedmou kavalérií jak krví rudne zem, 
     kmen Sioux ů je state čný a dob ře sv ůj kraj zná. 
     Pro č Custer neposlouchá ta slova varovná? 
      
2/ Tam, kde leží Little Big Horn šedivou prérií 
   táhne genrál Custer sedmou kavalérií, 
   marn ě mu stopa ř Bridger radí: Zpátky povel dej, 
   jedinou možnost ješt ě máš - život si zachovej! 
    
Ref: Říkal... 
 
3/ Tam, kde leží Little big Horn se vznáší smrti st ín, 
   padají jezdci z koní, výst řely z karabin, 
   límce modrejch kabát ů barví krev červená, 
   kmen Sioux ů je state čný a dob ře sv ůj kraj zná. 
    
Ref: Říkal... 
 
4/ Pak všechno ztichlo a jen  
       tam-tam duní nad krajem, 
   v oblaku prachu mizí  
          Sioux ů vít ěznej kmen, 
   cáry vlajky hv ězdnatý  
            po kopcích vítr vál, 
   tam uprost řed svých  
           voják ů leží i genrál. 
    
Ref: Říkal... 
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BLUES FOLSOMSKÉ VĚZNICEBLUES FOLSOMSKÉ VĚZNICEBLUES FOLSOMSKÉ VĚZNICEBLUES FOLSOMSKÉ VĚZNICE 

         
1/ M ůj d ěda bejval blázen, texaskej Ahasver, 

   a na p ůdě nám po n ěm z ůstal ošoupanej kvér. 

   Ten kvér obdivovali všichni kámoši z okolí 

   a máma mi říkala: Nehraj si s tou pistolí. 

 

2/ Jenže i já byl blázen tak zralej pro malér 

   a ze zdi jsem sundaval tebhleten d ědečkův kvér. 

   Pak s kapsou vyboulenou cht ěl jsem bejt chlap all  

   right 

   a s holkou vykutálenou hrál jsem si na Bonnie an d  

   Clyde. 

 

3/ Ale ud ělat banku, to není žádnej žert, 

   sotva jsem do ní vlítnul, hned zas vylít jsem ja k  

   čert. 

   Místo jako ko čka, já utíkám jak slon, 

   takže za chvíli m ě veze policejní anton. 

 

4/ Te ď okno m řížovaný mn ě říká, že je šlus, 

   proto tu ve v ěznici zpívám tohle Folsom blues. 

   Pravdu m ěla máma, radila: Necho ď s tou holkou. 

   A taky mn ě říkala: Nehraj si s tou pistolkou. 
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ČERNÝ MUŽČERNÝ MUŽČERNÝ MUŽČERNÝ MUŽ    
 

1/ Černý muž pod bi čem otroká ře žil, 

   černý muž pod bi čem otroká ře žil, 
   černý muž pod bi čem otroká ře žil, 
   kapitán John Brown to z řel. 
 
Ref: Glory, glory aleluja, 
     glory, glory aleluja, 
     glory, glory aleluja, 
     kapitán John Brown to z řel. 
 
2/ Sebral z Virginie černých p řátel šik... 
   ...prapor svobody pak zdvih. 
 
Ref: Glory... 
 
3/ V čele v ěrných m ěsto Harpers Ferry jal... 
   ...právo, vít ězství a čest. 
 
Ref: Glory... 
 
4/ Hrstka state čných však udolána jest... 
   ...kapitán John Brown je jat. 
 
Ref: Glory... 
 
5/ Zvony Charlestonu v dáli temn ě zní... 
   ...John ův den to poslední. 
 
Ref: Glory... 
 
6/ John Brown mrtev je a jeho t ělo tlí... 
   ...jeho duch však krá čí dál. 
 
Ref: Glory... 
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Čert ví kdy kČert ví kdy kČert ví kdy kČert ví kdy kotvy zvednemotvy zvednemotvy zvednemotvy zvednem 
 
Náš lodivod už je zas jak kára,  

náš lodivod už je zas jak kára,  

náš lodivod už je zas jak kára,  

koukej, jak se klátí.  

  

/: Čert ví, kdy kotvy zvednem :/3x  

   když to s ním tak mlátí.  

  

/: Hej, rychle všechen rum p řes palubu :/3x  

   a ť nepije dále.  

  

/: Čert ví, kdy kotvy zvednem :/3x  

   nejd řív na T ři krále.  

  

/: Náš lodivod už není jak kára :/2x  

   náš lodivod je fit a kárá  

   námo řníky hloupý.  

  

/: Čert ví, kdy kotvy zvednem :/3x  

   až se rum zas koupí.  

  

Až se rum zas koupí, až se rum zas koupí,  

až se rum zas ko- ou- pí- í,  
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ČERVENÁ ŘEKAČERVENÁ ŘEKAČERVENÁ ŘEKAČERVENÁ ŘEKA 
 

1/ Pod tou skálou, kde proud řeky sy čí 

   a kde ční červený kamení, 

   žije ten, co mi jen srdce ni čí, 

   toho já ráda mám k zblázn ění. 

 

2/ Vím, že lásku jak trám lehce slíbí, 

   já ho znám, srdce má d ěravý, 

   ale já ho chci mít, m ě se líbí, 

   bez n ěj žít už m ě dál nebaví. 

 

3/ Často k nám jezdívá s kytkou r ůží 

   nejhez čí z kovboj ů z okolí. 

   Vestu má ušitou z hadích k ůží, 

   bitej pás, na n ěm pár pistolí. 

 

4/ hned se ptá, jak se mám, jak se da ří, 

   a kdy prý mu to svý srdce dám? 

   Na to já odpovím, že čas ma ří, 

   srdce blíž Červený řeky mám.   

 

5/ Když je tma a jdu spát, noc je černá, 

   hlavu mám bolavou závratí, 

   ale já p řesto dál budu v ěrná, 

   dokud sám se zas k nám nevrátí.   
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DRNOVÁ CHAJDADRNOVÁ CHAJDADRNOVÁ CHAJDADRNOVÁ CHAJDA 
           
1/ Já tu na svým dílci, celkem vzato, bídnej život mám 
   a tak vypadám dost schlíple, pán B ůh ví, 
   myši za čnou rejdit kolem, sotva ve čer usínám 
   na mým dílci v starý chajd ě drnový. 
 

2/ Ale p řece mám rád tenhle život, na dílci si rýt, 
   i když jídlo tady není prímový 
   a jsem rád, že v zemi strý čka Sama m ůžu klidn ě žít 
   na mým dílci v starý chajd ě drnový. 
             

Ref: Dve ře mají panty z k ůže, okna nejsou zasklený, 
     kolem kojoti se plížej hladoví, 
     dovnit ř vánice mn ě v ěje dírou v st řeše prkenný 
     na mým dílci v starý chajd ě drnový. 
 

3/ Když jsem z domova tam na východ ě vyšel zbohatnout, 
   zkusit, jestli potkám št ěstí, kdopak ví, 
   sotva napadlo m ě tenkrát, že m ě čeká tenhle kout 
   na mým dílci v starý chajd ě drnový. 
 

4/ Hadry ušmudlaný celý, jako strašák vypadám, 
   v ěci rozházený bez uklízení, 
   ale p řece volnost, kterou tady na Západ ě mám, 
   ani za d ům na Východ ě nezm ěním. 
 

Ref: Dve ře... 
 

5/ P řece rád bych, aby se tu našla dívka laskavá, 
   jejíž soucit m ě z tý bryndy vyloví, 
   jak bych žehnal tomu and ělu, co život uznává 
   na mým dílci v starý chajd ě drnový. 
 

6/ Svoje št ěstí založíme na Západ ě v prériích, 
   jak dv ě hrdli čky v tom ráji hotovým, 
   spolu zapomenem na potíže v prvních dobách zlých  
   na mým dílci v starý chajd ě drnový. 
 

Ref: Dve ře... 
 
7/ A když d ědicem se za čas naše srdce pot ěší, 
   jestli pán B ůh našim p řáním vyhoví, 
   potom nebudeme litovat tý d řiny d řív ější 
   na mým dílci v starý chajd ě drnový. 
 

8/ Až pak p řijde čas a naši kluci p řestanou si hrát, 
   až z nich budou mužský doopravdový, 
   pak už se to jist ě nebude tak opušt ěný zdát 
   na mým dílci v starý chajd ě drnový. 
 

Ref: Dve ře...   
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Hej šup námořníciHej šup námořníciHej šup námořníciHej šup námořníci 
 
Táhlo už k ve čeru, na malém škuneru  
dosp ěli k názoru, piráti na obzoru,  
že se ukázali, všichni hned mazali,  
do kajut pro zbran ě rozjásan ě  
a kapitán si hned brousil zuby,  
tudle čela ďku on že vyhubí, jo!  
Omrk situaci, rozd ělil všem práci,  
plivnul si do dlan ě, za řval na n ě, inu:  
  
R: Hej šup, do nich, námo řníci,  
   hned, z vás který by zble ď nevydrží u nás,  
   hej šup, kdo se nám ukáže,  
   m ůže ho to stát vaz.  
   Jestli piráti nás nep řeperou,  
   žraloci náramn ě se nažerou a proto:  
   hej šup, do nich námo řníci hned,  
   p řed náma by zble ď ďas.  
  
Jeden pirát, klacek, dostal hned pár facek,  
spadnul p řes palubu natlouk si p ři tom hubu,  
a hned za člo rvaní, za velkýho řvaní  
šel námo řník ů roj roznášet boj.  
Sbalili pirát ům kapitána (kapitána)  
a potom práskla jen jedna rána, bum!  
Šoupli ho do mo ře a za ním naho ře  
vít ězně do dáli halekali inu:  
  
R: Hej šup, do  
nich, námo řníci,... 
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HUDSONSKÉ ŠÍFYHUDSONSKÉ ŠÍFYHUDSONSKÉ ŠÍFYHUDSONSKÉ ŠÍFY 
1/ Ten kdo nezná hukot vody lopatkama ví řený 
   jako já, jó, jako já, 
   kdo hudsonský slapy nezná sírou pekla sí řený, 
   a ť se na hudsonský šífy najmout dá, johoho. 
 
2/ Ten kdo nep řekládal uhlí, šíf když na m ěl činu vjel, 
   málo zná, málo zná, 
   ten kdo nem ěl t ělo ztuhlý až se no čním chladem chv ěl, 
   a ť se na hudsonský šífy najmout dá, johoho. 
 
Ref: Ahoj, páru tam ho ď, 
     a ť do pekla se d říve dohrabem, 
     johoho, johoho. 
 
3/ Ten kdo nezná no ční zp ěvy zarostenejch lodník ů 
   jako já, jó, jako já, 
   ten kdo cejtí se bejt chlapem, umí d ělat rutyku, 
   a ť se na hudsonský šífy najmout dá, johoho. 
 
4/ Ten kdo má na brad ě mlíko, kdo se rumem neopil, 
   málo zná, málo zná, 
   kdo necejtil hr ůzu z vody, kde se málem utopil, 
   a ť se na hudsonský šífy najmout dá, johoho. 
 
Ref: Ahoj... 
 
5/ Kdo má roztrhaný boty, kdo má po řád jenom hlad 
   jako já, jó, jako já, 
   kdo chce celý noci čuchat pekelnýho ohn ě smrad, 
   a ť se na hudsonský šífy najmout dá, johoho. 
 
6/ Kdo chce zhebnout t řeba zejtra, komu je to všechno 
fuk, 
   kdo je sám jako já, 
   kdo má srdce v správným míst ě, kdo je prost ě prima 
kluk, 
   a ť se na hudsonský šífy najmout dá, johoho. 
 
Ref: Ahoj... 
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JezJezJezJez    
Na vodu už jezdím jenom s Vendou, s Vendou 

do kánoe nevlezu už s Bendou, s Bendou 

Jenda Benda nemožný je zadák, 

nemá vlohy a je laj- laj- lajdák  

On ví, že šumí les, 

že vysouší se mez, 

že v dáli hárá pes, 

že kvete bílý bez 

a že mostem cloumá rez, 

že ří čka jde krz ves, 

ale nevšimne si, že se blíží jez, jez, jez  

Jel jsem tuhle Oh ři s Jendou Bendou, Bendou 

pro č já houska nejel radši s Vendou, s Vendou 

Jenda Benda sjel na vodu m ělkou, 

spáchal v lodi díru vel-, vel-, velkou  

Já m ěl náladu zlou, 

on zni čil ke ňu mou 

Už nikdy houpy hou 

s ní nepopluji mhou  

Tedy šet řím na novou, 

na laminátovou, 

už jí chci mít v lét ě na dovolenou, -nou, -nou  
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Jožin zJožin zJožin zJožin z    bažinbažinbažinbažin 

 
1 Jedu takhle tábo řit Škodou 100 na Oravu, 
spěchám proto, riskuji, projíždím p řes Moravu. 
Řádí tam to strašidlo, vystupuje z bažin , 
žere hlavn ě Pražáky a jmenuje se Jožin. 
 

® : Jožin z bažin mo čálem se plí ží, 
Jožin z bažin k vesnici se blíží, 
Jožin z bažin už si zuby brousí, 
Jožin z bažin kouše, saje, rdousí. 
Na Jožina z bažin, koho by to napadlo C platí jen a  pouze 
práš kovací letadlo. 
 

2. Projížd ěl jsem Moravou sm ěrem na Vizovice, 
přivítal m ě p ředseda, řek' mi u slivovice: 
"Živého či mrtvého Jožina kdo p řivede, 
tomu já dám za ženu dceru a p ůl JZD!" 
 

® : 
 

3. Říkám:"Dej mi, p ředsedo, letadlo a prášek, 
Jožina ti p řivedu, nevidím v tom há ček." 
Předseda mi vyhov ěl, ráno jsem se vznesl, 
na Jožina z letadla prášek p ěkně klesl. 
 
® : Jožin z bažin už je celý bílý, 
Jožin z bažin z mo čálu ven pílí, 
Jožin z bažin dostal se na kámen, 
Jožin z bažin - tady je s ním amen! 
Jožina jsem dostal,  
už ho držím, johoho, 
dobré každé lóve,  
prodám já ho do ZOO . 
 
 
 



 - 17 - 

KDE TY KYTKY JSOUKDE TY KYTKY JSOUKDE TY KYTKY JSOUKDE TY KYTKY JSOU    

1/ Řekni, kde ty kytky jsou, co se tady mohlo stát, 

   řekni, kde ty kytky jsou, kde mohou být? 

   Dívky je tu b ěhem dne otrhaly do jedné, 

   kdo to kdy pochopí, kdo to kdy pochopí? 

 

2/ Řekni, kde ty dívky jsou, co se tady mohlo stát, 

   řekni, kde ty dívky jsou, kde mohou být? 

   Muži si je vyhlédli, s sebou dom ů odvedli, 

   kdo to kdy pochopí, kdo to kdy pochopí? 

 

3/ Řekni, kde ti muži jsou, co se, k čertu, mohlo stát, 

   řekni, kde ti muži jsou, kde mohou být? 

   Muži v plné polní jdou, do války je zase zvou, 

   kdo to kdy pochopí, kdo to kdy pochopí? 

 

4/ A kde jsou ti vojáci, lidi, co se mohlo stát, 

   a kde jsou ti vojáci, kde mohou být? 

   Řady hrob ů v zákrytu, meluzína kvílí tu, 

   kdo to kdy pochopí, kdo to kdy pochopí? 

 

5/ Řekni, kde ty hroby jsou, co se s nimi mohlo stát, 

   řekni, kde ty hroby jsou, kde mohou být? 

   Co kytek tu rozkvétá od jara až do léta, 

   kdo to kdy pochopí, kdo to kdy pochopí? 

 

6/ Řekni, kde... =1/ 
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LLLLoďka maláoďka maláoďka maláoďka malá 
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Lodníkův lament Lodníkův lament Lodníkův lament Lodníkův lament ---- Hop Trop Hop Trop Hop Trop Hop Trop 
 

1. Já snad hned, když jsem se narodil, na bludnej k ámen  
   šláp', 
   a do školy moc nechodil, i tak je ze m ě chlap, 
   velký dusno, který nad hlavou mi doma viselo, 
   drsnýmu chlapu nesv ědčí, já ťuk' si na čelo. 
 
R: Máma m ě doma držela a táta na m ě d řel, 
   já moh' jsem jít hned študovat, kdybych jen troc hu  
   cht ěl, 
   voženit se, vzít si ňákou trajdu copatou 
   a za její lásku platit celou vejplatou, hó hou. 
 
2. Potom do knajpy jsem zašel a tam uslyšel ten žvá st, 
   že na lodích je veselo a fasujou tam chlast, 
   a tak honem jsem se nalodil na starej vratkej k řáp, 
   kde kapitán byl ko řala a řval na nás jak dráb. 
R: 
3. Vlny s kocábkou si házely a každej dostal strach  
   a my lodníci se vsázeli, kdo p řežije ten krach, 
   všechny krysy z lodi zmizely a v dálce maják zha s' 
   a první byl hned kapitán, kdo m ěl korkovej pás. 
R: 
4. Kolem zubama už cvakali žraloci hladoví, 
   moc nikomu se necht ělo do vody ledový, 
   k ránu bou ře trochu ustala, já mo řskou nemoc m ěl, 
   všem, co m ůžou chodit po zemi, jsem tolik závid ěl. 
R: 
 
5. Jako zázrakem jsme dojeli, byl každý živ a zdráv  
   a všichni byli veselí, jen já jsem rukou máv', 
   na lo ď nikdy víc už nevlezu, to nesmí nikdo chtít, 
   te ď lituju a vzpomínám, jak jen jsem se moh' mít. 
R: 
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LOJZA A LÍZALOJZA A LÍZALOJZA A LÍZALOJZA A LÍZA 
Rec: Lojzo?       Ano, Lízinko?    Dojdeš pro vodu?  
     Už b ěžím!  No proto! 
 
1/ V ědro má ve dn ě díru, milá Lízo, milá Lízo, 
   v ědro má ve dn ě díru, milá Lízo, jak hrom. 
2/ Tak ji ucpi, milý Lojzo, milý Lojzo, 
   tak ji ucpi, milý Lojzo, ucpi ji. 
3/ A čím ji mám ucpat, milá Lízo, milá Lízo, 
   a čím ji mám ucpat, milá Lízo, řekni čím? 
4/ Kouskem slámy, miláý Lojzo, milý Lojzo, 
   kouskem slámy, milý Lojzo, kouskem slámy. 
5/ Jenže sláma je dlouhá, milá Lízo, milá Lízo, 
   jenže sláma je dlouhá, milá Lízo, dlouhá. 
6/ Tak ji utni, milý Lojzo, milý Lojzo, 
   tak ji utni, milý Lojzo, utni ji. 
7/ A čím ji mám utnout, milá Lízo, milá Lízo, 
   a čím ji mám utnout, milá Lízo, řekni čím. 
8/ Sekerou, milý Lojzo, milý Lojzo, 
   sekerou, milý Lojzo, sekerou. 
9/ Jenže sekera je moc tupá, milá Lízo, milá Lízo, 
   sekera je moc tupá, milá Lízo, tupá. 
10/ Tak ji nabruš, milý Lojzo, milý Lojzo, 
    tak ji nabruš, milý Lojzo, nabruš ji. 
11/ A čím ji mám sbrousit, milá Lízo, milá Lízo, 
    a čím ji mám sbrousit, milá Lízo, řekni čím. 
12/ Vem si brousek, milý Lojzo, milý Lojzo, 
    vem si brousek, milý Lojzo, brousek. 
13/ Jenže brousek je suvhý, milá Lízo, milá Lízo, 
    jenže brousek je suchý, milá Lízo, suchý. 
14/ Tak jej namo č, milý Lojzo, milý Lojzo, 
    tak jej namo č, milý Lojzo, smo č ho. 
15/ A čím ho mám smá čet, milá Lízo, milá Lízo, 
    a čím ho mám smá čet, milá Lízo, řekni čím? 
16/ Zkus vodu, milý Lojzo, milý Lojzo, 
    zkus vodu, milý Lojzo, vem si vodu. 
17/ A v čem ji mám p řinést, milá Lízo, milá Lízo, 
    a v čem ji mám p řinést, milá Lízo, řekni v čem? 
18/ Vem si v ědro, milý Lojzo, milý Lojzo, 
    vem si v ědro, milý Lojzo, v ědro. 
19/ V ědro má... =1./ 
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Modlitba vodákaModlitba vodákaModlitba vodákaModlitba vodáka 
Hop Trop & Samson a jeho parta 

 

Ať jsou šlajsny plný vody, a ť jsou vlny mohutný,  

aby naše n ěžný lodi nedrcali vo šutry.  

Ať mě pe řej prudce vcucne, a ť tam vlítnu s kuráží;  

až mý t ělo v noci usne, a ť ho nechaj komá ři.  

 

Ref. :  

Vždyť je toho, Bože, málo - vod tebe chci jen, 

aby nás tvý slunce h řálo v tenhle letní den.  

 

Ať je každý z naší bandy samej smích a pohoda, 

ať užijem spoustu srandy, a ť se kudlou nebodá. 

Ať se všichni kamarádi co se sejdou na vod ě 

naučí hrát na kytary, a ť to fr čí v hospod ě.  

 

Ref.  

Ať mám holku-kamaráda, a ť se liší od husy, 

ať mě má ta holka ráda - pádlovat už nemusí. 

Pojedu s ní kam si p řeje, až na h říšný Tahiti; 

ať se na m ě hezky sm ěje a ned ělá ,,ty-ty-ty".  

 

Ref.  
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MONTGOMERYMONTGOMERYMONTGOMERYMONTGOMERY    
 

     
1/ Déš ť ti, holka, smá čel vlasy, z tvých o čí zbyl 
prázdnej kruh. 
   Kde je zbytek tvojí krásy,  to ví dneska snad je n B ůh. 
    
Ref: Z celé Jižní eskadrony   nezbyl ani jeden muž.  
     V Montgomery bijou zvony,  déš ť ti smývá ze rt ů r ůž. 
    
2/ Na kope čku v prachu cesty leží i tv ůj generál. 
   V ruce šátek od nev ěsty, ale ruka leží dál. 
    
Ref: Z celé... 
  
3/ Tvá ř má zšediv ělou strachem, zbylo v ní pár t ěžkých 
chvil. 
   Proužek krve stéká prachem, vlasy lepí jako jíl.  
    
Ref: Z celé... 
    
4/ Déš ť ti šeptá jeho jméno, šeptá ho i listoví. 
   Lásku m ěl rád víc než život, to ti nikdy nepoví. 
    
Ref: Z celé... 
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Ó, PANE NÁŠÓ, PANE NÁŠÓ, PANE NÁŠÓ, PANE NÁŠ    
 

Ref: Svou vlídnou lásku dej nám, ó, Pane náš, 
     a ť jsme tv ůj zástup, p řej nám, ó, Pane náš. 
     A ť líp se dýchá dej nám, ó, Pane náš, 
     a ť mocná pýcha nedusí život náš. 
 
1/ Kdekdo říkal, že nejsi, nejvíc ti, co lhali nám, 
   proto vyslyš mé prosby navzdor mým pochybám. 
   I když dnes málo v ěřím, neumím Ot čenáš, 
   dojdu-li ke tvým dve řím, otev ři, Pane náš. 
 
Ref: Svou vlídnou... 
 
2/ Dej, a ť můžem všechno zpívat, dej, a ť můžem všechno  
   říct, 
   a ť se m ůžem rovn ě dívat a nestraší nás nic. 
   A ť je naše voda čistá a taky naše sv ědomí 
   a o všem, co se chystá, a ť víme také my. 
 
Ref: Svou vlídnou... 
 
3/ Zbav nás, Bože, h říchu bázn ě,  
   zbav nás hanby ml čení, 
   další zkoušky, další strázn ě,  
   a ť nám už duše nezm ění. 
   Dej nám št ěstí, dej nám krásu  
   a taky plá č nám dej, 
   jen tou tíhou temných časů  
   už nás netrestej. 
 
Ref: Svou vlídnou... 
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OKOŘOKOŘOKOŘOKOŘ    
 

1/ Na Oko ř je cesta jako žádná ze sta, 
   vroubená je stromama. 
   Když jdu po ní v lét ě samoten ve sv ět ě, 
   sotva pletu nohama. 
   Na konci té cesty trnité stojí kr čma jako hrad. 
   Tam zapadli trempi hladoví a sešlí, 
   za čli sob ě notovat. 
 
  Ref: Na hrad ě Oko ři sv ětla už neho ří, 
     bílá paní šla už dávno spát. 
     Ta m ěla ve zvyku podle svého budíku 
     o p ůlnoci chodit strašívat. 
     Od t ěch dob co jsou tam trempové nesmí z hradu pry č. 
     A tak dole v podhradí se šerifem dovádí, 
     on jí sebral od komnaty klí č. 
 
2/ Jednoho dne zrána  
   roznesla se zpráva, 
   že byl Oko ř vykraden. 
   Nikdo neví dodnes,  
   kdo to tenkrát odnes, 
   nikdo nebyl dopaden. 
   Šerif hrál celou noc mariáš  
   s bílou paní v kostnici. 
   Místo aby hlídal,  
   zu řiv ě ji líbal, 
   dostal z toho zimnici. 
 
Ref: Na hrad ě... 
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PAMPELIŠKYPAMPELIŠKYPAMPELIŠKYPAMPELIŠKY 

 

1/ Hora skrývá slunce za klobouk, 
   z oblak ů do pampelišek fouk, 
   jak zlaté kvítí jasné hv ězdy jsou, 
   snad až k tob ě, moje drahá, dolétnou. 
 
2/ Z oblak ů až k tob ě doletí, 
   podle nich budeš mít d ěti t ři, 
   ty budou krásné tak jako jsi ty, 
   dobrou noc, má pampeliško, tak už spi. 
    
3/ Kouzelná je řeka na horách, 
   po ní plul jsem jako v mátohách, 
   tys byla krásná první láska má, 
   mn ě se zdá, že se na m ě z nebe usmíváš. 
    
4/ Tichá píse ň nese se nocí, 
   ostrých hoch ů toulavých srdcí, 
   umlkla bendža, ztichly kytary, 
   sbohem bu ď, mé krásné d ěvče z Montany. 
    
5/ Tam v kolébce malý hošík spí, 
   p řemýšlím, o čem tak asi sní, 
   zd ědil mou h ůl a tornu toulavou, 
   p ůjde tam, kde pampelišky zlaté jsou. 
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PANENKAPANENKAPANENKAPANENKA    
 

1/ Co skrýváš za ví čky a plameny sví čky, 

   snad houf bílých holubic nebo jen žal? 

   Tak skon čil ten prvý den zmá čený krví, 

   ani pou ťovou panenku nezanechal. 

 

Ref: Otev ři o či, ty usp ěchaná dámo uplakaná, 

     otev ři o či, ta hloupá noc kon čí 

     a mír je mezi náma. 

 

2/ Už si oblékni šaty i řetízek zlatý 

   a umyj se, p ůjdeme na karneval 

   a na bílou k ůži ti napíšu tuší, 

   že dámou jsi byla a z ůstáváš dál. 

 

Ref: Otev ři... 
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PYTLÍKPYTLÍKPYTLÍKPYTLÍK    

 

Už se kon čí den, je čas k spánku, 

zdi se barví od červánk ů, ko ťata už vrní za pecí. 

Tak do čti stránku, zav ři knížku, 

honem hupky do pelíšku, ko ťata už vrní za pecí. 

 

Pytlíku vra ť se mi, chci mít ráj na zemi, 

bez tebe nelze dále žít. 

Pytlíku vra ť se mi, chci mít ráj na zemi, 

bez tebe nelze dále žít. 

 

Západ rudou barvu ztrácí,  

od řeky se ta ťka vrací, 

musí býti jist ě unaven. 

Těch o čí si všimni synku, 

jenom jen tak na chvilinku, 

snad budeš jednou taky takový. 

 

Pytlíku vra ť se mi, chci mít ráj na zemi, 

bez tebe nelze dále žít. 

Pytlíku vra ť se mi, chci mít ráj na zemi, 

bez tebe nelze dále žít. 

Pytlíku vra ť se mi, chci mít ráj na zemi, 

bez tebe nelze dále žít. 
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RODNÉ ÚDOLÍRODNÉ ÚDOLÍRODNÉ ÚDOLÍRODNÉ ÚDOLÍ 
 
1/ Cesta má p řede mnou v dáli mizí 
   každý krok v srdci mém zabolí, 
   zakrátko bude mi všechno cizí, 
   nespat řím své rodné údolí. 
 
2/ O či mé nevidí, jak se stmívá, 
   nevidí, co jsem m ěl tolik rád, 
   jediné, co mi te ď ješt ě zbývá, 
   rodnému údolí sbohem dát. 
 
Ref: Zavolám nashledanou, nashledanou, 
   nashledanou, rodné údolí. 
   Zavolám nashledanou, nashledanou, 
   p ři vzpomínce srdce zabolí. 
 
3/ Pro č se den za každou nocí vrací, 
   pro č se čas na chvíli nezastaví? 
   Nemusel bych ti své sbohem dáti, 
   kdyby dnešní den nav ěky byl. 
    
4/ Hodn ě rád vzpomínám na svého otce, 
   jenž se mnou prérií jezdíval, 
   jeho o či m ě h řály tak mile, 
   když se jimi na m ě podíval. 
    
Ref: Zavolám... 
 
5/ Naposled, d ěvče mé, snad t ě líbám, 
   modré dálky už na m ě mávají, 
   naposled do o čí tvých se dívám, 
   vidím jak toužebn ě volají. 
    
6/ Projíždím údolím kolem ran če, 
   nikdo m ě nevidí díky tmám, 
   t ěžký je, v ěřte mi, život psance, 
   který je zákonem sledován. 
    
Ref: Zavolám... 



 - 29 - 

RUTY ŠUTYRUTY ŠUTYRUTY ŠUTYRUTY ŠUTY    
 

1/ Šinu si to starým Coloradem, 
   když tu slyším výk řik vzdálený. 
   Jel jsem podle hlasu a k mému úžasu 
   ležel tam muž k zemi skolený. 
    
Ref: Ruty šuty Arizona Texas, 
   ruty šuty Arizona má, 
   jel jsem podle hlasu a k mému úžasu 
   ležel tam muž k zemi skolený. 
    
2/ Sklonil jsem se k jeho obli čeji, 
   poznal jsem v n ěm svého dvojníka. 
   jeho t ělo bylo probodáno nožem, 
   teplá krev mu z rány vytéká. 
 
Ref: Ruty šuty... 
 
3/ Pravil ke mn ě hlasem zmírajícím: 
   P říteli m ůj, parde jediný, 
   byla to lé čka, já to nev ěděl, 
   jako starej v ůl jsem nalet ěl. 
    

          Ref: Ruty šuty... 
 
4/ Tam naho ře v kraji Oklahomy 
   vykopejte mi v písku jámu, 
   pod hlavu mi klidn ě sedlo z kon ě dejte 
   a z dvou kolt ů vypalte ránu. 
    
          Ref: Ruty šuty... 
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SEVERNÍ VÍTRSEVERNÍ VÍTRSEVERNÍ VÍTRSEVERNÍ VÍTR 

 

1/ Jdu s d ěravou patou, mám hore čku zlatou, 

   jsem chudý, jsem sláb, nemocen. 

   Hlava m ě pálí a v modravé dáli 

   se leskne a t řpytí m ůj sen. 

    

2/ Kraj pod sn ěhem ml čí, tam stopy jsou vl čí, 

   tam zbyte čně budeš mi psát. 

   Sám v d řevěné boud ě sen o zlaté hroud ě 

   já nechám si tisíckrát zdát. 

    

Ref: Severní vítr je krutý, 

   po čítej, lásko má, s tím, 

   k nohám ti dám zlaté pruty 

    nebo se v ůbec nevrátím. 

    

3/ Tak zar ůstám vousem a  vlci už jdou sem, 

   už slyším je výt blíž a blíž. 

   Už mají mou stopu, už v ět ří, že kopu 

   sv ůj hrob a že stloukám si k říž. 

    

4/ Zde leží ten blázen, cht ěl d ům a cht ěl bazén 

   a opustil tvou krásnou tvá ř. 

   Má plechovej hrnek a pár zlatejch zrnek 

   a nad hrobem polární zá ř. 

 

Ref: Severní... 
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StánkyStánkyStánkyStánky    
 

U stánk ů na levnou krásu  

postávaj a sm ějou se času   

s cigaretou a s holkou co nemá kam jít. 

 

Skleni ček pár a pár tah ů z trávy  

ute če den jak ve černí zprávy  

neuměj žít a bou řej se a neposlouchaj. 

 

®: Jen zahlídli sv ět maj na duši vrásky  

tak málo je málo je lásky  

ztracená víra hrozny  

z vinic neposbírá. 

 

U stánk ů na levnou krásu postávaj a ze slov a hlas ů  

poznávám jak málo jsme jim sta čili dát. 

Jen zahlídli ... 

Jen zahlídli ....   
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Sotva se narodíš Sotva se narodíš Sotva se narodíš Sotva se narodíš ---- Hop Trop Hop Trop Hop Trop Hop Trop  

Sotva se narodíš, už ti kon ě kovou,  
Sotva se narodíš, už ti kon ě kovou,  
šavli ti chystají ocelovou,  
šavli ti chystají ocelovou,  
ocelovou, bez parády  
co kmáni dostávaj' u armády  
co kmáni dostávaj' u armády.  
 
Sotva se narodíš, už si verbí ř píše,  
Sotva se narodíš, už si verbí ř píše,  
že nejsi ze zámku, ale z chýše,  
že nejsi ze zámku, ale z chýše,  
ale z chýše pod horama,  
ale z chýše pod horama,  
t ěžko se vyplácet šes ťákama,  
t ěžko se vyplácet šes ťákama.  
 
Sotva se narodíš, už ti kulku lijou,  
Sotva se narodíš, už ti kulku lijou,  
kdo st řelí d řív, toho nezabijou,  
kdo st řelí d řív, toho nezabijou,  
nezabijou, a pak možná,  
jakej maj' mrzáci život, pozná  
jakej maj' mrzáci život, pozná.  
 
Sotva se narodíš, už ti šijou kabát,  
Sotva se narodíš, už ti šijou kabát,  
kterej si voblíkneš jednou-dvakrát,  
kterej si voblíkneš jednou-dvakrát,  
jednou-dvakrát, naposledy,  
zelený sukno je zkrvavený  
zelený sukno je zkrvavený.  
 
5.Kdejakej generál, kdejakém kaprál  
Kdejakej generál, kdejakej kaprál  
s flintama lidi by do pole hnal,  
s flintama lidi by do pole hnal,  
do pole hnal proti sob ě,  
komu jsou metály platný v hrob ě?  
komu jsou metály platný v hrob ě? 
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STROMYSTROMYSTROMYSTROMY 
     

1/ Dýmem výfukovým zamlženej sv ět, 

   uprost řed š ňůry voz ů pomalou čku vp řed. 

   Výlet rodinný se koná práv ě dnes, 

   mý d ěti cht ějí vid ět, jak vypadá les. 

   Už jsem byl s nima skoro všude 

   a d ěti loud ěj: Táto, kdy už ten les bude? 

   Copak já vím? 

 

2/ Dívka v informacích, když jsem se jí ptal, 

   řekla: N ěkde jist ě bude, musíte jet dál. 

   Prý snad na Morav ě nebo u Semil 

   podle tajné zprávy ješt ě kousek lesa zbyl. 

   Pro č místo lesa moje d ěti 

   necht ěly navštívit t řeba skládku smetí, 

   t ěch máme dost. 

 

3/ Ráno, až se skon čí tenhle divnej sen, 

   obujem si boty šlapky, vyrazíme ven. 

   P ůjdem za nosem a vím, že ješt ě dnes 

   najdeme skládku smetí, ale taky les. 

   Poho ří z rezavýho plechu 

   krásn ě se vyjímá v kapradí a mechu, 

   popel a dým, 

      kdo mi poví, co s tím? 
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ŠkrábejŠkrábejŠkrábejŠkrábej    –––– Hop Trop Hop Trop Hop Trop Hop Trop 

 

Trojst ěžníku plachty k rozervání napnutý,  

t řináctej den je to s náma n ějaký nahnutý,  

smůlu táhnem za kormidlem s sebou po vlnách,  

my lodníci jsme na tom nejh ůř, vím to na tuty,  

pískovcovou cihlu v ruce, záda vohnutý,  

bocman v říská, nejradši bych po krku mu sáh'.  

 

®: Hej, hej! Škrábej ty prkna, a ť jsou bílý!  

Hej, hej! Škrábej, ty prkna musej' bejt!  

Hej, hej! Říkej si klidn ě každou chvíli:  

nebudem spílat, ruce spínat,  

žalmy zpívat, hou!  

 

Bez vody jsme všichni skoro žízní leknutý,  

nikomu z nás nevadí, že spíme vobutý,  

stejn ě každej den jeden z nás kon čí na marách,  

čert aby vzal bocmana a s ním i drhnutí,  

ze kterýho máme te ď ty záda vohnutý,  

chcem bejt rovný, až do pekla p řekro číme práh.  

 

®:  
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TISÍC MITISÍC MITISÍC MITISÍC MILLLL 

 

1/ V nohách mám už tisíc mil, stopy déš ť a vítr smyl 

   a m ůj k ůň i já jsme cestou znavení. 

   T ěch tisíc mil, t ěch tisíc mil 

   má jeden sm ěr a jeden cíl, 

   Bílej d ům, to malý bílý stavení. 

 

2/ Je tam strá ň a p říkrej sráz, modrá t ůň a bob ří hráz, 

   táta s mámou, který v ěřej d ětskej sn ům. 

   T ěch tisíc mil, t ěch tisíc mil 

   má jeden sm ěr a jeden cíl, 

   jeden cíl, ten starej známej bílej d ům. 

 

3/ V nohách mám už tisíc mil, te ď mi zbejvá jen pár  

   chvil, 

   cestu znám a ta se tam k nám nem ění. 

   T ěch tisíc mil, t ěch tisíc mil 

   má jeden am ěr a jeden cíl, 

   bílej d ům, to malý bílý stavení. 

 

4/ Kousek dál, a já to vím, uvidím už stoupat dým, 

   šikmej štít nad st řechy čnít k nebes ům. 

   T ěch tisíc mil, t ěch tisíc mil 

   má jeden sm ěr a jeden cíl, 

   jeden cíl, ten starej známej bílej d ům. 

   Jeden cíl, ten starej známej bílej d ům. 
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TŘI KŘÍŽETŘI KŘÍŽETŘI KŘÍŽETŘI KŘÍŽE 

Dávám sbohem b řehům proklatejm,  
který v drápech má ďábel sám.  
Bílou p řídí šalupa „My grave“  
míří k útes ům, který znám.  
 
®: Jen t ři k říže z bílýho kamení  
někdo do písku poskládal.  
Slzy v o čích m ěl a v ruce znavený,  
lodní deník, co sám do n ěj psal.  
 
První k říž má pod sebou jen h řích, samý pití a rva čka 
jen.  
Chřestot nož ů. p ři kterých p řejde smích, srdce kámen a 
jméno „Sten“.  
 

®:  
 

Já Bob Green, mám tvá ře zjizvený, št ěkot psa zn ěl, když 
jsem se smál,.  
Druhej k říž mám a spím pod zemí, že jsem falešný karty 
hrál.  
 

®:  
 

Třetí k říž sand vyvolá jen vztek, Katty Rodgers t ěm dvoum 
život vzal.  
Svědomí m ěl vedle nich si klek ...  
 
Rec: Vím, trestat je lidský, ale odpoušt ět božský. A ť mi 
tedy B ůh odpustí.  
 
®: Jen t ři k říže z bílýho kamení n ěkdo do písku 
poskládal.  
Slzy v o čích m ěl a v ruce znavený, lodní deník, co sám do 
něj psal.   
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VEĎ MĚ DÁL, CESTO MÁVEĎ MĚ DÁL, CESTO MÁVEĎ MĚ DÁL, CESTO MÁVEĎ MĚ DÁL, CESTO MÁ 

 

1/ N ěkde v dálce cesty kon čí, 

   každá prý však cíl sv ůj skrývá. 

   N ěkde v dálce každá má sv ůj cíl, 

   a ť je pár mil dlouhá nebo tisíc mil. 

    

Ref: Ve ď mě dál, cesto má, ve ď mě dál, 

   vždy ť i já tam, kde kon číš, cht ěl bych dojít, 

   ve ď mě dál, cesto má. 

    

2/ Chodím dlouho po všech cestách, 

   všechny znám je, jen ta má mi zbývá. 

   Je jak dívky, co jsem m ěl tak rád, 

   plná žáru bývá a hned zas samý chlad. 

    

Ref: Ve ď mě dál... 

 

   Pak na patník poslední napíšu k řídou 

   jméno své a pod n ěj, že jsem žil hrozn ě rád, 

   písn ě své, co mi v kapsách zbydou, 

   dám si bandou cvr čků hrát 

   a p ůjdu spát, p ůjdu spát. 

    

Ref: Ve ď mě... 
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VELRYBÁŘSKÁ VÝPRAVAVELRYBÁŘSKÁ VÝPRAVAVELRYBÁŘSKÁ VÝPRAVAVELRYBÁŘSKÁ VÝPRAVA 
 

1/ Jednou plác m ě p řes rameno Johnny zvanej Knecht: 
   Mám pro tebe, hochu, v pácu moc fajnovej kšeft. 
   Objednal hned litr rumu a pak n ěžně řval: 
   Sbal se, jedem na velryby, prej až za polár. 
 

Ref: Výprava velrybá řská kolem Grónska nezda řila se, 
     protože nejeli jsme na velryby, ale na mrože. /2x/ 
 

2/ Briga zvaná Malá Kitty kotví v zátoce, 
   nakládaj se sudy s rumem, maso, ovoce. 
   Vypluli jsme časn ě zrána sm ěr severní pól, 
   d řív než p řístav zmizel z o čí, každej byl namol. 
 

Ref: Výprava... 
 

3/ Na lo ď padla jinovatka, s ní t řeskutej mráz, 
   ho ň velryby v kupách ledu - to ti zlomí vaz. 
   Na pob řeží místo ženskejch mávaj tu čňáci, 
   v tomhle kraji nemáš v ůbec žádnou legraci. 
 

Ref: Výprava... 
 

4/ Když jsme dom ů p řipluli, už psal se p říští rok, 
   starej rejda ř povídá, že nedá ani flok. 
   Místo velryb v Grónským mo ři zajímal vás grog, 
   tuhle práci zaplatil by asijenom cvok. 
 

Ref: Výprava... 
 

5/ Tohleto nám nem ěl říkat  
   - te ď to dob ře ví, 
   stáhli jsme mu k ůži z t ěla  
   tomu hadovi. 
   S paluby pak slanej vítr  
   jeho t ělo smet, 
   máme velryb plný zuby,  
   na to vemte jed. 
 

Ref: Výprava... 
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Vodácká holkaVodácká holkaVodácká holkaVodácká holka            Hop Trop & Samson a jeho parta 

 
D Když vlny se EMI valí a G pe řeje A řvou  
a D šutry z nich EMI civí jak G s ů A vy,  
lo ď D praská a EMI umrl čí G zvon bije A tmou,  
tak D řekni, kdo EMI pomoct ti A u D mí.  
 
HMI Kdo pádlem jen F#MI kmitne a G p řevrátí D lo ď,  
pak HMI je čí jak F#MI staženej z A k ů D že,  
že HMI ty seš ta F#MI atrapa, G ty seš ten D cvok,  
co E za každý cvaknutí m ů A že.  
 
D Je p ěkná jak EMI ráno a G voní jak A les,  
když D na d řevo EMI u ohn ě G hrá A vá,  
je D zrádná jak EMI ko čka a G v ěrná jak A pes,  
ta D holka, co EMI p ři tob ě A spá D vá.  
 
Ref: Tu G vodáckou HMI holku si A nav ěky D nech,  
G netop ji, HMI neza A há D n ěj,  
svou EMI víru, svou HMI sílu, svý F#MI št ěstí i HMI pech,  
svý EMI strachy, svý D prachy, sv ůj E poslední A dech  
jí D poctiv ě EMI odevz D dá A vej  
D a lásku EMI za lásku G dá A D vej. G, D, A  
 
Kdo p řipálí rejži a p řesolí čaj,  
kdo s ůl nechá v posledním kempu,  
kdo ráj zm ění v peklo a peklo zas v ráj,  
kdo zná všechny písni čky tremp ů.  
 
Kdo p řeje ti št ěstí a kope ti hrob,  
kdo sladce hned šeptá, hned v říská,  
a koho bys roztrh' a praštil a kop'  
a po kom se celej den stýská.  
 
Až vlasy nám odbarví nebeskej král  
a vrásky nám po čmáraj' k ůži,  
svý holce dej pusu a řekni "jdem dál"  
a na pádlo polož jí r ůži.  
 
Ref: … mezihra: 
D/G D/F#mi D/A D 
D/G D/F#mi D/A D  
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Vodácká odbornáVodácká odbornáVodácká odbornáVodácká odborná    
Hop Trop & Samson a jeho parta 

 
 
[: Mezi proudy :] 

[: naše dlouhý lodi bloudí :] 

v loubí poutník [: roubí vor :] 3x ( jakoby ozvěna)   

[: V poutech touhy o či poulí :] 

[: jak ty dlouhý lodi bloudí :] 

poslouchá náš [: rozhovor :] 3x ( jakoby ozvěna)   

 

Loďák, zabalák, vracák, hák - bevarex, bagáž, líh. 

Zavírák, votvírák, táborák - epoxyd, laminát, klíh.  

Kontra, porcelán, traverz, bort - ve šlajsn ě nesraz vaz.  

Spáchá zabalák mokrej mord - na tom, kdo nezabral v čas.   

Koňadra, kolejda, komínky, špricky - kanystr, flastr, 

šprajc, 

sekera, pilka, sirky, t řísky - ,,na b řehu kouká zajc". 

Citera, nin ěra, banjo, bum - basa a kytary hlas. 

Kofola, rokola, Budvar, rum - západ a zrzavej vlas.   

Peřeje, kurd ěje, leje, zle je - koleje, voleje, les, 

singl, debl, triangl, bágl - m ěl čina, sva čina, jez. 

Zátoky, potoky, slapy, chlapi - léto se nevrací, 

oheň, povode ň, mraky, prachy - ,,vemte m ě, vodáci".  

Kdo tu píse ň nedovede, tomu to holt nepojede, 

ať se stydí v hospod ě, z dálky mává na lod ě. 

Kdo se vyzná v tomto hitu, ten bude mít autoritu, 

tomu v ěnec budiž dán, ten je vody pán.  
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ZAHRADA TICHAZAHRADA TICHAZAHRADA TICHAZAHRADA TICHA 

 

     
1/ Je tam brána zdobená, cestu otevírá, 

   zahradu zelenou všechno p řipomíná. 

   Jako dým závoj ů mlhou up ředených 

   vstupuješ do ticha cestou vyvolených. 

 

2/ Je to b řezový háj, je to borový les, 

   je to anglický park, je to hluboký v řes. 

   Je to samota dn ů, kdy jsi pomalu zrál 

   v zahrad ě zelený, kde sis za d ětství hrál. 

 

3/ Kolik chceš, tolik máš o čí otev řených, 

   tam venku za branou leží studený sníh. 

   Zpo čátku uslyšíš vítr a pta čí hlas, 

   v zahrad ě zelený p řijdou do ticha zas. 

 

4/ Sv ětlo p řipomíná rána slune čných dn ů 

   v zahrad ě zelený, v zahrad ě beze sn ů. 

   Uprost řed závratí sluncem prosvícených 

   vstupuješ do ticha cestou vyvolených. 
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ZVEDNĚTE KOTVYZVEDNĚTE KOTVYZVEDNĚTE KOTVYZVEDNĚTE KOTVY    
 

1/ Už vyplouvá lo ď John B., 

   už vyplouvá lo ď John B., 

   okamžik malý jen, než poplujem v dál, 

   nechte m ě plout, tak nechte m ě plout, 

   sil už málo mám, tak nechte m ě plout. 

 

2/ Nejd řív jsem se napil, 

   na zdraví všem p řipil, 

   vím, že cesta má konec už má. 

   Nechte m ě plout, tak nechte m ě plout, 

   sil už málo mám, tak nechte m ě plout. 

 

3/ Sklenici svou dopil, 

   zakrátko u mne byl, 

   okovy na ruce dal a pistole vzal, 

   šerif John Stone, šerif John Stone, 

   moji svobodu vzal šerif John Stone. 

 

1/ Už vyplouvá... 
 
 
 
 
 
 
 



TáborováTáborováTáborováTáborová    

1/ Znám jedno p ěkný místo tam blízko nad jezem, 

kde potok píse ň zpívá, je krásná naše zem. 

tam v prázdninovém slunci uslyšíš d ětský smích,  

když v údolí se setmí, hlas kytary tam zní. 
 
 

Ref : Zas sejdeme se jednou v tom našem údolí, 

až strán ě nad táborem zas senem zavoní. 

Zas sejdeme se jednou v tom našem údolí, 

Až strán ě nad táborem zas senem zavoní. 
 

2/ Tam v křivoklátských lesích je u Berounky mlýn                      

   a nedaleko tábor, co domovem je tvým. 

 Sem nep řichází táta svou dobrou noc ti dát,                   

 vždy ť poprvé se u čiš na vlastních nohou stát. 
 

ref . zas…… 
 

3/ A když do školních lavic t ě podzim zavolá, 

pak spat říš ve vzpomínkách možná tvá ř z tábora. 

Vzpomeneš na ty chvíle, kdy na hlídce si stál, 

uslyšíš v duchu slova, co říkal kamarád 
 

ref . zas…… 
 

4/ A za rok zase znovu si n ěkam vyjedem, 

Tábor „Údolí mlok ů“ je naším domovem, 

A stará řeka pozná, co všechno umíme, 

až v kánoích se na ní s písni čkou pustíme. 
 

ref . zas…… 
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Tábor končíTábor končíTábor končíTábor končí    

Bylo tu fajn a za to to stálo, 

život jde dál a je ho málo, 

nezapomeň na to že stálo, 

za to tu být, není to málo… 

Každej tady má p řátele svý, óje, 

nikdo tady není sám, ty víš, ty víš, 

nenechej je jen tak odejít, 

kamarády stojí za to mít…. 

Tábor kon čí, 

sv ět se lou čí, 

za to to stálo, 

život jde dál… 

Tábor kon čí, 

sv ět se lou čí, 

za to stálo, 

život jde dál… 

Bylo tu fajn a za to to stálo, 

život jde dál a je ho málo, 

nezapomeň, na to že stálo, 

za to tu být, není to málo… 

Každý tady má vzpomínky svý, 

nikdo tady není sám, ty víš, ty víš, 

nenechej to jen tak odeznít, 

příšt ě tady zase musíš být… 

cca 9× Tábor kon čí, 

sv ět se lou čí, 

za to to stálo, 

život jde dál… 
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vodácký tábor 
Třímany 2009 

 

Na palubě Černého 
korzára 

  


