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1.  Bylas’ má buchta, 
teď Tě má ten bábovka, 
říkáš mu cukříku 
a přitom jeho zajímá ... 
a přitom jeho zajímá jenom perník, 
jenom perník, 
per, per, perník, 
neber perník. 

 
2.  Bylas má roštěnka 

teď Tě má ten řízek 
má hnusný kotlety 
a pořád by jenom  
a pořád by jenom smažil, 
a smažil, 
zlotřile žil, 
s Tebou sounáležil. 

 
Ref. 1: Ach má milovaná proč mě zapékáš? 

Ach má milovaná miluji Tvoji pánev. 
Ach má milovaná proč mě zapékáš? 
Ach má milovaná a ten Tvůj bůček 
...ušní lalůček ...mám rád. 

 
3.  Bylas má třešinka 

teď Tě má ten bluma 
dal bych mu švestku 
a potom bych mu nakřápnul, 
a potom bych mu nakřápnul kedlubnu, 
tu jeho kedlubnu, 
klidně v květnu i v dubnu, 
nakřápnu mu kedlubnu. 

 
4.  Totiž,  

teče mu mlíko po bradě 
a má máslo na hlavě 
chce bez práce koláče 
a přitom má mezi ušima,  
a přitom má mezi ušima jenom ovar, 
jenom ovar, 
ó var, var, var, 
jenom ovar. 

 
 
 

 
 
 
Ref. 2: Ach má milovaná proč mě zapékáš? 

Ach má milovaná miluji Tvoji pánev. 
Ach má milovaná proč mě zapékáš? 
Ach má milovaná a ten Tvůj bůček 
...ušní lalůček ...mám rád.. 
Tvůj lalů-lalů-lalů-lalů-lalůček mám rád.. 
Tvůj lalů-lalů-lalů-lalů-lalůček mám rád.. 

 
 
5.  Je to pro mě silný kafe, 

když říkáš, že on je jak víno, 
pro mě je jen čajíček, 
co by měl denně dostávat, 
co by měl denně dostávat sodu, 
ukrutnou sodu, 
a nebo radši jenom vodu, 
vodu ze záchodu.. 

 
6.  Tak vysmahnu mu lívanec, 

a nadělám mu jelita, 
zpřerážím mu vanilky 
a pak pošlu ho do kopru, 
a z jeho kolenních jablek 
nadělám mu vohryzky, 
vohry, vohry, vohryzky, 
připravím si na to rysky, 
pak nadělám mu vohryzky. 

 
Ref. 2: 

 

Akordy k doptání u Honzy Koudelky..;-) 


