
Láďa jede lodí    (Ivan Mládek)  
 
C                               G7 

1. Láďa jede lodí, tou lodí výletní, 
  C                    Ami     Dmi  G7      C  G7 
k Lídě, co s ní chodí, zkrátka Láďa jede k ní. 
C                                    G7 
Jestli sebou hodí ten parník výletní,   
C               Ami   Dmi   G7     C 
Lída bude překvapena, že je Láďa s ní. 
 

       E7                      Ami  
Ref: Tam v podpalubí topič přikládá, 
 D7                    G7 
 na lodi je skvělá nálada. 
          C     G7    C             G7     C  G7 
 A celý kraj, kraj, kraj, to cítí že je máj, 
 C               Ami  Dmi    G7   C  G7 
 Láďa Lídu překvapí a pak si pusu daj. 
          C                                   G7 
 a celý kraj, kraj, kraj, to cítí že je máj, 
 C               Ami  Dmi    G7   C 
 Láďa Lídu překvapí a pak si pusu daj. 
 

C                               G7 
2. Lída jede lodí, tou lodí výletní, 

C                    Ami Dmi     G7     C  G7 

k tomu, co s ní chodí, ale ten zas jede k ní. 
C                                     G7 
A tak vlastní vinou dvě srdce dychtivá 
C                   Ami Dmi    G7   C 
nešťastně se minou, inu tak to chodívá. 
     

Ref: Tam v podpalubí topič přikládá, 
 na lodi je skvělá nálada. 
 A celý kraj, kraj, kraj, to cítí že je máj, 
 Láďa Lídu vyhledá a pak si pusu daj. 
 a celý kraj, kraj, kraj, to cítí že je máj, 
 Láďa Lídu vyhledá a pak si pusu daj. 
 

Mezihra (jako sloka)  
 

Ref: V podpalubí topič přikládá... 
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