
Ahoj milí zpěváci, 
 
Tento týden vás čeká jenom jedna písnička a to z pohádky. 
Bude to příprava pro malé piňdi ze školky /dobročinná akce pro pí Borhyovou 
nebo Pergnerovou/. 
 
A VŠE NEJ KE DNI DĚTÍ                                                    
 
CO DĚLÁ PRINCEZNA 

 
Mám čekat na prince, na bílém koni                děvčata 
snoubencům v peřince na svatbu zvoní 
chci cestou klikatou jít do neznáma 
a toho pravého si vyberu sama 
třeba si nabít nos i to mě láká 
než prince troubu mít to radši draka 
 
A stejně najdu, tě princi můj blázne              společně 
hledat je lepší než mít srdce prázdné 
a stejně najdu tě a stejně najdu tě, princi můj blázne, princi můj blázne  D,K střídavě 
hledat je lepší, hledat je lepší, než mít srdce prázdné,  
a stejně najdu, tě princi můj blázne 
hledat je lepší než mít srdce prázdné             společně 
 
Princezna z pohádky ve zlatý kleci              kluci 
nevidí neslyší tisíce věcí 
střevíčky z hedvábí k holce se nehodí 
co dělá princezna prostě je zahodí 
 polem i loukama pobíhá bosa 
 pichlavý strniště studená rosa 
to není, pro ty, co v brokátu vládnou 
z úsměvů loutek srdce jim chladnou 
 
do lesa s korunkou na hlavě nechodím        děvčata 
pro tuhle roli se vážně moc nehodím 
najdu tě, najdu tě princi můj blázne 
hledat je lepší než mít srdce prázdné 
                                                 
                                                                      D,K střídavě                          
do lesa s korunkou, do lesa s korunkou na hlavě nechodím, na hlavě nechodím  
pro tuhle roli se, pro tuhle roli vážně moc nehodím, 
najdu, tě najdu tě, najdu tě, najdu tě, princi můj blázne, princi můj blázne 
hledat je lepší, hledat je lepší, než mít srdce prázdné,  
 
najdu tě, najdu tě, princi můj blázne            společně 
hledat je lepší, než mít srdce prázdné 
najdu tě najdu tě princi můj blázne 
hledat je lepší než mít srdce prázdné 
 
                                                               D,K střídavě 
do lesa s korunkou, do lesa s korunkou na hlavě nechodím, na hlavě nechodím 
pro tuhle roli se, pro tuhle roli se vážně moc nehodím 
/:najdu tě, najdu tě, najdu tě, najdu tě, princi můj blázne, princi můj blázne 
hledat je lepší než mít srdce prázdné:/ 


