
KOTVÁCKÝ ZP ĚVNÍK 
 
Tak nějak málo tančím - mp3  
Kryštof 
 
Všem strunám řeky toužím být tón,  
všem okapovým loužím jejich břeh,  
signálu antén sklon střech  
a pustit uzdu kormidlům.  
 
Aspoň potápěčem v houfu se stát,  
chytit svojí vlnku s ní se prát,  
s krabičky mýdla mít vor  
a sjíždět vanu bez závor.  
 
R: Tak nějak málo tančím,  
zpívám, brečím, líbám,  
marně si hledám tep,  
jsem prý dospělý a to je svět,  
když je ti přes třicet.  
 
A v umyvadle tůni chci mít,  
v solničkách zas vůni majáků,  
ze starých školních pijáků  
postavit záchranný člun.  
 
A velrybu ladně v dlani skrýt  
a hloubku moře na dně talířů,  
ve skafandru z halířů  
vyrazit v ten správný směr.  
 
R: Tak nějak málo tančím...  
 
Tak nějak málo tančím... 
Tak nějak málo líbám... 
Tak nějak málo brečím... 
Tak nějak málo zpívám... 
 

Vodácká odborná  
Hop Trop & Samson a jeho parta  
Hudba: J. S. Lenk  
Text: Z. Šmíd  
[: G Mezi C proudy :]  
[: G naše C dlouhý lodi bloudí :]  
G v loubí C poutník [: G roubí C vor :] 3x ( jakoby ozvěna )  
[: V poutech touhy oči poulí :]  
[: jak ty dlouhý lodi bloudí :]  
poslouchá náš [: rozhovor :] 3x ( jakoby ozvěna )  
C Loďák, zabalák, vracák, hák - Ami bevarex, bagáž, líh.  
C Zavírák, votvírák, táborák - D7 epoxyd, laminát, G klíh.  
Ami Kontra, Emi porcelán, Ami traverz, bort - C ve šlajsně G nesraz C vaz. G  
C Spáchá zabalák mokrej mord - G na tom, kdo nezabral C včas. G  
Koňadra, kolejda, komínky, špricky - kanystr, flastr, šprajc,  
sekera, pilka, sirky, třísky - ,,na břehu kouká zajc".  
Citera, niněra, banjo, bum - basa a kytary hlas.  
Kofola, rokola, Budvar, rum - západ a zrzavej vlas.  
Peřeje, kurděje, leje, zle je - koleje, voleje, les,  
singl, debl, triangl, bágl - mělčina, svačina, jez.  
Zátoky, potoky, slapy, chlapi - léto se nevrací,  
oheň, povodeň, mraky, prachy - ,,vemte mě, vodáci".  
D Kdo tu píseň nedovede, G tomu to holt nepojede,  
E7 ať se stydí v hospodě, A z dálky mává na lodě.  
F# Kdo se vyzná v tomto hitu, H ten bude mít autoritu,  
C tomu věnec F budiž G dán, C ten je G vody C pán. C  

 
 



Modlitba vodáka  
Hop Trop & Samson a jeho parta  
Hudba: J. S. Lenk  
Text: Z. Šmíd  
Ať jsou C šlajsny plný Ami vody, ať jsou F vlny mohut G ný,  
aby C naše něžný Ami lodi nedrn F cali vo šut G ry.  
Ať mě C peřej prudce Ami vcucne, ať tam F vlítnu s kurá G ží;  
až mý C tělo v noci Ami usne, ať ho F nechaj G komá C ři.  
Ref. :  
Vždyť je Ami toho, Bože, málo - F vod tebe chci G jen,  
aby C nás tvý slunce F hřálo v tenhle G letní C den.  
Ať je každý z naší bandy samej smích a pohoda,  
ať užijem spoustu srandy, ať se kudlou nebodá.  
Ať se všichni kamarádi co se sejdou na vodě  
naučí hrát na kytary, ať to frčí v hospodě.  
Ref. :  
Vždyť je Ami toho, Bože, málo - F vod tebe chci G jen,  
aby C nás tvý slunce F hřálo v tenhle G letní C den.  
Ať mám holku-kamaráda, ať se liší od husy,  
ať mě má ta holka ráda - pádlovat už nemusí.  
Pojedu s ní kam si přeje, až na hříšný Tahiti;  
ať se na mě hezky směje a nedělá ,,ty-ty-ty".  
Ref. :  
Vždyť je Ami toho, Bože, málo - F vod tebe chci G jen,  
aby C nás tvý slunce F hřálo v tenhle G letní C den.  
 

Vodácká holka  
Hop Trop & Samson a jeho parta  
Hudba: J. S. Lenk  
Text: Z. Šmíd  
Když D vlny se Emi valí a G peřeje A řvou  
a D šutry z nich Emi civí jak G sů A vy,  
loď D praská a Emi umrlčí G zvon bije A tmou,  
tak D řekni, kdo Emi pomoct ti G A u D mí.  
Kdo Hmi pádlem jen F#mi kmitne a G převrátí D loď,  
pak Hmi ječí, jak F#mi staženej A z ků D že,  
že Hmi ty seš ta F#mi atrapa, G ty seš ten D cvok,  
co E za každý cvaknutí mů A že.  
Je D pěkná jak Emi ráno a G voní jak A les,  
když D na dřevo Emi u ohně G hrá A vá.  
Je D zrádná jak Emi kočka a G věrná jak A pes  
ta D holka, co Emi při tobě G A spá D vá.  
Ref:  
Tu G vodáckou Hmi holku si A navěky D nech,  
G netop ji, Hmi neza A há D něj.  
Svou Emi víru, svou Hmi sílu, svý F#mi štěstí i Hmi pech,  
svý Emi strachy, svý D prachy, svůj E poslední A dech  
jí D poctivě Emi odevz G dá A vej  
a D lásku Emi za lásku G dá A á D vej  
mezihra:  
D/G D/F#mi D/A D  
D/G D/F#mi D/A D  
Kdo připálí rejži a přesolí čaj,  
kdo sůl nechá v posledním kempu.  
Kdo ráj změní v peklo a peklo zas v ráj,  
kdo zná všechny písničky trempů.  
Kdo přeje ti štěstí a kope ti hrob,  
kdo sladce hned šeptá, hned vříská.  
A koho bys roztrh a praštil a kop  
a po kom se celej den stýská.  
Než vlasy nám odbarví nebeskej král,  
a vrásky nám počmáraj kůži,  
svý holce dej pusu a řekni ,,Jdem dál"  
a na pádlo polož jí růži.  
Ref:  
Tu G vodáckou Hmi holku si A navěky D nech,  
G netop ji, Hmi neza A há D něj.  
Svou Emi víru, svou Hmi sílu, svý F#mi štěstí i Hmi pech,  
svý Emi strachy, svý D prachy, svůj E poslední A dech  
jí D poctivě Emi odevz G dá A vej  
a D lásku Emi za lásku G dá A á D vej  
 
 



ZVEDNĚTE KOTVY  
Rangers  
 1. D  
Už vyplouvá loď John B., už vyplouvá loď John B.,  
 A  
okamžik malý jen, než poplujem dál,  
D  
nechte mě plout, tak nechte mě plout,  
G Gmi  
nechte mě plout, tak nechte mě plout,  
 D A D  
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, tak nechte mě plout,  
nechte mě plout, tak nechte mě plout,  
sil už málo mám, tak nechte mě plout.  
3. Sklenici svou dopil, zakrátko u mne byl,  
okovy na ruce dal a pistole vzal  
šerif John Stone, ó, šerif John Stone,  
šerif John Stone, ó, 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,  
nechte mě plout, tak nechte mě plout,  
nechte mě plout, tak nechte mě plout,  
sil už málo mám, tak nechte mě plout.  
 D A D  
sil už málo mám, tak nechte mě plout ...  
 

Zátoka  
Greenhorns  
C G7 C  
1. V zátoce naší je celej den stín,  
Ami C  
dneska je tichá, já dobře vím,  
Ami C  
kdy ten stín zmizí i z duše mojí,  
F C  
za vodou čekám na lásku svoji.  
2. Poslední dříví jsem na oheň dal,  
i kdyby nocí překrásně hřál,  
já nespím, to víš, jak bych si přál,  
proč si mě Hondy na práci vzal?  
3. Pomalu svítá a krávy jdou pít,  
v sedle zas musím celej den být,  
proč má tvůj tatík, ach, tolika stád,  
tejden už sháním a nemůžu spát  
4. Zítra se vrátím na jižní díl,  
v zátoce naší, tam bude můj cíl,  
vítr se zdvihá a měsíc je blíž,  
zítra stín zmizí, dobře to víš. 
 
 

 

 

 

 

 

 



Stará archa  
Spirituál kvintet/Jan Vančura  
D7 G D7 G  
R: [: Já mám kocábku náram-, náram-, náram-,  
D7 G  
kocábku náram-, náramnou. :]  
R: G  
1. Pršelo a blejskalo se sedm neděl,  
D7 G  
kocábku náram-, náramnou,  
Noe nebyl překvapenej, on to věděl,  
D7 G  
kocábku náram-, náramnou.  
R: G  
*: Archa má cíl, jé, archa má směr, jé,¨  
D7 G  
plaví se k Araratu na sever.  
R:  
2. Šem, Nam a Jafet byli bratři rodní,  
kocábku náram-, náramnou,  
Noe je zavolal ještě před povodní,  
kocábku náram-, náramnou.  
3. Kázal jim uložiti ptáky, savce,  
kocábku náram-, náramnou,  
"ryby nechte, zachrání se samy hladce,"  
kocábku náram-, náramnou.  
R:  
*:  
R:  
4. Přišla bouře, zlámala jim pádla, vesla,  
kocábku náram-, náramnou,  
tu přilétla holubice, snítku nesla,  
kocábku náram-, náramnou.  
5. Na břehu pak vyložili náklad celý,  
kocábku náram-, náramnou,  
ještě že tu starou dobrou archu měli,  
kocábku náram-, náramnou.  
R:  
*:  
R:  
R:  


