
LOTRANDO A ZUBEJDA 
hudební plán 

 
 
Pořadí skladeb – písničky: 
 

1. Nám se stalo něco překrásného – podkres titulní píseň 
2. Pod dubem 
3. Lotr intelektuál 
4. Mniši 
5. Řízni, řízni, řízni 
6. Delegace – příchod do lesa 
7. Delegace – příchod do dědiny 
8. Putování za prací 
9. Řízni, řízni, řízni 
10. Orientální tanec pro sólovou tanečnici 
11. Orientální polka k tanci  
12. Nám se stalo něco překrásného - závěr 

 



Po dubem 
 
Ami 
Pod dubem, za dubem tam si na tě počíháme. 
E                                                              Ami                   G 
Pod dubem, za dubem tam tě voškubem! 
 
C                                      Ami 
Loupežníci z povolání, to jsou páni to jsou páni. 
G                                    G7 
Loupežníci z profese, nejlepší jsou v okrese.  
C                                            Ami 
My řekneme ruce vzhůru, a hned máme peněz fůru.  
G                               G7                          C                          E    
Žádné jiné řemeslo nikdy tolik neneslo! 
 
Ami ….. 
Pod dubem, za dubem tam si na tě počíháme. 
Pod dubem,za dubem tam tě voškubem! 
 
Hloupý koupí, chytrák loupí, dej sem cukr, dej sem kroupy.  
Seď formánku na houni přepadli tě vrahouni.  
Loupežník je nesmlouvavý, loupení ho strašně baví,  
co šlohne to nevydá, jelikož je nelida. 
 
Pod dubem, za dubem tam si na tě počíháme. 
Pod dubem, za dubem tam tě voškubem! 
 
Eventuelně 

Špatná věc se podařila, hrubá síla zvítězila,  
tak to chodí na světě, navzdory vší osvětě. 
Loupežníci z povolání, to jsou páni to jsou páni. 
Loupežníci z profese, nejlepší jsou v okrese. 
 



Lotr intelektuál 
 
Ami                     Emi   F                      C 
Dáme klukovi školy, ať to stojí cokoli, 
G                              C     F       C        G        C                               
nešetříme na chlapci, táto, šáhni do kapsy. 
Ami                            Emi   F                                   C 
Když zná lupič písmena, stane se s ním proměna, 
G                              C    F        C      G    C      
když zná lupič dějiny, tak je úplně jiný. 
 
C        F                 C                    G   
Bude to ozdoba loupežnické bandy, 
C        F                     C                G   
bude mít brejličky a možná i kšandy, 
C        F                  C                    G   
Posune řemeslo zas o kousek dál, 
C             F     C     G      C 
bude to lotr intelektuál. 
 
Naučí se francouzsky, bude nosit licousky, 
naučí se mluvnici, všečky, všečky,  
Naučí se německy, řekne troky, ne necky, 
když bude mluvit plynně, může loupit v cizině. 
 
R: Bude to ozdoba loupežnické bandy, 
bude mít brejličky a možná i kšandy, 
Posune řemeslo zas o kousek dál, 
bude to lotr intelektuál. 
 



Mniši  
 
C                  Ami       C            Ami    
Mniši jsou tiší, jsou tiší jak myši  
Dmi               G      Dmi               G             C           F        C            F   C  
a do kroniky píší, že léta páně pět - zas nezměnil se svět.  
C               Ami             C                  Ami    
Lidé jsou hříšní, jak v Praze tak v Míšni,  
Dmi                   G        Dmi            G          C      F   C            F   C  
a letos je dost višní! A svatá Lucie, zas noci upije. 
 
F                              C              F                              C  
V klášteře nemají pohodlí, celý čas prakticky promodlí,  
F                                  C Ami D7                                   G        G7   
když utichne bzukot včel, jdou spáti do prostých cel. 
 
C …. 
Mniši jsou tiší a od lidí se liší,  
že zájmy mají myší a léty pozemské - nemyslí na ženské. 
 
Dosti se postí, a jen když příjdou hosti,  
tak ve vší počestnosti si přihnou ze sklínky - však z takhle malinký! 
 
V klášteře nemají pohodlí, celý čas prakticky promodlí,  
když utichne bzukot včel, jdou spáti do prostých cel. 
 
Dosti se postí, a jen když příjdou hosti,  
tak ve vší počestnosti si přihnou ze sklínky - však z takhle malinký! 
 
Však z takhle malinký!! 
Však z takhle malinký!! 
Však z takhle malinký!! 
 



Řízni, řízni  
 
předehra D G D G 
 
D                               G               D 
Lepší než almužna, lepší než lup, 
D                              Emi           A 
je pila dvojmužná, ostrý má zub. 
D                                  G            D 
Jdi na to s fortelem, nedři se moc. 
G                D                A                D 
Ať se s tím poperem, než bude noc. 
G                 D               A                 D   D D A D 
Ať se s tím poperem, než bude noc. 

Rec: "Co mi to vyrazilo na čele?" "To bude asi pot!" " 
A není to příznak choroby?" "Ale kdeby, pot je zdravá věc!" 

D        G       A  
Řízni, řízni, řízni! 
G        E7        A  
Ať to krásně vyzní! 
G        A       D 
Řízni, řízni, řízni! 
D                G   D   G    A       D               D G D G 
Ať to máááááááááááá ten švuňk! 
Žízni, žízni, žízni, 
klidně si nás trýzni. 
S Hostinským sme v přízni, 
nachystááááááááááááááááá nám truňk! 

Rec: "Co se mi to děje na ruce?" "Hm... Jestli voni to nebudou mozoule!" 
"A... A není to příznak choroby?" "Ale kdepak! Mozoule sou zdravá věc! Uhni..." 

 
Lepší než almužna, lepší než lup, 
je pila dvojmužná, ostrý má zub. 
Jdi na to s fortelem, nedři se moc. 
Ať se s tím poperem, než bude noc. 
Ať se s tím poperem, než bude noc.           D D A D 
 

Rec: "Není to náhodou práce?" "A co jinýho by to bylo?" 
"Tak to já bohužel nesmím!" "Co to povídáš za nesmysle?!" 
"Nemějte mi to za zlé, lesní muži, ale slíbil jsem svému otci, že se budu živit pouze 
loupežnictvím." "No potěš Pán Bůh!" 

 



Delegace 
 
C                                    Gis  C                                  Gis  
Bez legrace, bez legrace! Jde k vám cizí delegace.  
G                                  D   Gis                             C       
My bohatí dosti, velmi. Také chytří jako šelmy.  
My jsme cizí velvyslanci, neseme vám dary v ranci.  
Po cestě nás všechno bolí, nabídněte chléb se solí. 
 
 



Delegace – seznamte se! 
 
C                                    Gis  C                                  Gis  
Bez legrace, bez legrace! Jde k vám cizí delegace.  
G                                  D   Gis                             C       
My bohatí dosti, velmi. Také chytří jako šelmy.  
My jsme cizí velvyslanci, neseme vám dary v ranci.  
Po cestě nás všechno bolí, nabídněte chléb se solí. 
 
Dmi                         F          Emi                            G 
Chystej ňáký jídlo máti! Jdou k nám cizí diplomati.  
G                      F                      E (mi)               D (G) 
Seznamte se, seznamte se, seznamte se, seznamte se. 
 
C        Dmi   G        C         Ami      Dmi  G         C        
To je moje dobrá žena, to jsou naše dobré děti.  
Od rána je zapřažena, hned se musí oháněti.  
To jsou její rodičové, zdravičko jim ještě slouží.  
To jsou moji rodičové, zdravičko jim také slouží. 
To je moje sestra Anna, červená se jako kvítek.  
Zatím žije neprovdána, stará se nám o dobytek.  
 
G                      F                      E (mi)               G (D)               C  
Seznamte se. Seznamte se. Seznamte se. Seznamte se. Seznamte se. 
 



Putování 
 
A                       Fis               D                A           
Putování, putování, putování za prací. 
A                                              Fis                       D               A 
Před sluncem nás klobouk chrání, mech je naší matrací. 
A                         Fis             D               A           
Cizí lidé v cizím kraji, cizí kraj a obyčej, 
A                                    Fis            D                    A           
trochu vody vždycky dají, opláchnem si obličej. 
 
Cismi                                     Hmi 
Země, koule jak jsi hezká, tady cesta, tady stezka, 
Cismi                         D                            E     
tady pole, tady les, stoupáme až do nebes. 
 
A                       Fis               D                A           
Putování, putování, putování za prací. 
A                                       Fis                       D               A 
Od slunce nás klobouk chrání, mech je naší matrací. 
A                         Fis             D               A           
Cizí lidé v cizím kraji, cizí kraj a obyčej, 
A                                    Fis            D                    A           
trochu vody vždycky dají, opláchnem si obličej. 
 
Cismi 
Máte to daleko? 
                                Hmi                          
Máme to daleko! Máme to daleko ještě! 
Cismi 
Jak asi daleko?  
                                 D                                      E  
Nesmírně daleko, tam kde jsou tropické deště. 
 
Putování, putování, putování za prací,  
Před sluncem nás klobouk chrání, mech je naší matrací 
 
A … 
Putování, putování, putování, putování, putování.... 
 



Řízni, řízni – v orientu 
 
předehra D G D G 
 
D                               G               D 
Lepší než almužna, lepší než lup, 
D                              Emi           A 
je pila dvojmužná, ostrý má zub. 
D                                  G            D 
Jdi na to s fortelem, nedři se moc. 
G                D                A                D 
Ať se s tím poperem, než bude noc. 
G                 D               A                 D   D D A D 
Ať se s tím poperem, než bude noc. 
 
 
D        G       A  
Řízni, řízni, řízni! 
G        E7        A  
Ať to krásně vyzní! 
G        A       D 
Řízni, řízni, řízni! 
D                 G   D   G    A      D               D G D G 
Ať to máááááááááááá ten švuňk! 
Žízni, žízni, žízni, 
klidně si nás trýzni. 
S Hostinským sme v přízni, 
nachystááááááááááááááááá nám truňk! 
 



Tanec orientální tanečnice 
 
motiv z Delegace bez zpěvu 
 
C                                    Gis  C                                  Gis  
Bez legrace, bez legrace! Jde k vám cizí delegace.  
G                                  D   Gis                             C       
My bohatí dosti, velmi. Také chytří jako šelmy.  
My jsme cizí velvyslanci, neseme vám dary v ranci.  
Po cestě nás všechno bolí, nabídněte chléb se solí. 



Orientální polka 
 
Pod duben za dubem v orientálním provedení bez zpěvu 
 
Ami 
Pod dubem, za dubem tam si na tě počíháme. 
E                                                              Ami                   G 
Pod dubem, za dubem tam tě voškubem! 
 



Nám se stalo něco překrásného 
 
C                                                        Ami 
Nám se stalo něco překrásného, nám se stalo něco divného. 
G                             Emi         Ami   F      G             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 
Ref: Já sem ten nešťastník! Já sem ta slečna! 
                  G      Emi   Ami  G              C     
Je z toho najednou láska neskutečná. 
Já sem ten nešťastník! Já sem ta slečna! 
Je z toho najednou láska neskutečná. 
 
Na světě mě pranic netěšilo, teď mi příde, že je bezvadný! 
Mě se taky zdá, že je tu milo, přibrala sem kilo za dva dny! 
 
Ptali 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. 
 
Ref: Já sem ten nešťastník!  
 Jim se stalo něco překrásného, 
Já sem ta slečna! 
 jim se stalo něco divného. 
Je z toho najednou 
 Našla dívka kluka nešťastného, 
láska neskutečná. 
 zamilovala se do něho. 
 


