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E                                    G#mi  
Tam kde leží víska Knovíz, stál kdysi hrad Kodřice 
F#                                       H  
A v něm bydlel hradní pán, co bohatý byl velice 
E        H        A      H      E     H     A     H  
Zlato, stříbro, drahokamy a ostatní poklady 
E                 G#mi                  F#                H         
Ukrýval v podzemních sklepích, hluboko pod základy 
                          A               H                E      A     H   E 
Aby je nikdo nenašel … (poklady) kodřické poklady… 
 
Však doba byla nahnutá, vypukla válka záhy 
Pán musel odjet bojovat za své svobodné stavy 
V bitvě pad´ i s družinou, jeho lid byl poroben 
Hrad vypálen a vydrancován a do základů rozbořen 
Však poklady tam zůstaly … (poklady) kodřické poklady… 
 
Za pár set let přemýšleli tři mládenci z Knovíze 
Co by asi měli dělat, aby měli peníze 
Tu jeden vzpomněl na poklad, vždyť za noci pašijový 
Se otevírá tajný vchod do kodřického sklepení 
A tam jsou poklady nevyčíslitelné ceny … (poklady) kodřické poklady… 
 
Marně v místě trosek hradu hledali ten tajný vchod 
Až pak jeden kolemjdoucí náramně jim přišel vhod 
On totiž odvalil balvan, rozsvítil kahan a zval je do chodeb dál 
Když šli notnou chvíli dolů, tu se náhle rozchechtal 
Tak vy prý chcete poklady … (poklady) kodřické poklady… 
 
Kahanec zhasl, průvodce zmizel a vše pohltila tma 
Pak chlapci s hrůzou zjistili, že zůstali tu jenom dva – a kde je Müller? 
Tápali ve tmě, než ven vylezli, klopýtali a volali 
Třetího svého kamaráda už nikdy nespatřili 
A ani hradní poklady … (poklady) kodřické poklady… 
 
Nikdo nezjistil, kam se ztratil, o průvodci jsou však dohady 
Že to byl ďábel, který v podzemí hlídá si tady ty své poklady 
Dodnes v těch místech se v letních nocích objevuje znamení 
Modravé plaménky čistící zlato v místech podzemních sklepení 
Tam co leží poklady, (poklady) tak tam zmizel Müller (poklady)   
Kde zmizel Müller, (poklady) tak tam jsou poklady (poklady)   
 
Kodřické poklady… (poklady) kodřické poklady… 
 
 


