
Širý proud 

        C                          F                C                        Am  F                  G 
1. Ten širý proud jak přejít mám, proč neumím se nad něj vznést, 

                        Em   F              Em    F                     G                             C 
ach, člun tak mít, ten řídit znám, v něm lásku svou bych chtěla vézt. 

2. Jak kamení, jež působí, že otáčí se celý prám, 
tak těžká zdá se, bůh to ví, má  láska zlá, co v srdci mám 

3. Vždy když se láska rozvíjí, rubínů zář se line z ní, 
však jako krůpěj pomíjí pod letní výhní sluneční. 

4. Až něžnou růži spatříš kvést, co trny zájem oplácí, 
nenech se krásou klamnou svést, hleď, ruka má teď krvácí. 

5. Ten širý proud…  

  



Hrášek 

        C 
1. Jak v mořích slunce s tmou se ztrácí a pokřik racků šel už spát. 

         F                                        C           D7                                            G7 
Tak utekla nám láska, to se stává a najednou tě holka nemám rád. 
C 

2. Mám dost už těch tvých věčný nářků, a prožárlených hloupých scén 
         F                                           C                     G7                                 C 
tak někdy zase brnkni, to se stává, prostě táhne mě to z kruhu ven.  

R Já půjdu až tam, na místa, kde už to znám,  
                        F                             C 
pár stromů, ohniště a tunel a trať,  
a kašlu na celej svět, jen v tobě zas jsme se splet 
                 F                                            C 
a po stý řeknu sobě hloupneš tak plať. 

3. Jak nabobtnalý klíčky z hrášků byly cíle tvý a já chtěl víc, 
já předělat chtěl svět – jó to se stává, 
kolik bylo nás a stále nic.  

4. Tak pozdravuj ty svoje šminky, lásko 
a do zrcadla zkoušej řvát, 
holt utekla nám láska, to se stává 
a najednou tě holka nemám rád. 

R Já půjdu až tam…  



Zvedněte kotvy 

              C 
1. Už vyplouvá loď John B. už vyplouvá loď John B. 

                                                            G7 
okamžik malý jen než poplujem dál 
                            C      C7                              F     Fm 
tak nechte mě plout    tak nechte mě plout  
 C                          G7                            C  
sil už málo mám    tak nechte mě plout. 

2. Nejdřív jsem se napil na zdraví všem připil 
vím že cesta má konec už má 
tak nechte mě plout…  

3. Sklenici svou dopil zakrátko u mě byl 
okovy na ruce dal a pistole vzal 
šerif John Stone šerif John Stone 
moji svobodu vzal šerif John Stone. 

4. Už vyplouvá loď John B. už vyplouvá loď John B. 
okamžik malý jen než poplujem dál 
tak nechte mě plout tak nechte mě plout  
sil už málo mám tak nechte mě plout.   



Hudsonské šífy 

                         Am                                  C                               G        C 
1. Ten kdo nezná hukot vody lopatkama vířený jako já jako já 

             Am                                            G                              Am                      G                   Am G Am 
kdo Hudsonský slapy nezná sírou pekla sířený, ať se na Hudsonský šífy najmout dá johoho 
ten kdo nepřikládal uhlí šíf  když na mělčinu vjel málo zná málo zná 
ten kdo neměl tělo ztuhlý až se nočním chladem chvěl  ať se na Hudsonský šífy najmout dá johoho. 

        F                         Am      G                                         Am  G Am  G Am 
R Ahoj páru tam hoď ať do pekla se dříve dohrabem johoho johoho. 

2. Ten kdo nezná noční zpěvy zarostených lodníků jako já jako já 
ten kdo cejtí se bejt chlapem umí dělat rotyku, ať se na Hudsonský šífy najmout dá johoho 
ten kdo má na bradě mlíko kdo se rumem neopil málo zná málo zná 
kdo necejtil hrůzu z vody kdo se málem utopil, ať se na Hudsonský šífy najmout dá johoho. 

R Ahoj páru tam hoď… 

3. Kdo má roztrhaný boty kdo má pořád jenom hlad jako já jako já 
kdo chce celý noci čuchat pekelnýho kouře smrad, ať se na Hudsonský šífy najmout dá johoho 
kdo chce zhebnout třeba zejtra komu je to všechno fuk kdo je sám jako já kdo má srdce v správným 
místě kdo je prostě prima kluk, ať se na Hudsonský šífy najmout dá johoho. 

R Ahoj páru tam hoď…   



Alabama 

         D                                        A7                                       D                               G    D            A7     D 
1. Alabamu, tu až po špici, hou Alabama hou, postavili britští dělníci, hou hou Alabama hou. 

2. Starej Laboured a jeho dělníci, hou Alabama hou, Liverpool jí dodal munici, hou hou Alabama hou. 

                                    A7                    D                               A7                    D 
R Hou Alabama, hou Alabama hou, hou Alabama, hou Alabama hou. 

3. Od západních skal pak vyráží, hou Alabama hou, škodit Lincolnově tonáži, hou hou Alabama hou. 

4. Potom do Cherbooru zamíří, hou Alabama hou, kupčit s tamějšími handlíři, hou hou Alabama hou. 

R Hou Alabama… 

5. Když se Kirsage zaskvěl na moři, hou Alabama hou, 
každý věděl, kdo dnes pohoří, hou hou Alabama hou 

6. Jenom se mužstvo u děl rozhlídlo, hou Alabama hou, 
měla v tahu příď i kormidlo, hou hou Alabama hou.  

R Hou Alabama… 

7. Tam na čtvrtým stupni bez tří mil, hou Alabama hou, 
Kirsage Alabamu potopil, hou hou Alabama hou. 

R Hou Alabama…  



Tři citrónky 

       C             Am        Dm G7 C                Am       Dm     G7 
1. V jedné mořské pustině ztroskotal parník v hlubině, 

C                Am   Dm  G7                               C 
jenom tři malé citrónky zůstaly na hladině. 

R Rýbaroba, rýbaroba, rýbaroba čuču, rýbaroba, rýbaroba, rýbaroba čuču, 
rýbaroba, rýbaroba, rýbaroba čuču, zůstaly na hladině. 

2. Jeden z nich povídá: Přátelé, netvařte se tak kysele, 
vždyť je to přece veselé, že nám patří moře celé. 

R Rýbaroba, rýbaroba, rýbaroba čuču... že nám patří moře celé. 

3. A tak se citrónky plavily dál, jeden jim k tomu na kytaru hrál, 
a tak se plavily do dáli, až na ostrov korálový. 

R Rýbaroba, rýbaroba, rýbaroba čuču... až na ostrov korálový. 

4. Tam je však stihla nehoda zlá, byla to mořská příšera, 
sežrala citrónky i s kůrou, zakončila tak baladu mou. 

R Rýbaroba, rýbaroba, rýbaroba čuču... zakončila tak baladu mou.  



Kočovní herci 

         G                                                                 Am 
1. Laciné šminky, přilepený nos, budka s nápovědou, 

C                                           D                             G 
to pro ty, co zapomněli, jak svou roli mají správně hrát. 

         C                             D                                C                   G 
R Kočovní herci tu jsou, máky kvetou, principál je pán, 

C                             D                           C          G 
kočovní herci tu jsou, s nimi léto přijelo k nám. 

2. A když lidi nejdou, prázdný mají sál, tak zas popojedou, 
stejně musí na neděli paní principálka prádlo prát.  

R Kočovní herci tu jsou… 

3. Všichni jsme herci, jenom někdo víc nebo míň umí hrát, 
naše trapné komedie nikdo nechce ale vážně brát. 

R Kočovní herci tu jsou… 

  



Hej! Kapitáne! 

        Ami                           C  
1. Moře už se vzteká, stožár modře bliká,  

G                                          Ami  
to nás právě varuje sám svatej Eliáš,  
                                       C  
proto každej smeká, na palubu kleká, 
G                                Ami 
mezi zuby drtí otčenáš.  

       Ami          G  
R Hej! Kapitáne! 

              Ami             G                 Ami 
Jestli přežijem, tak se nedoplatíš! 
                 G  
Hej! Kapitáne! 
              Ami                G      Ami             G 
Tenhle vrak ti rozbijem a rumu vypijem 
           Ami         E7                 A        A E7 A D A E7 A 
sedm galónů, a ty to zaplatíš.  

2. Vítr plachty ničí, lana s námi cvičí, 
za chvíli se briga kýlem na dno posadí, 
my jsme chlapi ryzí, kterejm je strach cizí, 
když natáhnem brka, nevadí. 

R Hej! Kapitáne!...  



Ukolébavka 

        Ami      C     G         Dmi 
1. Máš už spát klidně spát 

C         E7        Ami 
sen ti vrátka otevírá 
Ami      C      G         Dmi 
máš už spát klidně spát 
C              E7              Ami 
křídlem noc únavu stírá. 

              C                   Fmaj7 
R Už ovečky jdou tajemnou tmou 

C          E7                     Ami 
flétna jim tichounce zpívá 
        C     G          Dmi 
máš už spát klidně spát 
C         E7              Ami 
sen ti vrátka otevírá. 

2. Vím právě vyplouváš na jezero snů 
mírný vánek loďku hýčká 
snad v dálce uvidíš křišťálový klíč 
tím ti den odemkne víčka. 

R Už ovečky jdou… 

  



Jasný jak facka 

                        Emi                D                         C                        G                         D                      G 
1. Tak už to vře a chlapi vostrý jsou jak meče a že maj vztek tak pijou co jen trochu teče 

              D                   Ami             H7                     Emi             D                 C 
na lodi jak by měla přijít velká bouře, to co se děje skoro podobá se vzpouře. 

2. Začal si kapitán co hrozný tvrdil věci, za který držet by ho měli v pevný kleci 
říkal že svět je vlastně velikánská koule a nikdo nevěřil mu ani na půl coule. 

                         G                       D                       Ami                    G 
R Jasný jak facka země je placka a kolem dokola jen oceán 

              Emi                   A                    C                    F   D   D7 
do tisíc láter tvrdil to páter a to je víc než kapitán. 
                       G                              D                        Ami                 G 
Ten když si nahne hned ho to táhne pořád na západ do Indie 
                Emi                          A                          C                       G 
po zlatu prahne skončí na ráhně a dýl než tejden nepřežije. 

3. Bylo by snadnější než jeho tvrdou hlavu 
přesvědčit vorvaně a nebo mořskou krávu 
že kdo se jednou vydal do neznámejch proudů 
dostal se zaručeně k poslednímu soudu. 

R Jasný jak facka… 

  



Šťastnej tulák 

        C                 G7                  F                      G7 
1. Tulák nedělá si vrásky když mu ujel vlak 

C                    F                    C                 G7 
lehne si na pražce a kouká se do oblak 
F                        G7              F                    G7 
kolem choděj různý lidi který nikdy neuvidí 
F                           C                    G7                         C 
jak za mrakem pluje mrak a za tím mrakem pták.  

         F                     C     G7                     C 
R Pláň dokola svítí slunce putuje dál 

F                          C          G7              C 
tulák dobře se cítí kdo by se lidí bál. 

2. Pak se slunce nakloní a vítr zvedne prach 
červenej a vostrej jako bejvá na horách 
tam co lidi šťastný jsou a nemusej se bát 
že jim někdo příjde říct že nejsou akorát. 

R Pláň dokola svítí… 

3. Na horách je čistej vzduch a ke slunci máš blíž 
na oblohu dosáhneš a hvězdy jsou tam níž 
lidi mají k sobě blízko ptáci lítaj sakra nízko 
tohle tulák dobře ví tak k horám zamíří. 

R Pláň dokola svítí… 


