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1. Muži, co vás znám, máte za mnou stát, 

a i když jsem prudká, přesto mě milovat. 
Když na rande se zpozdím, to se smí 
Vy, buďte vždy přesní! 

 
2. Muži, co vás znám, chvalte šaty mé, 

 když těsné mi jsou, tak budou sražené. 
 A všechno, co udělám, to je správně jen, 
i když nemám právě svůj den. 

 
V: Když si vymýšlím, 

smíříte se s tím. 
Víte, co říkat dál: 
Jé (jé), jé (jé), jé, jsi roztomilá! 

 
R: Muži, co vás znám, k řádu nabádám: 

Naučte se hřát mě, cpát mě, znát mě líp než já. 
 Kde je muž, co zná, jak to chodívá? 
Měl by to být srdečný, statečný, výřečný, báječný pán. 
Muži, co vás znám… 

 
3. Jo, muži, co vás znám, nesmíte souhlasit, 

když řeknu, že támhleta holka vypadá líp. 
A když jídlo spálím, že se nedá žrát, 
jen říkejte: „Mmm, takhle to mám rád. Jé!“ 

 
V: Když si vymýšlím, 

smíříte se s tím. 
 Víte, co říkat dál: 
Jé (jé), jé (jé), jé, jsi roztomilá! 

 
R: Muži, co vás znám, k řádu nabádám: 

Naučte se hřát mě, cpát mě, znát mě líp než já. 
 Kde je muž, co zná, jak to chodívá? 
Měl by to být srdečný, statečný, výřečný, báječný pán. 
Muži, co vás znám… 

 
Ať poslouchám: „Jé (jé), jé (jé), jé… 
Jsi roztomilá!“ 
Muži mí, muži mí, muži mí… 

 
R: Muži, co vás znám, k řádu nabádám: 

Naučte se hřát mě, cpát mě, znát mě líp než já. 
 Kde je muž, co zná, jak to chodívá? 
Měl by to být srdečný, statečný, výřečný, báječný pán. 
Muži, co vás znám! 



 
S1: Třeste hrudí svou… s velkou vervou! 

Kop, toč, dup, dup a pak skok, 
ruce v bok, krok sun krok, 
ať se vám od bot kouří a nohy se bouří! 

 
Tempo držte, dokud vám zbývá sil, válet dál. 
A kdo sedí v koutě? Váš je sál! 
Raz dva, tři dva, levá dva, levá! 

 


