
Dupe na kanapi
melodie Hawaiská oslavná píseň "Duke Hana Moku" na plavce téhož jména.

předehra hraná v baré na 10. 8. 7. a 5. pražci 
D C Hmi D7

G
Dupe na kanapi, napila se moku
A7

papala i mapy, monokl na oku
D7

na Pepu si Sally masíruje svaly
G        D7     G
až se vrátí z doků.

Dupe na kanapi, soutěží se slonem
zmodraly jí paty, práskla demižonem
dá kilo ke kilu a ve volném stylu
složí ho nelsonem.

C7        G     C7              G  G#7

Že mu ji ubalí, až se na zem svalí
A7

třeba že je malý
D           C         Hmi       D7

přestože je kapitánem nabije mu hubu lanem.

Dupe na kanapi, praskly čtyři péra,
že už dneska není, to co bylo včera
několika loky dopila patoky
skočila do stoky.

Námořníka Pepka, špenát neposílí,
váhá jeho lebka,
neboť svaly Sally bijí atomovou energií.
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Madagaskar
D                         F#           Hmi
Na palubě starého škuneru sedí dva piráti 
D                                F#             Hmi
každý z nich má u huby flanděru, ať je Bůh zatratí. 
A7                         D           G          D   A7
Kapitán řve vztekle nahoře ať tu bandu hoděj do moře. 

              D                                 A7          D
Rf.:   Na Madagaskaru vypustíme páru půjdeme do baru se napíti. 
                                        A7                D
Z nočního oblaku rudá zář majáku do našeho zraku nám zasvítí. 
Hmi             F#            G                 A7
Do ginu namočím ofinu, budeme mít psinu, námořníci. 
       D                               A7             D
Na Madagaskaru vypustíme páru půjdeme do baru se napíti.

Naší lodi vlhko neuškodí, říká náš kapitán, 
proto whisky zavlažovat pysky musí nám celej džbán. 
Až večer do přístavu přijdu, se stožáru skočím na přídu 



Bar u zlaté plachty
C               G7      C    G+ 
V San Franciscu u Zlaté plachty 
C               G7             C   G+ 
pil Jim plavčík z podloudnické jachty 
Emi         H7     Emi 
patronce se do očí díval 
G           D7       G7 
a přitom ji písničku zpíval. 
 
C                    H7 
Má krásná zlatovlasá paní 
C                      F+  A7 
slunce se nad horizont sklání 
D7                   G7 
zvedáme kotvy, jeďte s námi 
C                 G7         G+ 
váš muž ať se potěší vzpomínkami 
C                    H7 
za chvíli vítr napne lana 
C                     F+  A7 
sám bůh ví kde budeme z rána 
D7                  G7 
pojedem spolu kolem světa 
Dmi          Fmi   C 
budu vás mít věčně rád. 
 
Třetí noc se chýlila k ránu 
leží plavčík v srdci nožem ránu 
jeho milá lká hlavu v dlani 
a nad ní se kapitán sklání. 
Mám paní nerad planá slova 
budete žena pirátova 
líbíte se mi svěží mladá 
proto jsem zabil co jste měla ráda 
pojedem spolu kolem světa 
snad na tři dny snad na tři léta 
od nynějška jste moje žena 
než vás přestanu mít rád. 
 
Za čas v Smirně Arab ji koupil 
pak zas jiný v cestu ji vstoupil 
otrokyně po létech sivá 
tichounce si písničku zpívá. 
Byl kdysi bar u Zlaté plachty 
přišel tam plavčík z cizí jachty 
měl mě rád a já jeho ráda 
byl mladý a já též byla jsem mladá 
umřel a já jsem ještě žila 
trpěla na nic nemyslila 
jenom když svítá na tři noci
po které mě měl tak rád. 

Teď jsem já u kormidla
D
Teď jsem já u kormidla,
          A7
já vám ukážu,

nadělat z vás povidla,
          D
to já dokážu.
 
         A7       D       A7
Ref: Hoj ahoj kapitán johoho

za toho život dám,
                 D
hip hip hurá kapitán!
 

Já jsem první po bohu,
vymejšlím hesla,
přikovu tě za nohu
pevně u vesla.

Ref: ...
 
Štěkejte si šakali,
já nepovolím,
až se voda zakalí,
tak si zalovím.
 
Ref: ...
 
Na vás mi vždycky stačí
vycenit zuby,
a hned se každej tlačí
do podpalubí
 
Ref: ...



Pirát
předehra
Dmi Gmi Dmi A7

Dmi                  A7
Pirát býval duše hrdinná, johoho
                     Dmi
nedovedl kňučet na měsíc.
Dmi                    A7
a když přišla jeho hodina, johoho
                      Dmi
dovedl jít smrti hrdě vstříc.
Gmi                    Dmi
Uměl střílet, uměl se bránit,
E7                     A7
kamaráda před potupou chránit.
Dmi                  A7
Pirát býval duše hrdinná, johoho
                     Dmi
nedovedl kňučet na měsíc.
 

mezihra
Dmi Gmi Dmi A7

Bylo nás tam roku onoho, johoho
dvacet vlků dvacet lodníků,
zpívali jsme svoje johoho
na palubě poblíž rovníku.
Vládní škuner cestu nám zkřížil,
vícekrát se k břehu nepřiblížil,
Bylo nás tam ...

Pět jich bylo na nás jednoho,
deset jich však také mohlo být,
šli jsme jak vlci do toho,
lhostejno zda zítra budem žít.
Hrom burácel, strožár se vznítil,
na čepele našich nožů svítil.
Pět jich bylo ...

Zbyli jsme tam roku onoho, johoho,
jen dva vlci, jen dva lodníci.
Zpívali jsme svoje johoho
pirát mívá tvrdou palici.
Na palubě voda už stála,
na stožáru černá vlajka vlála.
Zbyli jsme tam ...

Co se vleče
Emi                         H7                  Emi  H7
Co se vleče, nikdy neuteče, jak nám praví přísloví, 
Emi                             H7                  Emi
ať se v pekle každej hned upeče kdo se s náma jít bojí. 
Ami              Emi            Ami                 H7
Pro žádného není na lodi místa, kdo říká že zajdem, je pesimista. 
Emi                             H7            Emi  D7
Až rovníku všichni sbohem dáme, vesele zazpíváme:

      G
Rf.:   Za chviličku, černá Mary, naliješ nám brandy, sherry, 
D7                  G
nastane tuláků moře bál. 
  
Nože snad z pochev vyletí, dívky vletí do objetí 
D7                      G   G7
a nám bude patřit celej sál. 
C                    G
My svůj volnej život vzít si nedáme,  
A                   D7
až nám dojde zlato, goodbye zvoláme.  
G 
Pak poplujem zase v dáli, zde je život pro nás malý 
D7                     G  H7
a za rok se opět shledáme.

Před rokem nás bylo s kapitánem dvacet mužů posádky, 

když jsme pluli okolo Hawaje vlítli jsme s ním do hádky. 

Jakýpak by to byl ale kapitán kdyby za chviličku nebyl lodi pán, 

ruku podal, rovníku sbohem dal a s námi zanotoval.



Hej šup námořníci
Emi
Táhlo už k večeru, na malém škuneru
H7                Emi    H7
dospěli k názoru, piráti na obzoru,
Emi
že se ukázali, všichni hned mazali,
H7                  Emi  H7 Emi
do kajut pro zbraně rozjásaně
D7                G
a kapitán si hned brousil zuby,
H7               Emi        H7
tudle čelaďku on že vyhubí, jo!
Emi
Omrk situaci, rozdělil všem práci,
H7                   Emi    H7 Emi
plivnul si do dlaně, zařval na ně, inu:

   D7                G
R: Hej šup, do nich, námořníci,
         D7                   G
   hned, z vás který by zbleď nevydrží u nás,
       D7          G
   hej šup, kdo se nám ukáže, snad
   D7              G     G7
   může ho to stát vaz.
            C               G
   Jestli piráti nás nepřeperou,
           A7             D7
   žraloci náramně se nažerou a proto:
                    G
   hej šup, do nich námořníci hned,
   D7                 G
   před náma by zbleď ďas.

Jeden pirát, klacek, dostal hned pár facek,
spadnul přes palubu natlouk si při tom hubu,
a hned začlo rvaní, za velkýho řvaní
šel námořníků roj roznášet boj.
Sbalili pirátům kapitána
a potom práskla jen jedna rána, bum!
Šoupli ho do moře a za ním nahoře
vítězně do dáli halekali inu:

R: Hej šup, do nich, námořníci,...

Hoj trempové, piráti
Emi                              H7                Emi
Hoj trempové, piráti, člověk rád navrátí se do hnízda
F#7                  H7 Ami                     H7
teprve když mu zahvízdá osud svou písničku tajemnou. 
Emi                         H7             Emi
Život je překrásný, osud se rozjasní a zazáří, 
F#7                        H7 Ami                     H7
vytryskne nám z duše do tváří zlatý třpyt jitřních dnů.

      Emi             H7                  Emi
Rf.:   Jedenkrát až v noci temné kamarádi najdete mne 
            Ami          Emi          H7
bude to pak jako ve snu, v půli cesty k zemi klesnu. 
Emi             H7                     Emi
Že jsem hrál na jednu kartu úsměv budu míti na rtu 
    Emi E7     Ami               Emi    H7       Emi
||: oči touhou propletené a čelo kulemi prostřílené :||.

mezihra Ami Emi H7 Emi

Emi                              H7             Emi
V přístavu Marseili zbytek svých nadějí tam utratí
F#7                   H7  Ami                H7
v absintu zeleném jak dým zazáří hořící rudý vích,
Emi                      H7            Emi
dálky kdo miluje na lodi odpluje a utratí
F#7                   H7  Ami                H7
v hazardní prudké závrati na rtech i v očích smích
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