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SLOOP JOHN B. 
Jak píše jeden fanoušek Beach Boys: Vytáhl hlavní plachtu a shání kapitána na břehu. Není divu, že chce 

domů, když má plné plachty a nemá kapitána. Ostatně v Nassau Town žije Viktor Kožený. 

 

We come on the sloop john b; My grandfather 
and me; Around nassau town we did roam. 
Drinking all night; Got into a fight; Well I feel so 
broke up; I want to go home 

 

So hoist up the john bs sail; See how the 
mainsail sets; Call for the captain ashore; Let 
me go home, let me go home; I wanna go home, 
yeah yeah; Well I feel so broke up. I wanna go 
home. 

 

The first mate he got drunk; And broke in the 
capns trunk; The constable had to come and 
take him away. Sheriff John Stone; Why dont 
you leave me alone, yeah yeah; Well I feel so 
broke up I wanna go home 

 

So hoist up the john bs sail; See how the 
mainsail sets; Call for the captain ashore. Let 
me go home, let me go home; I wanna go home, 
let me go home. Why dont you let me go home; 
(hoist up the john bs sail); Hoist up the john b.  
feel so broke up I wanna go home; Let me go 
home 

 

The poor cook he caught the fits; And threw 
away all my grits; And then he took and he ate up 

all of my corn. Let me go home; Why dont they 
let me go home; This is the worst trip Ive ever 
been on 

 

So hoist up the john bs sail; See how the 
mainsail sets; Call for the captain ashore. Let 
me go home, let me go home; I wanna go home, 
let me go home; Why dont you let me go home 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/Q3Jrakl2MGw 

 

 

 

Přijeli jsme na šalupě John B.; Můj děda a já; 
Toulali jsme se po městě Nassau; Pili jsme 
celou noc; Dostali jsme se do rvačky; No cítím 
se zchátralý; Chci jít domů 

 

Tak vytáhni plachtu Johnna B.; Vidím jak se 
hlavní plachta zvedá; Vyzvěte kapitána na 
břehu; Nech mě jít domů, nech mě jít domů; 
Chci jít domů, jo, jo; No cítím se zchátralý; Chci 
jít domů 

 

První důstojník se opil; A naboural kapitánovo 
auto; Policista musel přijít a vzít ho pryč; Šerife 
Johne Stone; Proč mě nenecháš o samotě, jo, 
jo; Cítím se zchátralý Chci jít domů 

 

Tak zvedni nahoru plachtu Johnyho B; Vidím 
jak se hlavní plachta zvedá; Vyzvěte kapitána 
na břehu; Nech mě jít domů, nech mě jít domů; 
Chci jít domů, Nech mě jít domů; Proč mě 
nenecháš jít domů; (zvedni nahoru plachtu 
johnyho b); Zvedni nahoru johnyho b; Cítím se 

tak zchátralý Chci jít domů; Nech mě jít domů 

 

Chudáka kuchaře chytil záchvat; Vyhazuje mé 
krupky; A pak vzal a snědl všechny moje corn 
flaky; Vezmi mě domů; Proč mě nevezmou 
domů; Tohle je nejhorší cesta na které jsem kdy 
byl. 

 

Tak zvedni nahoru plachtu Johnyho B; Vidím 
jak se hlavní plachta zvedá; Vyzvěte kapitána 
na břehu; Nech mě jít domů, nech mě jít domů; 
Chci jít domů, Nech mě jít domů; Proč mě 
nenecháš jít domů; 

https://youtu.be/Q3Jrakl2MGw 
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