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Psí píseň - původní text

Desgrezova psí píseň

Když mám náladu pod psa
můj pes udělá hopsa

Desgrez: Když mám náladu pod psa
můj pes udělá hopsa

(Když mám náladu pod psa)
(můj pes udělá hopsa)

Sbor strážných: Když má náladu pod psa
Sorbonne udělá hopsa

A hned se žije líp
můj pes je samý vtip
můj pes je samý vtip

D: A hned se žije líp
je o zločince míň
je o zločince míň!

(A hned se žije líp)
(můj pes je samý vtip)
(můj pes je samý vtip)

Sbor: A hned se žije líp
je o zločince míň
je o zločince míň

Když po starostech denních
dá mi do dlaně čenich

D: Když po starostech denních
dá do dlaně mi čenich

(Když po starostech denních)
(dá mi do dlaně čenich)

Sbor: Když po starostech denních
dá do dlaně mu čenich

Jó to se mi to spí
jsem pod ochranou psí
jsem pod ochranou psí

D: Jó, to si Paříž spí
je pod ochranou psí
je pod ochranou psí

(Jó to se mi to spí)
(jsem pod ochranou psí)
(jsem pod ochranou psí)

Sbor: Jó, to si Paříž spí
je pod ochranou psí
je pod ochranou psí

Když tě Voříšku
hladím po bříšku
ty jsi šťastný jako blecha
co máš v kožíšku

D: Když tě dogo má
drbu na bříšku
jsi šťastnější než žena
co mám v pelíšku

Člověk má psa rád
že je kamarád
že má smysl pro psí kusy
že si umí hrát

D + sbor: Polda má psa rád
že je kamarád
dáví zločince jak husy
a dělá to rád

Když se narodí feně
malé chlupaté štěně

D: Když Fanka Nosnice dá
dalšího sirotka

(Když se narodí feně)
(malé chlupaté štěně)

Sbor: Když Fanka Nosnice dá
dalšího sirotka

Tak rozjasnětě líc
je o přítele víc
je o přítele víc

D: Já rozjasním svou líc
je o zločince víc
je o zločince víc

(Tak rozjasnětě líc)
(je o přítele víc)
(je o přítele víc)

Sbor: On rozjasní svou líc
je o zločince víc
je o zločince víc

