
Tři kříže 

1) Dávám sbohem všem břehům 

proklatejm který v drápech má ďábel 

sám. 

Bílou přídí šalupa My Grave míří 

k útesům který znám. 

Rf.: Jen tři kříţe z bílýho kamení 

někdo do písku poskládal slzy 

v očích měl a v ruce znavený lodní 

denník co sám do něj psal. 

2) První kříţ má pod sebou jen hřích 

samý pití a rvačky jen chřestot noţů 

při kterym přejde smích srdce 

kámen a jméno Stan 

Rf.: Jen tři kříţe... 

3) Já Bob Green mám tváře zjizvený 

štěkot psa zněl kdyţ jsem se smál 

druhej kříţ mám a spím tu pod zemí 

ţe jsem falešný karty hrál. 

Rf.: Jen tři kříţe... 

4) Třetí kříţ snad vyvolá jen vztek 

Fatty Rogers těm dvoum ţivot vzal 

... svědomí měl a vedle nich si 

klek... 

Recitativ: Snad se chtěl modlit vím 

trestat je lidský ale 

odpouštět boţský snad mi tedy Bůh 

odpustí. 

Rf.: Jen tři kříţe z bílýho kamení 

jsem jim do písku poskládal slzy 

v očích měl a v ruce znavený lodní 

denník co sám jsem ho psal. 

 

 

 

Stará Archa 

Rf.: /: Já mám kocábku náram 

náram náram 

kocábku náram náramnou :/ 

1) Pršelo a blejskalo se sedm 

neděl kocábku náram náramnou 

Noe nebyl překvapenej on to 

věděl kocábku náram náramnou 

Rf.: /: Já mám kocábku... :/ 

Archa má cíl, hej! Archa má 

směr, hej! 

Plaví se aţ k Araratu na sever 

/: Já mám kocábku... :/ 

2) Šem Ham a Jáfet byli bratři 

rodní kocábku náram náramnou 

Noe si je svolel ještě pred 

povodní kocábku náram 

náramnou 

přikázal jim naloţiti ptáky savce 

kocábku náram náramnou 

ryby nechte zachrání se samy 

hladce kocábku náram 

náramnou 

Rf.: /: Já mám kocábku... :/ 

Archa má cíl... 

/: Já mám kocábku... :/ 

3)Přišla bouře zlámala jim pádla 

vesla kocábku náram náramnou 

v tom přilétla holubice snítku 

nesla kocábku náram náramnou 

na břehu pak vyloţili náklad 

celý kocábku náram náramnou 

ještě ţe tu starou dobrou archu 

měli kocábku náram náramnou 

Rf.: /: Já mám kocábku náram 

náram náram 

kocábku náram náramnou :/ 2x 

Fajn džob 

1) Moje briga má jméno Ariel, 

řekl kapitán kdyţ mě zval, 

/: prej abych s ním jako lodník jel 

a dţob co mi nabíd bral.:/ 

2) Von veliký prachy mi sliboval, 

čert ví jestli ňáký má, 

/: já nevěřil a tak ţvanil dál, ţe 

zejtra uţ vyplouvá. :/ 

Rf.: Celej den a celou noc stoţár 

se pode mnou kejvá, chceš to 

znát, tak klidně pojď, ať víš jaký 

to bejvá. 

Ţaludek stoupá vejš a vejš, na 

lodi všechno skřípá, 

Do očí tak jako mořská sůl 

vostrej vítr tě štípá. 

3) Kdyby do očí někdo vám 

tvrdil, ţe by práci pro vás měl 

fajn, /: dejte si říct, to by bral 

jenom ten, kdo je blázen a nemá 

šajn, :/ ţe: 

Rf.: Celej den a celou noc... 

 

 

 

 
 

 

 

Sotva se narodíš 

1) Sotva se narodíš uţ ti koně kovou 

sotva se narodíš uţ ti koně kovou 

šavli ti chystají ocelovou 

šavli ti chystají ocelovou 

ocelovou bez parády 

co kmáni dostávaj u armády 

co kmáni dostávaj u armády 

2) Sotva se narodíš uţ si verbíř píše 

sotva se narodíš uţ si verbíř píše 

ţe nejsi ze zámku ale z chýše 

ţe nejsi ze zámku ale z chýše 

ale z chýše pod horama 

těţko se vyplácet šestákama 

těţko se vyplácet šestákama 

3) Sotva se narodíš uţ ti kulku lijou 

sotva se narodíš uţ ti kulku lijou 

kdo střelí dřív toho nezabijou 

kdo střelí dřív toho nezabijou 

nezabijou a pak moţná 

jakej maj mrzáci ţivot pozná 

jakej maj mrzáci ţivot pozná 

4) Sotva se narodíš uţ ti šijou kabát 

sotva se narodíš uţ 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 kdejakej kaprál 

kdejakej generál kdejakej kaprál 

s flintama lidi by do pole hnal 

s flintama lidi by do pole hnal 

do pole hnal proti sobě 

komu jsou metály platný v hrobě 

co ti jsou metály platný v hrobě 

 

 



Ukolébavka pro Kubu a Lenku 

1) Den uţ se sešeřil uţ jste si dost 

uţili 

Tak hajdy do peřin a ne abyste tam 

moc řádili 

Zítra je taky den slunko mi to 

dneska slíbilo 

Tak přejme si hezký sen a kéţ by se 

nám to splnilo 

Rf.: Na na na ná ná na ná na na na 

na aby hůř nebylo to by nám stačilo 

Hajduly dajduly aby víčka sklapnuly 

Hajduly dajdy kaţdý svou peřinu 

najdi 

Hajajajajajajaja Kuba Lenka máma a 

já 

Zítra dřív neţ slunko začne hřát 

dobrou noc a spát. 

2) V noci někdy chodí strach a srdce 

náhle dělá buch buchy 

Nebojte já spím na dosah kdyţ mě 

zavoláte zbiju zlé duchy 

Zítra je taky den slunko mi to 

dneska slíbilo 

Tak přejme si hezký sen a kéţ by se 

nám to splnilo 

Rf.: Na na na ná ná … 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diego 

Rf.: Diego, Don Diego, krásný 

koně máš 

Diego, Don Diego, proč máš 

v očích pláč. 

1) Za to hříbě Don Diego tady 

nuggety mé všechny máš 

Za to hříbě Don Diego za tu 

malou bílou tvář 

Rf.: Diego, Don Diego… 

2) Pohlédni do očí svému koni 

aţ v nich uzříš ohňů zář 

Pak skloň hlavu do jeho hřívy a 

vzpomeň na tu bílou tvář 

Rf.: Diego, Don Diego… 

Rec.: Tenkrát tenkrát jsem ještě 

nevěděl stařičký Done Diego co 

pro tebe to hříbě znamená 

Nevěděl jsem ţe se přihnalo 

štváno ţárem hořící buše aţ ke 

dveřím tvého ranče s malým 

ţivým uzlíčkem u sedla 

Rf.: Diego, Don Diego… 

 

 

 
 

 

 

 

 

Hlídač krav 

1) Kdyţ jsem byl malý, říkali mi naši: 

   "Dobře se uč a jez chytrou kaši, 

   aţ 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." 

Rf: 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, 

   kaţdý na mě hleděl jako na pytel 

blech, 

   kaţdý se mě opatrně tázal na moje 

zdraví. 

Rf: Já chci mít… 

3) Dnes uţ jsem starší a vím, co vím, 

   mnohé věci nemůţu a mnohé smím, 

   a kdyţ je mi velmi smutno, lehnu si 

do mokré trávy, 

   s nohama kříţem a s rukama za 

hlavou 

   koukám nahoru na oblohu 

modravou, 

   kde se mezi mraky honí moje 

strakaté krávy. 

Rf: Já chci mít… 

Batalion 

Rf1: Víno máš a markytánku, 

dlouhá noc se prohýří, 

   víno máš a chvilku spánku, díky, 

díky, verbíři. 

1) Dříve, neţ se rozední, kapitán k 

osedlání rozkaz dává, 

   ostruhami do slabin koně pohání, 

   tam na straně polední čekají ţeny, 

zlaťáky a sláva, 

   do výstřelů z karabin zvon uţ 

vyzvání. 

Rf2: Víno na kuráţ a pomilovat 

markytánku, 

   zítra do Burgund batalion zamíří, 

   víno na kuráţ a k ránu dvě hodiny 

spánku, 

   díky, díky vám, královští verbíři. 

2) Rozprášen je batalion, poslední 

vojáci se k zemi hroutí, 

   na polštáři z kopretin budou věčně 

spát, 

   neplač, sladká Marion, verbíři 

nové chlapce přivedou ti, 

   za královský hermelín padne 

kaţdý rád. 

Rf2: Víno na kuráţ… 

Rf1: Víno máš… 
  


