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Není nutno 

1. Není nutno, není nutno aby bylo přímo veselo 
hlavně nesmí býti smutno, natož aby se brečelo. 

 
2. Chceš-li trap se, že ti v kapse zlaté mince nechřestí, 

nemít žádné kamarády, tomu já říkám neštěstí. 
 
R. Nemít prachy - nevadí. 

Nemít srdce - vadí. 
Zažít krachy - nevadí. 
Zažít nudu - jó to vadí, to vadí. 

 
3. = 1. Není nutno … 
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Mezi horami 
 
[: Mezi horami lipka zelená :] 
[: Zabili Janka, Janíčka, Janka miesto jeleňa :] 
 
[: Keď ho zabili, zamordovali :] 
Na jeho hrobě, na jeho hrobě kříž postavili  
  
[: Ej, křížu, křížu ukřižovaný :] 
Zde leží Janík Janíček Janík zamordovaný  
  
[: Tu šla Anička plakat Janíčka :] 
Hneď na hrob padla a viac nevstala, dobrá Anička  
 
[: Mezi horami lipka zelená :]  
[: Zabili Janka, Janíčka, Janka miesto jeleňa :]  
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Jdem zpátky do lesů 

 
1. Sedím na kolejích, které nikam nevedou, 

koukám na kopretinu, jak miluje se s lebedou, 
mraky vzaly slunce zase pod svou ochranu, 
jen ty nejdeš, holka zlatá, kdypak já tě dostanu? 

 
R: Z ráje, my vyhnaní z ráje, 

kde není už místa, prej něco se chystá, 
z ráje nablýskaných plesů 
jdem zpátky do lesů za nějaký čas. 

 
1. Vlak nám včera ujel ze stanice do nebe, 

mělo jsi se snažil, málo šel jsi do sebe, 
šel jsi vlastní cestou, a to se zrovna nenosí, 
i pes, kterej chce přízeň, napřed svýho pána poprosí. 

 
R: Z ráje my vyhnaní … 
 
2. Už tě vidím z dálky, jak máváš na mě korunou, 

a jestli nám to bude stačit, zatleskáme na druhou, 
zabalíme všechny, co si dávaj' rande za branou, 
v ráji není místa, možná v pekle se nás zastanou. 

 
R: Z ráje my vyhnaní … 
  



4 
 

Hlídač krav 

1. Když jsem byl malý, říkali mi naši: 
"Dobře se uč a jez chytrou kaši, 
až jednou vyrosteš, budeš doktorem práv, 
takový doktor sedí pěkně v suchu, 
bere velký peníze a škrábe se v uchu," 
já jim ale na to řek':"Chci být hlídačem krav." 

 
R: Já chci mít čapku s bambulí nahoře, 

jíst kaštany a mýt se v lavoře, 
od rána po celý den zpívat si jen, 
zpívat si: pam pam pam ... 

 
2. K vánocům mi kupovali hromady knih, 

co jsem ale vědět chtěl, to nevyčet' jsem z nich: 
nikde jsem se nedozvěděl, jak se hlídají krávy, 
ptal jsem se starších a ptal jsem se všech, 
každý na mě hleděl jako na pytel blech, 
každý se mě opatrně tázal na moje zdraví. 

 
R: Já chci mít čapku … 
 
3. Dnes už jsem starší a vím, co vím, 

mnohé věci nemůžu a mnohé smím, 
a když je mi velmi smutno, lehnu si do mokré trávy, 
s nohama křížem a s rukama za hlavou 
koukám nahoru na oblohu modravou, 
kde se mezi mraky honí moje strakaté krávy. 

 
R: Já chci mít čapku … 
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Kdyby tady byla taková panenka 

 
1. [: Kdyby tady byla taková panenka,  

která by mě chtěla, :] 
[: která by mi chtěla syna vychovala,  
přitom pannou byla. :] 

 
2. [: Kdybych já ti měla syna vychovati,  

přitom pannou býti, :] 
[: ty by jsi mi musel kolíbku dělati, do dřeva netíti. :] 

 
3. [: Kdybych já ti musel kolíbku dělati,  

do dřeva netíti, :] 
[: ty bys mi musela košiličku šíti bez jehly a nití. :] 

 
4. [: Kdybych já ti měla košiličku šíti bez jehly a nití, :] 

[: ty by si mně musel žebřík udělati  
až k nebeské výši. :] 

 
5. [: Kdybych já ti musel žebřík udělati  

až k nebeské výši, :] 
[: lezli bysme spolu, spadli bysme dolů,  
byl by konec všemu. :] 
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Každý ráno 
 

1. Každý ráno boty zouval, 
orosil si nohy v trávě. 
Že se lidi mají rádi doufal 
a procitli právě  

 
2. Každý ráno dlouze zíval, 

utřel čelo do rukávu. 
A při chůzi tělem semtam kýval, 
před sebou sta sáhů  

 
Ref: Poznal Moravěnku krásnou a vínečko ze zlata, 

v Čechách slávu muzikantů, umazanou od bláta. 
 
3. Každý ráno boty zouval, 

orosil si nohy v trávě  
Že se lidi mají rádi doufal  
a procitli právě  

 
4. Každý ráno dlouze zíval, 

utřel čelo do rukávu. 
A při chůzi tělem semtam kýval, 
před sebou sta sáhů 

 
Ref: Toužil najít studánečku a do ní se podívat, 

by mu řekla proč holečku, musíš světem chodívat. 
Studánečka promluvila, to ses musel nachodit, 
abych já ti pravdu řekla, měl ses jindy narodit.  

 
3. Každý ráno boty…. 
4. Každý ráno dlouze….  
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Pijte vodu 

R: [: Pijte vodu, pijte pitnou vodu, pijte vodu a nepijte 
rum! :] 

1. Jeden smutný ajznboňák pil na pátém nástupišti 
ajerkoňak. 
Huba se mu slepila a diesel lokomotiva ho zabila. 

R: Pijte vodu… 

2. V rodině u Becherů pijou becherovku přímo ze 
džberů. 
Proto všichni Becheři mají trable s játrama a páteří. 

R: Pijte vodu … 

3. Pil som vodku značky Gorbačov a potom povedal som 
všelico a voľačo. 
Vyfásol som za to tri roky, teraz pijem chlórované 
patoky. 

R: Pijte vodu … 

4. My jestežny chlopci z Warszawy,  
ježdžimy pociungem za robotou do Ostravy. 
Štery litry vodky i mnužstvo piv, bardzo fajny kolektiv. 

R: Pijte vodu … 

5. Jedna paní v Americe ztrapnila se převelice. 
Vypila na ex rum, poblila jim Bílý dům. 

R: Pijte vodu …  
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Severní vítr 

 
1. Jdu s děravou patou, mám horečku zlatou,  
 jsem chudý, jsem sláb, nemocen  
 hlava mně pálí a v modravé dáli  
 se leskne a třpytí můj sen.  
 
2. Kraj pod sněhem mlčí, tam stopy jsou vlčí,  
 tam zbytečně budeš mi psát,  
 sám v dřevěné boudě sen o zlaté hroudě  
 já nechám si tisíckrát zdát.  
 
R: Severní vítr je krutý, počítej, lásko má, s tím,  
 k nohám ti dám zlaté pruty, nebo se vůbec nevrátím.  
 
3. Tak zarůstám vousem a vlci už jdou sem,  
 už slyším je výt blíž a blíž,  
 už mají mou stopu, už větří, že kopu  
 svůj hrob a že stloukám si kříž.  
 
4. Zde leží ten blázen, chtěl dům a chtěl bazén  
 a opustil tvou krásnou tvář,  
 má plechovej hrnek, v něm pár zlatej zrnek  
 a nad hrobem polární zář.  
 
R:  
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To tá Heľpa 

To ta Heľpa, to ta Heľpa, to je pekné mesto  
a v tej Heľpe, a v tej Heľpe švarných chlapcov je sto  
Koho je sto, toho je sto, nie po mojej vóli,  
len za jednym, len za jednym srdiečko ma boli  
Koho je sto, toho je sto, nie po mojej vóli,  
len za jednym, len za jednym srdiečko ma boli  
 
Za Janíčkom, za Palíčkom krok by nespravila,  
za Ďuríčkom, za Mišíčkom Dunaj preskočila.  
Dunaj, Dunaj, Dunaj, Dunaj, aj to širé pole,  
len za jedním, len za jedním, počešenie moje.  
Dunaj, Dunaj, Dunaj, Dunaj, aj to širé pole,  
len za jedním, len za jedním, počešenie moje.  
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Beskyde , beskyde 
 
1. Beskyde, Beskyde, kdo po tobě ide, 

[: černooký bača ovečky zatáčá. :] 
 
2. Aj, bačo, bačo náš, černú košulku máš, 

[: kdo ti ju vypere, když maměnky nemáš? :] 
 
3. Já nemám maměnku, ale mám galánku, 

[: ona ně vypere černú košulenku. :] 
 
4. Ona ju vypere, ona ju vyválí, 

[: až půjdu k muzice, každý ňa pochválí. :] 
 
5. Všeci sa starajú o moju chudobu, 

[: a já sa nestarám, chvála Pánu Bohu. :] 
 
6. Všeci sa ženíja, vojny sa bojíja, 

[: a já sa nežením, vojny sa nebojím. :] 
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Ty jsi jako já 
 
1. Plamínek v očích máš, když vyprávíš, když vzpomínáš 

Touha střídá strach, tak jako hvězdný prach, stín na řasách 
Dlaní roztíráš 
Půlměsíční zář, svůj závoj rozprostřela na polštář  
Neděje se nic, ukryju Tě víc před světly večernic  
Vždyť víš  

 
R: že ty si jako já, a já jsem jako ty ze stejný planety  

že ty si jako já, a já sem jako ty, všechno se stejný zdá dnes 
jako před léty  

 
2. Plamínek v očích máš, když vyprávíš, když usínáš  

Čas proměnil ti tvář, o nic neprosíš, nic nežádáš  
Je to jak bílý sníh píseň do spánku, je to jak tichý smích 
doteky červánku  
Dýcháme stejný vzduch propojil se kruh, budu tady stát 
vyrovnám dávný dluh vždyť vííííš, vždyť vííííš  

 
R: že ty si jako já, a já jsem jako ty ze stejný planety 

že ty si jako já, a já sem jako ty, všechno se stejný zdá dnes 
jako před léty 
že ty si jako já, a já jsem jako ty ze stejný planety 
že ty si jako já, a já sem jako ty, všechno se stejný zdá dnes 
jako před léty 
že ty si jako já, a já jsem jako ty ze stejný planety 
že ty si jako já, a já jsem jako ty ze stejný planety 
že ty si jako já, a já jsem jako ty ze stejný planety 
že ty si jako já, a já sem jako ty, všechno se stejný zdá dnes 
jako před léty 
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Kozel 

1. Byl jeden pán, ten kozla měl, 
velice si s ním rozuměl, 
měl ho moc rád, opravdu moc, 
hladil mu fous na dobrou noc. 

2. Jednoho dne se kozel splet', 
rudé tričko pánovi sněď, 
jak to pán zřel, zařval "jéjé", 
svázal kozla na koleje. 

3. Zahoukal vlak, kozel se lek': 
"to je má smrt", mečel "mek, mek", 
jak tak mečel, vykašlal pak 
rudé tričko, čímž stopnul vlak. 

 

Šneček 

4. Byl jeden pán, ten šnečka měl, 
velice si s ním rozuměl, 
měl ho moc rád, opravdu moc, 
hladil mu fous na dobrou noc. 

5. Jednoho dne se šneček splet', 
zelené tričko pánovi sněď, 
jak to pán zřel, zařval "jéjé", 
svázal šnečka na koleje. 

6. Zahoukal vlak, šneček se lek': 
"to je má smrt", šnečkal "šnek, šnek", 
jak tak šnečkal, vykašlal pak 
zelené tričko, čímž rozjel vlak. 


