
BUCHET JE SPOUSTA Markéta, Róza, Zuzka

    C                                                                         F           G    C                    F                                      Ami            G 

Z pekárny světa kraj za láskou svou    nejednu překonal jsem vůli zlou 
     Dmi              G          Emi                   Ami           F                           G                C 

a moje princezna  ta jistě rozezná  že ji mám vážně rád 
A v jeho blízkosti se náhle zdá že létat v oblacích se málem dá 
dát ruku na ruku netřeba záruku jeho se přece nelze vůbec bát   G

 
   C                                              F                          G       Emi                 Ami                Dmi                       G 

R: Oslava veliká ať už se chystá buchet je spousta, lahodná sousta 
C                                       F                   G            F                           G      C 

ať naše láska je vždy stejně čistá a pevná jako brány trám 
 
Hezká jak obrázek a zábavná a pýchu princezen tak málo zná 
vyrostla v dostatku jak holka ze statku umí za práci brát 
Konečně kluk, co o mě zájem má přitažlivost je jistě vzájemná 
a srdce z rubínu  má barvu po vínu starý král novému vždy má jej dát 
  
R: Ta naše dvojice je překvapivá a dle všech známek pekárna zámek 

je trasa která někdy krátce trvá a já ji dobře lásko znám 
R: Oslava veliká ať už se chystá buchet je spousta, lahodná sousta 

ať naše láska je vždy stejně čistá a pevná jako brány trám 

LOĎKA Eliška, Kája

Dmi                C               Dmi    C   Dmi      Dmi           C             Dmi  C  Dmi

vez mě loďko ke břehu,  jedu, jedu pro něhu. 
Jedu, jedu pro krásu, pro dívku s vlasy do pasu.

F              C                 F            C     Dmi            C                     Dmi

R: Zlatovlásko, krásko, kdo ví co bude dál.
Zlatovlásko, krásko, chce Tě bohatý král.

Jedu, jedu pro pannu, jakpak se k ní dostanu,
když jí najdu vyhraji, můj pan král tak získá ji.

R: Zlatovlásko, krásko, kdo ví co bude dál.
Zlatovlásko, krásko, chce Tě bohatý král.

Jiříku, co v očích máš, že se tak divně usmíváš.
Jiříku já šťastná jsem, už se těším na tvou zem.

Zlatovlásko, krásko, kdo ví co bude dál.
Zlatovlásko, krásko, chce Tě bohatý král.



NÁM SE STALO NĚCO PŘEKRÁSNÉHO
    C                                  Ami

Nám se stalo něco překrásného, nám se stalo něco divného, 
    G                      Emi     Ami           F                  C

našla dívka kluka nešťastného, zamilovala se do něho. 
Jim se stalo něco překrásného, jim se stalo něco divného, 
našla dívka kluka nešťastného, zamilovala se do něho. 
 
   C                                          Ami

R: Já jsem ten nešťastník, já jsem ta slečna, 
      G                 F               G                        C

  je z toho najednou láska neskutečná.
 
Na světě mě pranic netěšilo, teď mi přijde, že je bezvadný, 
mně se taky zdá, že je tu milo - přibrala jsem kilo za dva dny. 
Ptaly se jí, proč si vyvolila, právě toho muže za muže, 
řekla, že to způsobila síla, která všechny síly přemůže. 

Jim se stalo něco překrásného, jim se stalo něco divného, 
našla dívka kluka nešťastného, zamilovala se do něho. 

    C                                  Ami

Nám se stalo něco překrásného, nám se stalo něco divného, 
    G                      Emi     Ami           F                  C

našla dívka kluka nešťastného, zamilovala se do něho. 

 
R: Já jsem ten nešťastník, (jim se stalo něco překrásného) 
   já jsem ta slečna, (jim se stalo něco divného) 
   je z toho najednou (našla dívka kluka nešťastného) 
   láska neskutečná. (zamilovala se do něho) 
R: 



Malé kotě
Malé kotě, mňau, mňau, spalo v botě, mňau, mňau, 
nehas, co tě, mňau, mňau, nepá, nepálí.
               
My jsme kotě, mňau, mňau, spáti v botě, mňau, mňau,
po robotě, mňau, mňau, necha, nechali.

To, co kotě poví ti jedním pohledem, to my ani slovy povědět nesvedem.

Věz, že kotě, mňau, mňau, co spí v botě, mňau, mňau, 
to tě potě, mňau, mňau, potě, potěší.

Hoši a děvčata, pěstujte koťata, země je kulatá a místa je tu dost.
Kotě je solidní, nervy vám uklidní, nebuďte nevlídní a hned vás přejde zlost.

Malé kotě, mňau, mňau, spalo v botě, mňau, mňau, 
nehas, co tě, mňau, mňau, nepá, nepálí.
               
My jsme kotě, mňau, mňau, spáti v botě, mňau, mňau,
po robotě, mňau, mňau, necha, nechali.

Hoši a děvčata, pěstujte koťata, země je kulatá a místa je tu dost.
Kotě je solidní, nervy vám uklidní, nebuďte nevlídní a hned vás přejde zlost.

Malé kotě, mňau, mňau, spalo v botě, mňau, mňau, 
nehas, co tě, mňau, mňau, nepá, nepálí.

Princezna ze mlejna
C                       F     C F

Vím jedno návrší, zámek nádhernej. Z nejhezčích pohádek ho znám.
      F                                                                             C                                                                            G                              C

|: Stavěnej z křišťálu, sahá k nebi pomálu, povětří přijde k duhu princeznám:|

Bílý je lilium, bílej krásnej sen. Bílý je pravý hedvábí.
Jdu cestou necestou za svou bílou nevěstou, jiná mě na tom světě nevábí.

Vím jedno oudolí, vím já pěknej mlejn, už všechny kořeny v něm znám.
Bydlí tam panenka, voči má jak pomněnka, jinou už na tom světě nehledám.

Vím jedno oudolí, vím já pěknej mlejn, míří sem cesta s přívozem,
jde cesta necesta, tady je má nevěsta, nerovná se jí žádná z princezen.

Vím jedno oudolí, vím já pěknej mlejn, vedle něj rybník s rákosím,
ta dívčí, co ji znám je má bílá princezna, tu si já od pantáty vyprosím.



Když se načančám
   A             D                  E                     A

Rumělku ve tvářích, ležím v polštářích, to mě právě baví,
nic mě netíží, jen si prohlížím všechny šperky, co mám.
                       D           E                 A    F#mi            

A svět mi radosti chystá a v kramflecích jsem si jistá, 
                D                 E                 A

když se načančám, když se načančám, když se načančám.
   
Po drahých kobercích chodit ve špercích to mi zkrátka sluší,
hosty přijímám, jen se zajímám, copak ušít si dám.
A svět mi rukama tleská, jsem roztomilá a hezká, /: když se načančám :/ (3x)

    E                  D          A         E          D                      A

R: Jen já, jen já, o mě tu kráčí, jen já, jen já jsem princezna tvá,
                  D      E              A F#mi     D             E                  A  

   ta která udělá hačí a k vladaření ji stačí, |: když se načančá :| (3x)

Čím je to čím, že sním-li či bdím, tak stále jsem švarná,
příčinu znej, já ze všech jsem nej, že na sebe dbám.
Ať projdu zámkem či smrčím, jsem dokonalá a frčím, |: když se načančám :| (3x)

R: Jen já, jen já...

Zamilovaný princ
   D                    A      Hmi           G A  D

Co s touhle šťastnou chvílí, to když se náhle v srdci láska ozývá.
Po noci je den bílý, já nevím jak se druhé srdce dobývá.

G            A            D         Hmi G                       A      D

Jak jí, to říct, že jen o ni v noci sním, že jsem verš, co k sobě našel rým.
Jak jí, to říct, jak se svěřit s tajemstvím, že jsem kuchtík s pasem královským

Vyhlašte troubou hlásnou, že je mi jedno, že se prý k ní nehodím.
Pro tuhle dívku krásnou, já klíďo píďo, rodokmen svůj zahodím.

G            A            D                Hmi G               A      D

Jak jí, to říct, že jen o ni v noci sním, že jsem verš, co k sobě našel rým.
|: Jak jí, to říct, jak se svěřit s tajemstvím, že jsem kuchtík s pasem královským. :|



Skřítkové, zedníci
   C                    F               C                      G    C                        C7      F        G7

Skřítkové tesaři vylezte z mechu, chopte se náčiní, postavte střechu.
   C                     F                     C                               G           C                  C7       F      G

Skřítkové ze skal a skřítkové z lesa, pila ať pracuje, sekera tesá.
  

   C                        Ami     F                G

R: Šupi dupi dup, raz dva tři, hej rup, pidimužík pracuje.
C                  Ami        F                G   C

   Šupi dupi dup, raz dva tři,hej rup, pidimužík kutá.
Šupi dupi dup, jedli nebo buk, všechno krásně zpracuje.
Šupi dupi, dup, raz dva tři, hej rup, nebozízkem vrtá.

     F C

   Ať mistr šindelář koná své dílo, střechu nám pokryje, kdyby snad lilo.
   F          Am               G

   Držte si klobouky, nasaďte helmy, Mistr to provede způsobem střelným. 

R: Šupi dupi dup, raz dva tři, hej rup, pidimužík pracuje...
   Šupi dupi dup, raz dva tři,hej rup, pidimužík kutá.

Šupi dupi dup, jedli nebo buk, všechno krásně zpracuje.
Šupi dupi, dup, raz dva tři, hej rup, nebozízkem vrtá.

   
Skřítkové zedníci zanechte spánku, vezměte kladívko lžíci a fanku
písek se červená vápno se bělá brána je zřícená ať stojí celá
   
R: Šupi dupi dup, raz dva tři, hej rup, pidimužík pracuje.

Šupi dupi dup, raz dva tři, hej rup, pidimužík kutá.
Šupi dupi dup, jedli nebo buk, už to máme pod střechou
Šupi dupi, dup, raz dva tři, hej rup, už to máme v suchu

Jsou tady zlé časy
Jsou tady zlé časy - měla bych se asi měla bych se asi bát 
Měla bych si lehnout - ochořet a zblednout lékaře si k lůžku zvát 

Není to příjemné pomyšlení když na vás krutý drak zuby cení 
Není to příjemné mládí když vás těch šestnáct hlav svádí 

Neplačte mé struny - i když váží tuny proč se máme draka bát 
Ať si zuby cení - ještě tady není Ještě muže klidně spát 

Není to příjemné pomyšlení Když na vás krutý drak zuby cení 
Není to příjemné mládí Když vás těch šestnáct hlav svádí 



K životu na zámku

K životu na zámku mám jednu poznámku je tu neveselo, je tu truchlivo 
V ostatních královstvích nezní tak málo smích není neveselo, není truchlivo 
    
R: Kdyby se v komnatách běhoun jak hrom natáh 

A na něm akrobati začali kejklovati 
Kdyby nám v paláci pištěli dudáci, to by se krásně žilo, to by byl ráj 

mezihra refrén
Kdyby nám v paláci pištěli dudáci, to by se krásně žilo, to by byl ráj

Kde není muzika, tam duše naříká, tam je neveselo, tam je truchlivo 
Chtěla bych dvůr pestrý, kde znějí orchestry 
pěkně neveselo, žádné truchlivo 
    
R:


