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HmiAG
Vyrazili jsme na hory
DA
otvírejte závory
Hmi^G
Nabídněte cokoli
DA
A zbude vlím život ho1ý

HmiAG
Pináti z Jerlochovic
DA
Jsou obávaní nejvíc
HmiAG
Vypluli ze svého přístavu
DA
Jedou na aesírou výpra\'rr

Hm AG D A
Ref:1

Piníti

Hm AG D A
Ref:1 Hó hó hó

DA

SDH Jerlochovice

HmiAc
Tak nashledanou orlické hory
DA
U srdc€ nás tÍochu zabolí
llmi A G
A děkujeÍne panu Prátovi
DAD
Děkujeme všsm - tak dovi

Hm AG D A
Ref: I

Ref:2

D

D

Ref:2
HmiGDA
My jsme ti Piráti na 14 <lnů od Máti
HmiGDA
Střeáme s palicí zlata plnou trúlici
HmiGDA
Nikomu se nedáme vlajku si ohlídáme
Hmi GDA
zvládneme cokoli těšte se orlické hory

HmAG
Refl

HmiAG
Dobyli orlické Záioří
DA
Rozvinuli vlajku a teď tam táboří
ř]mi A G
Na chatě jménem čemá Luna
DAD
ostÍažití jsou jako Puma



D (c)
1. Už v}.!)louvá loď .Tohn

okamžik malý jen, než

B . , už vl4)louvá ].oď .Tohn
A (G7)

poplujem dál,

8.,

D (c)
nechte mě plout, tak nechte mě plout,

G (F) oní (Fmi)
nechte mě plout' tak nechtse mě plout',
D (c) A (G7) D (c)

sil už má1o lrÉm, t'ak nechte mě plout.

2. Nejdříw jsem Ee napil, na zdrawí všem připil,
wím, že cesta má konec už má,
tak nechte mě plout, lak nechte mě plout,
nechte mě plout, tak nechte mě plout,
sil už málo rnán, tak nechte mě p].out.

3. sklenici svou dopil, zakrátko u ÍŤÍIe byl,
okowy na rucé da]. a pisto1e wzal
šerif ilobrr stone, ó, Ěerif aIohrr st'one,
Ěerif ,'ohn stone, ó, šerif .'ohn stone,
moji gvobodu vza1 šerif alottÍr stone.

D (c) A (c7) D (c)
4.=L. + gil už má].o ÍÉm, tak nechte mě plout ...



1. .rednou p1ác mě přes rameno ,fohnny, zvanej Knecht
erli Dmi G C
Mám pro tebe hochu v pacu moc fajnovej kšeft
c!'oc
obj ednal hned litr rumu a pak něžně řval
emí Dmi G c
zbal se, jedem na velryby, prej až za polar

Ref. výprava welrybářská k břehům Grónska nezdaři1a se
Protože nejeli jsme na welryby, ale na mrože
vý?rava ve1rybářská k břehům Grónska nezdařila se
Protože nejeli jsme na velryby, ale na mrože

2. Brigga zvaná Má1á Kitty kotví v zátoce
Nakládaj se sudy s rumem, maso, ovoce
vypluli jsme časně zrána, směr severní pó1
Než nám přístav zmLzeL z očí, každej byl namol

Ref.

3. Na 1od' pad1a jinovatka, s ní třeskutej mráz
Hoň welryby w kupkách ledu, to ti zLomi vaz
lva pobřeží míSto ženskejch mávaj tučňáci
v torrň1e kraji beztak nemáš žádnou legraci

Ref,

4. Když jsme domů připluli už psa1 se příští rok
starej rejdař povídá, že nedá ani flok
Místo velryb za po1árem zajímal wás grog
Tuhle práci zaplatil by asi jenom cwok

Ref .

5. Tohleto nám neměl říkat, teď to dobře vím
stáhli jsme mu kůži z LéIa, tomu hadovi
z paluby pak slanej vítr jeho těIo smet
Máme velryb plný Zuby' na to wezmi jed

Ref-



1 Pijácká litanie - Klíč

Kdo v bitvě j.n .i .týs _ ká

o
. po bitvě
ý

híom do nč - ho hřišnlk.m
c

bud zván.

o
R.f: Bud

2ván. t.n ' hiianikem

a7

zván

G

lá3 _ ky' her ze-lí.-li'

Kdo dívky sÍdce získá a neŽne pak len lán
- a hleďme toho hýska, ten hfišníkem buď zván.

Buď zván, buď zván...

A kdo se mlíkem zlíská jak šunt e mezulán,
ať hrom do něho tříská _ ten hřlšníkem buď zván.

Buď zván, buď zván...

Kdo ďed lidmi se blýská a chce bí uctíván
- a hleďme toho ňzka, len hříŠníkem buď zván.

. Buď zván, buď zván...

A kdo je duše nlzká? A kdo s€ bojí ran?
A hleďme toho hýska
a fiflenu a fizka,
ať hrom do něho tříská - ten hříšníkem buď zván.

Buď zván, buď zván''.



Námořníček

c
1. Námořníček na své lodí vzpomene Ei rád

G7C
Na rudé rety Margarety, které tněI tak rád

CFGT
Ref. ilulidá' julidá, julidá, juridá, julidá, julidá

c
J11racla

2. v pondělí se nedělalo, w úterý byl mráz
ve středu se hrály karty a ve ětvrtek zag

Ref ..'u1ídá, julidá, julidá, juridá, juIidá, julidá
Julidá

3. v pátek Ee š1o na robotu, která nebyla
A v sobotu Pro véjP1atu. ta sé ploPila

Ref. ilulidá' julidá, julidá, julidá, julidá' julidá
J1llLda

4. v neděli jsem hezkou holku na svou chalu Ýzal
To jste lidi newiděli, jak já 'v!'padal

Ref .Julidá, ju].idá, juridá, julidá, julidá, julidá
.Ju-L1(la

5. .'á jsem sí ji pomiloval' brácha ni ji vzal
MěIi kIuka, celej po ně, já jsen 9e jim smál

Ref . alu1idá, julidá, ju1idá, julidá, ju1idá, ju1idá
alulidá

6. Námořníěek touh1e dobou na své lodi stáI
všem lidem to v!řpravoval a přitom se smál

Ref. ilulidá, julidá. juridá, juridá, juIidá, julídá
rJ tll lda



,'arda Nohavíca
CG
Poněvadž nemám kanady
FC
a neznám písně z pamp
ECe
hó-hó-hó
GC
a neznám písně z pamp

vylouěili mě z osady
že prý jsem hou]cy tramp
hó_hó-hó
že přý jsem holĎy třamp

Napsa1i si do cancáků
jen aÉ to každej ví
hó-hó-hó
jen aÉ to každej ví

Vyloučenéj z řad ěundráků
ten frajér Iibový
hó_hó-hó
ten frajer libový

cGÁei
,Tá jsem ostuda traperů
EC
já mám rád operu

já mám rád jazz-Iock (folk)
CGAni
chodím po světě bez nožé
EC
to prý se némože
GC
to prý j sem cvok
FC
já jsem nikdy nep1ul na šífu
Dri
a wšem šerifům

Ge1
jsem říka1 Ba ne pané
C e Atii
já j sem ostuda treÍnpú
FC
já když chtempu
6C
tak v autokempu

Píseň zhrzeného trampa

Povídal mi frajer Joe
jen žádný legrácky
hó-hó-hó
jelr žednÝ legrácky

jinak chytneš rra bendžo
čestný čuldrácký
hó-hó_hó
čestný ěundrácký

A prý se můžu vrátit zpět
až dám se do cajku
hó-hó-hó
až dám se do cajku

a odříkám jim nazparněÉ
akoŤdy na Vlaj ku
hó-hó-hó
ako:rdy na Vfaj ku

Réf:

A tak teď chodím po světě
a mám zařacha
hó_hó-hó
a mám zaraČ}ra

na vandr chodím k Markétě
a dávám si bacha
hó_hó-hó
a dávám si bacha

Dokud se trampské úřady
nepoučí z chyb
hó-hó-hó
nepouěí 2 chyb

zpíwám si to s\rý nevadí
a zase budé líp
hó-hó-hó
a zase bude líp

Réf:



Lád'a jede lodí

CGCG
1. Láal'a jede lodí, tou Iodí výletní

C .emi DEi 6 C
x Lídě, co s ní chodí, zkrátka Láda jede k ní
CGCG
alestli s gebou hodí ten parník wýletní
C Arni Dtni G C
Lída bude překwapená, že je Í.áďa s ní

ABi
Réf.Do1e v podpalu.bí topiě přikládá

CG
Na lodi je skwělá nálada

Cr.CFCE'CG
A ce].ý kraj, kraj, kraj, to cítí že je máj
C ABi Dtlli. G C
tátlb r.ídu překvapí a pak si pusu daj
GCECFCECG
A celý kraj' kraj, kraj, to cítí že je máj
CemiDmicc
Láda Lídu překvapí a pak si pusu daj

2. I'ída jede lodí, tou lodí vý1etní
K tomu, co s ní chodí, aIe ten zaE jede k ní
A tak vlagtní winou dvě srdce dychtivá
Nešťastně se minou, inu tak to chodíwá

Réf. Dole w podpalubí topiě přikládá
Na lodi je 3kvě1á nálada
A ce]'ý kraj' kraj, kraj, to cítí že je máj
Lád'a I'ídu překwapí a pak si pusu daj
A celý kraj, kraj, kraj, to cítí že je máj
I'áda Lídu překvapí a pak si pusu daj



Sbohem lásko

c
1. Aě bylo mě i

Ami

FGC
jí tak šegtnáct let

G
si jí wed

r'

lbi
Jak říct, když

já měl strach
GC

na řasách slzu má velkou jak hrách

F Dei Emi AÍni
Ref. sbohem 1ásko, nech mě jít, nech mě jít' bude klid

DeiGCCT
žáonei práě už nesprawí ty mý nohy toulavý

F Dmí Ernj- AEi
aIá tě wážně měl moc rád, co ti wíc můžu dát

DBiGCEc
Nejsem žádnej ideál, tak nech mě jít zaa o dům dál

2. A tak šel ěaE a já se toulám dál
v kolika údolích jsem takhle stá].
HJ.edaJ. alůwka' co jsou jak hojivej fáč' Bůh wí'
co jsem Eo zaě, že přináším všem jenom pláě

Ref. sbohem lásko, nech ně jít, nech mě jít, bude klid
žáanei práě už nesprawí ty mý nohy toularrý
Já Lě wážně mě]. moc rád, co ti wíc můžu dát
Nejsem žádnej ideál, tak nech mě jít zas o dům dál

zeleným údolín j sern
cc7
syla krásná, to vím a

c



Kocábka

Ref. Já
náran

cc1
mán kocáJcku náram náram

Atni Dtaí G c
Kocábku náran ná--rannou

cc7
.Iá nárn kocáJrku náram uáram
náram

Ámi Dmi G c
Kocábku náram ná--rannou

c
1. Pršelo a blej8kalo ae sedm
nedě1

ccTc
Kocábku náram nárarnnou
c
Noe lebyl překvape!'ej, o! !o
vědě1
cGTC
Kocábku náram náramnou

Ref. iIá mán kocábku nárarn náram
náram

Rocábku náram nárarnnou
iIá mfun kocá_bku náram náram
aáram
Kocá-bku aáram oáramnou
c
Ařcha má cíl, Archa má směr

e1 c
Plaví ae k Araratu tla aever

2. šern, Nom a ,Jáfel byli bratři
rodDí

Kocábku aáram náramnou
Noe je svolal jeĚuě před
povodní
Kocá.bku náram qárarnnou
Rázal jim laložití ptáky,
savce
Kocábku aáram nárarnnou
Ryby nechte, zachrá!í ae aami
lehce
Kocábku rráram nárannnou

Réf. iIá nám kocá5ku náram náram
náram

Kocábku náram aáramnou
,Já mán kocábku náram náram
nárann
Rocábku náram nárarnnou
Archa rná cí1' Archa má Eměr
P1aví se k Araratu Da aewer

,rá mán kocá.blru náram náram
náram
Kocábku nárarn náramnou
iIá mán kocá5ku náram náram
náram
Kocá.bku náram nárarnnou

3. Přišla bouře, z1ánala jín
všechny vegla

Kocábku nárann náramnou
Ťu přiletě1a bolubice, anítku
negla
Kocábku náram náramaou
Na břebu pak vy]ožili nák1ad
celý
Kocábku náram nárarnnou
a'eště, že tu starou dobrou
Arcbu měli
Kocábku náram uáramnou

Ref. Já mán kocábku náram uárann
náram

Kocábku náram náramnou
a'á tnám kocá_bku náram náram
aárarn
Rocábku nárarn aárarnnou
Archa má cíl, Archa má grněr
Plaví ae k Araratu tla Bever
iIá tnám kocábku náram nárarn
náram
Kocábku náram nárarnnou
.'á nám kocáJcku náram aáram
náram
Rocábku nárann nárannnorr



1.
c

Dříve' než nám klesnou víčka těsně před
uvidíme večerníčka, jak se ukIání,

FCE
pokud vám není moc, dobrý večer, dobrou

GC
zamáwá čepičkou,

Spaním,

c
noc ,

z kouzelných hromádek hází
GC

maličkou ručičkou.

r.C
lístky pohádek

2. Nežli Brouček s1oží krovky, než by řek1 usmím"u,
z televizní obrazovky krokem Rumcajzím

l.CEC
1oupežník wykročí ' s každým pánem zatočí,

GC
Manku má copatou,

!.Cr

3.

zahvízdá, zapiská, vždycky najde cipíska
GC

bradu má vousatou.

červená se muchomůrka' 1etí motýIek,
v trávě sedí Vochomůrka, vedle Křemí1ek,
zkoumaj í pravidla, jak se vaří povid1a,
vařečkou míchaj í,
kdopak dřív uteče, než jim hrnec přeteče,
to se nás neptaj í.

Méda Béda honí v lese wlka_zloděje,
Míček FIíček rozbil okno, nic se neděje,
opičák Hup a Hop řídí lod' a barví Strop,
naj edou na útes 'všechno zná, všechno wí, wšechno zdárně vyřeší

4

chytrý pes maxipes-Fík.

5 .:1 .


