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CHOVATELSKÁ 
 

Gmi               F 

1. Ara be, ara be, ara be, ara be, ara bez peří nepoletí,  
         B   D 

to přece dobře ví, to přece dobře ví, každičké ze všech malých dětí.  

Stali na, stali na, stali na, stali na, stali na bidýlku tam čtyři,  

asi se nemoci, asi se nemoci i mezi ptáky rychle šíří.  

Musli má, musli má, musli má, musli má, musli má raději než nesquik,  

Však ani s nesquikem, však ani s nesquikem, ještě si ani jednou nekvik.  

Šári já, Šári já, Šári já, Šári já, Šári já mám z nich nejraději,  

nejlíp se srovnává, nejlíp se srovnává, se svou péřovou beznadějí.  

 

             Cmi Gmi         D 

R: A lach a lach a lachtan je též prý společenský,  

          Cmi          Gmi     D           Gmi 

ze šťastných zvířat je mi štěstím do breku.  

            Cmi  Gmi               D         Gmi 

Na chovatelských stránkách mám už léta účet členský,  

          Cmi        Gmi               D     Gmi 

za záchranu všech se online modlím na Macu.  

 

2. I slámu, i slámu, i slámu, i slámu, i slámu dávám jim do klece,  

vždyť to se rozumí, vždyť to se rozumí, aby kam kadit měli přece.  

Z mediny, z mediny, z mediny, z mediny, z mediny diplom sic mám taky,  

však stejně netuším, však stejně netuším, jak léčit tyhle holé ptáky.  

Moh´ a med, moh´ a med, moh´ a med, moh´ a med, moh´ a med stejně jsem jim 

nedal,  

i když je léčivý, i když je léčivý, jak jsem na internetu hledal.  

Pro roky, pro roky, pro roky, pro roky, pro roky chcíply mi už kdysi,  

dnes chovám proto jen, dnes chovám proto jen, bílé laboratorní krysy.  

 

 

R: A lach a lach a lachtan je též prý společenský,  

 ze šťastných zvířat je mi štěstím do breku.  

 Na chovatelských stránkách mám už léta účet členský,  

 za záchranu všech se online modlím na Macu.  


