
Blažena - divadelní spolek 
 

STRAŠIDLO CANTERVILLSKÉ 
 

Texty k písničkám/původní texty  
Zdroje a poznámky 

 
Vladimír Procházka 

 
Bu bu bu (Sedm námořníků) 

 
Ať jste chudý nebo bohatý - bu bu bu 

kupujete zámky či chaty - bu bu bu 
Bacha ať nemáte ostudu - bu bu bu 
a nekoupíte s domem obludu - bu bu bu 
 
 
Mít strašidlo to je vážně pech - bu bu bu 
Raději mít v gatích tisíc blech- bu bu bu  
Rytíř šmatlá chodbou bez hlavy - bu bu bu 
Upír připíjí vám na zdraví - bu bu bu 
Věřte mi, že je to vážná věc - bu bu bu 
dveře otvírá vám kostlivec - bu bu bu 
V noci tluče pěstí na vrata - bu bu bu 
jakási potvora chlupatá - bu bu bu  
 
 
Vyprávět vám budem příběh ten: - bu bu bu 
Jeden hrabě, miláček všech žen - bu bu bu 
spáchal kdysi dávno těžký hřích - bu bu bu 
Jeho duch bloumá po cimbuřích - bu bu bu 
V starém zámku kdesi v Anglii -  bu bu bu 

v zemi té co byla v unii – bu bu bu  
                                      
- poslední řádek zpomaluje 
 
 

    
   Na tom našem slavném parníku- jo ho ho 
   bylo nás tam sedm lodníků, 
   lodníci se jinak neperou, 
   nežli s kudlou nebo sekerou. 
    
 
   První dostal ránu do pupku, 
   druhý lovil kudlu v žaludku, 
   třetímu šly zuby na vandr, 
   čtvrtý přerazil se o klandr, 
   pátému se stala nehoda, 
      spadl do lodního záchoda, 
   šestý dostal ránu přes hubu, 
   až přeletěl celou palubu. 
    
 
   Když jsme proplouvali kanálem, 
   dostali jsme přes hlavu banánem, 
   z naší lodi zbyl jen ohořelý trám, 
   na trámu se houpal kapitán, 
   kapitána spolkla rybička, 
   a tím končí naše básnička! 
 

 
  
Noty: http://zpevnik.beil.cz/pdf/complete/zpevnik-2014-skaut.pdf   
na straně 3 
 
Noty: http://petka.img.cas.cz/Zpevnik555/index.php/Pir%C3%A1tsk%C3%A1 
 
Obávám se že noty nejsou to ono, že písničky jsou jen podobné 
 
 
 
 

http://zpevnik.beil.cz/pdf/complete/zpevnik-2014-skaut.pdf
http://petka.img.cas.cz/Zpevnik555/index.php/Pir%C3%A1tsk%C3%A1


Strašidlo Cantervillské  (Niagara) 

1) 
Ve věži si kosti válí, pět set let je starý, 
na tu starou vraždu vzpomíná. 
Jak byl rudý vztekem, sťal jí jedním sekem, 
jak jí hlava spadla do klína. 
 
ref: 
Hradem skučí hrabě Simon, šakal vije do noci. 
Komu vášeň hrdlo párá, tomu není pomoci. 
Komu vášeň hrdlo párá, tomu není pomoci. 
 
2) podle Niagáry3) 
Mladé ženy dívky, vlnící se křivky, 
vilný pohled klouže do klína. 
Lady byla stará, jak hřbitovní kára, 
lépe smočit rety do vína. 
 
ref: 
Hradem skučí hrabě Simon, šakal vije do noci. 
Komu vášeň hrdlo párá, tomu není pomoci. 
Komu vášeň hrdlo párá, tomu není pomoci. 
 
3) podle Niagáry2) 
Chodbou řetěz chrastí, starý soud. 
Jak se zbavit klatby, těžkých pout? 
Panny lítost, slza čistá, může klatbou hnout. 
Panny lítost, slza čistá, může klatbou hnout. 
 
ref. (už bych nedával) 
 
 

1.  
Na břehu Niagary, stojí tulák starý, 
na svou první lásku vzpomíná. 
Jak tam stáli spolu, dívali se dolů, 
až jim půlnoc spadla do klína. 
                   
R. 
Teskně hučí Niagara, teskně hučí do noci, 
[:komu vášeň v srdci hárá, tomu není pomoci:] 
 
 
2.  
Střemhlav do propasti padá proud, 
na něm vidím tebe děvče plout, 
[:škoda že ten přelud krásný nelze obejmout:] 
 
 
R. 
 
 
 
 
3.  
Osud tvrdou pěstí, zničil lidské štěstí 
i ten nejkrásnější jara květ 
i ten kvítek jara vzala Niagára 
a nevrátí jej nikdy zpět. 
 
R. 
 

 

 
Text i video:  https://pisnicky-akordy.cz/taborove-pisne/niagaraˇ 
Já jsem druhou s třetí sloku podle Niagáry přehodil. Ale melodie je podle mne stejná. 
 
Na této stránce je i video, ale řazení slok jiné: http://www.karaoketexty.cz/p/stc/trampske-pisne-533640 
 
akordy: Zlatá kotva zpívá http://www.zlata-kotva.cz/kestazeni/zpevnikZK.pdf     str. 225 

 
taky:  http://nc-zpevnik.wz.cz/12_niagara.html 

 

 

 

 

 

https://pisnicky-akordy.cz/taborove-pisne/niagara
http://www.karaoketexty.cz/p/stc/trampske-pisne-533640
http://www.zlata-kotva.cz/kestazeni/zpevnikZK.pdf
http://nc-zpevnik.wz.cz/12_niagara.html


V AMERICE U VODY (Babinskej) - Stará kramářská píseň 

 

V Americe u vody stojí Socha Svobody, ach ouvej 
V Americe u vody stojí Socha Svobody, ba jó 
 
A z té sochy svobody čumí racek do vody, ach ouvej 
A z té sochy svobody čumí racek do vody, ba jó 
 
Koupil Johny Kadilak dal mu fungl novej lak, ach ouvej 
Koupil Johny Kadilak dal mu fungl novej lak, ba jó 
 
Svez Bony v tom bouráku, snědli pytlík buráků, ach ouvej 
Svez Bony v tom bouráku, snědli pytlík buráků, ba jó 
 
Pak ho vzali do boje, ať chlap zemře vestoje, ach ouvej 
Pak ho vzali do boje, ať chlap zemře vestoje, ba jó 
 
Johny končí legrace, válka naše je práce, ach ouvej 
Johny končí legrace, válka naše je práce, ba jó 

 
Bony sama usíná, nestiskne ji hrdina, ach ouvej 
Bony sama usíná, nestiskne ji hrdina, ba jó 
 
Johny padnul, neví jak, zůstal po něm kadilak, ach ouvej 
Johny padnul, neví jak, zůstal po něm kadilak, ba jó 

 
Zdalipak to Bony víš, v Evropě má bílý kříž, ach ouvej 
Zdalipak to Bony víš, v Evropě má bílý kříž, ba jó 
 
V Americe u vody stojí Socha Svobody, ach ouvej 
V Americe u vody stojí Socha Svobody, ba jó 
 

1.Tam ve střední Africe stojí stará věznice, ach ouvej. 
Tam ve střední v Africe stojí stará věznice, Ba jó. 
 

2. Vězňové se tetelí, ve dne v noci v posteli... 
 
 

3. Mezi nima Babinskej, známej lotr Mexickej... 
 
 

4. Jednou z rána v podvečer, přišel klíčník Laminger... 
 
 

5. Jdou Babinskej nohoru, máš tam ňákou návštěvu... 
 
 

6. A když přišel nahoru, milá stála u stolu... 
 
 

7. Běž má milá, běž domů, já mám zejtra popravu... 
 
 

8. Jak to milá slyšela, spadla a už nevstala 
 
 

9. Usekněte mu hlavu, ať mám ňákou zábavu... 
 
 

10. Oni mu ji usekli, až u samejch fuseklí... 
 
 

11. A tak skončil Babinskej, známej lotr Mexickej... 
 

 
Akordy: http://zpevnik.beil.cz/pdf/complete/zpevnik-2014-skaut.pdf 
na straně 2 
 
text a akordy: https://pisnicky-akordy.cz/taborove-pisne/babinsky-na-kopecku-v-africe 

 
noty: http://nesmrtelnost.chrousta.cz/texty/na-kopecku-v-africe/ 

 
 

 

 

 

 

 

http://zpevnik.beil.cz/pdf/complete/zpevnik-2014-skaut.pdf
https://pisnicky-akordy.cz/taborove-pisne/babinsky-na-kopecku-v-africe
http://nesmrtelnost.chrousta.cz/texty/na-kopecku-v-africe/


VYZNÁNÍ (Montgomery) 
    
1                    
Hvězdy, světel tiché tóny, noci tóny 
ze dvou je stín jediný 
Létavic pro lásku skony, tiché tóny 
vesmírem pád nevinný 
                 
R 
Lásko má máš dlouhé vlasy, tolik krásy 
S větrem klání svádím v nich 
Vlní se jak v poli klasy, tolik krásy 
Můj cit vzplál Jak suchý vích 
 
2 
Moje náruč ještě planá, dosud planá 
štěstím, tebou přetéká  
Dívko mužem nepoznaná, dosud planá 
srdce běží, nečeká 
 
R 
Lásko má máš dlouhé vlasy, tolik krásy 
S větrem klání svádím v nich 
Vlní se jak v poli klasy, tolik krásy 
Můj cit vzplál jak suchý vích 
 
3 
Slůvek touhy rezonance, rezonance 
Kde je struna smyčec ví 
Retů, prstů, dlaní tance, rezonance 
Sýček kouká, nepoví 
 
R 
Lásko má máš dlouhé vlasy, tolik krásy 
S větrem klání svádím v nich 
Vlní se jak v poli klasy, tolik krásy 
Můj cit vzplál Jak suchý vích 
 
4 
Na kostele bijou zvony, slyším zvony 
Kněz svůj ornát obléká 
Od věčnosti k lásce sklony, máme sklony 
Pojď, ať na nás nečeká 
 
R 
Lásko má máš dlouhé vlasy, tolik krásy 
S větrem klání svádím v nich 
Vlní se jak v poli klasy, tolik krásy 
Můj cit vzplál Jak suchý vích 

 
1.  
Déšť ti, holka, smáčel vlasy, smáčel vlasy,   
z tvých očí zbyl prázdný kruh, 
kde jsou zbytky tvojí krásy, tvojí krásy, 
to ví dneska snad jen Bůh. 
       
R:  
Z celé jižní eskadrony, eskadrony 
nezbyl ani jeden muž,                   
v Montgomery bijou zvony, bijou zvony, 
déšť ti smejvá ze rtů rúž. 
 
2.  
Na kopečku v prachu cesty, v prachu cesty 
leží i tvůj generál,  
v ruce šátek od nevěsty, od nevěsty,   
ale ruka leží dál. 
 
 
R: 
 
 
 
 
3.  
Tvář má zšedivělou strachem, no vážně strachem,   
zbylo v ní pár těžkejch chvil, 
proužek krve stéká prachem, stéká prachem,  
déšť mu slepil vlas jak jíl. 
 
R: 
 
 
 
 
 
4.  
Déšť ti šeptá jeho jméno, jeho jméno, 
šeptá ho i listoví, 
lásku měl rád víc než život, víc než život, 
to ti nikdy nepoví. 
 
R: 
 
  
 

akordy: Zlatá kotva zpívá http://www.zlata-kotva.cz/kestazeni/zpevnikZK.pdf      str. 138 

Text i video: https://pisnicky-akordy.cz/taborove-pisne/montgomery 
také:  http://www.karaoketexty.cz/p/stc/trampske-pisne-533640 

http://www.zlata-kotva.cz/kestazeni/zpevnikZK.pdf
https://pisnicky-akordy.cz/taborove-pisne/montgomery
http://www.karaoketexty.cz/p/stc/trampske-pisne-533640


DEPRESE (veselá píseň o depresi) (Ruty-šuty) 

Když se ducha nikdo nepoleká, 
smutek temný na něj doléhá, 
volám psychiatra, v hrůze skočil z patra, 
duch démonům k ránu podléhá. 
 
Neurol, Prozac, Diazepam, Deprex, 
Xanax, Biston, špatná rada má, 
strašidla nic nejí, 
vnitřnosti jim tlejí, 
co vypijou hned z nich vytéká. 
 
Chmurný přízrak v těžké depresi je, 
táhne  se jak valach v postroji, 
je to smutné bytí jenom v rakvi hníti, 
ani děti se ho nebojí. 
 
Neurol, Prozac, Diazepam, Deprex, 
Xanax, Biston, špatná rada má, 
strašidla nic nejí, 
vnitřnosti jim tlejí, 
co vypijou hned z nich vytéká. 
 
Když duch v noci z rakve nevyleze, 
když ducha souží nemoc duševní, 
co pak se strašidlem, které nestraší, 
co s ním, když má nervy na kaši. 
 
Neurol, Prozac, Diazepam, Deprex, 
Xanax, Biston, špatná rada má, 
strašidla nic nejí, 
vnitřnosti jim tlejí, 
co vypijou hned z nich vytéká. 
 
Duchu Cantervilla, 
kde je tvoje síla? 

Kde je tvoje pýcha veliká? 

 

Šinu si to starým Colorádem 
Když tu slyším výkřik vzdálený  
Jel jsem podle hlasu, a k mému úžasu 
Ležel tam muž k zemi skolený. 
 
Ruty-šuty Arizóna, Texas!  
Ruty-šuty Arizóna má 
Jel jsem podle hlasu  
A k mému úžasu 
Ležel tam muž k zemi skolený. 
 
Sklonil jsem se k jeho obličeji 
Poznal jsem v něm svého dvojníka.  
Jeho tělo bylo probodáno nožem 
Teplá krev mu z rány vytéká. 
 
Ruty-šuty Arizóna, Texas! 
Ruty-šuty Arizóna má 
Jeho tělo bylo  
probodáno nožem 
Teplá krev mu z rány vytéká. 
 
Pravil ke mně hlasem zmírajícím 
Příteli můj parde jediný,  
byla to léčka Já to nevěděl,  
jako starej vůl jsem naletěl. 
 
Ruty-šuty Arizóna, Texas!  
Ruty-šuty Arizóna máááá,  
byla to léčka  
Já to nevěděl,  
jako starej vůl jsem naletěl. 
 
Byla to léčka,  
já to nevěděl,  
jako starej vůl jsem naletěl. 
 
 
 
 

 
akordy: Zlatá kotva zpívá  http://www.zlata-kotva.cz/kestazeni/zpevnikZK.pdf 
str. 243 
 
text a akordy: https://pisnicky-akordy.cz/taborove-pisne/ruty-suty 

Text a video:  http://www.karaoketexty.cz/p/stc/trampske-pisne-533640 

 

 

http://www.zlata-kotva.cz/kestazeni/zpevnikZK.pdf
https://pisnicky-akordy.cz/taborove-pisne/ruty-suty
http://www.karaoketexty.cz/p/stc/trampske-pisne-533640


MODLITBA ZA ODPUŠTĚNÍ (Zelený pláně) 

   

1: Virginie sólo.  
Když  
žal srdce cloní a bolest nedá spát, 
Ať  
soucit hlavu skloní a dlaň zachytí pád. 
Slyš vzácná paní, co na srdci mám   
Spal zlobu svoji, ten ztrouchnivělý trám, 
dej odpuštění tý duši prokletý. 
 
R: sbor  
Má v ústech prach, kdo žízeň utiší, 
víc smrt než život, křik vran bůh neslyší. 
Trest, propast, strach a do tmy volný pád 
nosí  
z popravy šat a touhu navždy spát . 
 
2: Virginie sólo 
Když  
žal srdce cloní a bolest nedá spát, 
Ať  
soucit hlavu skloní a dlaň zachytí pád. 
Slyš vzácná paní, co na srdci mám 

Spal zlobu svoji, ten ztrouchnivělý trám, 
dej odpuštění tý duši prokletý. 
 
R: sbor 
Má v ústech prach, kdo žízeň utiší, 
víc smrt než život, křik vran bůh neslyší. 
Trest, propast, strach a do tmy volný pád 
nosí   
z popravy šat a touhu navždy spát. 
 
 
3: Virginie sólo - Simon recitace 
Když žal srdce cloní Když žal srdce cloní a bolest nedá spát 
a bolest nedá spát,  
ať soucit hlavu skloní ať soucit hlavu skloní a dlaň zachytí 
pád a dlaň zachytí pád. 
Slyš modlitbu moji Slyš modlitbu moji, před tebou 
poklekám před tebou poklekám, 
šeptám prosbu svoji šeptám prosbu svoji, jen jednu 
k tobě mám jen jednu k tobě mám: 
dej odpuštění dej odpuštění tý duši prokletý mý duši 
prokletý. 
 

1.  
 
Tam, kde zem duní kopyty stád, 
 
znám plno vůní, co dejchám je tak rád, 
čpí tam pot koní a voní tymián, 
kouř obzor cloní, jak dolinou je hnán, 
rád žiju na ní, tý pláni zelený. 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.  
 
Tam, kde mlejn s pilou proud řeky hnal, 
  
já měl svou milou a moc jsem o ni stál, 
až přišlo psaní, ať na ni nečekám, 
prý k čemu lhaní, a tak jsem zůstal sám, 
sám znenadání v tý pláni zelený. 
     
R:  
Dál čistím chlív a lovím v ořeší, 
 jenom jako dřív mě žití netěší, 
 když hlídám stáj a slyším vítr dout, 
 prosím, ať jí poví, že mám v srdci troud. 
 
 
 
3.  
Kdo ví, až se doví z větrnejch stran, 
 dál že jen pro ni tu voní tymián, 
 vlak hned ten ranní ji u nás vyloží 
 a ona k spaní se šťastná uloží 
 sem, do mejch dlaní, v tý pláni zelený. 
 

nápěv: www.youtube.com/watch?v=nAhCuFZcJVY 
původní text: http://zpevnik.antonio.cz/spiritual/zelene-plane 
taky:  http://nc-zpevnik.wz.cz/26_zeleny_plane.html 
akordy:  Zlatá kotva zpívá  http://www.zlata-kotva.cz/kestazeni/zpevnikZK.pdf    str. 171 

text i video:  http://www.karaoketexty.cz/p/stc/trampske-pisne-533640 

http://www.youtube.com/watch?v=nAhCuFZcJVY
http://zpevnik.antonio.cz/spiritual/zelene-plane
http://www.zlata-kotva.cz/kestazeni/zpevnikZK.pdf
http://www.karaoketexty.cz/p/stc/trampske-pisne-533640

