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Enterprise 
(textová variace na melodii písničky Tisíc mil) 

 
Vera 

 
 
Sloka 1: 
 
       G               Emi 
Warpem dál, jen warpem dál, 
 
       Ami       C 
kam se nikdo nevydal, 
 
     Ami           D7        G 
širý vesmír prozkoumává Enterprise. 
 
 
       G             Emi 
Pro všechny je normální 
 
      Ami         C 
Směrnice ta primární, 
 
        Ami       D7          G 
tu Kirk nikdy neporuší s Enterprise. 
 
 
Sloka 2: 
Kirk je lodi velitel, 
emzaček pokušitel, 
každou chvíli nějakou on objímá. 
Svalnatý je vážně dost, 
rozumu však není prost, 
všechny dívky v galaxii dojímá. 
 
 
Sloka 3: 
Pan Spock, moudrý Vulkánec, 
logický je učenec, 
informací výborný on bývá zdroj. 
 
Do třetice lékař ten, 
hláškami je proslaven, 
Kirkův přítel - Leonard "Kostra" 
McCoy. 

Sloka 4: 
Tohle trio slavné jest, 
pluje oceánem hvězd, 
na svý pouti cizí světy poznávaj. 
 
Při svých cestách vesmírem, 
pozemským jsou kurýrem, 
s emzáky když oni často jednávaj. 
 
 
Sloka 5: 
Sulu, Čechov s Uhurou, 
Kirkovi jsou oporou, 
ve strojovně ještě Scotty čaruje. 
 
Se stroji se zabaví, 
skoro všechno opraví, 
slavnou trojku na loď často 
"beamuje". 
 
 
 
Sloka 6: 
Warpem dál, jen warpem dál, 
Kirk je slavný lodi král, 
slavný lodi, známý jako Enterprise. 
 
Pětiletou dlouhou pouť, 
vesmírem si bude plout, 
krásná, známá, legendární Enterprise. 
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Jean Luc Picard 
(textová variace na melodii písničky Franky Dlouhán) 

 
James Tiberius Jerk 

 
 
Sloka 1: 
 
         C              F            C 
Kolik je smutného, když lodi Flotily plujou 
 
               G7   F             C 
emzákům nad hlavou, vesmírnou dálavou, 
 
                        F             C 
já slyšel příběh, který velkou pravdu měl, 
 
           G7             C 
za čas odletěl, každý zapomněl. 
 
 
Refrén: 
 
          G7 
Měl kapsu prázdnou Jean Luc Picard 
 
           F              C 
La Bare se toulal jen tak sám, 
 
         F             C             G7 
a že byl plešatej, tak každej měl ho rád. 
 
           F                       C         Am 
Tam plešku mlčky jen tak pohladí a zase letí dál, 
 
  F                G7 
a každej kdo s ním chvilku byl, 
 
    F      G7     C 
tak dlouho se pak smál. 
 
 
Sloka 2: 
Tam kde byl pláč, tam Jean Luc tuhle píseň měl, 
slzy neměl rád, chtěl se jenom smát. 
A když pak základny večer usínaj, 
Picardův zpěv jde dál, nocí s písní dál. 
 
Refrén 
 
Sloka 3: 
Tak Jean Luca vám jednou našli, přestal žít, 
Jeho srdce spí, tiše klidně spí. 
Q ví jak, za co, tenhle plešoun konec měl, 
Data píseň pěl, umíráček zněl.  
 
Refrén 
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Sedmá 
(textová variace na melodii písničky Náruživá) 

 
James Tiberius Jerk 

 
Sloka 1: 
 
D                 D      G 
Nečekala na nic a nebyla hloupá 
 
  A                    A        D 
a Voyager jí vyjímečně, do voka pad, 
 
D                 D            G 
 najednou koukám, jak se loďka houpá 
 
A                    G    D 
 a nikdo neví, co se může stát 
 
 
A              A           D 
Poletíme spolu někam na procházku, 
 
A                    A         D 
probereme tebe hezky  ze všech stran. 
 
A              A        D 
Já budu hvězda jako na obrázku 
 
  A                  G   A 
a vona se mnou pěkně zamává. 
 
 
Refrén: 
 
         D          A 
Je totiž Seven of Nine 
 
  G                     D 
a nekouká, jak krychle lítaj 
 
D          A  G                   G 
astrometrika, dělá s ní, co umí a jak se jí to líbí… 
 
 
Sloka 2: 
Vo jiný věci, už nemám zájem, 
musím jí vidět ještě dnes. 
Vona bude moje cesta rájem 
a já budu její Chakotay. 
 
Není to žádná laciná holka 
a kdyby chtěla nudit – ani neví jak, 
já bych jí pořád jenom líbal, 
vona to vidí taky tak. 
 
 
Refrén 
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Stejně jako já 
(textová variace na melodii písničky Stejně jako já) 

 
James Tiberius Jerk 

 
 
Sloka 1: 
 
          D 
Do služby nevstávám, B’Elannu nemiluju, 
 
        G                    C 
séra si nepíchám, budoucnost nemaluju, 
 
  D 
s Neelixem nesnídám, kredity prošustruju, 
 
         G                  C 
plavidla nestřídám, slzy si zakazuju, 
 
          D 
mundúr si nesvlíkám, fejzry si nekupuju, 
 
        G                   C 
něco si namlouvám. Katce tý důvěřuju, 
 
           D 
moc dlouho vybírám, těžko se rozhoduju 
 
          G                      C 
a když se do toho dám, ni svatby nelituju. 
 
 
Refrén 1: 
 
     Hm    E            G        F 
A ty mi to vyčítáš a já se vůbec nebráním. 
 
     Hm       E            G                                         D 
A ty se na mě podíváš a já vím, že v podstatě seš na tom stejně jako já. 
 
Mezihra:  G  C  D  G  C 
 
Sloka 2: 
V podstatě nedals mi šanci nikdy cokoliv říct. 
Zabalíš si věci, přiletíš za měsíc. 
A já čekám transmisi, snad alespoň zavoláš, 
jestli já, nebo on. 
 
Refrén 2: 
A já ti to vyčítám a ty se vůbec nebráníš. 
A já se natě podívám a ty víš, že v podstatě seš na tom stejně jako já. 
 
Mezihra:  G  C  D  G  C 
 
   D                                 G   C 
[: V podstatě seš na tom stejně jako já… :] 
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Noční můra posádky Voyageru 
aneb Dnes vaří Neelix 

(textová variace na melodii písničky Ascalona) 
 

Vera 
 
Sloka 1: 
 
D                   A7 
Voyager tiše usíná, posádka jde už spát. 
 
E                          A7 
V kuchyni Neelix práci má, jídlo všem chystá rád. 
 
D                      A7 
Ta jeho strava odporná vůbec se nedá sníst. 
 
E                    A7 
To radši kořen leoly celý rok budu jíst. 
 
 
Refrén: 
 
          D          D7     G 
Před Neelixem bývala na Voyageru  
 
        D          E           A7 
jídelna prostorem, kam jsem se hnal. 
 
       D          D7     G 
A pokaždé zánovní replikátor 
 
          D       A7         D 
pochoutku vybranou rychle mi dal. 
 
   D7     G                 D 
Co Neelix uvaří, snesou jen otrlí, 
 
     D7      G       F#m     A7 
z té šlichty každého žaludek rozbolí. 
 
         D             D7    G 
Jdu taky spát, o jídle od Neelixe 
 
           D      A7      D 
zlý sen se bude mi určitě zdát. 
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Ferengská víra 
(textová variace na melodii písničky Severní vítr) 

 
Trekkies: TNG 

 
Sloka 1: 
 
    D                    Hm 
Jdu s děravou patou, mám gondolu starou, 
 
     G                    D 
jsem chudý, jsem sám, nemocen. 
 
                Hm 
Fázer mě pálí a ve vesmírné dáli 
 
   G        A7         D 
se leskne a třpytí můj sen. 
 
 
 
 
        D                  Hm 
Voyager pod sněhem zmrzlý, kde stopy jsou triblí, 
 
    G                 D 
tam zbytečně budeš mi psát. 
 
                       Hm 
Sám v plechovém vraku, sen o zlatém mraku 
 
   G         A7        D 
já nechám si tisíckrát zdát. 
 
 
Refrén: 
 
          D7      G      D                  A7 
Ferengská víra je krutá, počítej lásko má s tím, 
 
D          D7         G              D     A7   D 
k nohám ti dám trezor zlata, nebo se vůbec nevrátím. 
 
 
Sloka 2: 
Tak zarůstám vousem 
a klingoni jdou sem, 
už slyším je výt blíž a blíž, 
už mají mou stopu, 
už větří, že kopu 
si hrob a stloukám svůj kříž. 
 

Zde leží ten blázen, 
chtěl dabo a bazén 
a opustil tvou krásnou tvář. 
Mám Kačeny hrnek, 
v něm pár zlatých zrnek 
a nad hrobem iontovou zář. 

 
Refrén 
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Úděl červenýho trika 
(textová variace na melodii písničky Bedna od whisky) 

 
Vera 

 
Sloka 1: 
 
Am            C        Am             E 
Zrovna teď mi fóry ňák nejdou přes pysky, 
 
Am             C               Am     E    Am 
srazil jsem se s Klingonem, tvářil se nelidsky. 
 
Am             C        Am              E 
V souboji jsem prohrál, z těla krev vytéká, 
 
   Am            C         Am    E   A 
přede mnou se prostírá teď cesta daleká. 
 
 
Refrén: 
 
A                 D         E               A 
Tak skonči už to, chlape, máchni svým bat'lethem, 
 
              D         E           A 
ať můžu už se rychle rozloučit se světem. 
 
          D        E        A 
Červenýho trika to úděl jediný, 
 
               D           E          A     Am 
aby zbyl větší prostor pro hlavní hrdiny. 
 
 
Sloka 2: 
Zrak můj už se kalí, mlha se prostírá, 
každej musí zemřít, tak už to chodívá. 
Že bude to tak brzo, to jsem netušil, 
ten zatracenej Klingon mi plány narušil. 
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Skákal Spock 
(textová variace na melodii písničky Skákal pes) 

 
Trekkies: TNG 

 
Sloka 1: 
 
C 
Skákal Spock přes potok, 
 
             G7 
přes warpové pole, 
 
 
šel za ním šeflékař, 
 
            C 
řval na něj ty vole. 
 
 
Sloka 2: 
Spocku nás, co děláš, 
žes tak vesel stále. 
Skotačím za Kirkem! 
Hop a skákal dále. 

 
 

 
Jádro spadlo 

(textová variace na melodii písničky Pec nám spadla) 
 

Trekkies: TNG 
 
Sloka 1: 
 
C 
Jádro spadlo, jádro spadlo, 
 
              G 
kdopak nám ho opraví, 
 
 
B’Elanna dnes není doma 
 
           C 
a Paris to neumí. 
 
 
Sloka 2: 
Zavoláme na Tuvoka, 
ten má na to nářadí, 
dá fázerem velkou ránu 
a jádro to nahodí. 
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Miluju a zmaluju 
(textová variace na melodii písničky Jedním tahem - Šíleně smutná princezna) 

 
Trekkies: TNG 

 
Sloka 1: 
 
Em       Hm       C          D 
Dejte mi Klingoni bat’leth a kudlu. 
 
Em      Hm      C       D 
Já jedu na Risu zahánět nudu. 
 
Em       Hm       C         D 
Řekněte, Martoku, jak Worfa zvládat, 
 
Em         Hm         C         D 
já ho mám, já ho mám, přece jen ráda. 
 
 
Sloka 2: 
 
   C 
Já nejsem ani Leonardo ani Michelangelo, 
 
D 
údery mám amatérsky tupé, 
 
Am 
ale když mne paní láska políbila na čelo 
 
D                        G 
Rozhodla jsem skoncovati s klišé. 
 
 
Refrén: 
 
C     F       C      F       C     D       F    G 
Samým blahem, jedním švihem, Worfa z lásky zmaluju. 
 
C    F      C    F      C    D     F   G 
Protože já, protože já, protože já miluju. 
 
  C         F        C         F 
A zmaluju a miluju a miluju a zmaluju 
 
  C         F        C         F 
a miluju a zmaluju a miluju a zmaluju. 
 
Sloka 3: 
Já nemám žádné nadání, mě nehýčkali uměny 
z bat‘lethu jsem vždycky měla bobky. 
Ale dneska jedním švihem házím Worfem o stěny 
snad nebude na příliš velké drobky. 
 
Refrén 
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Na můstek je cesta 
(textová variace na melodii písničky Okoř) 

 
Trekkies: TNG 

 
Sloka 1: 
 
D                                      A7                D 
Na můstek je cesta, jako žádná za sta, vroubená je chodbama. 
 
D                                       A7              D 
Když jdu po ní denně, samoten na směně, sotva klepu nohama. 
 
G                 D      E                 A7 
Na konci té cesty trnité stojí křeslo jako hrad. 
 
D                                    A7              D 
Borzi se tam sešli, hladoví a sešlí, začli o něj bojovat. 
 
 
Refrén: 
 
D                   A7 
Na můstku zšeřelém, dneska se seřežem, 
 
D               A7           D 
Jean-Luc Picard šel už dávno spát. 
 
D                   A7 
Ten míval ve zvyku, podle svého budíku, 
 
D         A7           D 
o půlnoci chodit strašívat. 
 
G                        D 
Od těch dob, co jsou tam Borgové, 
 
E            A7 
nesmí z lodi pryč. 
 
D                      A7 
A tak zatím potají jen s Beverly dovádí, 
 
D            A7 
on jí sebral od kajuty klíč. 
 
 
Sloka 2: 
Jednoho dne zrána roznesla se zpráva, 
že byl můstek vykraden. 
Nikdo neví dodnes, kdo to křeslo odnes, 
nikdo nebyl dopaden. 
Picard hrál celou noc mariáš 
s Beverly na posteli. 
Místo, aby hlídal, zuřivě ji líbal, 
náramně si užili. 
 
Refrén 
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Výklenky 
(textová variace na melodii písničky Stánky) 

 
Trekkies: TNG 

 
Sloka 1: 
 
D          G 
U výklenků na borgskou krásu 
 
D        Gm 
postávaj a smějou se času, 
 
D              A7 
s Chakotayem a Sedmou, 
 
            D 
co nemá kam jít. 
 
 
D              G 
Nanosond pár a pár tahů z trávy, 
 
D              Gm 
uteče Trip jak večerní zprávy, 
 
D             A7                  D 
neuměj snít a bouřej se a neposlouchaj. 
 
Refrén: 
 
    G 
Jen zahlídli pleš, 
 
    A7 
maj na duši vrásky, 
 
    D        Gm 
tak málo je, málo je lásky, 
 
D             A7               D 
ztracená víra nanosondy neposbírá. 
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Sáhni po tom fejzru 
(textová variace na melodii písničky Bedna od whisky) 

 
Trekkies: TNG 

 
Sloka 1: 
 
Am            C        Am             E 
Dneska už mně fóry ňák nejdou přes pysky, 
 
Am               C          Am     E    Am 
jsem  v červeným ohozu před Kirkem nejistým. 
 
Am              C     Am               E 
jsem v červeným ohozu jak bezpečnostní pinč, 
 
   Am             C         Am      E     A 
tu hodnost co teď nosím, mi připích keptn Jim. 
 
 
Refrén: 
 
A                D          E           A 
Tak sáhni po tom fejzru, ať panstvo nečeká, 
 
                   D         E          A 
jsou dlouhý schody do nebe a štreka daleká 
 
             D        E            A 
do nebeskýho baru, já sucho v krku mám, 
 
                 D          E           A     Am 
tak sáhni po tom fejzru, ať na cestu se dám. 
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Pijácká litanie 
(textová variace na melodii písničky Batalion) 

 
CZ Kontinuum Star Trek fan klub 

 
Sloka 1: 
 
Am     C   G       Am      C             Em   Am 
Brandy máš a sedíš v baru, dlouhá noc se prohýří. 
 
Am     C   G       Am     C          Em    Am 
Brandy máš a pocit zmaru, díky vám důstojníci. 
 
 
Sloka 2: 
 
Am                            C          G      Am Em 
Dříve než se rozední, kapitán k nalodění rozkaz dá-vá, 
 
Am                       G  Am Em Am 
naleštěná Enterprise z doku vy-rá-ží. 
 
Am                           C          G     Am  Em 
Tam na straně severní čekají Klingoni a bitva slavná, 
 
Am                   G    Am Em Am 
photonová torpéda prostor o--zá-ří. 
 
 
 
Refrén: 
 
Am          C     G                   Am 
Brandy na kuráž a pěkně se pohádat se Spockem 
 
           C        G     Am Em Am 
zítra zase dál Enterprise za-mí-ří. 
 
Am         C      G                 Am 
Ráno, bože můj, kocovina cloumá s McCoyem 
 
           C      G      Am Em Am 
dodnes netuší jak tu noc prohý-řil. 
 
 
 
Sloka 3: 
Rozprášen je Dravý pták 
poslední Klingoni se k zemi hroutí 
na polštáři hvězdnatém budou věčně spát 
Moc se Kirku neraduj 
Klingoni nové muže přivedou si 
a z nich za Impérium padne každý rád 
 
Refrén 
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Vzpomínky 
(textová variace na melodii písničky Krajina posedlá tmou) 

 
CZ Kontinuum Star Trek fan klub 

 
Sloka 1: 
 
G        C       G     C 
 Krajina posedlá tmou, 
 
G        C        G     C 
 ledovce jiskřivé jsou, 
 
G                 D 
 já ale vrátím se tam, 
 
D 
 kde budu na věky sám. 
 
D                  G 
 Kde místo polibků tvých, 
 
H7                 Em 
 čeká jen moc lidí zlých, 
 
C        C#dim     G     C 
 a místo lásky nás dvou, 
 
G           D7        G 
 Enterprise se vzpomínkou. 
 
Sloka 2: 
Když západ v očích ti plál, 
s tebou jsem naposled stál, 
i když si čekala víc, 
musel jsem tenkrát ti říct. 
 
Že mám tě na každej pád, 
jedinou na světě rád, 
a potom zmizel jsem v dál, 
a západ v očích ti plál. 
 
Sloka 3: 
Proč bych se vrátil tak rád, 
proč měl jsem touhu se smát, 
když řek mi doktor cestou, 
ta nikdy nebude tvou. 
 
Že láska mizí jak dým, 
to dneska proklatě vím, 
jedno však musím se ptát, 
proč bych se vrátil tak rád. 
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Druhá tvář Enterprise 
(textová variace na melodii písničky Morituri té salutant) 

 
CZ Kontinuum Star Trek fan klub 

 
Sloka 1: 
 
          Am      G       Dm           Am 
Vesmír je prach a štěrk a na můstku si zpívá 
 
C         F       G7        C 
 spojařka hvězdné lodi Enterprise. 
 
          Dm    G7     C           E 
[: U kormidla Sulu sám do rytmu se vžívá 
 
Am         G     E            Am  
   a to na dráze lodi je dost znát. :] 
 
 
Sloka 2: 
Kirkovi se nudou oči tiše klíží 
v křesle se marně usnout pokouší. 
[: Kostra a Spock už zas kordy v hádce kříží. 
   O co se přít - to ještě netuší. :] 
 
 
Refrén 1: 
 
          G  
„Doktore, buďte tak laskav, nekřičte mi do uší.“ 
 
Am 
  „Ale tak Spocku, když ony vám tak sluší…“ 
 
G7 
  „Tenhle váš postoj je zcela nelogický.“ 
 
Am                 G7 
  „Zato váš pohled je značně patetický.“ 
 
C                     E 
 Morituri te salutant. Morituri te salutant. 
 
 
Sloka 3: 
Kapitán Kirk si dál 
v křesle klidně dřímá 
hádku těch dvou se snaží nevnímat 
[: Chekov se v koutku sám ve špatných kurzech zmítá, 
   když tu se Jim Kirk v křesle narovná :] 
 
Refrén 2: 
„Uhuro mlčte už chvíli - počítač něco zmerčil. 
Spocku, váš sehlat - zas jinde se vyvenčil. 
Ve strojovně teď je to dost znečištěný. 
Scotty sem běží - phaser na smrt nastavený… 
 

... Spocku, OPUSŤTE můstek!“ 
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Všední den 
(textová variace na melodii písničky Rosa na kolejích) 

 
CZ Kontinuum Star Trek fan klub 

 
Sloka 1: 
 
D               G6      G#6 A6 
 Tak jako jazyk stále naráží 
 
             D 
na vylomenej zub. 
 
               G6        G#6  A6 
McCoy s mým prvním důstojníkem 
 
            D 
do hádky se dá. 
 
           G6        A6 
Přede mnou hvězdy se plouží 
 
  Hm         Ddim 
a Enterprise krouží 
 
              G6 G#6 A6 
nad planetou 
 
      D 
ohroženou. 
 
 
Refrén: 
 
            G6         A6           D 
Tak do toho šlápni, ať vidíš kousek světa 
 
            G6   A6            D 
a nech boží ruku   vesmírem tě vést. 
 
            G6 
Motory naší lodi 
 
A6            D 
  hrajou tiše píseň, 
 
          G6     G#6  A6        G#6 G6  D 
co zažene každou tíseň - tvou nepří-jem-nou. 
 
D         D 
 Je ráno!  Je ráno! 
 
           G6   G#6 A6 
zase další den, mů--žeš si říct, 
 
    G#6 G6 D 
máš za  se-bou. 
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Spock na vrbě 
(textová variace na melodii písničky Hvězda na vrbě) 

 
CZ Kontinuum Star Trek fan klub 

 
Refrén 1: 
 
    C              F 
Viděli jsme jednou v lukách 
 
      C          F 
viset na tý vrbě Spocka 
 
      Dm          B7 
který pevně věřil tomu 
 
     D7            G7 
že nespadne z toho stromu. 
 
 
Refrén 2: 
I když často se nestává 
v logice má chybu 
po hlavě teď dolů padá 
v kalhotech má díru 

 

Voyager 
(textová variace na melodii písničky Batalion) 

 
CZ Kontinuum Star Trek fan klub 

 
Sloka 1: 
 
Am                            C            G     Am Em 
Dříve než se rozední, kapitán k warpu šest povel dá-vá, 
 
Am                        G   Am Em Am 
domu k alfa kvadrantu Voyager za-mí-ří. 
 
Am                         C         G      Am Em 
Všude okolo na něj, číhají Borgové a smrt a zkáza, 
 
Am                     G     Am Em  Am 
do výstřelů z fázerů poplach vy-zvá-ní. 
 
Refrén: 
 
Am        C     G               Am 
Kávu na kuráž a nabít fázerovou banku 
 
              C           G   Am Em Am 
dřív než Borgové naším směrem za-mí-ří. 
 
Am        C     G                   Am 
Kávu na kuráž a připravit si černou schránku, 
 
           C     G  Am Em Am 
autodestrukce už se rozjíždí. 



 20 

Když mě brali do Flotily 
(textová variace na melodii písničky Když mě brali za vojáka) 

 
CZ Kontinuum Star Trek fan klub 

 
Sloka 1: 
 
Am                  C 
Když mě brali do Flotily, 
 
G               C 
stříhali mě dohola. 
 
Dm                Am 
Vypadal jsem jako blbec, 
 
E                F G  C      Am          E7  Am 
jako Picard holala la la la, jako Picard holala. 
 
 
Sloka 2: 
Zavřeli mě do kajuty, 
začali mě mučiti. 
Picard není žádnej debil, 
musel jsem se učiti ti ti, by přestali mě mučiti. 
 
Sloka 3: 
Na samotce po večerce, 
ke zdi jsem se přitulil. 
Vzpomněl jsem si na Deannu, 
pěkně jsem se zapotil til til til, pěkně jsem se zapotil. 
 
Sloka 4: 
Neděste se oči moje, 
ona za to nemohla. 
Taky lásku potřebuje, 
k Worfovi si pomohla la la la, na Rikera se vybodla. 
 
Sloka 5: 
Worf má velkou lesklou šerpu, 
na můstku ho potkala. 
Řek jí, že má zrovna volnou kajutu, 
tak se sbalit nechala la la la, ovládat se přestala. 
 
Sloka 6: 
Co je komu do kadeta, 
když pomluvil velení. 
„Sbohem buď má milá Flotilo!" 
Tohle bylo poslední ní ní ní, co jsem řekl velení. 
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Vlasy samou loknu míval 
(textová variace na melodii písničky Marnivá sestřenice) 

 
Annie 

 
Sloka 1: 
 
A                            E 
Vlasy samou loknu míval, jé, je, je, 
 
                        E7  A 
nikdo se mu neposmíval, jé, je, je, 
 
            A7 
vlasy samou loknu míval, 
 
D          F7 
při česání rád si zpíval, 
 
A          F#             H7  E7  A 
při česání rád si zpíval, jé, jé, jé. 
 
 
Sloka 2: 
Nesuší si vlasy fénem, jé, je, je, 
nýbrž jen tak trikodérem, jé, je, je, 
brzy bude kapitánem, 
vlastní lodě bude pánem, 
vlastní lodě bude pánem, jé, jé, jé. 
 
Sloka 3: 
Na výpravě se Stargezerem, jé, je, je, 
sejmuli ho ručním fejzrem, jé, je, je, 
radiace způsobila, 
že se pleška vytvořila, 
že se pleška vytvořila, jé, jé, jé. 
 
Sloka 4: 
Od té doby nečesá se, jé, je, je, 
a zpívání nemá v lásce jé, je je, 
říkaj o něm že je sexy 
a to za to stojí přeci 
a to za to stojí přeci, jé, jé, jé. 
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Deanna 
(textová variace na melodii písničky Dajána) 

 
Annie 

 
Sloka 1: 
 
C         Am      Dm              G7 
Lidé o ní říkají, že je v chutích nestálá, 
 
C         Am      Dm       G7 
Ona zatím potají, čokoládu ráda má. 
 
C            Am 
Na pohár, co klid ji vzal, 
 
F            G7 
za barem teď čeká dál 
 
C   Am  F    G7   C 
Krásná, hladová Deanna. 
 
 
Sloka 2: 
Replikátor přestal jít, vůbec nejde opravit. 
Jediné co vyjde z něj, je odporný Earl grey. 
Ani Guinan za barem, 
nemá pohár s kakaem. 
Krásná, hladová Deanna. 
 
 
Sloka 3: 
Hladová jde Enterprise, s fejzrem kráčí na můstek, 
Picard bude litovat, svých čajových libůstek. 
Pohár čokoládový, 
poradkyně chce hned mít. 
Krásná, hladová Deanna. 
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Romulanská obroda 
(textová variace na melodii písničky Chodím po Broadwayi) 

 
Trekčundr – Samuel & spol. 

 
Sloka 1: 
 
       D 
Chodím po Naradě vzteky sem a tam (tam a sem), 
 
                              A7 
chodím po Naradě vzteky sem a tam (tam a sem), 
 
       D    D7       G 
chodím po Naradě, po Naradě, 
 
D         A7           D 
po Naradě vzteky sem a tam (tam a sem). 
 
 
Refrén: 
 
D 
 Klingi jou jou jupí jupí jou, (Uiktor) 
 
                         A7 
klingi jou jou jupí jupí jou, (Uiktor, Uiktor) 
 
       D       D7    G 
klingi jou jou jupí, Spock má uši 
 
D            A7          D 
Kirk monokl, Scotty Enterprise. 
 
 
Sloka 2: 
Spocka nedostanu, pomalou loď mám, 
Spocka nedostanu, pomalou loď mám, 
Spocka nedostanu, nedostanu, 
protože já pomalou loď mám. 
 
Refrén 
 
Sloka 3: 
Moji Romulani mají stále pech (stále pech), 
 moji Romulani mají stále pech (stále pech), 
moji Romulani, Romulani, 
Romulani mají stále pech (stále pech). 
 
Refrén 
 
Sloka 4: 
A já pevně věřím, že zas přijde den (přijde den), 
a já pevně věřím, že zas přijde den (přijde den), 
a já pevně věřím, pevně věřím, 
že Romulus bude obnoven (obnoven). 
 
Refrén 
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Kirkovo vyznání 
(textová variace na melodii písničky Valčíček) 

 
Trekčundr – CZ Kontinuum Star Trek fan klub a Trekkies: TNG 

 
Refrén: 
 
      C                      G7 
Tuhle písničku chtěl bych ti Spocku dát, 
 
                        C 
ať ti každej den připomíná, 
 
          C7           F 
[: komus‘ Uhuru vzal a kdo tě má rád, 
 
                    G7     C 
   ať ti každej den připomíná. :] 
 
 
Sloka 1: 
 
C                        G7 
 Kluka jako ty hledám už spoustu let, 
 
                       C 
takový trošku trhlý mý já, 
 
       C7                 F          C 
dej mi ruku, pojď, půjdem šlapat náš svět 
 
                 G7       C    F  C 
i když obrovskou práci to dá. 
 
Refrén 
 
Sloka 2: 
Fakt mi nevadí, že ouška špičatá máš, 
ani já nejsem žádnej ideál. 
Hlavně co uvnitř nosíš a co ukrýváš, 
to je pouto, co vede nás dál. 
 
Refrén 
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Kirkova pomsta 
(textová variace na melodii písničky Tři kříže) 

 
Trekkies: TNG 

 
Sloka 1: 
 
Dm           C               Am 
Dávám sbohem Vulkáncům proklatejm, 
 
        Dm         C    Dm 
který v drápech má Nero sám. 
 
            C        Am 
Bílou přídí USS Enterprise 
 
        Dm       C      Dm  
mířím k planetě, kterou znám. 
 
 
Refrén 1: 
       F         C         Am 
Krásná Risa, toť rekreantů ráj, 
 
     Dm     C    Dm 
samé pití a ženy jen. 
 
       F              C          Am 
Slzy v očích mám, jen na ni pomyslím, 
 
       Dm       C        Dm 
v ruce horgon a na rtech sten. 
 
Sloka 2: 
Já Jim Kirk mám účty se Spockem, 
který krev mi už léta sál! 
Dívku snů mi ten hnusný skřet vzal, 
na planetu z ledu mě hnal. 
 
 
Refrén 2: 
Jen tři léta jsem o Uhuru stál, 
však její srdce jsem nezískal. 
Slzy v očích mám, jen na ni pomyslím, 
tohle Spockovi oplatím! 
 

Sloka 3: 
Montgomery je transportérů král, 
na Enterprise mě vrátil v mžik! 
Tam jsem chvíli Spocka provokoval, 
ten mi za ucho jednu střih! 
 
 
Refrén 3: 
Tím jsem dostal zpět svoje velení, 
však Uhuru jsem nezískal. 
Její srdce dál soucítí se Spockem, 
Q aby ho už konečně vzal! 

 
Coda: 
Dávám sbohem Vulkáncům proklatejm, 
který v drápech má Nero sám. 
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Scottyho lament 
(textová variace na melodii písničky Slavíci z Madridu) 

 
Lyta, Ziina, Xyll, Praotec trekkie, Samuel Thorn  

 
Předehra: 
 
   Am                    Em                     H7                     Em  
[: La la la la la la la, la la la la, la la la, La la la la, la la la, lá  :] 
 
 
Sloka 1: 
 
Em                  H7                     Em 
Vesmír je chladný a krutý, modrá je motorů záře. 
 
                   H7                     Em 
Uniforma jsou moje šaty, konzola svítí do tváře. 
 
                H7                           Em 
Vím, co se bude dít, Jim Kirk se z křesla už zdvíhá. 
 
                     H7                     Em E7 
S klingony budem‘ se bít, jen málo z života zbývá. 
 
 
Refrén 1: 
 
Am                Em 
Enterprise veliká do warpu uniká. 
 
H7                 Em 
Nechte mě do bitvy jít. 
 
Am               Em 
S fázerem u boku chci jít do útoku. 
 
H7              Em 
Nemohu bez toho žít. 
 
 
Sloka 2: 
Ženy jsou zrádně necudný, 
mnohá se v Kirkovi vzhlídla, 
ať v červeným, modrým, či zlatým, 
každá se před ním hned svlíkla. 
 
Dobře ví, co znamená pád 
do nástrah Kirkova klína. 
Spock to nevídá rád, 
Je to však i jeho vina. 
 
Refrén 1 

 
Sloka 3: 
Vesmír je chladný a krutý. 
Klingoni bojují se ctí. 
Chtěli být mými katy. 
Užil jsem si s nimi dosti. 
 
Zmoudřel jsem službou na lodi, 
Tvář mi při vzpomínkách siná. 
A když mě nikdo nevidí, 
Rád si dám sklenici vína. 

 
Refrén 2: 
Žízeň je veliká, služba mi utíká, 
nechte mě příjemně snít. 
Palírna v strojovně, je moje osobně, 
Takže mám navždy, co pít. 
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Tam blízko Delta kvadrantu 
(textová variace na melodii písničky Blízko Little Big Hornu) 

 
CZ Kontinuum Star Trek fan klub 

 
Sloka 1: 
 
    Am  
Tam blízko Delta kvadrantu je Borgů velká zem, 
 
                       Dm 
tam přilétá Janewayová se svým Voyagerem. 
 
Am                        Dm 
Nový shuttle připraven je na zkušební let, 
 
      Am                                   A 
jenom Neelix Katce povídá: „Toho Borga doma nech!“ 
 
 
Refrén: 
 
A                                      E 
Říkal včera Neelix: „Já měl jsem v noci sen, 
 
                                     A 
jak pod Sedmou z Devíti se probořila zem. 
 
                       A7           D 
Implantát je těžký, každý svou váhu má. 
 
     E                    A         Am 
Proč Katka neposlouchá ta slova varovná?“ 
 
 
Sloka 2: 
Pak všechno ztichlo, jenom Sedmá leží pod shuttlem. 
Neelix ten měl zase pravdu, nevydrží zem. 
Rychle volaj‘ do strojovny: „B‘Elanno pojď sem! 
Sedmá nám shuttle rozbíjí, tak šroubovák si vem‘!“ 
 
Refrén 
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Borgská kocábka 
(textová variace na melodii písničky Stará archa) 

 
CZ Kontinuum Star Trek fan klub 

 
Refrén: 
 
          D7              A7      D 
[: Já mám kocábku náram…, náram…, náram…,  
 
                   A7   D 
   kocábku náram…, náramnou. :] 
 
 
Krychle má cíl, krychle má směr, 
 
                       A7    D 
lítáme si po kvadrantu tam a sem. 
 
       D7              A7      D 
[: Já mám kocábku náram…, náram…, náram…,  
 
                   A7   D 
   kocábku náram…, náramnou. :] 
 
 
Sloka 1: 
 
D 
Asimilovali jsme už sedm neděl, 
 
                A7   D 
kocábku náram…, náramnou, 
 
 
Picard nebyl překvapenej, on to věděl, 
 
                A7   D 
kocábku náram…, náramnou. 
 
 
Refrén 
 
 
Sloka 2: 
Locutus a Pátý ze Čtyř jsou jak bratři, 
kocábku náram…, náramnou. 
Na Rikerovi tedy bylo nám to natřít, 
kocábku náram…, náramnou. 
Přišel útok, zničili nám štíty, děla, 
kocábku náram…, náramnou. 
tohle jsi nám, Wille, teda neměl dělat, 
kocábku náram…, náramnou. 
 
Refrén 

Sloka 3: 
Provokovat Borgy to se nevyplatí, 
kocábku náram…, náramnou. 
další federační trosky se tu ztratí, 
kocábku náram…, náramnou. 
Z této písně plyne pro vás poučení, 
kocábku náram…, náramnou. 
Odpor ten je vždycky marný, né že není, 
kocábku náram…, náramnou. 
 
Refrén
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Říkanky pro nejmenší 
(textové variace na různé lidové i jiné říkanky) 

 
Subspace 

 
Šijem, šijem pomaličky... 
 
Šijem, šijem pomaličky, 
košielku i nohavičky. 
A ty Picard ticho seď, 
Uniforma bude hneď! 
 
Teraz pekne poporiadku, 
Skontroluješ si posádku. 
Sem si staň na samý kraj 
Na mostík si pozor daj 
 
Pred misiou dva razy 
Skontroluj si rozkazy. 
Nech členovia posádky, 
Počúvnu ťa do bodky. 
 
Tak Picardik bezvlasý 
Q zas s tebou pohrá si. 
Dilema ťa očakáva, 
Borg, Lore, mliečna 
dráha. 
 
 
Pec nam spadla... 
 
Pec nam spadla,  
pec nam spadla,  
ktože nám ju postaví? 
Scotty ten je na penzii, 
B’Elanna je na Voyagri. 
 
Zavoláme si Wesleyho, 
ten má dobré nápady. 
s Geordim na to hodí 
očko, 
a piecku nám opraví. 
 
Chakotay 
 
Chack – chack- Chackotay, 
Kedy si bol na nočnej? 
Od pondelka do piatku, 
Naháňal som posádku! 
 

Káča 
 
Utíkej Káčo utíkej, 
utíkej, 
letí borg k tobě 
ošklivej, ošklivej. 
 
Káča utíka jak může, jak 
může, 
borg ji dostihnout 
nemůže, nemůže. 
 
A když už k ní Borg 
dorazí, dorazí, 
Káča královnu porazí, 
porazí. 
 
 
Varil Neelix kašičku 
 
Varil Neelix kašičku, 
v maľovanom vandlíčku. 
Katke dal len na lyžičku, 
Tuvokovi na vidličku, 
B’Elanne dal na mištičku, 
Harrymu dal na tanierik 
a Parisovi nič nedal, 
iba ho do baru poslal. 
 
A Paris išiel, išiel, 
išiel, 
až do baru prišiel. 
 
 
Neelix 
 
Ach, ach, ach, 
Neelix spálil hrach; 
Polievka mu vykypela 
Posádka to pretrpela. 
Ach, ach, ach, 
Neelix spálil hrach. 

Nezdravá strava... 
 
Dia, Dia, Diana, 
co to děláš od rána? 
Pořád piješ čokoládu, 
to je zubům na závadu. 
Nejen zubům, taky zadku, 
musíš cvičit na oplátku! 
 
Vždyť já cvičím, 
klouby ničím... 
S Beverley mám sestavu, 
pro překrásnou postavu. 
 
 
Skákal pes 
 
Skákal pes přes průlez, 
přes warpové pole 
Šel za ním kapitán 
Řek: Porthosi k noze! 
 
 
Borg 
 
Ťap - ťap, ťapušky, 
vyšiel si borg na hrušky. 
Nevšimol si vetvičky, 
pretrhal si trubičky. 
Potom spadol do blata, 
kráľovná ho vyláta. 
 
 
Archer 
 
Mladej Archer to je pán, 
na Enterprise kapitán. 
Slouží Hvězdné flotile, 
od pondělí do neděle. 
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Apophisovy trampoty 
(textová variace na melodii písničky Jupí, čerte) 

 
Praotec trekkie 

 
Sloka 1: 
 
D                   G    D 
To bylo na egyptské planetě, 
 
                   A7 
larvy jsem tam pašoval 
 
D                     G            D 
a že jsem byl sám jak ten kůl v plotě, 
 
          A7        D 
se Sha‘re jsem špásoval. 
 
Šel jsem s ní nocí, jak vede stezka 
u naquadahovejch skal, 
než jsem jí stačil říct, že je hezká, 
Teal’c se už na mě hnal. 
 
 
 
Refrén: 
 
         G           D 
Povídá: „Jupí, hade, jdi radši dál!“ 
 
                  A7 
Pak na mě tyčovku vzal, 
 
D                   G        D  
udělal jsem přemet, jak Unas řval, 
 
        A7   D 
do dáli upaloval. 
 
 
Sloka 2: 
To bylo nad zapadlou planetou, 
před Tollány jsem prchal, 
sestřelili můj ha‘tak raketou, 
na všechny jsem nadával. 
 
Zatracenej život, já se vztekal, 
Tollány jsem proklínal, 
když jsem se na zemi vzpamatoval, 
Narim tam s kočičkou stál. 
 
Refrén 

Sloka 3: 
Goa‘ulda tady vyřídí hned, 
než bys napočítal pět, 
předčasně musel jsem přerušit let, 
k Jaffům svým vracím se zpět. 
 
Spěchal jsem k chaapa’ai, svíral pěsti, 
schylovalo se k dešti, 
s týmem svým O‘Neill stál vprostřed cesty, 
zavěřil jsem neštěstí. 
 
Refrén
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SG-1 - Průšvih na obzoru 
(textová variace na melodii písničky Blízko Little Big Hornu) 

 
Praotec trekkie 

 
Sloka 1: 
 
    Am  
Tam na Chulaku za bránou je Goa'uldů (velká) zem. 
 
                               Dm 
Tam přichází plukovník O'Neill se svým mančaftem. 
 
Am                          Dm 
Přesila je však drtivá, tak rychle k bráně blíž. 
 
     Am                             A 
Iris se náhle zavírá a spouští už se mříž. 
 
 
Refrén: 
 
A                                      E 
Říkal včera Hammond, já měl jsem v noci sen, 
 
                             A 
že po týmu SG-1 slehla už se zem. 
 
                       A7            D 
Apophis prý je mocný a spoustu Jaffů má, 
 
     E                      A         Am 
proč O'Neill neposlouchá ta slova varovná. 
 
 
Sloka 2: 
Pak všechno ztichlo, špión Tok'rů prochází krajem. 
Martouf teď musí SG-1 dostat z lochu ven. 
Pozemšťané zkroušení i Teal'c mizí v dál. 
Na Zemi jim to vytmaví - samotný generál. 
 
Refrén: 
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Tau’ri - Osina v 'miktě' 
aneb Další průšvih na obzoru 

(textová variace na melodii písničky Okoř) 
 

Praotec trekkie 
 
Sloka 1: 
 
D                                   A7              D 
Dlouho byla brána v písku zakopána, profesor ji objevil. 
 
D                                      A7                 D 
Dlouho nad ní bádal, teď ji má armáda, pak se výzkum zastavil. 
 
G                 D          E                  A7 
Daniel však nápis rozluštil, k hvězdám cestu otevřel. 
 
D                                A7                D 
Na Abydos došli, Egypťany našli, Ra však na ně zanevřel. 
 
 
Refrén: 
 
D                    A7 
Na světech za bránou Goa'uldi tam zavládnou, 
 
D         A7          D 
v galaxii velkou říši maj’. 
 
D                   A7 
Jaffové slouží jim, potíže má SG-tým, 
 
D         A7            D 
hostitele z nich teď udělaj’. 
 
G                  D 
Asgardi však náhle přiletí 
 
E          A7 
s lodí velikou. 
 
D               A7 
Paprsek zazáří, stráže se vypaří, 
 
D          A7 
pozemšťané domů bránou jdou. 
 
 
Sloka 2: 
Jednoho dne zrána roznesla se zpráva, 
že je brána zavřená. 
Sokar pikle kuje, Tau'ri likviduje, 
prý mu lidstvo sloužit má. 
Samantha teď musí zas jeden udělátor postavit. 
Hammond z toho šílí, jak za malou chvíli 
mají Zemi zachránit. 
 
Refrén 
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Apophisův poslední boj  
(textová variace na melodii písničky Už se ten tálínskej rybník nahání) 

 
Vera 

Sloka 1: 
 
    D 
[: "Proč se ten ha'tak tak divně naklání?!"  
 
G       D          E        A7 
Apophis se vzteká, marně se brání. :] 
 
   D               A7  G                D 
[: Řízení nemá v moci, zhyne tu bez pomoci. :] 
 
Sloka 2: 
[: "Replikátoři jsou maličký mršky... 
Nesnáším ty jejich plechový držky! :] 
[: Ha'tak můj zamořili, pěkně mi zavařili." :] 
 
Sloka 3: 
[: "Na Delmak teď ha'tak tvrdě dopadne, 
při tomhle přistání život můj zvadne. :] 
[: I když jsem hadím bohem, teď musím dát všem sbohem." :]  

 

 
Apophis a Teal'c  

(textová variace na melodii písničky Ach synku, synku) 
 

Vera 
 
Sloka 1: 
 
C                  Dm     G7 
Ach, Jaffo, Jaffo, zradil ty jsi. 
 
C 
Ach, Jaffo, Jaffo, zradil ty jsi. 
  
Dm               G7 
Prvním mým mužem býval's kdysi. 
 
C                G7         C 
Prvním mým mužem býval's kdysi. 
 
Sloka 2: 
[: Býval jsem, býval, to je dávno. :] 
[: Bohem ty falešným jsi však, kámo. :] 
 
Sloka 3: 
[: Nejsem, já nejsem, shol'vo zrádný. :] 
[: Nemáš ty ke mně respekt žádný. :] 
 
Sloka 4: 
[: Respekt, jó, respekt, k čemu, plaze? :] 
[: Dlouho už nebudeš žít si blaze. :]  
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O'Neill opět v průšvihu  
(textová variace na melodii písničky Severní vítr) 

 
Vera 

 
Sloka 1: 
 
    D                    Hm 
Tam v hvězdný tý dáli já ležím u brány, 
 
     G                D 
jsem raněný, sám, opuštěn. 
 
                   Hm 
Kanan ten zmizel a v tom je ta svízel. 
 
     G          A7          D 
Holt nemám dnes zrovna svůj den. 
 
 
Refrén: 
 
           D7     G     D                A7 
Baal vůbec nebývá milý, počítej Hammonde s tím, 
 
D        D7      G              D    A7   D 
pokud já nenajdu síly, možná se domů nevrátím. 
 
 
Sloka 2: 
Jen Jaffové kolem, já opět byl volem, 
že Tok'rům jsem zas uvěřil. 
Kanan si zmizí – toť charakter ryzí. 
Proč já bloud jen jsem mu věřil? 
 
Refrén 
 
Sloka 3: 
Já byl jsem fakt blázen, teď vězněm jsem rázem, 
mně nezbývá než jenom klít. 
Baal něco mi chystá a já dozajista 
teď nebudu dlouho mít klid. 
 
Refrén 
 
Sloka 4: 
Chce něco moc vědět a já musím hledět 
on aby se nic nedomák. 
Ten rozhovor s Baalem jsem nepřežil málem, 
mě oživil však sarkofág. 
 
Refrén: 
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Apophisova pátrací akce  
(textová variace na melodii písničky Co je to láska) 

 
Vera 

 
Sloka 1: 
 
D                D               G      G 
  Z cizích světů   přiletěl jsem k vám, 
 
D               D              G    G 
  Apophis jsem,   hada v hlavě mám. 
 
         Em           A 
Pro svou družku Amaunet 
 
    Em              A 
hostitelku hledám teď. 
 
         D     G   A        D 
To je ta láska,    to je ta láska.  
 
 
V galaxii všude pátral jsem, 
po kráskách se ale slehla zem. 
Vhodnou dívku hledám dál, 
abych moh’ být její král. 
Kde je ta kráska, kde je ta kráska?  
 
 
Refrén: 
 
Hm             F#m    G            Hm 
  Kde se dívka ukrývá  a kam chodí spát? 
 
D            G          D      D 
  Nedočká se má Amaunet snad? 
 
     Hm         F#m          G           Hm 
Však hostitelku najít jí, to nesnadný je cíl. 
 
D            G            A 
  Nerad bych Amaunet rozčílil.  
 
D             D            G    G 
  Miluju svou   družku Amaunet, 
 
D                 D               G 
  někdy však bych   praštil já ji hned. 
 
G         Em        A 
  Všechny dívky odmítá, 
 
Em                 A 
jí nelíběj se, namítá. 
 
        D       G  A       D        G  A       D 
Má hadí kráska,    má hadí kráska,     má hadí kráska...  
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Kinsey - Jackův oblíbenec dne  
(textová variace na melodii písničky Jasná zpráva) 

 
Vera 

Předehra: 
 
[: G Em C D Am C G :] 
 
 
Sloka 1: 
 
G                              Em              C         D 
  Skončili jsme, jasná zpráva,   hvězdná brána nepremává dál, 
 
Am              C          G 
  slizoun Kinsey nám ji zakázal. 
 
G                          Em             C              D 
  Zavřeli ji před úsvitem,   nyní bloumám prázdným bytem sám, 
 
Am          C           G 
  Kinseyho já velmi nerad mám. 
 
 
Refrén: 
 
Em              Hm            Em               Hm 
  Hvězdná brána   je náš cíl,   tak nám prachy dej, 
 
Em            G           D 
  neříkej, že máme prostě smůlu. 
 
Em             Hm              Em           Hm 
  Goa’uldi, Ti   hrozbou jsou,   tak to vydýchej, 
 
Em             G              D              Am             D 
  než skončíme všichni bradou vzhůru, bradou vzhůru, prostě vzhůru. 
 
 
Sloka 2: 
Kinsey další prachy nedá, finance se těžko hledaj prý, 
přesto nevím, jestli sním či bdím. To snad ani pravda není, 
Kinsey přijde, všechno změní nám, já mu asi něco udělám. 
 
Refrén: 
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Jack a Kinsey - přátelství pokračuje  
(textová variace na melodii písničky Okolo Hradce) 

 
Vera 

 
Sloka 1: 
 
D                                 
Tam ve svý vilce ve volný chvilce 
 
E            A7 
Kinsey pikle kuje, zas kuje.  
 
   D       G             
[: Prezidentem chce být. 
 
   A7      D         
   Na lidi hodný být 
 
          A7   D 
   médiím slibuje. :] 
 
 
Sloka 2: 
Můj milý Kinsey, nech si ty finty,  
nehledej příznivce, příznivce.  
 
[: Volit tě nebudu,  
   děláš jen ostudu,  
   lidi máš za blbce. :] 
 
 
Sloka 3: 
NID v hrsti, ve všem máš prsty, 
do všeho strkáš nos, strkáš nos. 
 
[: Intriky ty spřádáš, 
   s Hammondem se hádáš.  
   Mám toho vážně dost! :] 
 
 
Sloka 4: 
Za Thorem zajdu, planetu najdu -  
pro tebe bydlení, bydlení.  
 
[: Ještě, že je tu Thor,  
   asgardský šedý tvor,  
  ten nikdy nelení. :] 
 
¨ 
Sloka 5: 
Doprava zdarma! Není to terno?  
Navždy tam budeš žít, budeš žít.  
 
[: Planetu vzdálenou,  
   bez spojení s bránou.  
   Bude od tebe klid... :] 
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Senátor Kinsey 
aneb pošetilost mocných  

(textová variace na melodii písničky Zvonky štěstí) 
 

Vera 
 
Předehra: 
 
[: F V Dm7 G7 C :] 
 
Sloka 1: 
 
F      C                        G 
Prudím rád a je to na mně velmi znát, 
 
       Am    F                  C 
prudím rád a dělal jsem to mnohokrát. 
 
       F                        C 
Mocný jsem a okolí to dávám znát, 
 
     G      G7             C 
intrikuju a Hammonda nemám rád.  
 
 
Sloka 2: 
Intriky jsou to, co vážně miluju, 
mocným být já od toho si slibuju. 
Častokrát, když kongresmani šli už spát, 
já pikle kul jsem, vždyť bráně velel bych tak rád.  
 
 
Sloka 3: 
Chválím rád sám sebe, vždyť tak chytrý jsem, 
chválím rád, jsem prostě super kongresman. 
Častokrát já snil svůj velmi krásný sen, 
konečně jak skoncoval jsem s O’Neillem.  



39 

Červený telefon  
(textová variace na melodii písničky Pohoda (od skupiny Kabát)) 

 
Vera 

 
Sloka 1: 
 
Em              Hm 
  Do SGC Kinsey přichází,  
 
Em                      Hm 
  špatná pověst vždy ho předchází.  
 
Em             D       Am 
  To je smůla, Georgi, podívej!  
 
Em                   Hm 
  Na kontrolu přijel zase k nám,  
 
Em                    Hm 
  hvězdný bráně velet chtěl by sám.  
 
Em             D       Am 
  Velká smůla, Georgi, podívej!  
 
 
Refrén: 
 
C                      G 
  Když se u nás Kinsey objeví,  
 
       Dm              Am 
tak aroganci on rychle projeví.  
 
        C           G          Am 
Přináší hloupý novinky a blbej plán. 
 
C                   G 
  Velení jak předat bych mu měl,  
 
          Dm                 Am 
tak tohle chlapec fakt pěkně vymyslel.  
 
             C                G 
Ten když sem vejde, radost mě přejde,  
 
         Hm 
a nejsem sám.  
 
 
Sloka 2: 
Georgi, zvedni už ten telefon,  
vykašli se přitom na bonton.  
Prezidenta rychle zavolej.  
Telefon ten pěkně červenej,  
Kinsey bude vzteky zelenej.  
Po tomhle ho nikdy nezvolej.  

 
Refrén 
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Jackova oběť při navazování kontaktu 
s novým světem  

(textová variace na melodii písničky Když jsem já šel tou putimskou bránou) 
 

Vera 
 
Sloka 1: 
 
C 
Když jsem já chtěl projít bránou domů, 
 
Dm          G7  
adresu jsem potřeboval k tomu.  
 
C                    F 
Domů na Zem já chtěl jít,  
 
G7                 C 
na čas klídek zase mít. 
 
 
Sloka 2: 
Adresu jsem ale pozapomněl. 
Snad jsem na tý misi nezpitoměl? 
Adresu bych zadal rád,  
pomůže mi můj tým snad. 
 
Sloka 3: 
Zbytek týmu na mě divně civí, 
Daniel, Sam i Teal’c se diví. 
Adresu Jack zapomněl, 
že by nám fakt zpitoměl? 
 
Sloka 4: 
Co mám dělat, týme ty můj milý? 
Po tý misi nejsem způsobilý. 
Neměl jsem ten dryják pít, 
mohl bych teď paměť mít. 
 
Sloka 5: 
Já chci svoji paměť zase zpátky. 
Musím projít kulatými vrátky - 
na Zem projít tou bránou. 
Janet je mou záchranou. 
 

Sloka 6: 
Fraiserová se hned do práce pouští,  
humor ten ji nikdy neopouští. 
Hammond také přisedá 
a náladu pozvedá. 
 
Sloka 7: 
Jacku vy jste oběť protokolu,  
s náčelníkem popili jste spolu. 
Spojenectví začíná, 
vy jste vlastně hrdina. 
 
Sloka 8: 
Další svět je spojencem teď naším 
a to vše je zásluhou jen vaší. 
Bolest hlavy pomine, 
odměna vás nemine. 
 
Sloka 9: 
Paměť se vám brzy zase spraví  
a budete opět zcela zdravý. 
Kocovina pomine, 
metál ten vás nemine.  
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Léčka aneb O’Neill v průšvihu  
(textová variace na melodii písničky Rodné údolí) 

 
Vera 

 
Sloka 1: 
 
      D 
Cesta má přede mnou náhle mizí, 
 
                      A7 
Jaffové z lesa se vyrojí. 
 
       D         D7           G 
Dostal jsem tyčovkou, jsem tu cizí, 
 
      D      A7         D 
kolem mě smyčku už stahují.  
 
 
Refrén 1: 
 
         D              G 
Já volám k zbytku týmu, k zbytku týmu: 
 
D           A7          D 
Stáhněte se rychle do polí! 
 
         D              G 
Já volám k zbytku týmu, k zbytku týmu: 
 
D            A7         D 
Schovejte se někde v okolí!  
 
 
Sloka 2: 
Apophis přichystal na nás léčku  
a my se do ní pak chytili.  
Hammond ten čeká nás v SGCéčku, 
vrátit měl se můj tým za chvíli.  
 
Refrén 2: 
Daniel, Sam a Teal’c, Sam a Teal’c  
k hvězdný bráně rychle spěchají.  
Daniel, Sam a Teal’c, Sam a Teal’c  
posily hned přivést hodlají.  
 

Sloka 3: 
Pomalu už se mi zrak můj kalí,  
mlha se přede mnou prostírá.  
Najednou slyším však z velké dáli,  
brána jak hlučně se otvírá.  
 
Refrén 3: 
Posily dorazily, dorazily,  
Jaffové to mají spočtený.  
Posily dorazily, dorazily,  
Apophis nebude nadšený.  
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Zlý sen  
(textová variace na melodii písničky Lásko má, já stůňu (Noc na Karlštejně)) 

 
Vera 

 
Sloka 1: 
 
    Am            Em 
Já, ač mám spánek bezesný, 
 
    D     E      Am 
mně včera sen se zdál. 
 
   Am             Em 
Že přišel za mnou Jack O’Neill, 
 
   D   E    F 
do S-G-C mě vzal.  
 
 
Refrén (2x, poslední akord se liší): 
 
G     C             G 
Řekl, projdem spolu bránou 
 
      Dm         Am 
na planetu vzdálenou. 
 
       C7              F 
Tam se setkáš s jednou dámou, 
 
     C      G      E 
jež Anise i Freyou zvou.  

G     C             G 
Řekl, projdem spolu bránou 
 
      Dm         Am 
na planetu vzdálenou. 
 
       C7              F 
Tam se setkáš s jednou dámou, 
 
     C      G      C 
jež Anise i Freyou zvou.  

 
 
 
 
 
Sloka 2: 
Vím, že ten sen podivný 
pokračoval potom dál. 
Tok’rové mě chytili, 
já se hostitelem stal.  
 
Refrén 2: 
[: Řekl jsem jim: to není fér, 
   hada v hlavě nechci mít! 
   Nebuďte jak Goa’uldi, 
   nechte si to rozmluvit! :] 
 

Sloka 3: 
Já to vím, řekla mi Freya. 
ale, hochu, smůlu máš. 
Selmak hledá hostitele, 
neměl’s chodit na Vorash!  
 
Refrén 3: 
[: Vzbudil jsem se propocený 
   před zapnutým videem. 
   Žádný horor však to není, 
   sledoval jsem Stargate jen. :] 



43 

Chotěboř volá  
(textová variace na melodii písničky Rodné údolí) 

 
Vera 

 
SG sloka: 
 
      D 
Cesta má přede mnou náhle mizí, 
 
                        A7 
Chotěboř kolem se prostírá. 
 
          D              D7      G 
"Vrátkař" jsem, Stargate mi není cizí, 
 
        D     A7         D 
Gatecon mi brány své otvírá. 
 
 
 
SG refrén: 
 
       D           G 
Fandové přijíždějí, přijíždějí, 
 
 D            A7           D 
"vrátkaři" se v městě štosujou. 
 
       D           G 
Fandové přijíždějí, přijíždějí, 
 
D         A7           D 
k Junioru všichni směřujou.  
 
 
ST sloka: 
Cesta má přede mnou náhle mizí, 
Chotěboř kolem se prostírá. 
Trekkie jsem, Star Trek mi není cizí, 
Avalcon brány své otvírá. 
 
ST Refrén: 
Fandové přijíždějí, přijíždějí, 
trekisti se v městě štosujou. 
Fandové přijíždějí, přijíždějí, 
k Junioru všichni směřujou.  
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