O Hroznové koze – Texty a akordy

Odešla zima, jaro je tady
Kozle, kozle hroznovej
Jdem vypouštět kozla
Koza darebná
Kdo jen tebe, víno
Podivný vinař
Mor
O boji se zemními duchy
Rozloučení s vinohradem
Chodili jsme chodili
Šenkýřka a kozel
Na počest kozla
Menuet kozí
Koleda, koleda, vinaři
Modlitba

ODEŠLA ZIMA, JARO JE TADY.
Hudba:
Text:
Vyšlo na CD:

Antonín Maceček
Antonín Maceček
O hroznové koze

Bb A Dmi C Dmi
Dmi
C
Dmi
Odešla zima a jaro je tady
C
Dmi
C
Dmi
Začaly pučet už vinohrady
F
C
Dmi
Jak léto přejde, je už jen skok,
C
Dmi
na to, na co se těším celej rok

Hmi
A
Dmi
Odešla zima a jaro je tady
A
Hmi
A
Hmi
Jdem zatím okopat vinohrady
D
A
Hmi
Jak léto přejde, je už jen skok,
A
Hmi
na to, na co se těším celej rok
Hmi
A Hmi
G
F#
Víno, víno, víno až budem lisovat
G
F#
Hmi
A Hmi
Víno, víno, víno chraň boha, pančovat
G
F# Hmi
A Hmi
Víno, víno, víno ze sudů koštovat
G
F#
G F#
Jen tu cestu dom, né, né, né…si zapamatovat
Odešla zima a jaro je tady
Jdem zatím prořezat vinohrady
Jak léto přejde, je už jen skok,
na to, na co se těším celej rok
Odešla zima a jaro je tady
Jdem zatím okopat vinohrady
Jak léto přejde, je už jen skok,
na to, na co se těším celej rok
Víno, víno, víno…
Víno, víno, víno…

KOZLE, KOZLE HROZNOVEJ
Hudba:
Text:
Vyšlo na CD:

Antonín Maceček
Jiří Svoboda
O hroznové koze

G
Emi
Ami
Kozle, kozle Hroznovej,
D
G
rohama mi zakejvej.
Emi
Ami
Že seš tady dobře vím,
C
Ami D G
vůbec se tě nebojím!

JDEM VYPOUŠTĚT KOZLA
Hudba:
Text:
Vyšlo na CD:

Antonín Maceček
Antonín Maceček
O hroznové koze

Gmi
Sláva, hurá, stáj už bouří,
zítra hoši jdeme už do viničných hor
Sláva, hurá, stáj už bouří
To Hroznový kozel popustil svůj vzdor
Velikonoční pondělí je, jdem vypouštět kozla
Do hnědého kožichu už dávno koza vklouzla
Velikonoční pondělí je, jdem vypouštět kozla
Do hnědého kožichu už dávno koza vklouzla
Sáva, hurá, stáj už bouří
Zítra hoši jdeme už do viničných hor
Kozlovi zas rohy slouží
Zas z viničných vrchů se nese kozí chór
Velikonoční pondělí je, jdem vypouštět kozla
Do hnědého kožichu už dávno koza vklouzla
Velikonoční pondělí je, jdem vypouštět kozla
Do hnědého kožichu už dávno koza vklouzla
Velikonoční pondělí je, jdem vypouštět kozla
Do hnědého kožichu už dávno koza vklouzla
Velikonoční pondělí je, jdem vypouštět kozla
Do hnědého kožichu už dávno koza vklouzla

KOZA DAREBNÁ
(zkrácená verze)
Hudba:
Text:
Vyšlo na CD:

Antonín Maceček
Antonín Maceček
O hroznové koze

C
G
D
G
Ach kozo darebná, z rozmaru po stáru,
C
G
D
G
Vždyť to je přece ten nejstarší trik.
C
G
D
G
Svůdnické umění léty se nemění.
C
G
D
G
Na Olympu dávno už znali ten zvyk.

KDO JEN TEBE, VÍNO
Hudba:
Text:
Vyšlo na CD:

Antonín Maceček
Antonín Maceček
O hroznové koze

Emi
D
Emi
Kdo tvojí chuť, víno, jak já dobře zná?
G
D H C H A G Emi
Kdo tvojí chuť, víno, jak já dobře zná?
A
H C H A Emi
Tys pro mě, víno, víc jak frajárka má
Kdo tvou barvu, víno, jak já dobře zná?
Kdo tvou barvu, víno, jak já dobře zná?
Tys pro mě, víno, víc jak frajárka má.
Kdo tvou vůni, víno, jak já dobře zná?
Kdo tvou vůni, víno, jak já dobře zná?
Tys pro mě, víno, víc jak frajárka má.
Kdo jen tebe, víno, chce až do smrti pít?
Kdo jen tebe, víno, chce až do smrti pít?
A po smrti ve vinnou révu se proměnit.
Kdo jen tebe, víno, chce až do smrti pít?
Kdo jen tebe, víno, chce až do smrti pít?
A po smrti ve vinnou révu se proměnit.

PODIVNÝ VINAŘ
Hudba:
Text:
Vyšlo na CD:

Antonín Maceček
Antonín Maceček
O hroznové koze

Gmi
Chlupatý nohy má, koho však to zajímá
Hlavně, že naleje nám
Hlavně, že naleje, zadarmo se pomějem
Hlavně, že naleje nám
Gmi
Hlavně, že naleje,
Bb
Gmi
hlavně, že naleje,
D
Bb F D Gmi
hlavně, že naleje, naleje nám

Kopyta místo noh, snad možná i neznaboh
Hlavně, že je plnej džbán
Rohy dva na čele, špek, za nějž by přítele
zaprodal kdekterej kmán
Zaprodal kdekterej, zaprodal kdekterej,
zaprodal kdekterej kmán
Zaprodal kdekterej, zaprodal kdekterej,
zaprodal kdekterej kmán

Nanana…

Hlavně, že naleje, hlavně, že naleje,
hlavně, že naleje, naleje nám
Hlavně, že naleje, hlavně, že naleje,
hlavně, že naleje, naleje nám

Mor
(zkrácená verze)
Hudba:
Text:
Vyšlo na CD:
Host zpěv:

Antonín Maceček
Antonín Maceček
O hroznové koze
Zdeněk Kluka

Předehra: Gmi F Gmi F Gmi F Bb F Gmi

Gmi
F Dmi Gmi
Mor krajem leze jak černý šváb,
F Dmi Gmi
jen hrobník dělá svou práci
F Ami F
Dmi
Bb
Kuš babo, hranice je tvůj kříž,
Gmi
F
Dmi Gmi
Bůh za tvé čachry nám splácí
Bb
F Ami F Gmi
Kuš babo, hranice je tvůj kříž,
Gmi
F
Dmi Gmi
Bůh za tvé čachry nám splácí

Hej, hola, kde jste kdo !
Od živých smrt jen to jediné žádá
Pro frátry pošlete ať vymodlí
Záchranu pro svoje stáda
Pro frátry pošlete ať vymodlí
Záchranu pro svoje stáda
Mor krajem leze jak černý šváb,
jen hrobník dělá svou práci
Kuš babo, hranice je tvůj kříž,
Bůh za tvé čachry nám splácí
Kuš babo, hranice je tvůj kříž,
Bůh za tvé čachry nám splácí

O BOJI SE ZEMNÍMI DUCHY
Hudba:
Text:
Vyšlo na CD:

Antonín Maceček
Antonín Maceček
O hroznové koze

G
F
G
Jinoch, děva, byť lepá, ať se drží od sklepa
Ami
Dmi
C
Byť zvaní, či nepozvaní, ku pomoci vinobraní
Ami
F
Ami
kozel, koza připraveni svíčku zhasit jsou
G
F
G
A proto jinoch, děva, byť lepá, ať se drží od sklepa
C
G
K boji s duchy ať se nepletou.

Kozel řádí jako drak, koza po něm zrovna tak
Byť zvaní, či nepozvaní…
K zemi poslán bude ten, kdo tu bude přistižen
Byť zvaní, či nepozvaní…
G
A
G F
G
Nesnáší, chce-li se někdo plést když řádí
F
G
A dovádí
G
A
G
Nesnáší, chce-li se někdo plést
C
D
F# F F# G# G
Než víno co třeba mít má.

ROZLOUČENÍ S VINOHRADEM
Hudba:
Text:
Vyšlo na CD:
Host zpěv:

Antonín Maceček
Antonín Maceček
O hroznové koze
Jiří Ludvík, Antonín Stehlík

Dmi
Krajem chladný vítr svistí,
z větví trhá zvadlé listí,
a to letí na zem padá,
podzimu nastala vláda
Po kraji se mlhy válí jako těžký sen,
první vločky zazvonily o zamrzlou zem
Léto už je za horama , zima za rohem,
my mládenci s vinohradem rozloučit se jdem

CHODILI JSME, CHODILI
Hudba:
Text:
Vyšlo na CD:
Host zpěv:

Antonín Maceček
Jiří Svoboda
O hroznové koze
Zdeněk Čižmář

Gmi
Chodili jsme po vinici, chodili,
na kozla jsme Hroznového trefili
Je úplně vysílený, celý bez sebe,
rohy málem někde ztratil, do noh ho zebe
Celé jaro, celé léto s kozou pracoval,
aby nám ten vinohrádek dobré hrozno dal
Pak se se zemními duchy musel v sklepě bít,
co vinařům jejich víno chtěli pokazit
Když je zahnal, nemohl si odpočinout zas,
ještě musel zajišťovat vína správný kvas
Teď je po té těžké dřině na pokraji sil,
jisté je, že bez pomoci by to nepřežil
Recitativ:
A tak jsme ho popadli
a před váš práh přivedli,
aby se tu u vás schoval,
aby v teple přezimoval,
aby nabyl nových sil,
sklizeň novou připravil

ŠENKÝŘKA A KOZEL
Hudba:
Text:
Vyšlo na CD:

Antonín Maceček
Svoboda
O hroznové koze

Recitativ:
No to jsou k nám hosti.
Páni, pojďte dál, jste všichni zváni.
Za kozla se zaručím a v teple ho uložím.
Ami
G C
Věřte, u mě bude rád,
Dmi
G
jen dobroty mu dám žrát.
C
Dmi
G
Co se týká lůžka jeho,
Dmi
C
G Ami
G C Ami
C
v kupce sena voňavého sladce bude spát, sladce bude spát.
Ami
Dmi G
C
A když mu pak jarní slunce zruší zimní sen,
Ami
Dmi G Ami
C
Ami
omlazený, posílený, vyběhne zas ven, vyběhne zas ven
Ami
G
C
Za kozou a za kůzlaty,
Dmi
G Ami
aby ten mok rudý, zlatý mohli zajistit,
C
Dmi G
ať máme my lidé prostí,
C
G
také naši milí hosti,
Ami
G Ami C
G
Ami
na rok zas co pít, na rok zas co pít.
Ami
G
C
A tak nestůjte už venku,
Dmi
G
vemte kozla sem do šenku,
C
G
a že jste ho zachránili,
Ami G Dmi C
jezte pijte, hoši milí,
C
G
zpívejte až do rána,
Ami
G C
Ami
ať každý ví, že se slaví kozla záchrana

NA POČEST KOZLA
Hudba:
Text:
Vyšlo na CD:
Host zpěv:

Antonín Maceček
Antonín Maceček
O hroznové koze
Zdeněk Čižmář

Dmi F C
Dmi C Dmi
Na počest kozla se teď bude pít
Dmi
F
C
Dmi C
Dmi
Každý pěkně do dna, na počest kozla
F
C
Dmi C Ami
Nos na stůl šenku, tím se nic nezkazí,
Dmi
F C
Bb C Dmi
na Hroznového kozla, dřív než se urazí
Nos na stůl šenku, tím se nic nezkazí,
na Hroznového kozla, dřív než se urazí
Mezihra: Dmi F C Dmi C Dmi Dmi F C Bb C Dmi

Na počest kozla si na klín posadím
holku jako kvítek, k němuž přivoním.
Pak půjdem do dna, tím se nic nezkazí,
na Hroznového kozla, dřív než se urazí.
Pak bude hodná, tím se nic nezkazí,
na Hroznového kozla, dřív než se urazí.

MENUET KOZÍ
(zkrácená verze)
Hudba:
Text:
Vyšlo na CD:

Antonín Maceček
Antonín Maceček
O hroznové koze

Hmi
D
A
Tam na té skále, na té bílé skále,
G
Hmi
Když mlhy ztrácí se ve vinicích.
D
Tam kozel se svými tančí
F#
Hmi
menuet kozí, nekončící.

Hmi
G
Obdaruj přátele Hroznovou kozou,
D
A
F#
zdraví a štěstí ať přinese všem.
Hmi
G
Obdaruj přátele Hronovou kozou.
Hmi
D
A
Hmi
Tou kozou s břečťanem a s ovocem.

KOLEDA, KOLEDA VINAŘI
Hudba:
Text:
Vyšlo na CD:

Antonín Maceček
Antonín Maceček
O hroznové koze

Předehra: Ami Dmi Ami Ami Dmi Ami F C Ami Dmi Ami Dmi Ami
Ami
Dmi
Ami
Podzim už zavřel svůj kouzelný plášť.
Dmi
Ami
I Martin své přinesl zvlášť.
F
C
Ami
Zima už padla na vinohrady,
C
Dmi
ať dobrá, či zlá, už je tady.

Koza se toulá po vinohradech.
I kozel teď nabírá dech.
Teplá stáj budiž mu ku prospěchu.
A dobrá práce pro potěchu.

F
C
Koleda, koleda, vinaři,
Dmi
dejte na odměnu hotaři.
F
Bb
Vánoční pečivo pro děti
Ami
Dmi
a vína krapet na podletí.
F
C
Koleda, koleda, vinaři,
Dmi
na podzim zas réva obdaří

Koleda, koleda, vinaři…

MODLITBA
Hudba:
Text:
Vyšlo na CD:

Antonín Maceček
Antonín Maceček
O hroznové koze

Emi
G
D
Dej nám, kozo, dej nám sílu, vinné révy a chuť k dílu
C
Hmi
Emi
D Ami G
Emi
Vína víc než do sytosti, kozo Hroznová,
kozo Hroznová
Dej nám, kozo, dej nám štěstí. Ochraňuj nás od neřesti
Obilí měř vrchovatě, kozo Hroznová, kozo Hroznová
C
G D
G
Dej nám, kozo, dej nám sílu, vinné révy a chuť k dílu
Emi
D
C
H7
Vína víc než do sytosti, vyvaruj nás nepravostí,
Emi
D Ami G
Emi
kozo Hroznová,
kozo Hroznová
Dej nám, kozo, dej nám sílu, vinné révy a chuť k dílu
Vína víc než do sytosti, ochraňuj nás nepravostí,
kozo Hroznová, kozo Hroznová

Dej nám, kozo, dej nám zdraví, nezapomeň na oslavy
Jsouc ku slávě jména tvého, kozo Hroznová, kozo Hroznová
Dej Moravě pravé muže, zimě sněhu, létu růže
Ženám přej na poctivosti, kozo Hroznová, kozo Hroznová
Dej nám, kozo, dej nám sílu, vinné révy a chuť k dílu
Vína víc než do sytosti, ochraňuj nás nepravostí,
kozo Hroznová, kozo Hroznová
Dej nám, kozo, dej nám sílu, vinné révy a chuť k dílu
Vína víc než do sytosti, ochraňuj nás nepravostí,
kozo Hroznová, kozo Hroznová

