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Příloha 1 – Texty písní z LP Nikola Šuhaj loupežník 

Verbujú 

Verbujú zas verbujú 

co svět světem verbujú 

pokoja si nedajú 

verbujú a verbujú 

na dva bubny bubnujú 

verbujú zas verbujú 

na vojnu berú 

Verbujú zas verbujú 

chová synky mamička 

jak míšeňská jablíčka 

až jim přijde kartička 

provází je ze vrátek 

sluší jim ten kabátek 

verbujú zas  verbujú 

na vojnu berú 

Verbujú zas verbujú 

vlásky na kolena padajú 

mamka aj frajárka plakajú 

neuhne se kulička 

jak na nebi hvězdička 

plakat bude frajárka 

ronit slzy mamička 

Verbujú zas verbujú 

chlapci písně zpívajú 

žijú pijú zpívajú 

a oni s tým čítajú 

vědí že jen zpívajú 



proto stále bubnujú 

co svět světem verbujú 

na vojnu berú 

Krajino, krajino 

Krajino krajino 

tvrdá jak kamení 

kdo jednou ochutnal 

za jinou nemění 

Krajino krajino 

sladká jak líbání 

čistá jak ovečky 

co bača vyhání 

Na tvojí travěnce 

matka ho zrodila 

písně mu zpívala 

pravdu ho učila 

Tam jsem já poslouchal  

co starci vypráví 

o slavných zbojnících 

co mstili bezpráví 

Ježibaba 

Ježibaba!  

hej! 

Uprostřed válečných bouří  

je klidné místo kde chata stojí 



na střeše z díry se kouří 

vyhne se kdo se bojí 

V temnu kde ční černé trámy  

tráví svůj den stará ježibaba 

kdo chce jít dál ať jde s námi 

kočku a výra tam má 

Nad ohněm stoupají páry  

podivný nápoj tam v kotli bublá 

kdo věří v kouzla a čáry 

ví že ta bába je zlá 

hej! 

Předtucha zvláštní dech úží  

vypij ten nápoj a střela žádná 

nezraní tvou snědou kůži 

to zmohou kouzla zrádná 

Jaké to kouzlo má háček  

to ví jen zlá stará ježibaba 

když svítí slunko tak mráček  

nikoho nezajímá 

hej! 

Ježibaba! 

Ráno, ráno 

Ráno ráno ten tam bude dým  

a hrůza dnů válečných 

ráno ráno dech hor okusím 

a ten mně zas vrátí smích 



A dá mně chuť žít a sílu  

a dá tu co mám tak rád 

místo zlých kouzel dobrou vílu 

měkkou trávu kde dá se spát 

Ráno ráno ten tam bude čas  

co ssál sílu z paží mých 

ráno ráno co jsem byl budu zas 

v srdci však s jizvou časů zlých 

Ráno ráno budu žít už volný  

jako vlk co se urval z pout 

když znova přijdou tak budu zbojník  

ten ví kudy kam uniknout 

A v kútečku sedá frajárenka bledá 

Jako vody pramen co vyvěrá 

 zbojníci sú švarní když hudba hrá 

ruky majú hore a zpívajú 

 když jim pěkně huslenky zahrajú 

A v kútečku sedá 

frajárenka bledá 

nepije na zdraví 

protože ona ví 

až sa jednou zkrvaví hlavěnka 

že si potom vypláče očenka 

Chlapci z hor sa nikoho nebojá 

veselo sa vracajú ze zboja 

ruky majú hore a zpívajú 



proto stále bubnujú 

když jim pěkně huslenky zahrajú 

A v kútečku sedá... 

Eržika 

Kolovrátek skřípe 

v starých trámech praská 

a další vráska příběh vypráví 

Je v něm smrt i láska 

je v něm marná touha 

sám pomstít všechno zlo a bezpráví 

Sám a sám na stezkách srázných 

to chce víc než sílu 

to chce lásku 

lásku 

lásku velkou lásku čistou 

trápenou a prožitou 

takovou co říká 

proč jít dál 

ná na ná na ná ná... 

Kolovrátek zpívá 

jednotvárnou píseň 

a tiše skrývá trpké přiznání 

Přes práh tiše vklouzla 

stará víra v kouzla 

že žádná střela lásku nezraní 

Sám a sám když kruh se denně úží 



to chce víc než kouzla 

to chce lásku 

lásku 

lásku velkou lásku čistou  

trápenou a prožitou 

takovou co říká 

proč jít dál 

ná na ná na ná ná... 

Nikola 

Až se jednou domů vrátím 

bude mír a klid 

zloba zmizí kouzla pominou 

a potom plnou náruč lásky dám ti 

jakou ji chceš mít 

snad ji přijmeš s tváří nevinnou 

Vím 

že jsi jen žena a ne skála 

vím 

co je být ženou zkoušených 

a také vím 

že v dobách zlých jsi při mně stála 

a proto 

plnou náruč lásky dám ti 

až se vrátím 

na na ná... 

Až se hejna  mraků temných 

zkázy nasytí 

začne klidná práce na polích 

až mi slunce cestou domů 



jasně posvítí 

říkej věty které nebolí 

Vím že jsi jen žena a ne skála... 

Zrada 

Stezkou pralesní 

ránem tři muži jdou 

ránem mlčenlivým 

podzimním šedým ránem 

Ptáci ještě spí 

den je na kolenou 

ránem tři muži jdou 

podzimním šedým ránem 

Jen v chýši vzdálené 

zlá osoba ví 

kdo jsou 

a kam tím ránem jdou 

V tvářích mlčenlivých 

špatně utajenou 

ránem zradu nesou 

podzimním šedým ránem 

Jdou pod tíhou nabroušených 

sekyr na ramenou 

ránem zradu nesou 

podzimním šedým ránem 

Jen v chýši vzdálené 

zlá osoba ví 

kdo jsou 



a kam tím ránem jdou 

Až jednou červánky 

Až jednou červánky 

potkáte mamičku 

vzkažte že nepřijdu 

po lesním chodníčku 

Vzkažte že nemusí 

košulenku žehlit 

že její synáček 

daleko musel jít 

Vzkažte ať nepláče 

že jenom chvilenka 

a život uplyne 

jak bystrá voděnka 

Vzkažte ať zajde si 

zvečera do hory 

že ju tam žežulka 

ode mě pozdraví 

Zabili ho 

Za úsvitu 

v ranní mlze 

zabili ho na pasece 

a pak sešli dolů k řece 

umyli ve vodě ruce 



Píseň prastarých stromů 

Sám letěl k horám věčně tmavým 

snad byl to on 

snad to byl sokol stěhovavý 

a zvon 

co ozval se pak v dálce 

zvonil píseň míru dlouho slíbenou 

a on se lidský zrakům ztrácel 

letěl hledat lásku vzdálenou 

Snad se vrátí 

snad se vrátí 

dřív než kouzlo staré báje zvolna dohoří 

snad se vrátí 

snad se vrátí 

tam kde prostou řečí lásky lidé hovoří 

Na skále v horách věčně tmavých 

kde nečpí dým 

tam žije sokol stěhovavý 

a já chci s ním 

se vznášet v modré mraků dálce 

šířku moří překlenou 

a s ním se lidským zrakům ztrácet 

letět hledat lásku vzdálenou 

Snad se vrátí... 

 



Příloha 2 – Texty písní z Balady pro banditu 

Zabili, zabili 

Zabili, zabili 

chlapa z Koločavy. 

Řekněte, hrobaři,  

kde je pochovaný. 

Bylo tu, není tu. 

Havrani na plotu. 

Bylo víno v sudě, 

teď tam voda bude. 

Není, není tu. 

Špatně ho zabili, 

špatně pochovali. 

Vlci ho pojedli, 

ptáci rozklovali. 

Bylo tu, není tu... 

Vítr o roznesl 

po dalekém kraji. 

Havrani pro něho 

po poli krákají. 

Bylo tu není tu... 

Kráká starý havran, 

krákat nepřestane, 

dokud v Koločavě 

živý chlap zůstane, 

živý chlap zůstane. 



Tmavá nocka 

Tmavá nocka, tmavá, 

pro chlapa je zrádná, 

pro chlapa je zrádná, 

zrádná noc. 

A ta nejtmavější, 

ta je nejzrádnější, 

ta je nejzrádnější, 

zrádná noc. 

Kterýpak jste který 

Kterýpak jste který, 

kamarádi moji? 

Jak my se sejdeme 

v půlnoci na poli? 

Křížem krážem 

Křížem krážem chodím, 

nevidím nikoho. 

Křížem krážem chodím, 

nevidím nikoho. 

Někdo mě zabije, 

nebo já někoho, 

někdo mě zabije, 

nebo já někoho. 



Z Kokavy, z Kokavy 

Z Kokavy, z Kokavy 

chodníček krvavý. 

Lidi povídají, 

že to z něčí hlavy. 

Není on krvavý, 

kamarádi moji. 

To jenom rozkvetly 

vlčí máky v poli, v poli. 

Ani tak nehoří 

Ani tak nehoří svíčka farářovi, 

jako se bělají mojí milé nohy, 

jako se bělají mojí milé nohy. 

Ani tak nevoní kořalička sladká, 

jako mně vonějí mojí milé jabka, 

jako mně vonějí mojí milé jabka. 

Ani tak nebolí rána do srdéčka, 

jako mě bolela milé zahrádečka, 

jako mě bolela milé zahrádečka. 

Nepůjdu od tebe 

Nepůjdu od tebe, 

má milá bělavá, 

dokud má košilka 

nebude krvavá. 

Košilka krvavá, 

rozsekaná hlava, 



nepůjdu od tebe, 

má milá bělavá. 

Šibeničky 

Na zelené louce šibeničky, 

položila milá, 

holubička sivá, 

na ně ručky. 

Copak sis, má milá, pomyslela, 

kdy jsi svoje ručky, 

na ty šibeničky, 

položila. 

Řekla jsem si, milý, 

sama sobě, 

že je s náma ámen, 

ámen, 

že se nedostanem, 

leda v hrobě, 

leda v hrobě. 

Horní, Dolní Ořešany 

Horní, Dolní Ořešany, 

kéž by pány pověšali. 

Nejprv pány úředníky, 

a pak jejich služebníky, 

potom paní úřednice 

a pak jejich služebnice. 



Nebudu orat ani set 

Nebudu orat ani set, 

jenom si budu přemýšlet, 

jak je to dobře jíst a spát, 

pěkně se mít a nedělat. 

V síni bych oral, v jizbě sel, 

na peci mlátil, v peci mlel, 

žena by řvala, já se smál, 

v komíně vítr tancoval. 

Nepovídej, milá, mamince 

Nepovídej, milá, mamince, 

že jsem s tebou ležel v postýlce, 

ale pověz, pověz tátovi, 

ať ti kolébečku zhotoví. 

Tam u řeky na kraji 

Tam u řeky na kraji 

chlapci se tam koupají, 

chlapci se tam koupají, 

koupají. 

Chlapci se tam koupají, 

na děvčata volají, 

na děvčata volají, 

volají. 

Kdo t vodu přeplave, 

ten to děvče dostane, 



ten to děvče dostane. 

Byl tam s nima jeden chlap, 

ten tu vodu přeplaval, 

a když doplul ke kraji, 

volal na ně ze skály. 

Dobře, chlapci, dobře je, 

už to děvče moje je, 

už to děvče moje je. 

Pod javorem 

Pod javorem na tom poli 

oře děvče párem koní, 

oře děvče párem koní. 

Jak to pole doorala, 

mamka na ni zavolala, 

mamka na ni zavolala. 

Dcero moje, spěchej domů, 

prodávám tě, nevím komu, 

prodávám tě, nevím komu. 

Za pacholka loupežníka, 

loupežníků náčelníka, 

loupežníků náčelníka. 

Večer zmizí 

Večer zmizí, přijde ráno. 

Co mi nosí, všecko marno. 

Vždyť má zkrvavené šaty, 

já je smutná musím práti, 



musím práti. 

Já je smutná musím práti, 

jen je nesmím rozvázati. 

Jednou jsem je rozvázala, 

hrozně jsem se polekala, 

polekala. 

Viděla jsem rukavičku, 

v rukavičce pravou ručku, 

na té ruce prsten zlatý, 

bratříčkovi z ruky sňatý, 

z ruky sňatý. 

Milý, milý, cos to dělal, 

žes mi bratra zabít nechal. 

Tma tam byla, neviděl jsem. 

Vítr foukal, neslyšel jsem, 

neslyšel jsem. 

Milá moje, milá, pojď mě vyprovodit 

Milá moje, milá, 

pojď mě vyprovodit, 

chystají se na mě, 

chtěli by mě pobít. 

Chtěli by mě pobít, 

jenže se mě bojí. 

Já jsem jenom jede, 

jich tam deset stojí. 



Ach, Bože, přebože 

Ach, Bože, přebože, 

kdopak nám pomůže, 

kdopak nám pomůže. 

Když ty nepomůžeš, 

nikdo nic nezmůže, 

nikdo nic nezmůže. 

Živ nás, Bože, živ nás, 

v ten dnešní smutný čas. 

Když nás neuživíš, 

půjdeme všici krást. 

Když nás neuživíš, 

půjdeme všici krást. 



Příloha 3 – Texty písní z Koločavy 

Koločavský pánbůh 

Koločavský pánbůh  

dobrý je, dobrý je… 

Však on chlapa v horách 

ukryje, 

však on chlapa v horách 

ochrání, 

vody mu dá napít, 

malin mu dá najíst ze stání. 

Pojďte a poleťte 

Daleko od dýmu měst 

rostou prastaré stromy. 

Pojďte a poleťte 

se sivým sokolem 

vysoko, převysoko. 

Výš výš výš… 

Jještě tu žije Bůh, 

prastarý lesní Bůh, 

pán včelích plástů, 

pán medvědů a rysů, 

prastarý lesní Bůh 

Objímá hory a údolí… 

dýchá do korun starých stromů, 

svítí z nočních ohňů… 

Pán lesů a stád… 

Bůh kouzel a čar… 

Pán všech černých kouzel. 



Verbujú 

Verbujú, 

zas verbujú. 

Co svět světem 

verbujú. 

Pokoja si 

nedajú 

verbujú a verbujú, 

na dva bubny bubnujú, 

na vojnu berú 

Verbujú, 

zas verbujú. 

Verbujú, 

zas verbujú. 

Vlásky na kolena padajú, 

mamka aj frajárka plakajú. 

Neuhne se kulička, 

jak na nebi hvězdička. 

Plakat bude frajárka, 

ronit slzy mamička. 

Verbujú, 

zas verbujú. 

Chlapci písně zpívajú, 

žijú, pijú, zpívajú 

a oni s tým čítajú. 

Vědí, že jen zpívajú… 

Co svět světem verbujú… 

…Na vojnu berú. 



Ježibaba 

Uprostřed válečných bouří 

je klidné místo, kde chata stojí, 

na střeše z díry se kouří, 

vyhne se, kdo se bojí. 

V temnu, kde ční černé trámy, 

tráví svůj den stará ježibaba… 

Kdo chce jít dál, ať jde s námi… 

Kočku a výra tam má. 

Předtucha zvláštní dech úží, 

vypij ten nápoj a střela žádná 

nezraní tvou snědou kůži, 

to zmohou kouzla zrádná. 

Jaký to kouzlo má háček, 

to ví jen zlá stará ježibaba, 

když svítí slunko, tak mráček 

nikoho nezajímá… 

Maličká chaloupka 

je na kuřích nožkách… 

Maličká chaloupka 

je na kuřích nožkách… 

Je tam koště, 

je tam sova, 

je tam černá kočka! 

Sám letěl k horám 

Sám letěl k horám věčně tmavým, 

kde nečpí dým, 

být jako sokol stěhovavý 



a spolu s ním 

se vznášet v modré mraků dálce, 

šířku moří překlenout 

a s ním se lidským zrakům ztrácet, 

letět hledat lásku vzdálenou. 

Ještě tu žije Bůh, 

prastarý lesní Bůh, 

pán včelích plástů, 

pán medvědů a rysů, 

prastarý lesní Bůh. 

Objímá hory a údolí, 

dýchá do korun starých stromů, 

svítí z nočních ohňů… 

Pán lesů a stád… 

Pán všech černých kouzel. 

Krajino krajino 

Krajino, krajino, 

tvrdá jak kamení, 

kdo jednou ochutnal, 

za jinou nemění. 

Krajino, krajino, 

sladká jak líbání, 

čistá jak ovečky, 

co bača vyhání. 

Na tvojí travěnce 

matka ho zrodila, 

písně mu zpívala, 

pravdu ho učila. 



Tady jsem poslouchal, 

jak starci vypráví 

o slavných zbojnících, 

co mstili bezpráví. 

Lásko bílá, lásko černá 

Má lásko bílá, 

lásko černá, 

tvá tajemství jsou nepřeberná… 

Jak strom, co roste do nebe, 

tak chtěl bych vrůstat do tebe. 

To u tvých dutin potají 

ptáčci zpěváčci zobají, 

to na tvých květech malá včela 

nasává nektar tvého těla. 

Ty jsi mým stromem zeleným 

za deště zjara sázeným, 

jsi moje listí, jsi můj dech, 

tak ke mně pojď 

a všeho nech! 

Má lásko bílá, 

lásko černá, 

tvá tajemství jsou nepřeberná… 

Jak strom, co roste do nebe, 

tak chtěl bych vrůstat do tebe. 

To ty jsi pro mě pořád panna 

potají ve tmě vysvlékaná, 

má louka věčně voňavá, 

co sama sebe rozdává. 

Ty jsi mým stromem zeleným 

za deště zjara sázeným, 

jsi moje listí, jsi můj dech, 



tak ke mně pojď 

a všeho nech! 

Lásko, Bože, lásko 

Lásko, Bože, lásko, 

kde tě lidé berou? 

Na horách nerosteš, 

v poli tě nesejou. 

Lásko, Bože, lásko, 

proč jsi jako voda? 

Lásko, Bože, lásko, 

proč jsi jako voda? 

Kdo tě chce, lásko, mít, 

ten tě pořád hledá. 

Kdo tě chce, lásko, mít, 

ten tě pořád hledá. 

Přes sedm hor 

Přes sedm hor a přes sedm moří 

za vůní větví višňových, 

bílá a černá lásko moje 

nesla mě (tě) křídla sokolí. 

Za deset roků jeden vydá, 

když láska bolí a neléčí. 

Chci na to všechno zapomenout, 

teď chci být tvůj (tvoje) a bez řečí, 

lásko černá. 

Maličká chaloupka 

je na kuřích nožkách… 



Je tam koště, 

je tam sova, 

je tam černá kočka! 

Je tam koště, 

je tam sova, 

je tam černá kočka! 

Být zvonkem někde v dálce 

na krku bílého beránka, 

být stopou, kterou v mokré trávě 

otiskla bosá noha tvá, 

být malou hvězdou v koutě nebe, 

hvězdou, co skoro nevidíš, 

která je přesto blízko tebe 

a v horké noci o ní víš, 

lásko bílá, 

lásko černá. 

Všechno je jinak 

Všechno je jinak! 

Všechno je jinak! 

Všechno je jinak! 

Všechno je jinak! 

Všechno je jinak! 

Všechno je jinak! 

Všechno je jinak! 

Všechno je jinak! 

Bílá je černá a černá je bílá, 

všechno je jinak, 

bílá je černá a černá je bílá, 

bílá je černá a černá je bílá. 

Jeden a jedna jsou jenom občas dva! 

Jeden a jedna jsou jenom občas dva! 



Jeden a jedna jsou jenom občas dva! 

Zbojnická svoboda 

Chlapci z hor sa nikoho nebojá, 

veselo sa vracajú ze zboja, 

ruky majú hore a zpívajú, 

když jim pěkně huslenky zahrajú… 

Zbojnická svoboda 

je jako z hor voda… 

Zbojnická svoboda 

je jako z hor voda… 

Rozleje se po kameni 

a za chvíli už jí není. 

Zbojnická svoboda 

je jako z hor voda… 

Ójójój 

Ójójój, 

ožralý je goj. 

Ójójój, 

ožralý je goj. 

Chlastat musí, 

hrozně zkusí, 

chlastat musí, 

protože je goj! 

Ojojojójoj, ojojojójoj, ojojojójoj, 

ožralý goj, 

ožralý goj. 

Ojojojójoj, ojojojójoj, ojojojójoj, 



ožralý goj, 

ožralý goj. 

Chlastat musí, 

hrozně zkusí, 

chlastat musí, 

hrozně zkusí, 

chlastat musí, 

hrozně zkusí, 

ožralý goj, 

ožralý goj. 

Zbojnická svoboda 

Zbojnická svoboda 

je jako z hor voda… 

Zbojnická svoboda 

je jako z hor voda… 

Chlapci z hor sa nikoho nebojá, 

veselo sa vracajú ze zboja, 

ruky majú hore a zpívajú, 

když jim pěkně huslenky zahrajú… 

A v kútečku sedá 

frajárenka bledá, 

nepije na zdraví, 

protože ona ví, 

až sa jednou zkrvaví hlavěnka, 

že si potom vypláče očenka. 

Zbojnická svoboda 

je jako z hor voda… 

Zbojnická svoboda 

Je jako z hor voda… 



Chlapci z hor sa nikoho nebojá, 

veselo sa vracajú ze zboja, 

ruky majú hore a zpívajú, 

když jim pěkně huslenky zahrajú… 

A v kútečku sedá 

frajárenka bledá, 

nepije na zdraví, 

protože ona ví, 

až sa jednou zkrvaví hlavěnka, 

že si potom vypláče očenka. 

Civilizace 

Do světa 

už kráčí osvěta! 

Do světa  

už kráčí osvěta! 

Technika, vzdělanost, píle 

dobudou vzdálené cíle! 

Civilizace – osvěta! 

Do světa už kráčí vzdělanost! 

Pro všechny už bude chleba dost! 

Technika, práce a píle 

přiblíží vzdálené cíle! 

Civilizace – osvěta! 

Stačí jen snaha a píle, 

nastanou nám krásné chvíle! 

Blízké jsou vzdálené cíle! 

Otevíráme okna do světa! 

Chachacha! 



Eržika 

Kolovrátek skřípe, 

v starých trámech praská 

a další vráska příběh vypráví. 

Je v něm smrt i láska, 

je v něm marná touha 

sám pomstít všechno zlo a bezpráví. 

Sám a sám na stezkách srázných 

to chce víc než sílu, 

to chce lásku, 

lásku velkou, 

lásku čistou, 

trápenou a prožitou, 

takovou, 

co říká proč jít dál. 

Kolovrátek zpívá 

jednotvárnou píseň 

a tiše skrývá trpké přiznání. 

Přes práh tiše vklouzla 

stará víra v kouzla, 

že žádná střela lásku nezradí. 

Sám a sám, když kruh se denně úží, 

to chce víc než kouzla, 

to chce lásku, 

lásku velkou, 

lásku čistou, 

trápenou a prožitou, 

takovou, 

co říká proč jít dál. 



Na horách pána není 

Na horách 

pána není, 

co mě dá 

do vězení! 

Ani pop, 

ani rabín, 

ani pán, ani kněz, 

co by mě dal do vězení, 

co by mě dal do želez! 

Chlap v lese 

Chlap v lese je ryba ve vodě, 

Peřejí pluje k svobodě! 

Chlap v lese je ryba ve vodě, 

Peřejí pluje k svobodě! 

Chlap v lese je ryba ve vodě, 

Peřejí pluje k svobodě! 

A přeskakuje jezy! 

Já jsem zbojník, 

ty jsi zbojník, 

známe v lese každý chodník, 

chytit nás dá námahu, 

chytit nás dá námahu. 

Já jsem zbojník, 

ty jsi zbojník, 

známe v lese každý chodník, 

chytit nás dá námahu, 

chytit nás dá námahu. 

Já jsem zbojník, ty jsi zbojník… 

…Všechno je jinak, všechno je jinak… 



Je to škodná 

a probouzí lovecké vášně, 

zamířit, vystřelit je někdy slast, 

teď to už bereme smrtelně vážně, 

je s námi úřad a je s námi vlast! 

Je to škodná! 

Je to škodná! 

Je to škodná! 

Je to škodná! 

Je to škodná! 

Je to škodná! 

Já jsem škodná, 

ty jsi škodná! 

Napijme se, pijme do dna! 

Na slávu a odvahu! 

Na slávu a odvahu! 

Já jsem škodná, 

ty jsi škodná! 

Napijme se, pijme do dna! 

Na slávu a odvahu! 

Na slávu a odvahu! 

Uletěl mi z hrsti pták! 

Chyťte mi ho lidi! 

Však on zase přiletí! 

On se v lese stydí! 

Uletěl mi z hrsti pták! 

Chyťte mi ho lidi! 

Však on zase přiletí! 

On se v lese stydí! 

Uletěl mi z hrsti pták! 

Chyťte mi ho lidi! 

Však on zase přiletí! 



On se v lese stydí! 

Jen na špatné se lidi chytají 

Ne na dobré, 

jen na špatné 

se lidi chytají… 

Dobroty a lásky 

se nikdo nenají, 

jen na špatné se lidi chytí, 

špatné jim dává živobytí, 

když už být, tak se mít, 

tak se mít! 

Ne na dobré, 

ale na špatné 

jsou lidi zvědaví… 

Dobrota a láska 

za chvíli unaví, 

jen na špatné se lidi chytí, 

špatné jim dává živobytí, 

když už být, tak se mít, 

tak se mít! 

Chlap v lese je ryba ve vodě, 

peřejí pluje k svobodě! 

Chlap v lese je ryba ve vodě, 

peřejí pluje k svobodě! 

Chlap v lese je ryba ve vodě, 

peřejí pluje k svobodě! 

A přeskakuje jezy! 

Kde ten chlap vězí, 

kde jenom vězí? 

Jak to, že nám pořád uniká? 



Je třeba myslet hlavou! 

Za mříže s Koločavou! 

Kdo nám ho chytí? 

Eržika! 

Tahle ryba ve vodě 

se na Eržiku chytí! 

Myslí si, že je na svobodě 

a zatím je v síti! 

Všechny ty slavný zbojníky 

chytili na jejich milenky! 

Tahle ryba ve vodě 

se na Eržiku chytí! 

Myslí si, že je na svobodě 

a zatím je v síti! 

Všechno je jinak! 

Všechno je jinak! 

Všechno je jinak! 

Všechno je jinak! 

Všechno je jinak! 

Jeden a jedna jsou jenom občas dva! 

Nad javorem u hájíčka 

Nad javorem 

u hájíčka 

poletuje holubička. 

Nad javorem 

u hájíčka 

poletuje holubička. 

Sokolíček kolem letí, 

holuběnko, cože je ti? 

Sokolíček kolem letí, 



holuběnko, cože je ti? 

Letí sokol 

přes les horu, 

holuběnko, leťme spolu. 

Letí sokol 

přes les horu, 

holuběnko, leťme spolu. 

Přeletíme hory doly, 

necháme tu, co nás bolí. 

Přeletíme hory doly, 

necháme tu, co nás bolí. 

A já musím 

doma bývat, 

svoje děti opatrovat… 

A já musím 

doma bývat, 

svoje děti opatrovat… 

Nemůžu já opustiti 

svoje sivé, drobné děti. 

Nemůžu já opustiti 

svoje sivé, drobné děti. 

Naše láska, 

velká láska, 

jako v horách jasný plamen. 

Naše láska, 

velká láska, 

jako v horách jasný plamen. 

Ať nám nikdy nedohoří, 

ať z ní není chladný kámen. 

Ať nám nikdy nedohoří, 

ať z ní není chladný kámen. 



Větvičko zelená 

Větvičko zelená, 

komu jsi souzená, 

ten smrti uniká z drápů. 

Ve větru chlap chce být, 

větvičko zelená, 

zbojníka nespoutá žena. 

Do rukou mých 

svou slávu dej 

a nech ji být. 

Já vím, co s ní, 

jen tak mě můžeš celou mít. 

Rozhodní sám, 

kam hvězdy tvou nás povedou. 

Projdem tu pouť 

buď každý sám, 

nebo ve dvou. 

Sláva je vodou divokou, 

končí svou cestu před řekou, 

nakonec zmizí s táním sněhu tam v údolí. 

Větvičko zelená, 

komu jsi souzená, 

ten smrti uniká z drápů. 

Ve větru chlap chce být, 

větvičko zelená, 

zbojníka nespoutá žena. 

Větvičko zelená, 

větvičko zelená… 

Kdo v dálce vidí 

malou hvězdu blikavou, 

ten možná ví, 



co si má počít se slávou. 

Rozhodní sám, 

kam hvězdy tvou nás povedou. 

Dojdem tu pouť 

buď každý sám, 

nebo ve dvou. 

Sláva je vodou divokou, 

končí svou cestu před řekou, 

nakonec zmizí s táním sněhu tam v údolí. 

Ruce 

Ruce! 

Ruce nedělají vůbec nic! 

Ale všechno, 

všechno přece zmůže hlava! 

Ruce! 

Ruce nedělají vůbec nic! 

Ale všechno, 

všechno přece zmůže hlava! 

Ruce se pachtí! 

Ruce se snaží! 

A už se daří! 

Všechno se daří! 

A najednou: Bác! A už je konec! 

To se přece stává! 

Ruce nedělají vůbec nic! 

Všechno dělá hlava! 

Ruce! 

Ruka ruku myje! 

Ruce! 

Ruka ruku drží! 

Ruce! 

Kolem syčí zmije 



a plazí se plži! 

Ruce! 

Ruka, co má navrch… 

Ruce! 

…Druhou ruku mlátí… 

Ruce! 

…A druhá se těší… 

Ruce! 

…Že to jednou vrátí! 

Ruce! 

Jedna ruka první… 

Ruce! 

…Jedna ruka druhá… 

Ruce! 

…Ta první tu vládne… 

Ruce! 

…A druhá je sluha! 

Ruce! 

Ruce nedělají vůbec nic! 

Ale všechno, 

všechno přece zmůže hlava! 

Ruce! 

Ruce nedělají vůbec nic! 

Ale všechno, 

všechno přece zmůže hlava! 

Ruce! 

Ruce nedělají vůbec nic! 

Ale všechno, 

všechno přece zmůže hlava! 

Ruce! 

Ruce nedělají vůbec nic! 

Ale všechno, 

všechno přece zmůže hlava! 

Je-li zapotřebí rukou, najdou se. 



Nikola 

Až se jednou domů vrátím 

bude mír a klid, 

zloba zmizí, 

kouzla pominou. 

Potom plnou náruč lásky dám ti, 

jakou ji chceš mít, 

snad ji přijmeš s tváří nevinnou. 

Vím, že jsi jen žena a ne skála, 

vím, co je být ženou zkoušených. 

A také vím, 

že v dobách zlých jsi při mně stála, 

a proto 

plnou náruč lásky 

dám ti, 

až se vrátím… 

Vím, až se hejna mraků temných 

zkázy nasytí, 

začne klidná práce na polích, 

až mi slunce cestou domů 

jasněji posvítí, 

říkej věty, které nebolí. 

Vím, že jsi jen žena a ne skála… 

Zrada 

Stezkou pralesní 

ránem tři muži jdou, 

ránem mlčenlivým, 

podzimním, 

šedým ránem… 

Ptáci ještě spí, 



den je na kolenou, 

ránem tři muži jdou, 

podzimním, 

šedým ránem… 

Jen v chýši vzdálené 

zlá osoba ví, 

kdo jsou a kam 

tím ránem jdou. 

V tvářích mlčenlivých 

špatně utajenou 

ránem zradu nesou, 

podzimním, 

šedým ránem. 

Jdou pod tíhou nabroušených 

sekyr na ramenou, 

ránem zradu nesou, 

podzimním, 

šedým ránem. 

Jen v chýši vzdálené 

zlá osoba ví, 

kdo jsou a kam 

tím ránem jdou. 

Červánky 

Až jednou červánky 

potkáte mamičku 

vzkažte, že nepřijdu 

po lesním chodníčku… 

Vzkažte že nemusí 

košulenku žehlit, 

že její synáček 



daleko musel jít. 

Vzkažte, ať nepláče, 

že jenom chvilenka 

a život uplyne 

jak bystrá voděnka. 

Vzkažte, ať zajde si 

zvečera do hory, 

že ju tam žežulka 

ode mě pozdraví. 

Zabili ho 

Za úsvitu 

v ranní mlze 

zabili ho na pasece! 

A pak sešli dolů k řece, 

umyli ve vodě ruce. 

Sám letěl k horám 

Sám letěl k horám věčně tmavým, 

snad byl to on, 

snad to byl sokol stěhovavý 

a zvon, 

co ozval se pak v dálce, 

zvonil píseň míru dlouho slíbenou 

a on se lidským zrakům ztrácel, 

letěl hledat lásku vzdálenou. 

Snad se vrátí - 

snad se vrátí 

dřív, než kouzlo staré báje 



zvolna dohoří. 

Snad se vrátí - 

snad se vrátí 

tam, kde prostou řečí lásky 

lidé hovoří. 

Na skále v horách věčně tmavých, 

kde nečpí dým, 

tam žije sokol stěhovavý 

a já chci s ním 

se vznášet v modré mraků dálce, 

šířku moří překlenout 

a s ním se lidským zrakům ztrácet, 

letět hledat lásku vzdálenou… 

Snad se vrátí – 

snad se vrátí 

dřív, než kouzlo staré báje 

zvolna dohoří. 

Snad se vrátí - 

snad se vrátí 

tam, kde prostou řečí lásky 

lidé hovoří. 

Koločavské hory 

Koločavské hory 

modré jsou, 

modré jsou, 

tam mě moje nohy 

ponesou, 

až já budu v horách 

jednou spát, 

tak se bude na mě 



koločavský pánbůh 

usmívat. 



Příloha 4 - Seznam inscenací inspirovaných románem Nikola Šuhaj 

loupežník 

Nikola Šuhaj loupežník: dramatizace – Jiří Roy, režie – František Čech 

prem. 16. 3. 1975, Krajské a oblastní divadlo Český Těšín 69-83 (scéna: 

Těšínské divadlo Český Těšín) 

Nikola Šuhaj loupežník: libreto – Petr Ulrych, Ladislav Kopecký, hudba – Petr  

Ulrych, režie – Ján Roháč 

prem. 19. 3. 1975, Státní divadelní studio Praha (scéna: Ateliér Praha) 

Balada pro banditu: libreto – Milan Uhde, hudba – Miloš Štědroň, režie – Zdeněk  

Pospíšil 

prem. 7. 4. 1975, Divadlo na provázku Brno 

Nikola Šuhaj: libreto – Bohumil Nekolný, hudba - Petr Ulrych, režie – Antonín 

Brtoun 

prem. 24. 5. 1975, Divadlo Vítězného února Hradec Králové 

Nikola Šuhaj loupežník: dramatizace - František Černý, hudba – Jiří Bárta, režie –  

Svatopluk Skopal  

prem. 28. 6. 1975, Divadlo pracujících Gottwaldov 

Nikolka: dramatizace – Jindřich Uher, hudba – Miloš Štědroň, režie – Zdeněk  

Pospíšil 

prem. 23. 5. 1976, Divadlo na provázku Brno 

Nikola Šuhaj: libreto – Bohumil Nekolný, hudba – Petr Ulrych, režie – Pavel Palouš 

prem. 3. 4. 1981, Státní divadlo Ostrava (scéna: Divadlo Petra Bezruče Ostrava) 

Nikola Šuhaj: libreto – Bohumil Nekolný, hudba – Petr Ulrych režie – František 

Hromada 

prem. 16. 12. 1981, Západočeské divadlo Cheb 

Nikola Šuhaj: libreto – Bohumil Nekolný, hudba – Petr Ulrych, režie – Pavel  



Havránek 

prem. 5. 2. 1983, Horácké divadlo Jihlava 

Nikola Šuhaj: libreto – Tomáš Mann, hudba – Petr Ulrych, režie – Pavel Doležal 

prem. 28. 4. 1984, Slovácké divadlo Uherské Hradiště 

Nikola Šuhaj: libreto – Bohumil Nekolný, hudba – Petr Ulrych, režie – Miroslav  

Vildman 

prem. 29. 4. 1985, Divadlo Jiřího Wolkera Praha 

Nikola Šuhaj: libreto – Tomáš Mann, hudba – Petr Ulrych, režie – Pavel Doležal (j.  

h.) 

prem. 12. 2. 1987, JAMU Činoherní studio 57-89 

Balada pro banditu: libreto – Milan Uhde, hudba – Miloš Štědroň, režie – Peter  

Gábor (j. h.) 

prem. 28. 9. 1996, Národní divadlo moravskoslezské Ostrava (scéna: 

Divadlo Jiřího Myrona Ostrava) 

Balada pro banditu: libreto – Milan Uhde, hudba – Miloš Štědroň, režie – Zbyněk  

Srba 

prem. 24. 5. 1997, Městské divadlo Most 

Balada pro banditu: libreto – Milan Uhde, hudba – Miloš Štědroň, režie – Karel  

Brožek 

prem. 15. 1. 2000, Klicperovo divadlo Hradec Králové 

Balada pro banditu: libreto – Milan Uhde, hudba – Miloš Štědroň, režie – Bedřich  

Jansa 

prem. 9. 4. 2000, Slezské divadlo Opava 

Balada pro banditu: libreto – Milan Uhde, hudba – Miloš Štědroň, režie – Ivan  

Krejčí 

prem. 16. 12. 2000, Městské divadlo Karlovy Vary 

Nikola Šuhaj: libreto – Tomáš Mann, hudba – Petr Ulrych, režie – Igor Stránský 

prem. 24. 3. 2001, Slovácké divadlo Uherské Hradiště 



Koločava: libreto – Stanislav Moša, hudba – Petr Ulrych, režie – Stanislav Moša 

prem. 7. 9. 2001, Městské divadlo Brno 

Nikola Šuhaj: autor – Lukáš Trpišovský, Martin Kukučka, režie – Lukáš Trpišovský, 

Martin Kukučka 

prem. 14. 5. 2002, AMU DAMU DISK – Divadelní studio Praha 

Nikola Šuhaj: libreto – Milan Uhde, hudba – Miloš Štědroň, režie – Tomáš Staněk,  

Tereza Tobiášová 

prem. 8. 6. 2002, Oldstars o. s. Praha (scéna: Klub Mlejn Praha) 

Ballada dla bandyty: libreto – Milan Uhde, hudba – Miloš Štědroň, režie – Rudolf  

Molinski 

prem. 18. 1. 2003, Těšínské divadlo Český Těšín 

Balada pro banditu: libreto – Milan Uhde, hudba – Miloš Štědroň, režie – Peter  

Gábor 

prem. 25. 3. 2004, Divadlo Na Fidlovačce Praha 

Balada pro banditu: libreto – Milan Uhde, hudba – Miloš Štědroň, režie – Vladimír  

Morávek 

prem. 17. 11. 2005, Centrum experimentálního divadla Brno (scéna: Velká 

scéna Divadla Husa na provázku Brno) 

Balada pro banditu: libreto – Milan Uhde, hudba – Miloš Štědroň, režie – Miroslav 

Hanuš 

prem. 10. 12. 2005, Středočeské divadlo Kladno 

Koločava: libreto – Stanislav Moša, hudba – Petr Ulrych, režie – Petr Novotný 

prem. 17. 5. 2008, Divadlo J. K. Tyla Plzeň (scéna: Komorní divadlo Plzeň) 

Balada pro banditu: libreto – Milan Uhde, hudba – Miloš Štědroň, režie – Dodo  

Gombár 

prem. 21. 6. 2008, Městské divadlo Zlín 

Balada pro banditu: libreto – Milan Uhde, hudba – Miloš Štědroň, režie – Ondřej  

Elbel 



prem. 31. 10. 2009, Divadlo Šumperk s. r. o. 

Balada pro banditu: libreto – Milan Uhde, hudba – Miloš Štědroň, režie – Martin  

Pacek (j. h.) 

prem. 27. 3. 2010, Horácké divadlo Jihlava 

Balada pro banditu: libreto – Milan Uhde, hudba – Miloš Štědroň, režie – Lucie  

Málková 

prem. 25. 3. 2011, Divadlo F. X. Šaldy Liberec 

Balada pro banditu: libreto – Milan Uhde, hudba – Miloš Štědroň, režie – Peter  

Gábor 

prem. 14. 6. 2012, Národní divadlo moravskoslezské Ostrava (scéna: 

Divadlo Jiřího Myrona Ostrava) 

Balada pro banditu: libreto – Milan Uhde, hudba – Miloš Štědroň, režie – Michael  

Tarant (j. h.) 

prem. 15. 6. 2013, Východočeské divadlo Pardubice 

Balada pro banditu: libreto – Milan Uhde, hudba – Miloš Štědroň, režie – Petr  

Veselý 

prem. 17. 10. 2014, Městské divadlo Mladá Boleslav 

Balada pro banditu: libreto – Milan Uhde, hudba – Miloš Štědroň, režie – Michael  

Tarant 

prem. 28. 11. 2014, Divadlo Na Rejdišti Praha 

Balada pro banditu: libreto – Milan Uhde, hudba – Miloš Štědroň, režie – Milan  

Schejbal 

prem. 11. 12. 2014, Divadlo A. Dvořáka Příbram 
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Miroslav Donutil jako Nikola Šuhaj v inscenaci Divadla na provázku Balada pro banditu (foto: 

J. Kratochvíl) 

 

 



Eržika Iva Bittová v inscenac i 

Divadla na provázku Balada pro 

banditu (foto: J. Kratochvíl) 



 

Fotografie z natáčení filmu Balada pro banditu (foto: Josef Vítek) 

 

Fotografie z natáčení film Balada pro banditu  - koupání v řece (foto: Josef Vítek) 



 

Fotografie z natáčení filmu Balada pro banditu (foto: Josef Vítek) 



 

Eržika Radka Coufalová a Nikola Petr Štěpán v muzikálu Koločava. (foto: J. Kratochvíl) 

 

Markéta Sedláčková jako Eržika a Stano Slovák jako Nikola v muzikálu Koločava (foto: J. 

Kratochvíl) 



 

Petr Ulrych, autor hudby muzikálu Koločava (foto: J. Kratochvíl) 

 

Hana Ulrychová jako Zpěvačka v Koločavě (foto: J. Kratochvíl) 


