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Ebenový hole  Kabát 

Intro: [A](H) 

 

  A H                 F G        E F# 

1.Pili jsme hodně moc celej den, celou noc 

  A H                 F G      E F#        A H 

  od pátku do pondělí to partu tak ňák zocelí 

 

2.Byl tam Bill, byl tam Gott a s ním kdejakej hotentot 

  byl tam Péťa Bende ten prej už s náma nikdy nikam nende 

 

   B C                    F G 

Rf:Pak tam vlítli Ebeni a v rukou měli hole 

      G# B                   D# F  

   mlátili nás do holení, to bolelo ty vole 

   B C                    F G 

   a my hrůzou zpocený, jako májovej průvod 

   G# B                   D# F 

   do dneška to nevíme, jakej že měli důvod 

 

3.Pili jsme hodně moc celej den, celou noc 

  teď mi došla múza no prostě pili jsme až hrůza 

 

4.Někdy kolem půl pátý sundali kravaty 

  lačnili po krvi a nebylo to poprvý 

 

Rf:... 

 

    A H                       

Rec:Někdy to trochu přeženem a pak to nejde vrátit 

    viz ta kauza s Ebenem navždy nám budou platit 

    A naše zpráva tisková co se tý kauzy týče 

    o nic nešlo prosím vás měli jen delší tyče 

 

Rf: 

 

Solo: [B](C), [F](G), [G#](B), [D#](F) 
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Romantik  Rybičky 48 
 
  C                 G            B  
1.Proč líbám dívku na rtíky, jež jemné jsou jak růže,  
  C                 G            B            F  
  proč nelíbám jí na prdel, když stejná to je kůže.  
  C             G        D  
  Jenže já jsem romantik, tak jinak to nejde.  
   
               C          G               B          F  
Rf:Jenže mě to nebaví, jé jé, jenže mě to nebaví, jé jé,  
               C          G               B          F  

   jenže mě to nebaví, jé jé, jenže mě to nebaví, jé jé,  
          C  
   jé jé jé.  
  
2.Proč hladím dívku po vláskách, jež jemné jsou jak samet,  
  proč radši neobjednám kurvu, nějakou levnou s kterou bych zamet.  

  Jenže já jsem romantik, tak jinak to nejde. 
 

Svítí slunce nad hlavou 
  G  Emi A7    D7     G      Emi  Ami    Emi 
1.Svítí, svítí slunce nad hlavou, nad hlavou,  
  G  Emi    Hmi   G7 C D7 
  svítí, až háj se zelená, 
        G           C7             G              C7 
  v tom zpívá les i louka, kdo jen trochu správně kouká, 
    G7# A7 G7# A7 G7# A7 G7 A7 D7 
  uvidí, co krásy tahle země má. 
 
2.Slunce sype zlato do polí,do polí, 
  cítím už buchty z pekáčů 
        G               G+           C 
  a zvu všechny, co mám rád, k plným mísám – 
  C     G    Emi Ami   D7  G 
  copak sním sám tolik koláčů? 
  C7 
  Rozhlídnu se kolem sebe, k tomu oči mám, 
  A7                          D7 
  proč mám jinde hledat nebe, když to svoje znám? 
 
3.Svítí, svítí slunce nad hlavou, nad hlavou,  
  svítí, až háj se zelená, 
  v tom zpívá les i louka, kdo jen trochu správně kouká, 
    G       Emi   Hmi   D7   G 
  uvidí, co krásy tahle země má.   
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Balda  Morčata na útěku 

  C 

1.Máma mi říkala už si najdi ženskou,  

  Rakouskou či Ruskou či Československou, 

  F                G             C 

  měl by ses už oženit a potomky mít. 

 

2.Táta zase pravil je to chlapče dřina, 

  musíš zplodit dům a zasadit si syna, 

  nakonec postavit strom, makačka jak hrom. 

 

3.První po mně chtěla, abych prachy solil, 

  nosil krátký vlasy a šulina si holil, 

  na kule řetízek dal, jak metrosexuál. 

 

4.Druhá navařila, já jsem celej zbledl, 

  samá brokolice a já abych to jedl, 

  ani prase to nesežralo, za hovno to stálo. 

 

   G          C 

Rf:Chtěl jsem mít velkou bambuli, 

   ve vaně třít si krém na boty do dlaně, 

   F               G             C 

   od rána po celý den, honit si jen. 

   G        C 

   Honit si ba, ba ba ba ba ba baldu, 

   ba, ba ba ba ba ba baldu, 

   F               G             C 

   od rána po celý den, honit si jen. 

 

5.Třetí byla panna, sex byl pro ní tabu, 

  později jsem zjistil, že si našla babu, 

  lesbička jak z Bravíčka a ještě k tomu coura. 

 

6.Čtvrtá měla vlasy na hlavě jen místy, 

  pysky jako řízky, jak dva řepný listy, 

  vždycky když si usrala, frnda jí zatleskala. 
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Banditi di Praga  Kabát 

  G E 

1.Velectěné publikum, tak prosím, račte dál 

                        Es C 

  tohle je náš ansábl a já jsem principál 

  G E 

  za prachy sotva znatelný si užijete šou 

                       Es C 

  akrobatky nádherný a sloni v řadě jdou 

 

2.A tady máme medvěda, co dlouhou chvíli měl 

  no a tak místo oběda odnes' to krotitel 

  a nyní vrchol večera, ať bubny zavíří 

  a světla pana Pankího k šapitó zamíří 

   Dmi Hmi 

*/:Ano je to tak, jako by spadli z nebe 

   banditi di Prag okradli sami sebe 

 

   G E                 Es C 

Rf:Raz dva tři, támhle jdou a drancujou 

   C A 

   v našem šapitó je pořád nabito 

   G E                 Es C 

   raz dva tři, támhle jdou a drancujou 

   C A 

   to co nakrade se, porcuje se v lese 

 

3.Velevážené publikum jsem velmi rozlícen 

  přestože tam bejvá tma je vidět pod svícen 

  cože, chcete přídavek, ať dají repete 

  až klauni zmizej z pódia, ať se to neplete 

*/:ano je to tak, jako by spadli z nebe 

   banditi di Prag okradli taky tebe 

 

Rf:... 

 

4.A nyní hadí žena - odnést a rozmotat 

  kdosi tiše sténá, nechal se připoutat 

  jenomže ztratil klíče a velmi sprostě řve 

  ano, je to v .... klidně to pípněte 

*/:a opět se nám vrací, ano je to tak 

   publikum lehce zvrací, banditi di Prag 

 

Rf:... 
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Hemeroid  Morčata na útěku 

  A                        D                        Gbmi G 

1.Nechci být jedním s lidí co prdel v heřmánku si koupou 

  A                     D                          Gbmi G 

  Na druhou stranu je to nezbytný a já to dělat mám. 

  Mám nohy roztažený, balancuju nad kýblem s vodou 

  Vedle mě moje stará čumí na mě jako na přízrak. 

                       

            A                  D 

Rf:Trápí mě hemeroid, bolí jak zedraná pata 

              Gbmi            G               

   Velkej jak pomelo a na něm žíla je zlatá. 

   A                   D                        Gbmi G 

   Hemeroid měl ho můj tatínek a já ho taky mám. 

 

2.Zkoušel sem hypermangan v lavoru prdel sem si spálil 

  Přemýšlím jestli není lepší si ho nechat vyříznout. 

  Doktor mi sdělil, že tak velkej operujou jenom zbíječkou 

  Tak si ho radši nechám bude to můj kamarád. 

                              

Rf:Je to můj hemeroid, bolí jak zedraná pata                    

   Má tvar jak ananas a na něm žíla je zlatá 

   Hemeroid měl ho můj tatínek a já ho taky mám. 

 

   A                       D                  Gbmi G 

*/:Nachystám si mastičku a natáhnu si rukavice 

   A                      D                   Gbmi G  

   z rádia mi hraje balda od Jarouška Nohavice 

   A               D           Gbmi 

   a venku už zase padá sníh a já si v něm chladím prdel  

 

Rf:Hemeroid bolí jak zedraná pata 

   Má tvar jak borová šiška a měl ho můj táta 

   Hemeroid je to můj kamarád i když ho nemám rád. 
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Lady  Petr Spálený  
  D          A   H7        Emi        G  
1.To vám byl kůň, stříbrná hříva jako mech,  
          D   Hmi      A  
  oči jak tůně, horký dech,  
  D        G             H7           Emi7  

  na jeho jméno jsem se dobrých lidí ptal,  
          G           D              A           D  
  všichni kolem se mi smáli, že jsem klisnu nepoznal.  
  
   D    Em F#mi G A7           D  

Rf:Lady jméno má, Lady je jako sníh,  
   D    Emi  F#mi G         A7            D  
   Lady směl jsem osedlat a celé dny s ní být.  
  
2.Za svítání češu jí hřívu, málo spím,  
  tříletou slečnu doprovázím,  

  krásnější ráno neznám, a nejhezčí den,  
  jízda lesem s mojí Lady, naplněný sen.  
 
3.Dnes naposled budeme spolu uhánět,  
  jako dva blázni patří nám svět,  

  zítra zas mořem aut se budu ploužit dál,  
  a v dlaních cítit hebkou šíji, co rád jsem objímal.  

 Květ sakury 
  Ami         Dmi   Ami         Dmi  
1.Květ sakury bílé, děvčátko mé milé,  

  Ami         E7    Ami  
  musíš mi na cestu dát.  
  Až pojedem spolu, ty budeš na molu,  
  slzičky své utírat.  
  

   A         D           A      E7  
Rf:Když tě v náruč svou žhavou, gejša zve,  
          D     A     E7     A A7  
   květy sakury bílé, tajfun rve.  
   D                     A  
   Ráno budeš má panenko ještě spát,  

   D                       A        E7  
   až já budu na škuneru u kormidla stát,  
   A     D       A         E7    A  
   na starou Jokohamu budu vzpomínat.   
  

2.Květ sakury vadne, a to moře zrádné,  
  unáší vzpomínky v dál.  
  Až námořník snědý, přijde naposledy,  
  rety tvé zulíbat. 
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Hledá se žena  Mandrage 
  Ami                 G    E Ami               G   E 
1.Hledá se žena,mladá slečna kdekoliv ona, může být 
  Ami                 G   E Ami                    G 
  Hledá se žena, nebezpečná jsem Sherlock Holmes a Billy Kid 
 

             Ami        G                 F           G 
Rf1:Hledá se žena,dobrá zpráva,může chtít víc,než moje práva 
          Ami          C           G 
    Stále čekám, marná sláva, budu hledat, kde budeš chtít. 
           Ami          G             F            G 

    Raději volná, nežli vdaná, raději žádná, nežli vadná. 
            Ami   C          G 
    Tady je každá rada velmi drahá. 
 
2.Hledá se žena, všeho schopná, smrt nebo slávu, a nic víc 
  Taková, může být jen ona hledá se žena, pro můj byt. 

            
Rf1:...  
 
Rf2:Hledá se žena, mladá slečna, hledá se žena, nebezpečná. 
    Ráno vlídná, v noci vděčná, jenom ona, to může být. 

    Raději volná, nežli vdaná, raději žádná, nežli vadná. 
    Tady je každá rada velmi drahá. 
 
Rf1:...Rf2:... 

Stará pivničková  Čechomor 
  Ami              Dmi           G     C   
1.Stará pivničková na jarmark sa strojá 
  Ami Dmi   Ami   Ddim# E             Ami 
  Jaj danom tanaj danom na jarmark sa strojá 
 

2.Ja ty cero moja pozor dávaj doma... 
3.Ona pozor dala zle sa zachovala... 
4.Jak práh překročila syna porodila... 
5.Dlúhý nůž si vzala krk mu podřezala... 
6.Na milého lůce zakopala ruce... 
7.Na milého roli zakopala nohy... 

8.Na milého nivu zakopala hlavu... 
9.Do kosně běžala bielé groše brala... 
10.Zahrajte ně hudci za mé bielé groše... 
11.Abych já užila panenskej rozkoše... 
12.Bože můj přebože co sem udělala... 
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Zamilovaný – nešťastná  Rybičky 48 
mezihra: [G, D, Emi, C, G, D, C] 
  G         D          Emi           C         G 
1.Když ráno vstanu,tak políbím svoji milovanou ženu 
  G       D          Emi        C          G 
  snídani do postele dám jí a růži z lásky k tomu,  
  G     D            Emi      C         G 
  ještě umeju nádobí z večeře a vydrhnu vanu, 
  G       D            Emi     C          G 
  svačinu udělám si do práce a odcházím z domu.  
  D, C 
  Mám skvělou ženu. (mezihra) 
 
  G         D          Emi       C          G 
2.První, co ráno udělá je, že mi voslintává hubu, 
  G        D           Emi      C          G 
  nesnáším jídlo do postele, tu každodenní nudu, 
  G        D          Emi     C            G 
  při sexu vykřikuje, promiň, lásko, já už budu,  
  G        D       Emi             C          G 
  ze zvyku zamávám z postele, když říká já už pudu.    
  Nesnáším svého muže. (mezihra) 
 
           G 
Rf:Já jsem zamilovaný, já jsem nešťastná, 
           C 
   já jsem zamilovaný, já jsem nešťastná, 
           Emi 
   já jsem tak zamilovaný do ní, je překrásná, 
             D 
   a já jsem nešťastná, já jsem tak nešťastná. 
 
  G         D         Emi          C            G 
3.V práci počítám minuty,kdy půjdu domů za svou ženou 
 [D, Emi, C] 
 (ať se sem nevrací) 
  G        D            Emi       C          G 
  těším se na to, až si napustíme plnou vanu s pěnou,   
 [D, Emi, C] 
 (kterou fakt nesnáším) 
  G        D            Emi     C      G   
  do ouška pošeptám jí, že je mojí jedinou,  
 [D, Emi, C] 
 (nech si to pro jinou) 
  G         D               Emi       C      G 
  vzpomínám na den, kdy jsi řekla ano a byla mou,  
 [D, C] 
(to bylo chybou osudnou) 
 
2x Rf:... 
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Projdu zdí  Kabát 
     Emi                   Hmi           Fmi# 
1.Já peníz v rukou měl, co toužil po něm svět, 
    D            A             G 
  a hledal rub a líc, pořád ho obracel. 
      Emi                  Hmi       Fmi# 

  Tak dlouho řeknu vám, až orel panu sněd, 
  D            A          G 
  roztrhal ji, natrávil a vyzvracel. 
 
2.A tak jsem pozbyl strach a páni v buřinkách 

  tolik dojatý mou výhrou lehce tleskali.  
  štěstí bylo míň, než je rumu v pralinkách 
  a žádný velký věci pak se nestaly. 
 
                             Hmi           D 
Rf:Až jednou o mě rozhodnou!Až rozhodnou,tak projdu zdí  

                    G 
   a nikdo z vás to nedovede zastavit. 
   Hmi            D                        
   Zlaťák s orlem poslední jako ten Faust, 
          G         Emi 

   můžete ho každej mít. 
 
3.Dravec loví dál, zpívej Mirabel, 
  někdy je až příliš pozdě na změny. 
  Neusnul, kdo se bál, a já snad abych šel, 

  princezny by měly zůstat zazděný. 
 
Rf:... 
 
4.Chodník slávy mý se nahnul a já spad, 
  smyslů zbaven o zem praštil kytarou. 

  Do dneška tam zní a ještě dlouho bude snad, 
  já zmizím jako Faust, písně tu zůstanou. 
 
Rf:... 
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Díky, já jdu dál  Turbo 
  C                  Ami 
1.Díky já jdu dál mý svědomí 
  C                    Ami 
  díky já jdu dál, nic nebolí 
  C               Ami                  F  

  Díky já jdu dál nemám proč bych stál  
  F         G           F 
  Tak se to snad nedělá, 
  F           G                       C 
  jen mě nech jít tak budu zas chvíli sám  

 
2.Díky já jdu dál těm tvým náladám  
  díky já jdu dál nerad podléhám  
  Tak se to snad nedělá, 
  jen mě nech jít, tak budu zas chvíli sám  
 

   C                 Ami            F 
Rf:Bylo mi tu príma, budu vzpomínat 
   F                 C 
   bylo mi tu príma, má drahá,buď zdráva (2X) 
 

3.Díky já jdu dál mý svědomí  
  díky já jdu dál, nic nebolí  
  Díky já jdu dál nemám proč bych stál  
  Tak se to snad nedělá,  
  jen mě nech jít tak budu zas chvíli sám 

 
Rf:... 

Děti ráje  Michal David 
    G     Emi          C      D  
1.S láskou  kráčíme jak blázni létem  

  den je bez problému, náš je čas,  
   G        Emi       C      D7  
  stále se nám nechce stát a stárnout,  
   G       Emi           C    D  
  víme, co říct, když se ptáte nás.  
  

   G                            Emi  
Rf:Nám to vyjde co chcem máme,s větrem v zádech počítáme 
   C                                 D     G  
   máme vůli, nám to vyjde, všechno vyjde nám,  
                              Emi  

   nám to vyjde, máme zájem, nejsme zlí, jsme děti ráje,  
   C                              D        G  
   dětem ráje, těm to vyjde, jako vám, tak nám. 
 



 12 

Malé baby  Rangers 
  G                           C  
1.Dej Bože, abych taky jednou něco mohl říct,  
         G                         D7  
  co mám pořád slyšet jen dvě malý bejby,  
  G                          C  

  jen trnu,co pak budu dělat,až ty holky začnou křičet  
  D7                     G  
  a po domě spustí svoje rejdy.  
  
  

2.Proč zlobíš se a nadáváš to nestojí za řeč,  
  my nechcem přece nic, jenom být lejdy,  
  máte aspoň ponětí co dneska stojí to,  
  abych nekupoval jenom samý šmejdy.  
  
   G                           C  

Rf:Proč zlobíš se a nadáváš to nestojí za řeč,  
      G                            D7  
   my nechcem přece nic, jenom být lejdy,  
   G                              C  
   až budeš nám chtít koupit šaty,boty,klobouk, pentle zlatý 

   G                   D7         G  
   nebudeme říkat táto nejdi, pak poznáš že máš holky svatý  
   C                      D7                      G  
   a budeš si říkat taky, to jsou jenom moje malý bejby.  
  

3.Dej Bože, abych taky jednou něco mohl říct,  
  co mám pořád slyšet jen dvě malý bejby,  
  jen trnu, co pak budu dělat, až ty holky začnou křičet  
  a po domě spustí svoje rejdy.  
  
4.Proč zlobíš se a nadáváš to nestojí za řeč,  

  my nechcem přece nic, jenom být lejdy,  
  máte aspoň ponětí co dneska stojí to,  
  abych nekupoval jenom samý šmejdy.  
  
Rf:... 

 



 13 

Pitomá  Visací zámek 
 
1Předehra: [H] a přes to hraje 2. kytara 
tohle:[D][C#][C][H] 
následuje tohle: [H] [G][A] [H] [D][C#][C]        
 

  H          G A                     D C# C 
1.Možná že mám na čele divný znamení 
  H          G A                    D C# C  
  Možná že mám na rukou stopy vášně 
  H          G A  

  Možná že jsou všichni ze mě zmatení 
  F#                 E      D      C#    A H 
  Ale spíš si myslím že jsi prostě jenom pitomá 
 
2.Možná že mi občas oči nízko sjíždějí 
  Možná že jsem potencionální sebevrah 

  Možná že mám už moc málo nadějí 
  Ale spíš si myslím že jsi prostě jenom pitomá 
 
3.Možná že mám alkoholický zatmění 
  Možná že mám panickou hrůzu z práce 

  Možná že se tohle všechno časem promění 
  Ale spíš si myslím že jsi prostě jenom pitomá 

  Já přijdu za tebou 
  E                 H7   E                                H7 
1.Nač bát se dítě tolik lidí, myslíš, že nás hned někdo vidí 
                                H7  
  myslíš, že nás hned někdo vidí,  
  E                            F#         H7  
  měsíc když skáče po střeše jak ptáče, nám to závidí.  
  Ulétni dívko, z města radši, stromů kde stíny cestu značí,  

  a tráva měkká před chajdou nás čeká, nám snad postačí.  
  
   E               E7  A Ami   E              
Rf:Já přijdu za tebou dívenko má  
               H7               E 
  nás nikdo neuvidí, až bude tma  

                  E7  A Ami      E  
  kousíček za chatou místečko mám  
  A                       E                 H7 E  
  tam nemůže víc naši lásku nic vzít, dívenko má   
  

 2.Děvčátko, když je zima a mráz,počkáme jaro až přijde zas,  
   když slunce zajde,noc už jistě najde v lásce někde nás  
   Měsíc až kdesi nad horami toulat se bude pod hvězdami,  
   počkáš tam chvíli, kde jsme vždycky byli já a ty sami. 
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  Pozdrav naposledy 
   Ami                           E7               Ami  
1. Loučil se s kamarády muž, lovit bude za horami,  
                                E7                  Ami  
   ve sněhu se ztratí jeho nůž,koule z pušky mezi krami 
   Dmi                   Ami  E7  

   Fičí vítr, letí po stráni, čechrá jeho vlasy na skráni, 
   Ami                          E7                Dmi  
   s kamarády divně rozmlouval, že už je nespatří víc.  
  
   A       E7                                 A  

Rf:Pozdrav naposledy, než do vlasti vrátím se zpět,  
            E7                               A  
   tu, jenž míval jsem rád, ten růžový vonný květ.  
  D                                                      A  
  Dávno vlci moje kosti hlodat budou,krev má stydne mi v led  
        E7                              A  

   až si vzpomenete, už chladný bude můj ret.  
  
2.Bičem práskl, šátkem zamával, saně po sněhu jen sviští,  
  v osadě ho každý varoval, aby jel až měsíc příští.  
  Nedbal rady,po svém jednal,z osady si na lov vyjel ven, 

  a do temné noci polární, bylo slyšet volání.  
  
3.Rok uplynul, po lovci ni zvěst, marně pátrali jsme po něm,  
  až tu jednou Eskymáka pěst, svírala list sežehlý ohněm.  
  Kdo tam přišel, tomu vyprávěl, zmrzlý ve sněhu, že ležel,  

  naposledy kamarádům psal, odkazy svých dávných cest. 

Chlupatý kaktus 
 
   D        A7-5+  D      A7-5+ D                E7   
Rf:Chlupatý kaktus mám tak rád, je to můj zelený kamarád,  

   Emi      A7     E7      A7  
   chlupatý kaktus mám tak rád,  
                      A7-5+          D  
   ten musí na stráži stát, když jdu spát.  
  
  G      G7                D 

1.Roste, od desíti k pěti, na své poušti smutkem zavátý,  
  G        G7                D   G#dim      Emi     A7  
  narodily se mu čtyři děti, přišly na svět vousatý. 
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Pepíčci  Wohnout 
       Ami                  D 
1.Když čas a místo porodu určí příslušnost k národu  
     G                     C  
  tu bereme si sebou do hrobu.  
  Ami                          D 

  Stejně tak v srdci Evropy si trikoloru do klopy 
  G                        C  
  zapnem a šupajdá do průvodu  
 
2.V záloze máme louku, les, pole a první slůvka ve škole, 

  který se učíme sou ty vole 
  a dodržujem tradice když sousedovic slepice 
  chcípne radostí jdeme do kolen   
 
        Ami                  D 
Rf:Jsme národ hrdejch pepíků pódia plný slavíků  

   G                           C  G 
   v rybníku tře se párek vodníků 
      Ami                    D 
   ve světě o nás neví se no ale tohle změní se  
      G                     C     G 

   až přijde móda pivních pupíků.   
 
3.Z glysterickejch důvodů má rád Čech svoji pohodu  
  v zimě na hory v létě na vodu  
  tam dá si párek na tácku a k tomu pivo dvanáctku  

  po třináctým pak skolí čtrnáctku  
 
4.V jedný kapse nožík rybička a v druhý startek krabička  
  dnes kouří každá druhá babička  
  a zbytek celý rodiny vytváří fáčkem zplodiny  
  zahlcena je země maličká jooo  

 
Rf:…  
 
   Ami              D            G                   C  G 
*/:A z hory Říp nám praotec mává mějte se krásně hovada 

          Ami          D             G                   C 
   kde se žije líp teď národ se hádá Praha, Brno či Ostrava  
 
Rf:...  
 
Rf:Jsme národ hrdejch Pepíků Frantíků, Oldů, Toníků,  
   v poslední době Sejkonopíků  
   živí nás tučná potrava mejd in čechy a morava  
   na talíři je parta knedlíků. 
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Punčocháče  Chinaski 
  E   F#       D   E    C     D       A 

1.Vyrazil jsem do ulice těšil jsem se na starou  

  těšil jsem se převelice byl jsem trochu pod parou. 

 

2.Vlastní ženou obelstěný vyrazil jsem ze dveří 

  ejhle tujťhle lehké ženy snad mi nějaká uvěří. 

 

3.Dalo mi to mi to přemlouvání z mojí řeči čišel žal 

  a když bylo ke svítání tak jsem znaven povídal: 

 

           E          F#      D       E    

Rf:Jó holka kdybych to věděl, že je to poprvé 

   C       D      A 

   tak bych tolik nepospíchal. 

   Kdybys tolik nepospíchal 

   sundala bych si punčocháče. 

 

Rf:... 

 

Růženka  Sluníčko 
 

1.Tak jsem se probral z těžkýho spaní 

   

  sedím na posteli a koukám na ni 

 

  asi tak stoletá královna krásy 

 

  poslední trofej mý včerejší trasy 

 

2.Potomek s maňáskem sedí ve vaně 

  vypadaj oba dost zanedbaně 

  něco mně říká že, budeš dost jetá 

  mladej má kukuč z jinýho světa 

 

3.Včera po mejdanu sháněl jsem azyl 

  když to teď vidím, tak pár bych si vrazil 

  co ještě potká mně v tom strašnym domě 

  Růženka vstává a sápe se po mně 
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Láska je kurva  Krucipüsk 
1INTRO 2x: [Dmi F C G D] 

 

  H               A  

1.To jeden jednou žil a nevěda zatoužil 

  H                  A               G  

  protože hrozně chtěl tak na tom uletěl  

                                F# 

  nebyl v tom žádnej trik jen věčnej hlad 

  H             A                  H 

  Dáš za to cokoli , ať bolí to nebolí  

                    A 

  danajskej dar – nedar chemie osoby  

  G                   F#          E 

  potíš se - nejde spát jaký to je 

 

   Dmi                        F            C 

Rf:Zlý, dobrý, hořký, sladký, černý, bílý, vratký  

         G      D 

   je to boj ale krásnej 

 

 

2.Stačí jen okamžik a je to jak vostrej břit  

  bezhlavej úprk tmou pro poklad, pro svý sny 

  není v tom žádnej trik jen věčnej hlad 

  Dáš za to cokoli, ať bolí to nebolí  

  danajskej dar – nedar chemie osoby  

  potíš se - nejde spát jaký to je 

 

 

Rf:...  

 

   celou dobu Dmi F         

*/:HEY! CO JE! stojíš jak rozpálenej sloup  

   HEY! CO JE! jak se ti dejchá 

   HEY! CO JE! nese tě horský řeky proud 

   HEY! CO JE! uvidíš zejtra 

 

 

Rf:Zlý, dobrý, hořký, sladký, černý, bílý, vratký  

   Je to boj ale krásnej 

 

Rf:Černej, bílej, žlutej nebo rudej láska je kurva    

   každýho sundá je to boj ale krásnej 
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Bessie 
 

  D                             E  

1.Než se dívko spolu rozejdeme, nač si máme lhát,  

  A7                             E           A7  

  možná, že se víc už nesejdeme, pozdě budeš lkát.  

  D                            E  

  Pohlédni, tam za těmi horami nechci býti sám,  

        D                       Dmi  

  řekni slovíčko jen, dřív, než krásný náš sen  

  E              A7  A7+  

  zůstane vzpomínkám.  

  

   D  

Rf:V dáli, tam kdesi za těmi lesy,  

   E  

   v dáli, u řeky kout najdeme si,  

   A7  

   až poplujem spolu peřejemi,  

   D        E     A7  

   snad tvé srdce lásku dopřeje mi.  

   D  

   V dáli, tam kdesi za těmi lesy,  

   E  

   v dáli, má krásná jediná Bessie,  

   D             H7  

   než se vznítí jitro zlaté,  

           E    A7    D  

   chci ti svou lásku dát.  

  

2.Přijdu dřív, než sluníčko zapadne, polibek si vzít,  

  snad tě, dívko, konečně napadne, máš-li se mnou jít.  

  Pohlédni, tam za těmi horami celý svět je náš,  

  tam ti lásku svou dám, kdybych odešel sám,  

  zpátky mě zavoláš.  

 

Rf:... 
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Wabash Cannon Ball 
 

  G                C  

1.Z Atlantskýho pobřeží přes Tichej oceán,   

  D            G  

  žene se mrak prachu jak tornádem hnán.  

             C  

  To hučení a pískání a rachocení kol,  

  D            G  

  to je ten náš vláček Wabash Cannon Ball.  

  

Rf:Už je slyšet zdáli na mašině zvon,  

   to pozná každý dítě, ten nakřápnutej tón.  

   Halekají všichni, co na  nádraží sou,  

   sláva, už zas přijel náš Wabash Cannon Ball.  

  

2.Usmívaj se honáci, tam vod texaskejch stád,  

  že nemusejí stáda svý až do Washingtonu hnát.  

  Že odveze je třeba až na severní pól  

  vláček co má jméno Wabash Cannon Ball.  

  

Rf:Už je ...  

  

3.Usmívaj se hoboes, co jich plný státy sou,  

  že můžou rychle na jih, když za sluníčkem jdou.  

  Že odveze je z Ohia do Apalačskejch hor,  

  vláček co má jméno Wabash Cannon Ball.  

  

Rf:Už je ...  

  

4.Říkal děda Claxon, ten kterej všechno ví,  

  jó, já sem prožil hodně a to je hotový.  

  Když Sever válčil s Jihem, tak náš komandant Houn  

  se vrátil slavně z bitvy vláčkem Wabash Cannon Ball.  

  

Rf:Už je ... 
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Až budeš velký 
  

  Ami   Dmi        Ami    Dmi            Ami    E7        Ami  

1.Hajej,dítě moje, hajej, v přístavu již světla jasně zaplály  

  Ami    Dmi        Ami    Dmi        Ami   E7         Ami  

  Hajej, dítě moje, hajej, táta odjel lodí, někam do dáli.  

  G7                       C     G7                         C  E7  

  Budem na něj čekat až se vrátí, snad ho moře, hochu zpátky dá ti 

  Ami   Dmi        Ami    Dmi        Ami    E7         A  

  Zavři očička svý dokud ještě neví, jak je celý život zlý.  

  

   A  

Rf:Až budeš velký, staneš se námořníkem  

                E7                 A  

   a odjedeš mi jednou velkou lodí v dál  

  

   Život se změní, mně zbude snění,  

                     E7                  A  

   když za tátou jsi se mnou na loď chodíval.  

   A7      D              A                     H7               E  

   Až jedenkrát mít budeš rád,pak se k své mámě bláhové víc nevrátíš 

   A                                 

   Snad si vzpomeneš,snad zapomeneš, 

   E7            A 

   však z mysli mé mi dítě,ty nezmizíš  

  

2.Léta ryla v čelo, schýlila jí tělo, stářím zbělel její vlas.  

  Syna doprovází žena jeho k hrázi, jako ona kdysi, zas.  

  A když syn se loučí s ženou svojí, máma kdesi smutně v koutě stojí  

  Šátek v ruce staré svírá, slzu z očka stírá, chvěje se jí hlas.  

  

Rf:... 
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Až ztichnou bílé skály 
  

  Gmi     Cmi   Gmi  

1.Děvčátko vím, že dnes je loučením,  

  D7     Gmi  

  do ráje krás už soumrak padá.  

     Cmi  

  Zklamán a sám v osady klín se vrátím,  

      Gmi D   D7 G  

  dám v zapomnění snění večerům stříbrným.  

  

   G        D#7 G   D7  

Rf:Až ztichnou bílé skály nad velkou peřejí  

    G  

   den, zhasne tmou.  

         D#7 G    D7  

   Tam, kde jsme spolu stáli, tam srdce zaletí  

    G  

   se vzpomínkou.  

   C          G  

   Snad pro sny spálené oči se zarosí,  

        A7     D7  

   o štěstí vzdálené si zaprosí.  

              G D#7 G    D7  

   Až ztichnou bílé skály, ty budeš někde v dáli  

      G C G  

   už dávno spát.  

  

2.Nesmíme znát, co život nám chtěl dát,  

  nesmíme mít, co duše pojí.  

  Snad zůstanou nám v srdci místa bílá,  

  ta duši chudou budou v osadě stále hřát.  

  

Rf:... 
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  Balíček čokolády 
  D             G         D            A7  

1.Za jasné noci nad Brnem letěla celá v stříbrném  

  D        A7         D  

  letka amerických letadel.  

  D           G        D               A7  

  Lidé utíkaj do krytu, jen malá dívenka stojí tu  

  D        G       A7          D  

  a mává a mává letadlům do křídel.  

  

   D       G        D      A7             D  

Rf:Malej balíček čokolády, tobě drahá posílám,  

                   G        D       A7               D  

   ať víš jak se máme u armády, ať víš, že nezapomínám.  

   G                      D        A7              D  

  Jednou se k tobě drahá vrátím, jednou až přijde čas  

   G                     D         A7              D  

  jednou se k tobě drahá vrátím, ať víš, že nezapomínám.  

  

2.Jak se tak dívám nahoru, zahučí jeden z motorů  

  a malej balíček jí padá do klína.  

  Letadla mizej za lesy, děvčátko k sobě tiskne si  

  malej balíček a lístek se slovy.  

  

Rf:... 

Blues líného spřežení 
  G                                                G7 

1.Když ráno vstávám,tak cíl svý cesty znám,hej,hej,yes 

  C                                    G 

  A mý spřežení mulí je vzteklý jak já sám, hej, hej,yes 

 

                 C   C7   G 

Rf:Jen léíííí, iííí, iíiiíí  

 

2.Hyjé, tam k nám kde dům v Kentucky mám  

  a kde zas liščím norám dobrou noc dneska dám  

 

3.Dlouhá je cesta a líný spřežení  

  ty zpropadený muly jsou s ďáblem spřažený 
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Byla jedna holčička v naší ulici  Jan Werich 
  D                 A  

1.Byla jedna holčička v naší ulici,  

                        D  

  měla ráda chlapečka s bílou čepicí.  

                          A  

  Z chlapečka se vyklubal statný námořník,  

                         D  

  svaly měl jak Herkules tělo měl jak mník.  

  

Rf:Nosil kalhoty dole široký,  

   vlněný tričko přes úzký boky.  

   Ona byla štíhlá jako rybička,  

   oba dva se vešli do jeho trička  

  

2.Když vyrostla holčička v naší ulici  

  tak si vzala chlapečka s bílou čepicí.  

  Z chlapečka se vyklubal statný kapitán,  

  svaly měl jak Herkules, břicho jako džbán.  

  

Rf:Nosil kalhoty dole široký,  

   vlněný tričko přes tlustý boky.  

   Říkal jí stále moje rybičko,  

   oba dva však měli své vlastní tričko  

  

3.Teď chodí babička naší ulicí,  

  za ní cupe dědeček s bílou čepicí.  

  O dědečkovi se ví, že byl admirál,  

  že pil když byl námořníkem a že pije dál.  

  

Rf:Nosí kalhoty dole široký,  

   vlněný svetr přes suchý boky,  

   Když zapadá večer za hory sluníčko,  

   Ona čeká na něho a plete mu tričko. 
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Stevie Wonder  Kabát 
{Riff – kytara} 

e |-----------------------| 

h |-----------------------| 

g |-----2-----2-----5--5--| 

D |-----2-----2-----4--4--| 

A |--0-----3-----7--------| 

E |-----------------------| 

 

{Riff – basa 1} 

 

g |-----------| 

D |-----------| 

A |--0--3--5--| 

E |-----------| 

 

{Riff – basa 2} 

     E                                         G 

g |-----------------------------------------|--------| 

D |-----------------------------------------|--------| 

A |-----------------------------------------|--------| 

E |--0--0--0--0--0--0--0--0--0--0--0--0--0--|--3--3--| 

 

{Kytara + Basa 1} 

1.Už je to tu znovu nestartuje mi vůz 

  Budu muset letět někam na autobus 

 

2.Roztrh sem si gatě zakopnul a pad 

Držkou rovnou v blátě to není možný snad 

 

{Basa 2} 

   E 

Rf:Na poslední chvíli šofér počkal to se mám 

   G 

   Sednu si a přemejšlim vodkuď já ho jenom znám 

{Kytara + Basa 1} 

   Stevie Wonder, aha, Stevie Wonder, aha 

 

3.To vám byla jízda von letěl jako šíp 

  Lidi řvali hrůzou no prostě blbej vtip 

 

4.Nahoru a dolu to ještě nebyl cíl 

  Všichni drželi spolu každej se pomodlil 

 

Rf:Začal brzdit, HURÁ! Už to máme za sebou 

   Dal tam za tři, šlápnul na to, zařval, I just call 



 25 

Už se blíží čas sluhů  Kalousek Jan 
  E                            G 

1.Ostrov nádherný z dáli svítí poklad v jeskyni temnot 

  E                    G 

  Ukrývá tam svojí síť krví upírů skrápí 

  A 

  svou cestu si hlídá 

 

2.Věčné vábení dotyky sítí blesky probíhaj tepnou 

  stébla chytá se vzývá můzy hloupý co věřil jednou 

  Svou hlavu teď sklání 

 

   A      G    D 

*/:A nemá sílu lhát .. 

 

         G    A               F          D 

Rf:Už jí podléháš, ztratil si všechno cos měl 

         G            C     D 

   A teď máš mundůr z pruhů  

   když se vysvlékáš svůdná jak půlnoční had 

   Už se blíží čas sluhů 

 

3.Vítr pílí myšlenka létá komu nepravost vytknout 

  oči pálí z babího léta hloupý co věřil jednou 

  Svou hlavu teď sklání 

 

*/:A nemá sílu lhát .. 

 

Rf:... 

 

*/:Už se blíží čas 

   Je to v tobě v nás.. 
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Пусть всегда будет солнце 
 

  Am              H7     E7  

1.Солнечный круг, Небо вокруг -  

  Am    H7        Dm6 E7  

  Это рисунок мальчишки.  

  C     Am  Dm        G7                Asus4  

  Нарисовал Он на листке И подписал в уголке:  

  

  

Rf:E7        A                E7        A        E7  

   Пусть всегда будет солнце, Пусть всегда будет небо,  

            Hm        E7             Dm6      C#7 F#7  

   Пусть всегда будет мама, Пусть всегда буду я.  

   Пусть всегда будет солнце, Пусть всегда будет небо,  

                                     Dm6 E7   A  

   Пусть всегда будет мама, Пусть всегда буду я.  

  

2.Милый мой друг,Добрый мой друг,  

  Людям так хочется мира.  

  И в тридцать пять Сердце опять Не устает повторять:  

  

Rf:...  

  

3.Тише, солдат, Слышишь, солдат, -  

  Люди пугаются взрывов.  

  Тысячи глаз В небо глядят,  

  Губы упрямо твердят:  

  

Rf:...  

  

4.Против беды, Против войны  

  Встанем за наших мальчишек.  

  Солнце - навек! Счастье - навек! Так повелел человек.  

  

Rf:... 
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  Sbírka zvadlejch růží  Wanastowi Vjecy 
  A                           E          A          E  
1.Netvař se tak na mě, že jsi úplně zlá jsou rána, kdy to nekončí  
  A               E                  H  
  Na stole zbylo trochu v láhvi vína sklenici dolejvám  
  A                      E             A          E  
  Neříkej mi po dvacátý, že už to znáš tvý slzy - slaný hnědý voči  
  A       E            H  
  Čaroděj týhle noci - jeho vina  
  
   H                         E  
*/:Už svítá noc končí moc kouzel neodloučíš  
   H                     E  
   Jsi bílá, sny kroužíš snad k ránu nezabloudíš  

   A                    E             H  
   Mělas plamen v očích co utajený touhy zná  
   A              E                      H 
   Zaklínám ten zločin netvař se tak, že jsi zlá.  
  
2.Říkáš dítě nejsem ten co tu včera stál slíbil ti nablejskaný mince  

  Já nejsem princ jsem zlodějů koní král  
  Už tě nikdy neuvidím - zůstanu sám oči se střetli a tak na věčný časy  
  Z tvý lásky mi zbyla v hlavě kocovina  
  
*/:A ďábel se vkrádá svý tělo neovládáš  
  Tvůj anděl co padá už nevíš co bys ráda  
  Do tvých vlasů vplétá vůni ohně sám  
  Zbejvá spousta času já ho tisíce let znám  
  
   D             E            H          D         E         F#  
#/:Prach ze rtů spláchni lásko bude fajn ve dne mi pláchni malá budu sám  
  
   G         E                  Hmi             A  
Rf:Vlasy od vína kouzlo zhasíná ve sbírce zvadlejch růží  
   G           F             D  
   Bože zastav čas ráno začíná se mi smát  
   Marně vzpomínáš chtělá s na pár chvil vzít do nebe a dál  
   V růžích usínáš jsem noční duch ne král  
  
3.=1.  

  
*/:A ďábel se vkrádá svý tělo neovládáš  
   Do tvých vlasů vplétá vůni ohně sám  
   D        E           F#  
   A teď mi pláchneš malá budu sám  
  

Rf:... 2x 
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Trápím se,trápím  Petr Spálený 
INTRO: [C, G, F, C, G, G7] 

  C                   G          G7 

1.Trápím se, trápím a je to snad tím, 

  F                     C         G 

  že jsem tu sám a piju whisky a gin. 

  Ženy po mně blázní,ale já raděj´ spím 

  pěstuju kočky a svůj starej spleen. 

 

INTRO (2X) 

 

2.Jen jednu dívku mám zoufale rád, 

  s tou chtěl bych žít a s tou chtěl bych se smát. 

  S tou měl bych klid a ve své duši mír 

  jen bych musel oholit ten svůj knír. 

 

INTRO (2X) 

 

3.Ta oběť se mi však velikou zdá 

  vždyť věrnost té dívky je až ve hvězdách. 

  Co když pak zůstanu na světě sám, 

  ten knír, to je jediný, co ještě mám. 

 

INTRO (2X) 

 

4.=1.  

Amerika  Lucie 
  G         D            Ami                       G 
1.Nandej mi do hlavy tvý brouky a Bůh nám seber beznaděj  
               D              Ami                        G 
  V duši zbylo světlo z jedný holky tak mi teď za to vynadej  
         D          Ami                         G                

  Zima a promarněný touhy do vrásek stromů padá déšť  
               D          Ami                      C      D     G 
  Zbejvaj roky asi ne moc dlouhý do vlasů mi zabroukej pá pa pá pá  
 
       D/F#  Emi          G     D/F#  Emi          G 
Rf: pá pá pa pá, pá pa pa pá pá pá pa pá, pá pa pa pá  

 
2.Tvoje oči jenom žhavý tóny dotek slunce zapadá  
  Horkej vítr rozezní mý zvony do vlasú ti zabrouká pá pa pa pá 
 
Rf:... 
 

3.Na obloze křídla tažnejch ptáků tak už na svý bráchy zavolej  
  Na tváře ti padaj slzy z mraků a Bůh nám sebral beznaděj  
  V duši zbylo světlo z jedný holky do vrásek stromů padá déšť  
  Poslední dny hodiny a roky do vlasů ti zabrouká pá pa pa pá, 
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Anděl strážnej  Míša Pávová  
  D                                     G        A         D   A  

1.Kam nás cesty vedou je marný se ptát, i Bůh to možná jen tuší,  

  D                                        G        A            D  

  A jsou i srážky vlaků a hrozí nám i pád, i zlo,co skrejvá se v nás 

        G        A           D            G           A         D  

  Život nám dává svou drsnou lásku, kolik snů v dubnu nám spálí mráz 

        G      A         F#           Hmi  

  Co tu je násilí, my si tenkrát slíbili,  

  G                               A  

  V trošku dětský víře svý, že to ve dvou půjde snáz.  

  

       D   G     A  

Rf:Buď můj anděl strážnej,  

        D                       G                    A  

   Ve dne, v noci, v létě, v zimě, stejně blízko při mě stůj,  

       F#        Hmi    G   D               A      D    G A D G A D  

   Buď můj anděl strážnej, za to na oplátku budu já ten tvůj.  

  

2.Já už nejsem s tebou,ty ztratil ses nám,kam každý jednou se ztratí 

  Proč jsou i srážky vozů,proč odjels tehdy sám,a já snad neměla stráž 

  Život nám dává svou drsnou lásku kolik snů v dubnu nám spálil mráz,  

  Pozor dej v autech svých, na nebeských dálnicích,  

  Já kousek tebe v duši mám, i když dělí nás ta hráz.  

  

   E      A      H  

Rf:Buď můj anděl strážnej,  

           E                       A                    H  

   Ve dne, v noci, v létě, v zimě, stejně blízko při mě stůj,  

       G#        Cmi#    A  

   Buď můj anděl strážnej,  

           E                 H                E  A  

   Ten můj život lehkovážnej usměrňuj a opatruj.  

          E                 H               E  

   Ten můj život lehkovážnej usměrňuj a opatruj.  

   Buď můj anděl strážnej,  

   Ve dne, v noci, v létě, v zimě, stejně blízko při mě stůj,  

   Buď můj anděl strážnej,  

   I když nebyla jsem asi já ten tvůj. 
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Stín katedrál  Václav Neckář 
  C    F        C                B   F  G 

1.Stín katedrál půl nebe s bůhví čím jé jé 

  C    F     C          D     G    G7 

  svůj ideál sen, co si dávám zdát,  

  C   F        C              B   F  G  C 

  z úsměvů šál dům nebo básní rým jé jé jé 

  F         C         D      G   G7 

  co ti dál mám řekni dárkem dát  

 

   Eb         F           B        F 

*/:Přej si co chceš zlatý důl nebo věž 

           Eb          F          B 

   sladkou sůl, smutný ráj, suchý déšť 

   Eb        F           B         F  

   ber, tady máš mořskou pláň nebo pláž 

         Eb         F           G   Dmi G7  

   hudbu sfér jenom ber se mnou též jé, jé  

 

  C   F     C                 B   F  G 

2.Můj ideál víš, to co já mám rád jé jé 

  C    F        C          D7     F D7  C 

  stín katedrál sen, co si k ránu dávám zdát 

 

[C, F, C, B, F, G, C, F, C, D7, G, G7] 

Á ááá...  

 

*/:... 

  

  C                    

3.Můj ideál víš, to co já mám rád jé jé  

  stín katedrál sen, co si k ránu dávám zdát  

  D7         G7       C 

  Ten, co se nám bude zdát Ten, co se nám bude zdát 
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Básníci ticha  Milan Mejla Hlavsa 
  C        F        Dmi       C  

1.Básníci  ticha -  poets of  the silence  

          F         Dmi       C  

  básníci  samoty -  poets of  the loness  

  básníci mlčení - poets of the muteness  

  básníci beze slov - poets without words  

  

2.Básníci slepoty - poets of the blindness  

  básníci bolesti - poets of the pain  

  básníci ulice - poets of the street  

  básníci beze slov - poets without words  

  

3.Básníci výkřiku - poets of the scream  

  básníci zoufalství - poets of the despair  

  básníci smutku - poets of the sadness  

  básníci beze slov - poets without words  

  

4.Básníci krve - poets of the blood  

  básníci šílenství - poets of the madness  

  básníci výsměchu - poets of the scorn  

  básníci beze slov - poets without words 

 

Depeše  Marta Kubišová 
  G                 D7   G D7 G                      Hmi  

1.Zdá se mi, že na každej pád tvůj hlas je pro mě opiát,  

      C             A     C           F  

  že zní pilnou depeší co nás naráz potěší.  

  

2.Zdá se mi, div že neklečím pojď nebo si tě vybrečím  

                           C                  F    A#  

  a přijď dolů na náš dvůr stůj tam jak sám Aznavour.  

  

   C   D    G       C/G         C  

Rf:Stůj a zpívej mi kdo má koho rád  

   D   G      C/G        G  

   já tebe jistě ty mě snad  

             C/G          G    C D G  

   zpívej mi abych mohla spát. :/  

  

H  F#7  H  D#mi E C# E A  

Tádada ...  

E  A  D  E F# H E/H  

Tádada .. . 
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Žízeň  Pacifik 
 

capo 2  Ami F E Ami F E  

  

  Ami        Ami           E          Ami  

1.Kola vlaku vždycky někdo pěkně promaže,  

  Ami          Ami         G          C  

  olej stejká do výhybky - ať se namaže,  

  Ami         Ami              F         C  

  pusťte páru do kotle - vždyť mašinu to trýzní,  

  Ami           F            E      Ami  

  když nám pivo nenalejou asi umřem žízní.  

  

   Ami      Ami G        G  

Rf:Já žízeň mám,já žízeň mám,  

   F             F          E         Ami  

   když nám pivo nenalejou, naleju si sám.  

  

2.V hospodě si při kytarách každej zaduje,  

  někdo sází na plátno jinej se raduje,  

  tomu co má smůlu řeknem: tak si s náma lízni!  

  Když nám pivo nenalejou asi umřem žízní.  

  

Rf: . . .  

  

3.Pražce,který připomínaj starou roletu,  

  zbyl tu černej lak na rakve flaška fernetu,  

  přes zelenou louku si teď na vrchního hvízdni,  

  Když nám pivo nenalejou asi umřem žízní  

  

Rf: . . .  

         E         A  

Rf:. . . naleju si sám 
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Dobrý Bůh to ví  Lenka Filipová 
 

  Ami          C            G                Dmi  

1.Napsal jí ta nejkrásnější slova, která kdy vůbec znal  

        Ami               C              G  

  A pak položil dopis pod kámen a dlouho nad ním tiše stál  

  

2.Nad hlavou mu táhly mraky jako podivná obtloustlá zvířata  

  A na vrbě tam ledňáček zářil, voda v tůni chladná, stojatá  

  

3.A on jako blázen blatouchům vykládal, že bude snad jeho paní  

  A pak s ozvěnou do lesa hulákal podivné nesmysly o bílé lani  

  

4.O zvláštním stvoření, které se potají snad v ženu promění  

  Ona přichází pomalu loukou a hledá dopis v kamení  

  

   Ami             C                G  

Rf:Ústa z jeřabin, paže z břečťanu máš  

   G  

   To mě zabije, já už nevstanu  

   Ami            C  

   Oči z oblázků, vlasy ze vřesu  

   G  

   To mě zabije, to si odnesu  

  

5. = 1.  

  

6.To zvláštní stvoření, které se potají snad v ženu promění  

  Ona přichází pomalu loukou a schovává dopis v kamení  

  

Rf:Ústa z popela, paže z větvoví mám  

   Nechci tvoji smrt - dobrý Bůh to ví  

   Oči z kaluží, vlasy z bodláčí  

   Víc bys nedostal a to nestačí 
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Kopyta a hříva  Klíč 
 

        G   H7    Emi    Ami        D  

1.Jsou kopyta a hříva a čabraky a šporny,  

           G      H7      Emi     Ami     D      G D C G  

  skrz ně kůň se na svět dívá a smíchy chtěl by ržát.  

 

2.Když v sedle stařík zpívá, že vede život vzorný,  

  kůň moudře hlavou kývá a čeledín je mlád.  

 

   H7            Emi          H7         Emi  

Rf:O tý holce, která v stáji dává koňům pít,  

     D          G            Ami       H7  

   klisny tiše řehtají, že hříbě bude mít.  

 

3.Jsou jen kopyta a hříva a čabraky a šporny  

  a kůň se na svět dívá a smíchy chtěl by ržát.  

 

4.Jsou kopyta a hříva a pán si v sedle mlaskne,  

  jó, až to na něj praskne, to teprv začne cval.  

 

5.Teď v slunci srst se svítí a přes potok si skáčem,  

  už zejtra budem s pláčem sedlat opodál.  

 

Rf:Starý jezdec bez otěží do chomoutu vlít',  

   o hřebce tu neběží, vždyť holka chce si žít.  

 

6.Budou prstýnky a hříva a čeledín je mlád,  

  a proto kůň jen krkem kývá a smíchy chtěl by ržát.  

 

7.=6. 
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Štěně  Hop Trop 
    C          G7           C    G7  
1.Stalo se to vo podzimním víkendu,  
   C            G7          C  
  někdo v noci vylomil nám zámek  
      Ami             E7         F    C  
  v chajdě, kde jsme měli večer merendu  
  D7                         G7  
  a po ní pak děsně tvrdej spánek.  
 
2.Protože mě, votrlýho trapera,  
  aniž by se předem slušně zeptal,  

  vykrad' ňákej darebáckej mizera,  
  koumám, jak bych toho lumpa zdeptal.  
 
   E7                     Ami  
*/:Desátýho, teda hned po vejplatě,  
    E7                         Ami  

   zakoupil jsem čistokrevný štěně,  
   D                        G  
   až vyroste, bude hlídat na chatě  
    D                     G       G7  
   moje klidný spaní zaručeně - štěně!  
 

         F           C       F        C  
Rf:[:Pak byl už jako tele a bledlo okolí,  
         F          C          G7       C  
     těžko si na vlčáka někdo něco dovolí. :]  
 
3.Když ve frontě před nuceným výsekem  

  vystával jsem pro hafana flaksy,  
  pomalu mi docházelo s úlekem,  
  že mám ruku pořád na dně kapsy.  
 
*/:Chroupal jenom podpultový jatýrka,  
   kromě toho nebyl vůbec na nic,  

   zato teď ten namlsanej vyžírka  
   slouží rotě při ochraně hranic - a za nic!  
 
Rf:...  
 
4.A tak díky jedný dobrý známosti  

  mám teď chajdu - prostě paráda  
  v pohraniční betonový pevnosti,  
  D              G7        C  
  ať mi zloděj vleze na záda, jó,  
  Dmi            G7      C  
   ať mi zloděj vleze na záda! 
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Omnia vincit Amor  Klíč 
    F C Dmi Ami Bb C Dmi F C Dmi Ami Bb C Dmi  

  

   Dmi              C            Dmi  

1.Šel pocestný kol hospodských zdí,  

    F              C        F  

  přisedl k nám a lokálem zní  

   Gmi                Dmi   C    Dmi    C     Dmi  

  pozdrav jak svaté přikázání: omnia vincit Amor.  

 

2.'Hej, šenkýři, dej plný džbán,  

  ať chasa ví, kdo k stolu je zván,  

  se mnou ať zpívá, kdo za své vzal omnia vincit Amor.' 

  

           F     C       Dmi  

Rf:Zlaťák pálí, nesleví nic,  

             F      C      F  

   štěstí v lásce znamená víc,  

            Gmi F         C A7 Dmi    C     Dmi   

   všechny pány ať vezme ďas! Omnia vincit Amor.  

 

3.'Já viděl zemi válkou se chvět,  

  musel se bít a nenávidět,  

  v plamenech pálit prosby a pláč, omnia vincit Amor.  

 

4.Zlý trubky troubí, vítězí zášť,  

  nad lidskou láskou roztáhli plášť,  

  vtom kdosi krví napsal ten vzkaz: omnia vincit Amor.'  

 

Rf:... 

  

5.'Já prošel každou z nejdelších cest,  

  všude se ptal, co značí ta zvěst,  

  až řekl moudrý:'Pochopíš sám  

   omnia vincit Amor - všechno přemáhá láska.'  

 

R:... 

  

6.'Teď s novou vírou obcházím svět,  

  má hlava zšedla pod tíhou let,  

  každého zdravím větou všech vět:  

  omnia vincit Amor, omnia vincit Amor ...' 
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Otevřená zlomenina srdečního svalu  Wanastowi Vjecy 
           C                                             

1.Jsem jako vítr kterej sfoukne pírko ze tvejch dlaní,  

  G 

  špínu jedný noci, jako hygiena ranní  

  Dmi                                             

  velká voda slzí, který spláchnou noční hříchy,  

  F                  G# 

  tamburíny zvoní k operaci míchy  

  C                                      

  narovnám ti páteř, poškrábu ti záda,  

  G 

  pofoukám ti srdce, zrada kamaráda  

  Dmi                                   

  lásky účel světí prostředky a smetí,  

  Fmi               G# 

  špínu jedný noci, který neuletíš  

  C                                    G  

  otevřená zlomenina srdečního svalu, trápení a kocovina, vůně tvýho žalu  

  Dmi  G                                       

  vypustíš svou hříšnou duši do slanýho moře,  

  Fmi                 G#  

  neumírej děvče moje chci ti říct že:  

  

            C                      G  

Rf:Ohořelou károu chtěl bych dojet ke hvězdám,  

                          Dmi               F                   A#   G  

   který svítily z tvejch očí dřív než červotoči se do tvýho srdce daj .  

              C                  G  

   V ohořelým autě už dva měsíce nedejchám,  

                Dmi                    F             A#    G  

   sám se svojí vinou, už nikdy nechci jinou, už asi nedoufám.  

  

2.Pláčem solíš otevřený rány co se hojí,  

  tvoji krev i tělo příjímám pod obojí  

  stejný lidi se soumrakem mají stejný stíny,  

  zmizelas jak před přízrakem, padám do hlubiny  

  tvůj pramínek vlasů zaliju včelím voskem,  

  koukám na tu krásu a nechápu to mozkem  

  to co jsi mi dala já nikomu už nedám,  

  tak mi řekni má opičko proč tě marně hledám  

  otevřená zlomenina srdečního svalu, trápení a kocovina, vůně tvýho žalu  

  vypustíš svou hříšnou duši do slanýho moře,  

  neumírej děvče moje chci ti říct, že:  

  

Rf:... 
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Přejdi Jordán  Helena Vondráčková 
      Dmi  

1.Tak jdi, nebo běž, nebo jeď, vezmi nohy na ramena,  

  jdi, nebo běž, nebo leť, jsi-li hlava otevřená,  

  C  

  běž raděj hned, radši teď, broď se třeba po kolena,  

  Bb                        A  

  uzlík svůj sbal, nečekej dál.  

  

2.Jdi pryč, všeho nech, cestu znáš, přes ta pole neoraná  

  jdi, nečekej na to až krutě padneš za tyrana,  

  běž a když chceš, tak se taž, komu zvoní tato hrana,  

  Bb         A            D  

  tobě - tak zachraň, co máš.  

  

     D                          F#mi  

Rf1:Přejdi Jordán - řeku všech nadějí,  

     E         A      D            F  

    ona smyje tvé stopy i rány ti zkropí,  

    A       E          A  

    a trest ti pomůže nést.  

    Přejdi Jordán - řeku všech nadějí,  

    snad tam na břehu druhém zas rozoráš pluhem  

    tu step a sklidíš svůj chléb.  

 

   D                                  A              F#7  

*/:Chvátej, chvátej, chvátej vyhnanče z míst kde jsi žil  

     Hmi                               F#7   A  

    chvátej, chvátej, chvátej na tisíc mil.  

  

Rf2:Přejdi Jordán - řeku všech nadějí,  

    jednou najdeš snad místečko k spánku,  

    chleba i slánku  

    teplo a klid, vždyť musí se žít.  

 

Rf1:Přejdi Jordán - řeku všech nadějí ...  

  

Rf2:Přejdi Jordán - řeku všech nadějí,  

    jednou najdeš snad místečko k spánku,chleba i slánku  

    teplo a klid, vždyť musí se ží-í-ít. 
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Pták rosomák  Olympic 
  D             G  

1.Bůh mi seslal ránu,  

  C                   G                 D  

  pa-da-da, pa-da-da, pa-da-da, da-da, pa-dá,  

                G  

  mé klíče jsou v pánu,  

  C                   G                 D  

  pa-da-da, pa-da-da, pa-da-da, da-da, pa-dá.  

  C              G    C              G  

  Nemohu, nemohu dál, nemohu, nemohu dál,  

  C               G                 D  

  nemohu do domu, hrůza mi hrdlo svírá.  

  C              G    C              G  

  Nemohu, nemohu dál, nemohu, nemohu dál,  

  C              G                    D  

  velkejma očima na mě pták Rosomák zírá.  

  C                 G    C                 G  

  Šok z tebe pomalu mám, šok z tebe pomalu mám,  

  C                  G             D  

  moc na mě nemrkej, ty ptáku Rosomáku.  

  

2.Pták se kolem toulá,  

  pa-da-da, pa-da-da, pa-da-da, da-da, pa-dá,  

  klíče v ruce žmoulá,  

  pa-da-da, pa-da-da, pa-da-da, da-da, pa-dá.  

  Nemohu, nemohu dál, nemohu, nemohu dál,  

  nemohu do domu, hrůza mi hrdlo svírá.  

  Nemohu, nemohu dál, nemohu, nemohu dál,  

  velkejma očima na mě pták Rosomák zírá.  

  Šok z tebe pomalu mám, šok z tebe pomalu mám,  

  moc na mě nemrkej, ty ptáku Rosomáku,  

  

3.Hej  ty  hloupej  ptáku,  

  pa-da-da,  pa-da-da, pa-da-da,  da-da,  pa-dá  

  Klíče  máš  v zobáku,  

  pa-da-da,  pa-da-da, pa-da-da,  da-da,  pa-dá  

  Vrať je a něco  ti  dám,  vrať je  a  něco  ti dám  

  Vezmu tě nahoru a dám  ti  zrnko  máku.  

  Šok z tebe pomalu  mám,  šok z tebe pomalu  mám  

                     G             D  

  Moc na mě nemrkej, ty ptáku Rosomáku,  

      G D       G D       G D  

  Rosomáku, Rosomáku, Rosomáku. 
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Doktore pomozte  Fešáci 
 

      D                                          G 

1.Doktore,pomozte,jsem hotov mý nervy už se mnou cvičí 

        D            C      G 

  jste moje naděje já k vám utíkám 

       D        A7         D 

  můj malér je klokan s tyčí  

 

2.Doktore,už je to půl roku co ve mně ten problém klíčí 

  já vrátím se domů a co vám nevidím 

  za dveřma je klokan s tyčí 

 

3.Doktore,teď bez něj se nehnu von celej život mi ničí 

  ať doma,či v kině,či v zákulisí 

  je za mnou ten klokan s tyčí  

 

4.Doktore,já zkoušel jsem všechno i zavolat na hasičí 

  a oči jsem zavřel nejmíň tisíckrát 

  a nezmizí klokan s tyčí Eb,E,F",  

 

     G                                          C 

5.Doktore,ten klokan je zvíře mlaská a prská a syčí 

    G                F       C 

  a skáče a pláče, dává znamení 

      G        D7        G 

  a mluví ten klokan s tyčí 

 

6.Doktore,říká "Tome pojď sem!" já řeknu ti,oč mi fičí 

  jsem zakletá princezna když mě políbíš 

  tak nebudu klokan s tyčí 

 

7.Jenže doktore,ženskou já nechci doma mi jedna už křičí 

  a nežli to riskovat s bigamií 

  tak to radši klokan s tyčí 

 

8.Doktore,probůh!Někdo klepe tak otočte ve dveřích klíč 

  doktore,je pozdě,už vidím tu tyč 

  tak promiňte,já musím pryč 
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Řeka lásky  Marie Rottrová 
 

  Ami                                   Dmi        G 

1.Zkoušej se mnou každou chvíli, projít línou řeku snů, 

                                   Ami        E 

  uvidíš, až den se schýlí, najdem vodu kouzelnou, 

         Ami                       F            C 

  najdem řeku, jménem láska, která má jen jeden břeh, 

         Dmi                      Ami 

  na něm až pak budem stát, můžeš říkat mám tě rád.  

        E                         Ami 

  Můžeš říkat slunci hřej, dlaním bílým teplo dej! 

 

2.Spolu půjdem, řekou lásky, možná, že ten její proud,  

  odpoví nám na otázky, které budou kolem plout.  

  Až tvé oči modrou barvu vody v řece lásky budou mít,  

  podle starých pověstí promění se ve štěstí,  

  každý kousek bolestí a snů. 

 

   C                      G 

Rf:Řeky lásky proud kolem nás jde dál, 

           F          G      C 

   přebroď řeku snů a přijdi blíž, 

                            G 

   mosty zpátky spal, život půjde dál, 

         F               G     C 

   svoje sny ty s láskou neztratíš. 

   C                      G 

   Řeky lásky proud kolem nás jde dál, 

   F                         C     

   přebroď řeku snů a přijdi blíž, 

                            G 

   mosty zpátky spal, život půjde dál, 

         F               G     C 

   svoje sny ty s láskou neztratíš. 

 

3.Řeka lásky konec nemá, věčně můžeš proudem jít,  

  dokud nejsou, ústa němá, dá se její voda pít. 

  Až tvé oči modrou barvu vody v řece lásky budou mít,  

  podle starých pověstí promění se ve štěstí,  

  každý kousek bolestí a snů. 

 

Rf:... 

 



 42 

Slečna sen  Staré sedlo 
            F      B        F  

1.Jdu si lesem a náhle tu potkám  

    B     F     C    F  

  slečnu sen, slečnu sen.  

          F        B          F  

  Já tu bloudím a cestu svou hledám  

      B   F      C    F  

  z lesa ven, z lesa ven.  

  

          C                 B          F  

Rf:Já tu hledám tu nej, tu nejhezčí z cest,  

          B       F          C  

   která mohla by mě k tobě vést,  

          F             B  

   tvých kudrn tak mít jen  

          F               C  

   plnou náruč a nést jen tam,  

                       F  

   kam jenom slunce zapadá.  

  

2.A zlíbí se má víčka spolknout  

  jen tak sám, jen tak sám,  

  já jenom jak sova si houknout,  

  rád tě mám, rád tě mám.  

  

Rf:...  

  

3.A ptáš se pak tý, který říkáš  

  slečna sen, slečna sen,  

  to jméno teď přes hlavu svlíkáš,  

  tvý je jen, tvý je jen.  

  

Rf:Tak tu hledáme tu nej, tu nejhezčí z cest,  

   která mohla by nás k sobě svést,  

   tvých kudrn tak mít jen  

   plnou náruč a nést jen tam,  

   kam jenom slunce zapadá.  

  

Rf:Tak tu hledáme tu nej, tu nejhezčí z cest,  

   která mohla by nás k sobě svést,  

   tvých kudrn tak mít jen  

   plnou náruč a nést /:jen tam,  

   kam jenom slunce zapadá:/ 

 



 43 

Laboratoř  Olympic 
 

  Hmi            A            E  

1.Když sním, oči přivírám jak před neóny  

  Hmi           A           E        G A  

  To v mé hlavě roztančí se elektróny  

  Hmi                A        E  

  Když spím, buňky dělí si mé chromozómy  

      G           A          Hmi  

  A pak že prý tu nedělám nic  

  

2.Když jím, kolik reakcí se ve mně ztrácí  

  A mám víc, než en na entou informací  

  Tak dál mě má chemie tu nutí k práci  

  A pak že prý tu nedělám nic  

  

   Hmi            Hmi        A          E  

*/:Ať to zkusí laboratoř, laboratoř, laboratoř :/  

  

   F#               E               F#  

Rf:I když má ten největší výkonný urychlovač  

   G#                F#                G# 

   A může dát své základní výsledky na počítač  

   F#                  E  

   Někde má tajný kód, data bank, co je  

      F#  

   smích nebo pláč  

  

*/:...  

  

3.Když jdu s jarní únavou a slunce pálí  

  A vzpomínám, na to, vždyť víš  

  I to je prý chemie a já ji chválím  

  Znamená to, že tě mám rád  

  

/:...  

  

Laboratoř!  

Laboratoř! 
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Je po dešti  Judita Čeřovská 
    C  

1.Je po dešti a kosové si štěstím pletou noty,  

     Cmaj7  

  je po dešti, ta chvíle nehodí se pro trampoty,  

  Cdim  Dmi                 G7  

  už je po dešti a svítí kaluže,  

      D7          Dmi     G7 C  

  ach ženy nemračte se na muže.  

  

2.Je po dešti a všechny cesty voní jako z jara,  

  je po dešti a sto let stará lípa není stará,  

  už je   po dešti a svět je blažený,  

  ach muži nemračte se na ženy.  

  

         F9                            C  

Rf:Díky za ten déšť,co nadělal nám louží,  

        F9                     C  

   vždyť neumyl jen listy kopřivám,  

          F9                           C  

   smyl i dusno, které lidská srdce souží,  

           C            C#dim         Dmi7    G7  

   být ono dusno znova, tak to nedozpívám.  

  

3.Je po dešti a kosové si štěstím pletou noty,  

  je po dešti, ta chvíle nehodí se pro trampoty,  

  už je   po dešti a den je zářivý,  

  ach lidi nezkažte ho ani vy. 

Lesní manekýn  Katapult 
        A                       E 

1.Staré džíny plné záplat z košile je cítit dým 

        A                        E 

  Vojenský má z Kotců kabát zkrátka Lesní manekýn  

 

2.Často pěšky, občas vlakem když má někdy štěstí kus  

  Tu a tam ho svezou stopem traktor je mu autobus  

 

         D   A                 E         A 

Rf:Nevadí mu jestli sněží nebo je krásný den  

         D     A                  E       A 

   Každý pátek s rancem běží musí z města ven  

 

3.Na módě mu nezáleží nehledá si pohodlí  

  Je mu jedno i kde leží vyspí se i pod jedlí  

 

4.Lože z větví, polštář z mechu přikrytý je kabátem  

  Nad hlavou má smrků střechu měsíc hlídá jeho sen 
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Koukej, se mnou píseň si broukej  Petra Černocká 
  Emi                            H7  
1.Když ti láska schází a nemůžeš spát  
  H                                Emi  
  vítr šeptá v mlází a sníh nechce tát  
                                   Ami  
  Když je ráno smutný že nechce se vstát  
  H7                             E  
  tak zpívat je nutný to bys měl znát  
  
   H      E                                   H  
Rf:Koukej se mnou si píseň broukej a rozdávej dál  

   H      A                H                   E  E7  
   Koukej se mnou si píseň broukej to roztančí sál  
   A  
   Zpívej tu píseň známou la la la la la  
   E                            H                 E   E7  
   tu zná i táta s mámou i vítr ji hrál i vítr ji hrál  

  
2.Pošťák má zlý psaní a jde cestou k vám  
  dopis skrýváš v dlani už víš že jsi sám  
  Štěstí tvý se krátí, je konec všem hrám  
  jsi lásko proutí, jsi děravý  prám  

Čerešně  Hana Hegerová 
  Ami           Dmi F        E     Ami  
1.Ako mladé dievča  už je to za nami  
  Ami             Dmi      F      E      Ami  
  Po stromoch som liezla s našimi chlapcami.  
  C                    G  

  A vždy keď na strome zlomili halúzku,  
  Dmi               Ami     G      Ami  
  hádzali mi chlapci čerešne za blúzku  
  C                           G  
  keď boli zvedaví, čo to mám pod blúzkou  
  Dmi              Ami     G    Ami  

  odháňala som ich zelenou halúzkou.  
  
2.Ubránila som sa viac menej úspešne,  
  nikto nesmel siahnuť na moje čerešne.  
  Neverte mládencom, keď sa Vám zapáčia  
  vyjedia vám všetky čerešne z koláča.  

  Chlapci neublížia kým hľadia zo stromu  
  keď zoskočia dolu, čakajte pohromu.  
  
3.Keď sa na vás chlapec zadíva uprene,  
  ako tie čerešne budete červené.  
  Keď sa na vás šuhaj usmeje pod fúzky  

  rýchlo vyberajte čerešne zpod blúzky.  
  Čerešne sú zrelé a blúzka priúzka  
  nič vám nepomôže zelená halúzka. 
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Zamilovaná  Lenka Filipová 
  A  

1.Ten kratičký sen se mi k ránu až zdál,  

  C#m                                         F#m  

  před probuzením a já spát chtěla dál, zamilovaná.  

  Hm  

  A pozemský čas v ten moment ztratil svůj krok,  

      D                  E  

  ten okamžik trval celý světelný rok,  

          A               C#m           F#m  

  já byla jiná, tak náhle jiná  - zamilovaná.  

  

2.A jen protivný strach mě tížil ten ráj,  

  já už v podvědomí pila studený čaj, nemilovaná.  

  A jenom studené slunce má v záclonách kout  

  pár nečtených knih mi musí připomenout,  

  jsem stále stejná, tak stále stejná, nemilovaná.  

  

               C#7  F#m      E          A  

Rf:Jen z radia hlas těší nás předpovědí počasí,  

             C#7              F#m  

   jenom ten hlas a nikdo víc nemluví,  

        F             A  

   když češu si vlasy.  

  

3.Já měla pocit, jako bych byla za školou,  

  jako vyhrát milion za noc minulou, zamilovaná.  

  Tak chyť mi ten sen a přijď zavolej  

  a odpust mi vše na nic víc nečekej,  

  já už jsem jiná, tak náhle jiná zamilovaná.  

  

4.Nad hlavou vesmír a pod nohama zem,  

  jsem stále stejná a přece jiná jsem, zamilovaná.  

  Kde teď můžeš být, že nesedíš vedle mě,  

  až tě dnes potkám, snad  překvapím tě příjemně,  

  já už jsem jiná, tak náhle jiná zamilovaná.  

  

Rf... 

  

5.= 1.  

 



 47 

Zvony z Harmony  Grošáci 
  G  

1.Dnes ráno dal mi Bony smutný psaní.  

                                 D  

  Růžovej list, měl kolem zlatej kraj  

  a zlatý snítky kolem zlatejch psaní  

   D7              C        D    G  

  a pod tou krásou červeně Good bay  

  

2.To v Harmony Chat Rollins se dnes žení  

  a od nás z města bere si mou Kate.  

  Bejt sám to už prý není k vydržení.  

  A k polednímu moh bych tam prej bejt.  

  

Rf:Až budou zvony v Harmony dnes zpívat,  

   až budou zvony v Harmony dnes bít  

   já půjdu pryč, ať nemusím se dívat,  

   jak starej pard si jde mou lásku vzít.  

  

3.Proč v očích kapky slaný rosy pálí  

  a v prsou každou chvíli zavzlyká.  

  Snad právě teď ji bílej závoj halí,  

  snad právě teď jí prsten navlíká.  

  

4.Tak nalej Joe a pojď ten smutek zapít.  

  A po stý semnou tohle psaní číst.  

  Mám utýct pryč anebo jít ho zabít,  

  tak pověz Joe co nejsnáz budu nýst.  

  

Rf:Až budou zvony v Harmony dnes zpívat,  

   až budou zvony v Harmony dnes bít,  

   už nebudu se na tvý štěstí dívat,  

   už nebudu tu s tebou můj Joe pít.  

  

  A  

5.Zas dál si s větrem píseň větrů hvízdat  

                                  E  

  a sám si dál tím smutným světem jít.  

  I když ptáci stavěj pro svý lásky hnízda  

  E7                  D            E    A  

  i já chtěl svý, jen to jsem vám chtěl říct.  

  

Rf:Až budou zvony v Harmony dnes zpívat,  

  až budou zvony v Harmony dnes bít  

  I když ptáci stavěj pro svý lásky hnízda  

  /:Je někdy lepší volnej jak pták být:/ 
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Nebe nad hlavou  Olympic 
  G             C      G  

1.Vysokým nebem nad hlavou  

  G             C       G  

  Huňaté mráčky pást se jdou  

  D                G  

  Vidím je s tíží, píchá mě v kříži  

  A           D  

  A mám kapsu děravou  

   

2.Pod modrým nebem nad hlavou  

  Jdu i já chůzí houpavou  

  Nohy mám v trávě a ve vší slávě  

  Šlapu si to doubravou  

   

   D           G  

Rf:Nebe nad hlavou, dýchám z plných plic  

   G  

   Nebe nad hlavou, kráčím slunci vstříc  

   G  

   Nebe nad hlavou, nad hlavou, nad hlavou  

                   D  

   Nad hlavou, nic víc  

            G              G7  

   Nebe nad hlavou, plné beránků  

           C  

   K přípitkům zve studánku  

          G          D7           G  

   Na pár doušků oranžády z červánků  

   

3.V torně mám sny a v ruce hůl  

  Na místo chleba jen tu sůl  

  Koupelnu v tůni, kde leknín trůní  

  Na pařezu skromný stůl  

   

4.I když je cesta rozbitá  

  A štěstí z nebe nelítá  

  Cestu si chválím, křepelka z dáli  

  Pět peněz mi počítá  

   

Rf:... 
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Pedro  Kohout plaší smrt 
  Dmi 

1.Žhavé slunce prudce svítí na člověka, zvíře, kvítí 

  Gmi                     A 

  Z dálky kastaněty znějí dívky k tomu písně pějí 

  Dmi 

  Toreador, korida, býci krojovaní čarovníci 

  Gmi                   A 

  Víno se tu dobře pije zpívá tančí, taky žije 

 

   Dmi           Gmi 

Rf:Pedro! Pedro! Pedro! Pedro! 

   A                           C           G 

   Řekni jak to vlastně děláš, že žádný starosti nemáš? 

   Dmi           Gmi 

   Pedro! Pedro! Pedro! Pedro! 

   A                     C         G 

   Španělského Donchuána neodmítne žádná dáma 

 

2.Pedro jezdí na mopedu, občas duje něčí ženu 

  A není to jeho vina každej večer že je jiná 

  Slunce, moře, turistika na tohle se dobře zvyká 

  Ve dne hlídač u bazénu v noci užívá si změnu 

 

Rf:...2x 

  Cesty toulavý  Michal Tučný 
        D                                   F#  

1.Cesty toulavý, já vím, že se vás už nikdy nezbavím,  

  F#7                  Emi  

  s kamarády vám večer písní vyprávím,  

     G               A          D  

  že dál mě vedou mý cesty toulavý.  

  

2.Cesty toulavý, na jednom místě stát mě nebaví,  

  tam, kde jsem ještě nebyl, tak se zastavím  

  a dál mě vedou mý cesty toulavý.  

  

   D7    G  

Rf:Cesty toulavý, jak za starých časů  

              D              G  

   komedianti z poutí, každý z nás to ví,  

                                      D        A7  

   že žádný cesty nejsou rovný, že se kroutí a kroutí.  

3. = 1.  

Rf:... 

4. = 1.  
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Ptáčkové už zpívat přestali  Jarka Mottl 
  G                                            D7 

1.Ptáčkové už zpívat přestali a den do noci se skrýval, 

               Ebdim    Emi   A7              D7 

  hleděli jsem spolu ze skály na peřejí mocný příval 

  D7(#5)    D7 

  a on mně zpíval. 

  G                                              D7 

  Píseň lásky vír nám zahučí, až tvé rety zlíbám rudé, 

              Ebdim   Emi     A7                D7 

  polož hlavinku v mé náručí, rozehřej mé srdce chudé, 

  D7(#5)      G 

  buď chvilku mou! 

 

2.Měsíc stříbrem vlnky rozetřás a my ještě byli spolu, 

  o co jsem se bála dlouhý čas, do rokle mně spadlo dolů 

  hluboko dolů. 

  Šeptal, když mě tiskl naposled, odpusť mi, že se to stalo 

  trochu lásky v slzy tvé jsem vplet, v osadě vše ještě spalo 

  přikryto tmou. 

 

Pán hor  Petr Hapka 
 
  G          C    D         G 
1.Že prej tu šel, šel kolem nás 
  Emi         Ami      D          G  
  Po horských úbočích, jak sníh a mráz 

  Že prej tu byl, že s námi žil 
  A spoustu zázraků prej vykouzlil 
 
   G         C                        G 
Rf:On je náš pán (pán hor...)Vládce a kmán (pán hor...) 
          Ami                D    C D    

   Pomáhá dobrým (pán hor...)Oplácí zlým, (pán hor... 
   Přichází sám (pán hor...)Sám nepoznán (pán hor...) 
   Nesnáší klam (pán hor...)Spravedlivý (pán hor...) 
 
2.Pomoz i nám a měj nás rád 
  A učiň zázrakem co se má stát 
  Dej nám svůj dar, přízeň nám přej 
  Pro větší slávu svou, ten dar nám dej 
 
Rf:... 
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Ahoj kluci  Tři sestry 
  F                         B        A 

1.Poslouchej a něco si dej, možná ti prachy smrděj 

  F                         B                  A 

  nedoufej, že seš chytrej, všechno už tu bylo,nevymyslíš nic  

  F                      B               A 

  Mercedes a bere tě děs,má podobný znak,jako tvoje make love 

  F                  B          A   

  not wary a dolary, McDonald a prachy jsou love.  

 

2.Do mraků, když na mraky seš koukáš a hledáš v díře  

  černej flór na hevnsdor, před branou sedí zvíře  

  je to pták a nebo snad had, ďábel ví že je to prase  

  jako ty a jako jsem já, nesmrdí rum a smrdí práce   

 

 D F         B     A     D  C     D C  D 

Rf:Mona Lisa klopí zrak, stárne a zívá 

   F            B  A  D    C        D  C  

   noční hlídka opilá s Rembrandtem zpívá  

   D          F    B     A        D     C    D C 

   James Watt mění parní stroj za z Vietnamu výstroj 

   D    F     B        A       D  C      D  C       F 

   ahoj kluci zašlejch dob, je soumrak a soumrak je náš  

 

2.Nelítej po světě sám, kolem jsou hezký holky  

  jim je fuk jakej seš kluk, hlavně chtěj na prachách kolky  

  že maj AIDS a srdce jak ice, je nás víc a ze rtu jde rtem  

  no tak fajn ještě snad wine, vzpomínej jak pil jsi s čertem 

 

Rf:...  

 

3.Skončil čas pro blues a jazz, punk is death a lues sílí  

  silnej chlap palici klap, krvavej film a éra síly  

  každej z nás čeká na svou smrt, snaží se tu nudu zkrátit  

  sen je pryč, marně teď křič sedm set let nejde vrátit.  

 

Rf:... 
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Aida  Tři sestry 
 

2x předehra Emi, Ami, D, Hmi, G ,C ,Ami, Hmi, 

 

  Emi                   Ami 

1.V noci někdy nespím a civím do zahrady 

  D                      Hmi 

  Se zástupem lidí kolem nevím si už rady 

  G                 C 

  Asi spadnul řemen do převodu total 

  Ami              Hmi 

  Delirium tremens a já se tak rád motal 

  Doktor Josef Goebbels na terasu pajdá 

  A na vaně jsou bílý myši mezi nima Aida 

  Možná Caligula přijde s Messalinou 

  Doufám, že se zula a nepoškrábe lino  

 

          G                    C 

Rf:Je tady Čingischán Rumcajs i Cipísek 

          D          

   Koktejl je namíchán a myši diví se 

   Je konec pásmu dní, ráno už nespatřím 

   Prstýnek zásnubní na můj prst nepatří 

   Vanu si napouštím a skočím za Aidou 

   vylezu na poušti,ráno mě nenajdou Ami Hmi Emi 

 

mezihra:Emi, Ami, D, Hmi, G ,C ,Ami, Hmi, 

 

2.Cinká moje tramvaj a stydne ranní káva 

  A na dveře marně buší domácí, ta kráva 

  Policie hledá, nenachází stopy 

  Moje dívka bledá zatím sbírá zátky od piv 

  Asi něco tuší, vždyť ta holka není hloupá 

  Právě jsem se narodil a pára k nebi stoupá 

  Možná budu písař anebo lámat kámen 

  Sedmnáctý císař na hradbách zpívat Ámen 

 

Rf:Je tady Čingischán Rumcajs i Cipísek 

   Koktejl je namíchán a myši diví se 

   Je konec pásmu dní, ráno už nespatřím 

   Prstýnek zásnubní na můj prst nepatří 

   Vanu si napouštím a skočím za Aidou  

   vylezu na poušti,ráno mě nenajdou  Ami Hmi Emi 

   Ami         Hmi                  Emi 

*/:Ledaže by moje holka chtěla brzo vstát 
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Poslední zvonění  Extra band  
  Emi                                Ami  

1.Tak je tu čas kdy probíráš korálky dnů,  

  C          D           Emi  

  posledních študáckejch dnů  

                         Ami    C         D       Emi  

  kdy na kolej holku sis vzal a neptal se co bude dál,  

    C         Emi     C  

  a neptal se co bude dál  

              Emi  C       D  

  co dál /:to ráno svět tě hřál :/  

  

  Emi                                Ami  

2.Tak je tu čas kdy poslední zvonění zní,  

  C        D         Emi  

  najednou smutně ti zní  

                        Ami   C         D           Emi  

  a na mejdan pár korun dal i ten co se vždycky jen bál,  

  C         Emi         C  

  ten co se vždycky jen bál,  

              Emi   C      D  

  jen bál/:je málem třídní král :/  

  

      G     Emi        C         D  

Rf:To dávno víš z těch prázdnech zdí  

      G     Emi     C       D  

   to dávno víš teď zvon ti zní  

      G     Emi      C     D  

   to dávno víš měls lásek pár  

      G     Emi     C        D       Emi  

   to dávno víš teď zbyls tu sám tak sám  

  

  Emi                              Ami  

3.Tak je tu čas kdy odcházíš ulicí snů,  

  C        D           Emi  

  nádherně bláznivejch snů  

                      Ami  C            D       Emi  

  a na cestě zůstaneš stát smutný blues uslyšíš hrát,  

  C            Emi     C  

  smutný blues uslyšíš hrát,  

                Emi  C        D  

  to hrát /:pár tónů v zádech mráz :/  

  

Rf:... 
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Život je takovej  Tři sestry 
   B           D#      F           B7    Gmi Cmi F7 B B7 

*/:Pá ra pa pa pá, pá, pá ra pa pa pá, pá       

   B           D#      F 

   pá ra pa pá pá, pá, pá, pá 

 

  C        F     G       C       Ami   G            Ami 

1.Možná mě zítra vyhoděj z práce a nebudu mít za co žít 

  C         F        G    C    Ami      G                 A 

  s pocitem že život není láce pozvednu půlitr a přestanu snít. 

  Sahula není úplně hotovej aby nevěděl kudy dál jít 

  vezme si kytaru dá ji do bazaru a prachy propije na Kovárně. 

 

  D      G     A   D       Hmi      A                  Hmi 

2.Že jsi mrtvý ani nežiješ do rukou balalajku je třeba vzít 

  D       G        A      D        Hmi      A               Hmi 

  a nežli poslední peníze propiješ tak si zazpívej z plných plic. 

 

   D        G       A       D      Hmi      A              Hmi 

Rf:Život je takovej a jinej nebude nežli mý tělo platnosti pozbude 

 

  C        F     G      C      Ami    G               Ami 

3.Možná mě zítra v peci spálej a moje ideály proměněj v prach 

  C        F         G         C     Ami   G                  Ami 

  a z toho popela na který psi kálej nikdo víckrát nebude mít strach 

 

   C        F       G       C   Ami       G                 Ami 

Rf:Život je takovej a já to vím přesto se nebojím někdy jsi bit 

   C          F      G        C      Ami      G               Ami 

   vím že bůh závidí a psi že koušou puberťák onanuje a mě to nevadí 

 

   C        F        G        C                F       G        C  

*/:Neber mi myšlenky život je takovej kratičký sukýnky život je takovej 

  C          F        G        C                  F        G        C 

  žrát lidem z talíře život je takovej co jsem to za zvíře život je takovej 

 

 

Ref 1:... 2x 
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Dederon  Tři sestry 
  E           Fmi#       A           H 

1.Čas je díra čas je bič lepší kdyby vůbec nebyl 

  E              Fmi#       A            H 

  Nejednou chceš svůj balon ztracenej je v dětsví nebi 

  E          Fmi#       A            H 

  letí dál a stoupá výš letí proudem roků zpátky 

  E              Fmi#   A         H 

  To jen čas trh oponou věci mizí kde už jsou 

 

2.Nejednou chci svůj balón zpuchřelá a prasklá duše 

  Jistě řeknu to je on poznám ho měl jsem ho rád 

  Každa další známá věc Kaugummi a pflege dusche 

  Drážďany a schone schuhe A zde simpson motorrad 

 

3.Mý gumoví indiáni z ulice unter den Linden 

  Později jsem se tam zpil zrovna když byl feuer werk 

  Tmavý pivo se sirupem řízek v sósu s knedlíkem 

  cigára Káro byly fajn pak z U-Bahnu na S- Bahn 

 

4.Nejednou chci svůj balón a nesměle to zkouším řici 

  Vraťte mi to všechno zpět na tábor chci k moři jet 

  co má v létě desset stupň; a trabanta v pryskyřici 

  Jedno jak se změnil svět já chci zpátky svůj balón 

 

5.Nejednou chceš svůj balon ztracenej je v dětsví nebi 

  Všechny věci cos měl rád na tebe tam tiše čekaj 

  Až se tvůj čas naplní letíš proudem roků zpátky 

  Někde najdeš svůj balón nech ho zatím - ať si lítá. 
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Tak co vám řekli pane Händel  Oddysea   
  E                  G 

1.Pátý den u spinetu génius hrbí záda 

  A                        E 

  Hlavu má už jako balón a stejně ho nic nenapadá 

  E                  G 

  Pátý den u spinetu prsty si přibouchl víkem 

  A                 E 

  Třicátou cigaretu zapíjí kávou s mlíkem 

 

2.Pátý den u spinetu neví si rady s dílem 

  Začal u menuetu a skončil preludiem 

  Šestý den u spinetu v tajené zlosti 

  Přehrává staré riffy vybrané společnosti 

 

   C#         H          Fmi#   A-H 

Rf:Tak co vám řekli pane Händel 

   C#         Fmi#        A    H 

   plácali do dlaní a tak jste přidával 

   Tak co vám řekli pane Händel 

   Co vás trápí přece nikdo nepoznal 

 

3.Sedmý den u spinetu v klidu a s citem 

  Dokončil třetí větu sonáty s otazníkem 

  Sedmý den u spinetu perlil se šampus 

  Klasik hrál cajdáky došlo i na blues 
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Dárek vánoční  Fešáci 
 

  C          F             C             F  

1.Moje malá, to byl dárek, ten tě nestál nic,  

  G                        C  

  na Štědrý den sbalit šaty a pár náušnic.  

  

     C               F               C          F  

Rf:Vzalas' všechno, nechalas' jen chvíli sváteční,  

          G                      C  

   a tak díky za ten dárek vánoční.  

  

  G                                    C  

2.Všechny skříně prázdné, až začínám se bát,  

                                                 G  

  náš rok mi vzít však nedokážeš, ten zůstává tu spát.  

  

Rf:...  

  

3.A tvůj dopis, moje malá, nechci votevřít,  

  rozkrojím si jablko - hvězdička, budu dlouho žít.  

  

Rf:...  

  

Rec:Lidi jako já si to tak neberou, budu mít pár horších    

    dnů a dostanu se z toho, no, ale vánoce, holka,   

    vánoce už nebudu mít rád nikdy, protože si vždycky   

    vzpomenu, že zrovna o vánocích:  

  

Rf:...  
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Jaro  Fešáci 
 

  Ami       C       G            Ami  

1.My čekali jaro, a zatím přišel mráz.  

                 C      G              Ami  

  Tak strašlivou zimu nepoznal nikdo z nás.  

  

2.Z těžkých černých mraků se stále sypal sníh.  

  A vánice sílí v poryvech ledových.  

 

     C                  G  

Rf:Z chýší dřevo mizí a mouka ubývá.  

   Dmi                   G7  

   Do sýpek se raději už nikdo nedivá.  

   C                        G  

   Zvěř z okolních lesů nám stála u dveří  

   Dmi               G                        Ami 

   a hladoví ptáci přilétli za zvěří, a stále blíž.  

  

3. Pak jednoho dne večer, to už jsem skoro spal.  

   Když vystrašený soused na okno zaklepal.  

  

4. Můj chlapec doma leží, v horečkách vyvádí.  

   Já do města bych zajel, doktor snad poradí.  

  

Rf:Půjčil jsem mu koně, a když sedlo zapínal,  

   dříve, než se rozjel, jsem ho ještě varoval:  

   Nejezdi naší zkratkou, je tam velký sráz,  

   a v téhleté bouři tam snadno zlámeš vaz, tak neriskuj  

  

5.Na to chmurné ráno, dnes nerad vzpomínám.  

  Na tu hroznou chvíli, když kůň se vrátil sám.  

  

6.Trvalo to dlouho, než se vítr utišil.  

  Na sněhové pláně si každý pospíšil.  

  

Rf:Jeli jsme tou zkratkou, až k místu, které znám,  

   kterým bych té noci nejel ani sám.  

   Pak ho někdo spatřil, jak leží pod srázem.  

   Krev nám tuhla v žilách nad tím obrazem, já kloubouk sňal 

  

7. Někdy, ten kdo spěchá se domů nevrací... 
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Oliver Twist  Rebelové  
  

  G                      Emi  

1.Raději jsem neměla ten román,  

  Ami         D         Emi   D        G  

  raději jsem neměla ho číst, snad ani list.  

  G                       Emi  

  Hrdina byl v tom románě schován,  

  Ami        D          G      C      G  

  miluji ho, jmenuje se Twist, Oliver Twist.  

  

   Hmi  

Rf:Takový muž na světě už není,  

  

   jenom v knihách nebo dívčím snění.  

   F                                 G F E     G  F   E  

   Přirovnám ho směle bez prodlení,k torerům, španělským 

   

  B                     Gmi  

2.Raději jsi neměla ten román,  

  Cmi        F         Gmi   F        B  

  raději jsi neměla ho číst, snad ani list.  

  B                             Gmi  

  Navždy měl tam zůstat v knize schovám  

  Cmi       F          B      E7     B  

  hrdina co jmenuje se Twist, Oliver Twist.  

  

3.Raději jsem neměla ten román,  

  raději jsem neměla ho číst, snad ani list.  

  Hrdina byl v tom románě schován,  

  miluji ho, jmenuje se Twist, Oliver Twist.  

  Ami              D       G    Emi  

  Proč jsem se jen naučila číst  

  Ami              D         G     Emi  

  proč já blázen dával ti to číst,  

  G     D7    B    C        G  

  číst, číst, ááá, ja-da-da-dam. 
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Pátá  Rebelové 
 

  G      Hmi         C     D7         G  Hmi C D7 

1.Hodina bývá dlouho trpělivá a potom odbíjí pátá, 

  G        Hmi          C      D7           G  Hmi C D7    

  a tak tu zpívám slova mlčenlivá o tom, že pomíjí pátá.  

 

   G                          Emi 

*/:Zvonek zvoní, škola končí, po schodech se běží 

   G                       Emi            Hmi 

   Novák leze po jabloni a je náhle svěží,bláznivej den,  

   C                    Hmi       A7  

   a já smíchem umírám, kdosi mne kárá a páni, já nenabírám  

 

         G Hmi Ami7      D7 

Rf:Neboť pátá, právě teď odbila 

   G Hmi Ami7      D7  

   pátá, právě teď odbila 

   G Hmi Ami7      D7     G    Hmi Ami7 D7 G Hmi Ami7 D7 

   pátá, právě teď odbila nám,             pátá.  

 

2.Hodina bývá někdy nekonečnou a pak už odbíjí pátá,  

  a proto zpívám píseň jedinečnou, právě že pomíjí pátá.  

 

Rf:... 

Samba v kapkách deště  Burma Jones 
  Hmi        A            H              F#mi, H  

1.Kapkama se proplétám co rytmem samby zní  

  G              A                H  

  Hledám suché místo s teplým té  

  V loužích svět se odráží a září to co mám  

  krok za krokem ulici jdu dál  

  

    A           H    G         A  

Rf: Do očí světa aut s kapkama naráží  

    A      H        G          A         

    ani se nebráním jdu ulicí dál ..  

 

Rf:...  

  

   G           A   G               E  

*/:Známe svá jména jsou do louží vepsaná  

   G               A              H 

   déšť do nich kreslí vrásky dvou ou ou ou  

   Známe svá jména jsou do louží vepsaná  

   déšť do nich kreslí vrásky dvou ou ou ou 
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Sosna  Duo Červánek 
 

  Dmi    Gmi    Dmi  Gmi Dmi   A7    Dmi   

1.Na stráni tak opuštěná stála stará sosna  

  Dmi       Gmi    Dmi      Gmi Dmi  A7    Dmi  

  Když jsem já tam pod ní ležel zpívala mi do sna.  

  C7            F     C7            F    A7  

  Sama už dávno stála jenom si vítr s ní hrál  

  Dmi Gmi  Dmi      Gmi  G7               C7  

  kamaráda snad též měla člověk jí ho vzal  

  

             F                   C7  

Rf:Můj starý brachu, tebe noc až skryje,  

                               F  

   zpívej mi chvilku svoje melodie.  

                               Bb  

   My dva jsme starý a to znamená,  

           F     C7        F   A7  

   že naše srdce jsou už zlomená.  

  

2.Mrtvá je ta stará sosna vichřice ji sťala  

  jenom pahýl do tmy trčí tam kde ona stála.  

  Bledá noc na nás kývá pára lehá na říčku  

  smuten já tu pod ní stojím zpívám písničku.  

  

Rf:... 

Ztráta imunity  Tři sestry 
  E            H           Cmi#    A     H 

1.Jednou večer na stanici, bylo to pozdě v noci 

  E           H              A         H 

  potkal jsem divnou ženskou asi prodejnou 

  E        H           Cmi#    A    H 

  jela tak na Václavák turisty votravovat 

  E         H        A             H  

  se zlatou kabelkou městem proplouvá. 

 

   E                        A               H    E A H 

Rf:Podlejch holek armáda co s negrem lehnou na záda 

   podlejch holek armáda co s negrem lehnou na záda  

 

2.Je v červenejch punčochách, plazej se jí po nohách  

  kdo po ní bude šmátrat rukou barevnou  

  já nemám peníze a proto holky nelákám  

  toulám se remízem nocí sám a sám. 

 

Rf:... 
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Slečna sen  Karel Černoch 
  

           F      B        F  

1.Jdu si lesem a náhle tu potkám  

    B     F     C    F  

  slečnu sen, slečnu sen.  

          F        B          F  

  Já tu bloudím a cestu svou hledám  

      B   F      C    F  

  z lesa ven, z lesa ven.  

  

          C                 B          F  

Rf:Já tu hledám tu nej, tu nejhezčí z cest,  

          B       F          C  

   která mohla by mě k tobě vést,  

          F             B  

   tvých kudrn tak mít jen  

          F               C  

   plnou náruč a nést jen tam,  

                       F  

   kam jenom slunce zapadá.  

  

2.A zlíbí se má víčka spolknout  

  jen tak sám, jen tak sám,  

  já jenom jak sova si houknout,  

  rád tě mám, rád tě mám.  

  

Rf:...  

  

3.A ptáš se pak tý, který říkáš  

  slečna sen, slečna sen,  

  to jméno teď přes hlavu svlíkáš,  

  tvý je jen, tvý je jen.  

  

Rf:Tak tu hledáme tu nej, tu nejhezčí z cest,  

   která mohla by nás k sobě svést,  

   tvých kudrn tak mít jen  

   plnou náruč a nést jen tam,  

   kam jenom slunce zapadá.  

  

Rf:Tak tu hledáme tu nej, tu nejhezčí z cest,  

   která mohla by nás k sobě svést,  

   tvých kudrn tak mít jen  

   plnou náruč a nést /:jen tam,  

   kam jenom slunce zapadá:/ 
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Sedm žlutých kamínků  Severka 
  D          G              A         D 

1.Sedíš tu a posloucháš jak řeka hučí tmou.  

  D               G             A           D 

  Mluvit stříbro, mlčet zlato a tak mlčím s Tebou.  

 

Rf:Sedm žlutých kamínků mám na dlani,  

sedm žlutých kamínků, sedm svítání.  

 

2.Divíš se co znamená těch sedm kamenů,  

  já Ti na to odpovím sedm dlouhých dnů.  

 

Rf:...  

 

3.Až odejdeš mi do dáli tak co mi zůstane,  

  každý den jeden kamínek v řece utone.  

 

Rf:...  

 

4.Až konečně den poslední za hory zapadne,  

  u řeky se sedmi kameny si ruce podáme.  

 

Rf:... 

Asie  Tři sestry 
  E                   A            E           D       A 

1.Po létech nudy tady na rovinách, ráno vstal, opustil highschool 

  E                      A            E           D         A 

  v letadle složil hlavu na novinách, vzbudil se, vystoupil v Thajsku 

  E                A             E              D      A 

  uviděl na bazaru divadlo hrát, čínskej drak a černej ninja 

  E                     A             E              D      A 

  a začal divnej východ natvrdo brát, hodně čet brak českej inža. 

 

   C#                       D                        E 

Rf:Hierarchie, velký gesta, pašeráci drog, tak to je Asie 

   špinavej hotel, vagínšou, makovej grog, tak to je Asie 

   v Radlicích u videa Asie se zdála líp než asi je 

   bez knedlíků, bez piva a bambusovej hrob, tak to je Asie. 

 

2.V horském chrámu taoistů bydlí jen ruská posádka 

  vodka skrápí obětní stůl, v podzemí končí pohádka 

  marně říká, že je tu sám, malej cep na kůži skřípe 

  hloupej inža prokleje chrám, vlastní film, smutný je příběh. 

 

Rf:...2x 
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Zrcadlo  Olympic 
 

  C       G        C      G C       G       C    G  

1.Na svůj obraz se dívám, , soudím, že ránu mám,  

  C     G       C        G          C            G    C  

  píseň o tváři zpívám a jak se tak dívám, už se nepoznám  

  F                   C              G  

  Ja-a-a-a už dvanáct dní svůj obraz nevšední,  

             F              G  

  Sledují po ránu, stojí to za, no za ránu.  

  

               C G C G C  

Rf: Tap tap ...  

  

2.Nad svým obrazem zoufám, slzy ve vočích mám,  

  chvíli si rozbít ho troufám a chvíli zas doufám, že kazí ho rám.  

  Da-á-ám si kafe do jedu a klapky na očí,  

  a nohy do ledu, snad se to no, no otočí.  

  

Rf:...  

  

Rec:Inzerát:Najmu muže, raději několik s vlastním krompáčem  

    Značka: Střepy přinášejí štěstí ..  

 

3.Nad svým obrazem zoufám, slzy ve vočích mám,  

  chvíli si rozbít ho troufám a chvíli zas doufám, že kazí ho rám.  

  Ja-á-á-á sním doma o tváři, co dívkam zazáří,  

  a nechci zrcadlo, teď mě to po, no popadlo.  

Dívka toulavá  Karel Hála 
  C                   G7                C      

1.Dívko,dívko toulavá tvé kroky vítr mi sval 

  C                   G7                  C     

  dívko,dívko toulavá půjdu však za tebou dál 

 

   C            E7      Ami          E7     

Rf:Dívko ,dívko toulavá kroky tvé já znám 

   C            Ami      G7               C     

   chůze tvá je loudavá, táhne tě a nevíš kam 

   Dívko ,dívko toulavá stopy tvé jdou číst 

   chůze tvá je loudavá,tvé srdce nechtěl bych nést 

 

2.Dívko ,dívko vzdálená půl dne a několik mil 

  dívko ,dívko vzdálená vím že ti ubývá sil 

 

Rf:Dívko ,dívko toulavá děj mi srdce kus 

   dřív než přijde únava,nájmu ti koně a vůz 
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Boxer  Radek Tomášek 
 

  C                                      Ami 

1.Můj první pěstní souboj byl jen pouhou dětskou hrou 

        G                      G7                   G6             C 

  důvod měl však velmi vážný jedné dívce plavých vlasů kluci brali míč 

      Ami        G      F      C                      G    G7   G6   C 

  Pro její čest, pláč a smutný pohled bezbranný jsem pevně zaťal pěst 

 

2.Ale žádnej vděk ani vavříny že jsem vyhrál tenhle boj 

  všichni říkali mi rváči takhle jednou nejspíš skončíš v temným vězení 

  Léta jdou a jak jednou lidé na tvých zádech nápis napíšou je to lump 

  nikdy víc jej nesejmou 

 

   Ami G Ami G F C 

Rf:Lá la laj… 

 

3.Šel jsem jinam hledat štěstí když mi bylo osmnáct 

  jenom abych poznal že není v prázdnejch parcích a na nádražích 

  Jen teplej déšť v náručí mě občas konejšil a ptal se kam se dáš 

 

Rf:Lá la laj… 

 

4.Jednou uviděl jsem muže jak se hádá s malou dívkou bezbrannou 

  řek jsem pane to se nesluší - on chtěl se rvát, 

  líp měl znát sílu svou 

 

5.A tak stal se ze mě boxer moje pěsti jsou můj chléb 

  jsem prý šapmiónem ringu a žádný soupeř netuší když rány pěstí dávám 

  že si šeptám míč jí dej na tu malou plavou dívku nesmí nikdo být už zlý 

 

Rf:Lá la laj… 
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Country Boy  Pavel Bobek 
 

  F         Dmi     C     F 

1.Po dlažbě měst se procházím 

  Bb       F           C    F 

  dávno už vím, že sem nepatřím. 

              Dmi    C     F 

  Vždyť sláma dál mi čouhá z bot 

       Bb     F        C    F 

  a co udělám ostatním není vhod. 

 

           Bb       F       C      F 

Rf:Klobouk mám plný deště a trablů dost 

      Dmi      Bb           C    F 

   já dál žiju v městě jako cizí host. 

          Bb      F        C      F 

   s přesilou aut já denně svádím boj 

     Dmi    Bb            C       F 

   a říkají o mě, že jsem country boy. 

 

2.Když ráno smog vdechnu z plných plic 

  až do pozdních hodin se mnou není nic. 

  A kravatu mám jak oprátku 

  dýl to nevydržím, než zase do pátku. 

 

Rf:... 

 

3.Jestli máš mě ráda tak můžem jít 

  pryč odtud tady se nedá žít. 

  Možná znám pár míst, tam kde končí svět 

  tak pojď se mnou a zmizíme tam na pár let. 

 

Rf:... 
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Dávám Ti jeden den  Kabát 
 

  G        H     C     H    G   H, C, H  

1.Proč sou tolik velký voči tvý  

   G         H    C      H     G H, C, H  

  a proč tě ssebouvláčím,kdopakví  

 

2.Budem spolu vzhůru noc a den  

  tak tohle je ten velkej, bílej sen  

  

   A  

*/:Vždycky takhle ňáký holce naletím  

              C  

   já s tebou na tvůj sabbath na koštěti poletím  

  

   G                       H, C, H  

Rf:Dávám ti ještě jeden den  

   G     H, C          H  G  

   Dávám, tak si ho klidněvem  

  

3.V dáli tiše rajská hudba zní  

  těžko se mi v hlavě rozední  

 

4.Seš velkej mág a triky tvý maj tah  

  já je všechny v hajzlu potom splách  

  

 

*/:Vím, že tě to tady vůbec nebaví  

   si jenom kat, co sebe jednoho dne popraví  

  

Rf...  

  

*/:Možná je to pro tebe moc surový  

   jenomže, jak s tím přestat, holka to ti nikdo nepoví 
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Děti z Pirea  Milan Chladil 
 

  G                    D 

1.Každého jitra z toho přístavu 

                            G 

  vyplují bárky a lodě do moří, 

                       D 

  a slunce kulaté jak míč 

                                  G 

  v ranním úsvitu se z hlubin vynoří. 

                      D 

  Jen děti z Pirea se po břehu loudají, 

                   G 

  moře jim nohy omývá, 

                      D   

  ty modré nedozírné dálky je lákají 

                     G 

  víc nežli země šedivá. 

  

            G                    D 

Rf:Co moře zpívá pod křídly kormoránů, 

                   C                      G 

   o tom se zdává k ránu všem dětem z Pirea, 

                                    D 

   snad každý mívá své jedno velké přání, 

                   C                    G 

   sní o něm za svítání, jak děti z Pirea.  

 

2.Každého večera se k přístavu, 

  bárky a lodě vracejí, 

  ty čluny připlouvají s nákladem ryb, 

  starých lásek a nových nadějí. 

  Jen děti z Pirea už nejsou zde na břehu, 

  dávno už musely jít spát, 

  a budou do ranního úsvitu snít o tom všem, 

  o čem snily tolikrát. 

 

Rf: 
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Do Evropy nechceme  Tři sestry 
 

  E                 A 

1.Máme rádi básníky,hlavně K.H.Máchu 

  G                    F# 

  nejsme země ve které žil Bufallo Bill  

  E                A 

  naši dědi zažili prezidenta Háchu  

  G          F#     E 

  ale držkou v zemi ryl i Karel Kryl.  

 

2.Kdyby nebyl Gagarin, není ani Remek  

  všichni si tu děláme, v podstatě co chceme  

  když ministr bez ničeho snídá hermelín  

  pak bouchne i Temelín.  

 

   D                Hmi   G               E 

Rf:Za Lipnem ohýbaj kříže do Evropy nechceme  

   D             Hmi   G                E 

   bratr Váňa je blíže vodku a špek vezeme.  

 

3.V mauzoleu fronta, sněží na ty vzadu   

  Petr je tu veliký a Ivan zase hrozný  

  Tři sestry krmí racka, ve višňovém sadu  

  vodka je tu parádní, ale víno hnusný.  

 

4.Burlaci po řece táhnou auto, je to Volha  

  Švédi tahaj sobama, přes hranice Volva  

  kopějka má proti euru příznivější kurz  

  nabrali jsme správnej Kursk. 

 

Rf:... 
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Evžen lovec žen  Rangers 
 

  C                          F 

1.Dobrou míru taktiku, tu má dávno v malíku, 

         G                 C 

  Zralou ženu udolá s nonšalancí Belmonda, 

                                F 

  Na tváři pel panice, když  se dvoří naivce, 

        G                              C 

  Jindy s tváří gorilí, vynoří se z obilí. 

 

         F                      C 

Rf:Je to Evžen lovec žen, nesmí zůstat nestřežen, 

         G                       C 

   Jenom Evžen lovec žen, s neformálním půvabem, 

          F                   C 

   Tenhle Evžen lovec žen, používá intim sprej, 

      G                                   C 

   Jó Evžen to je lovec žen a tak je zkaženej. 

 

2.Hrál na fanty s Helenou no a hned měl zelenou, 

  Vyslídil si Elišku, přímo v jejím pelíšku, 

  I když spadne lavina, není dívka nevinná, 

  Upír svádí úsměvem, třeba metr pod sněhem. 

 

Rf:... 

 

3.Nemá jiný knoflíky, on si spíná špendlíky, 

  Pruhované podvazky na nich nosí texasky, 

  V ruce láhev od whisky a na nohou tenisky 

  Mako, triko, motýlek, fantom dívčích postýlek. 

 

Rf:... 

 

Rf:Je to Evžen lovec žen, nikdy není přistižen, 

   Jenom Evžen lovec žen, na které je zatížen, 

   Tenhle Evžen lovec žen, používá sex appel. 

   [: Jó, Evžen to je lovec žen a zasahuje cíl ]: 
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Felicita  Albano a Romina Power 
  C 
1.Felicita e tenersi per mano 
                    Ami 
  andare lontano la felicita. 
   
  E il tuo squardo innocente 
                         Dmi 
  in mezzo alla gente la felicita. 
 
  E restare vicini come bambini 
     G 

  la felicita, felicita.  
 
2.Felicita e un cuscino di piume 
  l\'acqua del fiume che passa che va. 
  E\' la pioggia che scende 
  dietro le tende la felicita. 

  E abbassare la luce per fare pace 
  la felicita, felicita. 
 
3.Felicita e un bicchiere di vino 
  con un panino la felicita. 
  E lasciarti un biglietto  

  dentro al cassetto la felicita 
  E cantare a due voci quanto mi piaci  
  la felicita, felicita. 
 
   C 
Rf:Senti nell\'aria c\'e gia 

                Ami 
   la nostra canzone d\'amore che va. 
   Dmi                              G 
   Come un pensiero che sa di felicita. 
   Senti nell\'aria c\'e gia 
   un raggio di sole piu caldo che va 

   come un sorriso che sa di felicita. 
 
4.Felicita e una sera a sorpresa 
  la luce accesa e la radio che va 
  e\'un biglietto d\'auguri  
  pieno di cuori la felicita 

  e una telefonata non aspettata 
  la felicita, felicita. 
 
5.Felicita e una spiaggia di notte 
  l\'onda che batte la felicita 
  e una mano sul cuore  

  piena d\'amore la felicita 
  e aspettare l\'aurora per farlo ancora 
  la felicita, felicita. 
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Hádej, Matyldo  Karel Hála 
 
  G           H7       Emi        C 
1.Prodírám se mlázím a mám těžkou kabelu, 
  G                    D7 
  do které vkládám vše to, o čem sním, 
    G        H7        Emi          C 
  a za hlavu házím vše to, co stojí za belu, 
  G                 D7     G 
  pro tebe zpívám a jahody jím. 
 
   G               C 

Rf:Hádej, Matyldo, hádej, Matyldo, 
   G                  D7 
   jak mnoho váží jen jedinej sen, 
             G         H7      Emi          C 
   o tom, že složím ti píseň a tíseň z duše vyženu, 
   G                D7     G 

   a pak tu tíhu už vysypu ven. 
 
2. Brání se houští a tíží mě kabela, 
   do které si tajně vkládám to, o čem sním, 
   a tma se na mne spouští a to by dělat neměla, 
   neboť tu zpívám a nenajdu rým. 

 
Rf:Hádej, Matyldo, hádej, Matyldo, 
   jak mnoho váží jen jedinej sen, 
   tolik snad váží jeden dubovej kmen. 
 
3.A tak světem se vláčím, 

  a táhnu s sebou kabelu, 
  do které teď vkládám štíhlý tón, 
  tón, který se chvěje, 
  chvíli plnej naděje, 
  potom se ztrácí a jsem jako on. 
 

Rf:Hádej, Matyldo, hádej, Matyldo, 
   jak mnoho váží jen jedinej sen, 
   o tom, že tóny, ty tóny ti vážu v jedinou kytici 
   a najdu záhon a s notama jen. 
 
4.Prodírám se tmou a mlázím, mám přetěžkou kabelu, 

  do které ukládám ze snů dým, 
  a za hlavu házím vše, co stojí za belu, 
  pro tebe zpívám a jahody jím. 
 
Rf:Hádej, Matyldo, hádej, Matyldo, 
   jak mnoho váží sen, kterej teď mám 

   o tom, že jednou zvednou tě moje ruce do nebe 
   a pak tě ke snům do kabely dám. 
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Den se v růži skryl  Špinarová Věra 
 

  A                                 D 

1.Den se v růži skryl a z růže vůní hřál, 

          E                       A 

  tím jsi dlouho žil a kráse přísahal 

                                      D 

  Mám už v tváři smích, to léta můžou být, 

               E                             A 

  s prázdnem slůvek tvých chci znova písní znít 

 

      C#mi         F#mi A   D            A 

Rf:To víš, že zůstanou, jak loukám tváře kvést 

         F#mi               C#mi   D     E    A 

   Dál v knihách všech zázraků mou písní zníš dál 

      C#mi            F#mi A   D            A 

   To víš,že půjdem k nám, jak cestám zbývá jít 

       F#mi          C#mi   D     E    A 

   Též dveřím co zívají jak náruč toužení, 

      D         E     A 

   já dlaň tvou stále znám 

      C#mi         F#mi A D              A 

   To víš sny zůstanou, a možná může nás hřát 

       F#mi           C#mi   D      E      A 

   zas dál pár slůvek tvých, když poznáš stůl a nůž 

                         F#mi              C#mi 

   když s příliš krásnou lží se loučit náleží 

         D                      E       A 

   vítej k nám, vítej k nám ten stůl tu máš 

      C#mi  F#mi A    D              A 

   Už náruč znáš, jak chutná prázdná číš 

             F#mi             C#mi A 

   přijď zas k nám, ať sám už víš, 

       D       E     A    D       E      A 

   jak ve dvou dá se žít, až příjdeš zpátky k nám. 
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Javory  Javory 
 

  Emi                      C7maj 

1.Já vidím strom co k zemi padá 

     A7                      G 

  umírá, jakoby neznal bolesti 

  Emi                      C7maj 

  hnízdo co nesl tiše vychládá 

        A7                           D 

  jen z listů závěť lesům vůkol šelestí 

 

2.Když dříví v peci tiše praská 

  v chalupách plamenem jasným zahoří 

  na popel promění se láska 

  strom naposledy k lidem hovoří 

 

        G       D       G 

Rf:Moje javory, javory, javory 

          C               G 

   dlouhý stín vláhu uhlídá 

         C              G 

   bouře zlá sílu větví zná 

        D             C             G  D 

   moje javory, tiché javory, píseň má, 

   Dřevo javorů, javorů, javorů 

   vůni tvou v houslích poznávám, 

   v kolébkách s dětmi houpávám, 

   poletí za hory, daleko za hory, píseň tvá 

 

3.Já vidím strom, co lidi chrání 

  a v kůře místa bolavá 

  nechce znát smrt, zná jenom zrání 

  když podzim život uspává 

 

4.Pupence novou mízu loudí 

  a je tu jaro, jak sis přál 

  posílám pozdrav dolů s proudy 

  strom žije dál, strom žije dál 

 

 

Rf:... 
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Mží ti do vlasů  Štaidl Ladislav 
  C            D7       FG    F   G7  C 

1.Mží ti do vlasů, když úsvit stříbří pláž, 

  C            D7   F  G    F G7 C 

  mží ti do vlasů a prázdná zůstáváš. 

  F            G7           C    C7 

  Jak rád bych na tu krůpěj sáh´, 

  F         G7          E7 

  jež se ti třpytí na řasách. 

  C            D7   F   G    F  G7    C 

  Mží ti do vlasů a můj vlak hvízdá v tmách. 

          Ami     E7         Ami 

  Naspěch mám, ač neodjíždím rád, 

  G7      C         G7         C 

  když tě déšť, ten špatný kamarád 

        Ami       Dmi       Ami 

  do vlasů, do vlasů za mne líbá, 

         F           E7 

  musím já ti sbohem dát. 

  F       G7         C C7F            G7              E7 

  A já ty vlasy havraní,před chvilkou bral jsem do dlaní 

  C            D7   F   G  F  G7 C 

  Mží ti do vlasů a vchází svítání. 

Krásná a hloupá  Černocká Petra 
  D 

1.Krásná a hloupá všem milá se zdá 

  G                        A 

  Jak v tvých očích stoupá tak tím klesám já 

  D 

  Je krásná a svěží v mládí svých let 

  G         A             D 

  Ještě neví, jak podvádí svět 

 

2.Je krásná a s chutí mě přehlíží dál 

  A tím mě nutí Ti říct, jak sis přál 

  Co všechno máš vrátit už nechci se přít 

  Zkus to zkrátit, pak nechám tě jít 

 

   G 

Rf:Má lítost je černá a věrná jak stín 

   D                                A 

   Má po mandlích příchuť a tykám si s ní 

   D                        G 

   To byl jen tvůj nápad, tu dívku chtěls mít 

   G                   A            D 

   Lze to chápat, jen nejde s tím žít. 
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Není všechno paráda  Zich Karel 
   

  C                        G 

1.Není všechno paráda co hrajem, 

  F           G          C 

  někdy stačí jenom zabrnkat, 

  C                      G 

  kdo se pár not naučí a zná je, 

    F          G           C 

  k brnkání si najde třeba drát. 

 

   F 

*/:Bez parády začínal jsem tenkrát, 

   G 

   s rozladěnou starou kytarou. 

             C                        G 

   A trnem v oku byl mi školník Josef tenkrát, 

             F               G            C 

   když jsem přes plot tajně chodil za Klárou. 

 

2.Není všechno paráda co cítím, 

  někdy stačí škrtnout rozumem. 

  Mám doma dvěstě dvacet silných voltů v síti, 

  brzy je mám tahat s sebou ven. 

 

*/:Bez parády svítil jsem si sirkou, 

   na zvonkový štítek u dveří. 

   Svou dívku přistihnul jsem s kamarádem Jirkou, 

   od těch dob mi Jirka nevěří. 

 

3.Není všechno paráda co dělám, 

  i když zrovna nezpůsobím zkrat. 

  Žádná moje píseň nemusí být celá, 

  : stačí půlka aspoň chvíli mám co hrát : 
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Ostrov Fešáků  Fešáci 
    C                             G7 

Rf:Pluj s námi, pluj, vstříc zázrakům, 

    C          Ami          G7        C 

   bez pasů a bez fraků na ostrov Fešáků. 

 

                                 G7 

1.Já jsem tady kapitán a žádný nováček, 

   C           F         G           C 

  opustím loď poslední, jsem Karel Poláček. 

 

2.A já jsem zase velitel záchranného škuneru, 

  škuner bude jídelní, na něm Pavel Brümerů. 

 

Rf:... 

 

3.Kdo to spadnul do vody a teď se tu šplouchá, 

  z paluby to vypadá jako Robert Moucha. 

 

Rf:... 

 

3.Já klidně kotvu vyzvednu, klidně zvednu činku, 

  zkuste ale vyzvednout mě, Tomáše Linku. 

 

Rf:... 

 

4.Zvukaři, vyjeď basy, echo hlasu mého, 

  v lodní sauně znají Jindru Šťáhlavského. 

 

Rf:... 

 

5.Já palubní jsem básník, na všechno najdu rým, 

  pimparára, pimpimpim, jmenuji se Jan Turek. 

 

Rf:... 

 

6.Já neudržím rytmus a zpívat nejsem ochotný, 

  slyšíte, jak falešně zpívá Petr Novotný. 

 

Rf:... 

 

7.A já jako Karel Gott nemám jméno zvučný, 

  doufám, že to nevadí, zpíval Michal Tučný 

 

Rf:... 
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Paní v černém  Flamengo 
 

  A                                     

1.Hej, vy paní tam, vás odněkud znám, 

  D      E                   A             D      

  I když jste dnes v černém, tak vám srdce dám, 

      A            D      E           A       

  neříkejte, že to nejde, vyslyšte mě paní. 

 

2.Prej jste krásnej květ, prej jste chladnej led, 

  tvář vám halí závoj černej jako svět, 

  a z očí jak chladnej nápoj kanou vaše slzy. 

 

   F#mi                      E                        

Rf:Slzy nejsou dobrej nápoj, sundejte ten černej závoj, 

   F#mi                        E                           

   nechoďte už plakat k hrobům,pojďte raděj se mnou domů 

   A        D           Hmi A     

   a zkuste žít pro mou lásku. 

 

3.Mám vás strašně rád, tak už pojďte spát, 

  v tmách se vaše tělo černý bude zdát, 

  jako by se nic nedělo, milujte mě paní. 

 

D   E A   

o-ó-ó-ó 

 

Rf:... 

 

4.Mám vás strašně rád, tak už pojďte spát, 

  v tmách se vaše tělo černý bude zdát, 

  jako by se nic nedělo, milujte mě paní. 

 

*/:Hej, vy paní tam, hej, vy paní tam, 

  vás odněkud znám. 
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Plavci  Rangers 
  D7   G                                      Emi 
1.Plavíme se spolu po řekách všem ženám pro radost, 
     G          C          G      D7     G 
  ať stará nebo mladá, tak navždy ztratí zlost. 
     C          G                         Emi 
  My zpíváme si o dívkách a máme v rukách moc, 
     G               C       G     D7    G 
  že na kterou si sáhnem, ta nikdy nezná noc. 
 
2.Jednou plavá nebo černá, to přece je nám fuk, 
  každá nám říká: buď můj, ty jseš moc príma kluk. 

  To říkají nám v Atlantě pak v Coloradu zas, 
  snad taky řeka Shenandoah uslyšela ten špás 
 
3.My na to jenom kýváme a zase jedem hned, 
  abychom zase jinde spustili ten náš band. 
  Jenom jeden z naší klády se ženou šel na břeh 

  a dodnes smutně říká: že jsem vás neposlech'! 
 
4.Teď mám už starost o syna, jak vychovat ho mám, 
  aby se z něho nestal člověk zralej pro flám. 
  S tím práce je, vám povídám, a v noci špatně spím, 
  být o tři roky mladší, tak víc se nežením! 

 
5.To je pro nás příklad správný jak sobě počínat, 
  když při měsíčním stínu zeptá se:"Máš mě rád?" 
  Když při měsíčním stínu, stínu, zeptá se:"Máš mě rád?" 

Tér, tér, tér  Bobři 
   C                             G7 
1.Tér, tér, tér když míchá asfaltér, 
  álejí jabloní šedý čoud zavoní, 
                            C 
  tu krásu tajit nebylo by fér. 
 

2.Tér, tér, tér, já jsem reportér, 
  jen si trochu odložím, otázku vám položím: 
  "Na co se vám v kotli vaří tér?" 
 
3."Tér, tér, tér mám na zalití děr, 
  cestu svým konáním hlemýžďům usnadním, 

  vidíte, že nejsem amatér." 
 
5.Tér, tér, tér, já jsem reportér, 
  zalistuji v notesu, další dotaz nanesu: 
  "Na co máte přes rameno kvér?" 
 

6."Kvér, kvér, kvér má každý asfaltér, 
  fasuje ho nabitý, může být užitý 
  v případě, že přijde reportér." 
 
7.=1. 
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Zachraňte koně  Kamelot 
 

   Emi                               Ami7 

1.Peklo byl ráj, když hořela stáj, příteli, 

   C             D          G C H7 

  věř mi, koně pláčou, povídám, 

   Emi                                    Ami7 

  to byla půlnoc, v tom křik o pomoc, už letěly 

   C          H7          Emi 

  hejna kohoutů, a bůhví kam. 

 

   G                Hmi              C 

Rf:Zachraňte koně, křičel jsem tisíckrát, 

    G                     Hmi             C 

   žil jsem jen pro ně, bránil je nejvíckrát, 

                 Ami             C 

   než přišla chvíle, kdy hřívy bílé 

              Ami               H7 (D7) 

   pročesal plamen, spálil na troud. 

 

2.Ohrady a stáj, a v plamenech kraj už nedýchal, 

  já viděl, jak to hříbě umírá, 

  klisna u něj a smuteční děj se odbývá, 

  jak tiše pláče, oči přivírá. 

 

Rf:... 

 

    G                Hmi              C 

Rf:Zachraňte koně, křičel jsem tisíckrát, 

    G                     Hmi             C 

   žil jsem jen pro ně, bránil je nejvíckrát, 

    G                Hmi              C 

   zachraňte koně, křičel jsem tisíckrát, 

              Emi 

   zachraňte koně ... 
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Zpíval jen rock'n roll  Radek Tomášek 
 

   G Emi G 

Rf:Zpíval jen Rock'n Roll nic víc 

  G Emi G 

   uměl jich snad na tisíc,  

   G Emi G 

   večer co večer plný sál 

 C D G Emi 

   a dav ho ctil a dav ho bral. 

  C D  

   Byl králem Rock'n Rollu 

  C D 

   věřil jen svému sólu 

 C D G Emi 

   uměl hrát Rock'n Roll nic víc. 

 

 G Emi G 

1.Roky patřil mezi televizní tváře 

 Emi G 

  a taky z rádia ho poznal už kdekdo normálně 

 C D G Emi 

  a jeho desky ty šly na dračku, ať hrál co hrál 

 C D G Emi 

  a každý kluk si jeho kariéru růžově maloval, 

 C D G   

  on nepil nejed, žil jak v tranzu dál.  

 

Rf:Zpíval jen Rock'n Roll nic víc 

   uměl jich snad na tisíc, 

   a jednou nebyl plný sál, 

   nač by si ten renonc bral. 

   Byl králem… 

 

2.Roky prostřený jak stůl týden vzal, 

  už jen v bazaru se jeho hlas prodával, 

  jeho rock jak nůž a tvrdý kámen stále týž, 

  ale móda však ji všichni známe hnala se jinam již, 

  jen on sám věřil ve svůj Rock'n Roll. 

 

Rf:Zpíval jen Rock'n Roll nic víc 

   uměl jich snad na tisíc, 

   večer co večer struny rval 

   a dav se bil a dav se smál. 

   Byl králem… 
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Valčík na rozloučenou  Taxmeni 
 

     C      Ami       Dmi  G7        C     C#dim  Dmi G7 

Rf1:Končí ten čas, jenž byl plný nejhezčích nocí a  dní, 

     C        Ami Fmi      G7        C    G7      C   G7 

    poslouchej,jak tichý valčík na rozloučenou nám zní. 

       C   Ami   Fmi   G7      C      C#dim    Dmi  G7 

    Již musíme se rozloučit, končí čas krásných dní, 

       C     Ami   Fmi    G7        C    G7      C 

    teskně a tiše  valčík ten na rozloučenou nám zní. 

 

  G7   C          Emi     C      G7   C             A7   Dmi 

1.Ach, zas valčík tančíme spolu, však divně nám zní tentokrát 

  G7  Dmi        Dmaj7   Dmi7   G7  C            D7   Dmi7 G7 

  a   přec stopy našeho  bolu,  ty  nesmí na nás býti znát. 

 

Rf2:Na shledanou si řekneme, když k loučení je čas, 

    na shledanou, mí přátelé, vždyť sejdeme se zas. 

    Proč s tím se máme rozloučit, co každý z nás měl rád, 

    proč s kym se máme rozejít bez víry na návrat? 

 

2.Má všechno to, pro co jsme žili, jen tak zapomenuto být? 

  To říkám si v poslední chvíli, když musíme se rozejít ... 

 

Rf3:Hm ... 

    To není žádné loučení, byť chvěl se nám i hlas, 

    jsme pevně v kruhu spojeni a sejdeme se zas! 

 

Proč kukáš 
 

  Ami    Dmi                Ami 

1.Proč kukáš proč kukáš žežuličko, 

         Dmi                  Ami 

  že mám žít dlouhý čas ne kratičko 

  Ami  Dmi6      G        C 

  ty nevíš co je to život celičký 

  Ami   D        F7/5- E7    Ami 

  žít sama jen sama    bez matičky 

 

  Ami Dmi G C Ami D F7/5- E7 Ami 

 

2.Ni bříza neroste bez sluníčka 

  nikdy mě nelíbá má matička 

  život můj má milá žežuličko 

  skončí se skončí se za kratičko 
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Jak svět přichází o básníky  Vítězslav Vávra 
 

      D            D7                             G  

1.Včera jsem tě zase potkal, jen jsi mi kývla na pozdrav  

         C          E              A             (A7)  

  Na stěně visí tvoje fotka a já čtu tajně Šrámkův splav  

          D              D7                                    G  

  Nechtěl bych tě potkat v lukách, chtěl bych jít s tebou do kina.  

            C               E                  A         D      C#  

  A říct ti o těch hrozných mukách, když první láska začíná.  

  

   F#                          H  

Rf:Pojď, pojď, už se nevracej, ty cenné okamžiky neztrácej.  

   G#7                                C#  

   Jsi moje první, moje jediná, nádherná, jako Kolombína.  

   F#                        H  

   Pojď, pojď, není vyhnutí, zmrzlinu od cukráře nesu ti.  

   G#                                 C#                    F#  G  A  

  Jsi moje první, moje jediná, neměj strach, tak to vždycky začíná.  

  

       D             D7                            G  

2.Do tmy volám: Lásko, chci tě, celou noc čmárám sonety.  

      C            E             A           (A7)  

  A neučím se k maturitě, a za to můžeš pouze ty!  

       D           D7                       G  

  Píšu básně místo rovnic a není mi moc veselo.  

            C          E                  A          D    C#  

  Prosím tě lásko, nevyslov nic, co by mě příliš bolelo.  

  

    F#  

Rf: Pojď, pojď, už se nevracej ? 
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Poprava blond holky  Flamengo 
 

  E 

1.Katův sluha volá, že se právě koná, 

  A                    E 

  poprava blond holky, která byla svolná. 

  H                    A 

  A za kousek stříbra, šla prej s každým spát, 

  E  A  H                     E 

  ubohá ááá a já ji měl tolik rád. 

 

2.Kněz už ruce spíná, málo času zbývá, 

  nad hlavou blond holky, sekera se zdvíhá. 

  Holka hlavu sklání, když v tom volám stát, 

  ubohá ááá vždyť já ji mám pořád rád. 

 

   F7#                     H7      C#b7 H7 

*/:Ví snad nějakej soudce, proč se dala svíst, 

   F7#                 H7   C#b7  H7 

   jak je bídně holce, nemá-li co jíst. 

 

3.Král však povel dává a blond hlava padá, 

  škoda je tý holky, byla ještě mladá. 

  I když žila v hříchu, měla právo žít, 

  ubohá ááá v nebi je jí možná líp. 

 

Jedno zrnko popela 
 

  C           Dmi     G           C 

1.Jedno zrnko popela, jedno zrnko hrášku, 

  C         Dmi    G             C 

  abys taky věděla, že máš hejno brášků. 

 

  C           Dmi     G            C 

2.Jedno zrnko popela, jedno stéblo slámy, 

  C             Dmi    D7          G     F       C G C G 

  tak buď hodně veselá a zpívej si s námi la la la la .. 

 

3.Jedno zrnko popela, jedna stará nit, 

  tak buď hodně veselá, my už můžem jít la la la la ... 
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Parta z ranče Ypsilon 
  D                                           A 

1.Každé ráno sjíždí z hor ta parta z ranč Ypsilon, 

  D                                           A 

  každé ráno sjíždí z hor ta parta z ranč Ypsilon, 

  D              G       D      A      D 

  mezi nima jede na koni cowboy jménem Joe 

  D              G       D      A      D 

  mezi nima jede na koni cowboy jménem Joe 

 

2.Tam dole, tam dole u řeky stojí opuštěnej srub, 

  ještě nedávno tam bývala má plavovlasá Ruth, 

  Co asi, co asi stalo se s mojí plavovlasou Ruth? 

  copak asi se jí mohlo stát že opustila srub? 

 

3.Vrátíš-li se jednou zpět přijď se na mě podívat, 

  Tebe moje plavovlasá Ruth budu mít stále rád, 

  Tam dole, tam dole u řeky stojí opuštěnej strom, 

  nedávno se na něm oběsil ten cowboy jménem Joe, 

 

4.Každé ráno sjíždí z hor ta parta z ranč Ypsilon, 

  mezi nima dnes už nejede cowboy jménem Joe 

Saxana  Petra Černocká 
  A D A   F#mi                   E  A D  A  F#mi     E       A 

1.Saxano, v knihách vázaných v kůži zapsáno kouzel jevíc než dost 

  A D A   F#mi                E   A D A   F#mi     E       A 

  Saxano, komu dech se z nich úží Saxano, měl by siříct už dost! 

 

   A7              C7                   D7 

*/:Cizími slovy ti jedna z nich poví že muži se loví 

      F7       G7       E7 

   Buď pan admirál nebo král 

   A7                C7              D7 

   Vem oko soví, pak dvě slzy vdovy to svař a dej psovi 

      F7       G7      E7 

   Co vyl a byl sám opodál 

 

2.Saxano, v knihách vázaných v kůži zapsáno kouzel je na tisíc 

  Saxano, v jedné jediné růži Saxano, kouzel je mnohem víc 

 

*/:Seď chvíli tiše a pak hledej spíše kde ve všem se píše 

   Že tát bude sníh, loňský sníh 

   Najdeš tam psáno, jak změnit noc v ráno 

   Jak zaklít ne v ano a pláč  

   v nocích zlých, změnit v smích 
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Roky jdou dál  Netto 
 

  G                 Emi              D                G 

1.Tenkrát nad ránem v modři sluneční v závoji, jak padlej sníh 

        Emi           D  C               D 

  Vůně růží, tisíc přání a kolem nás jen smích. 

  G           Emi      D             G 

  Známou píseň na kůru tajemnej hlas pěl, 

      Emi             D                 C          G 

  jako malej kluk já v tý chvíli se před oltářem chvěl 

 

       Emi                             D 

Rf:Roky jdou dál, roky jdou dál, čas hrany svál, 

                C            D              G 

   dým se rozplývá, jak si  s ním vítr hrál. 

             Emi                             D 

   Vzpomínkám svým, vzpomínkám svým, nedávám spát, 

                C          D       G 

   že čas hrany svál, nedávám znát. 

 

 

2.Jak jsem předeslal, rok se s rokem vzal 

  a za pár let jich bylo víc, 

  náruč růží láskou piplanejch, nechtěla snad nic. 

  Každej den doušek z pramene sůl těm lístkům sílu dá, 

  všední den na pouti křížový jako test teď sílu má. 

 

Rf:... 

 

3.Dneska nad ránem v modři sluneční v závoji, jak temnej stín, 

  jako tehdá někdo píseň hrál a já tu zase stál, 

  jenže byl jsem sám a všední den byl by svátečním 

  dvoji jediní střídá samota v proudu smutečním. 
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Srdce v ruce mám  Netto 
 

  G 

1.Ňákej čas tě znám a stále poznávám tvojí tvář 

                 D 

  a výraz proklatej 

 

  jen po odchodu tvým se z toho nezblázním 

                        G      

  ať je naděl nebo rohatej, 

  Mučírna a klec já jako na skřipec snažil jsem se 

  krotit vášeň tvou 

  už končím s přehlídkou jdu za svou desítkou 

  když do báru tě lepší páni zvou.  

 

   G 

Rf:Zůstávám sám a srdce v ruce mám 

                     D 

   dívej a klidně se směj 

   srdce v ruce tý je ostře nabitý a 

                               G 

   jestli bouchne tak si bacha dej. 

 

2.Sáčko pepř a sůl a ve vinárně stůl 

  a spoustu strašně žhavejch pohledů 

  byl super to je fakt jó kravata a takt 

  já se dávno stáhnul z dohledu. 

 

3.Říkej si co chceš tu sladkobolnou lež 

  možná na ni někdo naletí 

  já už nejsem cvok stav se napřesrok 

  nebo možná příští století. 

 

Rf:...3× 

 



 88 

Žádná jiná  Radek Tomášek 
 

  A                    E     A  

1.Žádná jiná a já jich tolik znal,  

                              D    A  

  žádné jiné, proč bych se ti nepřiznal.  

                          D    A  

  Žádnou jinou a na to ti přísáhám,  

                              E          A  

  jenom se div, já nikdy dřív neměl jsem rád.  

  

  A                     E     A  

2.Žádná jiná mě nestála tolik sil  

                     D   A  

  žádné jiné já růže nenosil  

  A                       D    A  

  Žádnou jinou a na to ti přísahám,  

                         E               A  

  jenom se div, já nikdy dřív neměl jsem rád.  

  

  

          E                    D               A  

Rf:Mnohem víc teď znám, přesto dál se tě znovu ptám.  

                                  E  

   Kolikrát, Bože kolikrát, sedmý slunce už západ plá.  

          D               A  

   Stejně příkrá a stejně zlá,  

                               E              A  

   snad mou příští písní srdce své trochu obměkčí.  

  

  

3.Žádná jiná neměla tolik vad,  

  žádné jiné jsem neprosil tolikrát,  

  Žádnou jinou a na to ti přísahám,  

  jenom se div já nikdy dřív neměl jsem rád.  

  

4.Žádná jiná a já jich tolik znal,  

  žádné jiné, proč bych se ti nepřiznal.  

  Žádnou jinou a na to ti přísáhám,  

  jenom se div, já nikdy dřív neměl jsem rád.  

  

Rf:Mnohem víc teď znám ... ...  

   : sedmý slunce ... obměkčí : 
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Vracecí kocour  Greenhorns 
  D                         A7         D 
1.Starej farmář Johnson měl velký trápení 
                             G      A7     D 
  s tím kocourem žluťákem co chodil k stavení 
  G                               Hmi 
  od rána až do večera samý trampoty 
    D                          A7           D 
  a moc ho žralo, že mu kocour chcával na boty. 
 
2.Nejdřív doufal, že se kocour časem zatoulá 
  dal ho paní, co má ráda v troubě kocoura 

  věřil, že snad konečně teď nalezne svůj klid 
  hůře snad už nemůže se osud okotit. 
 
                           A7 
Rf:Nazítří už v pět kocour byl zas zpět 
                        D 

   na práh si sed' ocas opřenej o zeď 
                       Emi 
   všechno přežil, jen fousy ježil 
       A7                                D 
   kdo myslel si, že už je v pánu ten se splet'. 
 

3.V strašný hrůze co zas kocour ještě natropí 
  dal klukovi dolar ať ho v pytli utopí 
  byl z toho však nakonec jen převrženej člun 
  za dva týdny kluka teprv vylovili z vln. 
 
Rf:... 

 
4.Soused nabíd' že ho picne tak jak zajíce 
  dynamit a štěrk ládoval do brokovnice 
  děsná pecka rozlehla se krajem do dáli 
  kousky lovce po lesích pak dva dny hledali 
 

Rf:... 
 
5.Do bedničky od bánánů dali ho a pak 
  vhodili ji na vozovku před rozjetej truck 
  málokdo ví dodnes jak se tenkrát mohl stát 
  hromadnej střet na dálnici jednašedesát 

 
Rf:... 
 
6.Tam na mysu Canaveral kocour prokletý 
  vpašovanej byl do startující rakety 
  pak si všichni oddechli už je to za námi 

  další den jim kocour, ale volal z Miami 
 
Rf:...2x 
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Svou lásku jsem rozdal  Flamengo 
 

  D            A   D             A        

1.Proč mě ráda máš myslím, že mě znáš, 

  G                      A        

  všechno ti dám, jen ne lásku, 

          D            G         A        

  tu jsem dávno rozdal v písních svých. 

 

2.Co mám ještě říct, myslím, že už nic, 

  všechno ti dám, jen ne lásku, 

  z níž se skládá všechen dívčí smích. 

 

   F#                                       

*/:Jestli jí chceš mít, tak musíš všechny 

   Hmi                      

   sloky mých písní znát, 

       G                                   

   pak možná budeš mít jen malou naději, 

         F#       A      

   že tě budu mít rád. 

 

3.Tak už nepros dál, já tvý prosby znám, 

  všechno ti dám jen ne lásku,  

  tu jsem dávno rozdal v písních svých, 

  tu jsem dávno rozdal v písních svých. 

 

4.Všechno ti dám jen ne lásku,  

  tu jsem dávno rozdal v písních svých, 

  tu jsem dávno rozdal v písních svých, 

  tu jsem dávno rozdal v písních svých. 
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Zítra ráno v pět  Jarek Nohavica 
 

         Emi              G  

1.Až mě zítra ráno v pět ke zdi postaví,  

      C          D7      G            E7  

  ještě si naposled dám vodku na zdraví,  

         Ami          D7           G     G/F# Emi  

  z očí pásku strhnu si, to abych viděl na nebe,  

     Ami          H7  Emi         E7 Ami D G G/F# Emi  

  a pak vzpomenu si, lásko, na tebe,  

     Ami          H7      Emi  

  a pak vzpomenu si na tebe.  

 

2.Až zítra ráno v pět přijde ke mně kněz,  

  řeknu mu, že se splet', že mně se nechce do nebes,  

  že žil jsem, jak jsem žil, a stejně tak i dožiju  

  a co jsem si nadrobil, to si i vypiju,  

  a co jsem si nadrobil, si i vypiju.  

 

3.Až zítra ráno v pět poručík řekne:"Pal!",  

  škoda bude těch let, kdy jsem tě nelíbal,  

  ještě slunci zamávám, a potom líto přijde mi,  

  že tě, lásko, nechávám, samotnou tady na zemi,  

  že tě, lásko, nechávám, na zemi.  

 

4.Až zítra ráno v pět prádlo půjdeš prát  

  a seno obracet, já u zdi budu stát,  

  tak přilož na oheň a smutek v sobě skryj,  

  prosím, nezapomeň, nezapomeň a žij,  

  na mě nezapomeň a žij ... 



 92 

Blanická kuřata  Karel Plíhal 
   C           Ami         F        F/E   G  

1.Tam v hoře blanické spí vojsko - naše spása,  

   C         Ami      F      F/E G  

  tak nás to učili a tak to bude asi,  

   F         G          C       C/H  Ami  

  jenže čas pokročil a my, z krve a masa,  

   F       C           F        F/E    G  

  čekáme s odevzdáním, až nás Blaník spasí.  

 

2.Kuřata z Xaverova mají stejnou šanci,  

  blanická kuřata si taky dávaj' dvacet,  

  kdekdo nám svítí, jenže tma je jako v ranci,  

  lezeme na strom, který jiní začli kácet.  

 

3.Blaničtí rytíři si spokojeně chrní,  

  tudíž: není tak špatně, aby nemohlo být hůře,  

  proč potom strkat hlavu do koruny z trní,  

  když ti ji nasadí to xaverovský kuře?  

 

4.Jsme záznam na desce, co má jen jednu drážku,  

  kdysi to mohla býti progresivní deska,  

  kdysi to bejval šlágr, že jo, pane Hašku,  

  no ale vážně: poslouchal byste ji dneska?  

 

5.Věděl jste dobře, že je blbost věčně stejná,  

  i když je vysílána super-hifi-quadro,  

  ty mouchy pořád dělaj' na obrazy lejna  

  a ten pan Brettschneider má jenom jiný kvádro.  

 

6.Možná by stálo za to, z nějakýho fondu  

  uvolnit částku, třeba v rámci odzbrojení,  

  do hory blanické pak zavést vrtnou sondu,  

  abychom zjistili, že v hoře nikdo není.  

 

7.Že je to stejná hora jako každá jiná,  

  v tomhletom případě, no teda, Pánbůh s námi,  

  nezbyde přiznat, že je všechno naše vina,  

  že oni spasitelé vlastně jsme my sami.  

 

8.Zatím jen donášíme, žvaníme a spíme,  

  někteří makají a jiným rostou pupky,  

  jde jenom o to, zjistit, co v nás vlastně dříme,  

    C       F        C       F       C    F  G       C  

  zdali ti rytíři, zdali ti rytíři anebo ty kuřecí drůbky 
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Do tmy se koukej  Fešáci 
   G         C              G          C  

Rf:Do tmy se koukej a šeptej do ticha,  

   G           C               D  

   že život je dlouhej, přesto utíká.  

   G           C                 G      Emi  

   A klidně se rouhej i v tom je logika,  

   Ami          D               G  

   když okamžik pouhej s osudem zamíchá.  

  

  D              C       G  

1.Moh´ jsem mít všecko a nebo nic,  

  D          C           D  

  karty nebo ruleta, kde vyhrát víc?  

          C                   G          Emi  

  Hanebný kšefty pouštěl jsem do vzduchu,  

  Ami          D               G  

  vždycky jsem toužil jenom po rozruchu.  

  D         C                      G  

  Na zřetel nebral jsem jen pouhou jistotu,  

  D           C              D  

  raděj´ jsem zkoušel bídu a žebrotu.  

              C                  G         Emi  

  K bohatství přišel a nic mi už nezbejvá,  

  Ami          C          D  

  tisíce flámů ten mamon ukrejvá  

  

Rf:...  

  

2.Žil krátký rána a dlouhý večery,  

  mý nedlouhý známosti zkřížily nevěry.  

  A dělal kravál, když jsem mlčet měl,  

  že pádu pýcha předchází jsem nevěděl.  

  Na stupni poznání stojím já teď,  

  není to vyznání to svý znám nazpaměť.  

  Jakej kus života teďka mi zbejvá,  

  kam zmizela jistota, kde se teď skrejvá.  

  

Rf:... 3x 
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Modrá knížka  Karel Plíhal 
 

          G            Gmaj7      Ami7 D7  

1.Celej svět je náhle beznadějně šedý,  

          Ami      Ami/G#     Ami/G D7  

  bloudím ulicemi zoufalý a bledý,  

         G           Hmi7/5-      E7        Ami7  

  všude vidím mládež odvedenou, veselou a bodrou,  

  C            C#dim       Ami7 D7  

  a jenom mně dali knížku modrou.  

 

2.I ten Prouza, co se pomočívá denně,  

  spěchá oznámit tu šťastnou zprávu ženě,  

  Václav zase v Mikulovské opíjí se s tchánem,  

  už se vidí nejmíň kapitánem.  

 

3.Všude v parcích vidím šťastné kamarády,  

  jak se seznamují s vojenskými řády,  

  mezi nima také Novák, no ten se skleněným okem,  

  zkouší chodit pořadovým krokem.  

 

4.Podroušenej Viktor tančí s Hugem kankán,  

  Viktor bude spojař, Hugo zase tankán,  

  a ten Jarda, kterej nedokončil ani osmiletku,  

  hodil po mně láhví se zvoláním "zmetku!"  

 

5.Nadarmo si říkám: Karle, nešil,  

  jenomže já se na tu vojnu tolik těšil,  

  marně u odvodu doktorovi obálku jsem dával,  

  prej mě nevezmou, že mají velkej nával.  

 

6.Jak to vysvětlím své milované Blance,  

  ráda se chlubívala, že má chlapce brance,  

  máma bude brečet, táta rozdupe mi hračky,  

  už se, chudák, tolik těšil na odznáčky.  

 

        D7      G  

7.=1. + modrou, modrou ... 
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Oregon  Pacifik 
 

       Emi                                    G          Emi  

1.Kdo vyhnal tě tam na cestu dalekou - touha žít, touha žít,  

                                                G          Emi  

  kdo zboural ti dům a pravdu staletou - touha žít, touha žít,  

   Ami                  Emi  

  těžko se ti dejchá v těsným ovzduší,  

   Ami                     H7  

  že máš hlad a žízeň, to nikdo netuší,  

        Emi                                      G          Emi  

  kdo přes pláně hnal tvůj osamělej vůz - touha žít, touha žít.  

 

       C       D                  G           Emi  

Rf:Oregon, Oregon, slyšíš, jak v dálce bije zvon,  

       C       D               Emi  

   Oregon, Oregon, slyšíš ho znít.  

 

2.Kdo pár cajků tvých pod plachty naložil - touha žít, touha žít,  

  kdo studenou zbraň ti k líci přiložil - touha žít, touha žít,  

  na týhletý cestě jen dvě možnosti máš:  

  buďto někde chcípnout, anebo držet stráž,  

  kdo vysnil ti zem a odvahu ti dal - touha žít, touha žít.  

 

Rf:... 

  

3.Kdo vést bude pluh, až půdu zakrojí - touha žít, touha žít,  

  kdo zavolá den a úly vyrojí - touha žít, touha žít,  

  člověk se drápe až někam k nebi blíž,  

  dostává rány, a přesto leze výš,  

  hledej svůj sen, ať sílu neztratí touha žít, touha žít.  

 

Rf:... 

  

Rf:Oregon, Oregon, nesmíš tu stát jak uschlej strom,  

   Oregon, Oregon, dál musíš jít. 
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Pane prezidente  Jaromír Nohavica 
 

          D                  Emi  

1.Pane prezidente, ústavní činiteli,  

        A7                                D  

  píšu vám dopis, že moje děti na mně zapomněly,  

  jde o syna Karla a mladší dceru Evu,  

  rok už nenapsali, rok už nepřijeli na návštěvu.  

  

          G                   Ami  

Rf:Vy to pochopíte, vy přece všechno víte,  

          D7                              G  

   vy se poradíte, vy to vyřešíte, vy mě zachráníte.  

   Pane prezidente, já chci jen kousek štěstí,  

   pro co jiného jsme přeci zvonili klíčema na náměstí.  

  

2.Pane prezidente a ještě stěžuju si,  

  že mi podražili pivo, jogurty, párky i trolejbusy,  

  i poštovní známky i bločky na poznámky  

  i telecí plecko, Řecko i Německo - prostě všecko.  

  

Rf:...  

  

3.Pane prezidente mé České republiky,  

  oni mě propustili na hodinu z mý fabriky,  

  celých třicet roků všecko bylo v cajku,  

  teď přišli noví mladí a ti tu řádí jak na Klondiku.  

  

Rf:Vy to pochopíte, vy se mnou soucítíte, ...  

  

4.Pane prezidente, moje Anežka kdyby žila,  

  ta by mě za ten dopis,co tu teď píšu, patrně přizabila 

  řekla by: Jaromíre, chováš se jak malé děcko,  

  víš co on má starostí s celú tu Evropu, s vesmírem  

  a vůbec všecko.  

  

Rf:Ale vy mě pochopíte...  

  

*. Pane prezidente... 
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Vrána  Karel Plíhal 
   C           Emi/H      Ami           C/G  

1.Byly časy, kdy i vrána tak nádherně zpívala,  

   Fmaj7      C              D7         G  

  že vedle ní i ten slavík kníkal jako sele,  

   C           Emi/H          Ami       C/G  

  každé ráno před rozbřeskem hodila se do gala,  

   Fmaj7       C         D7           G  

  nadechla se, odkašlala a spustila směle, vřele:  

   

    C    Emi/H Ami       C/G  

Rf1:Krá, krá,  krásná je svoboda,  

      Fmaj7     C      D7        G  

    sladká jak jahoda na lesní skalce,  

      C    Emi/H Ami      C/G  

    krá, krá,  krásně je na světě,  

      Fmaj7    C       G         C  

    když vítr nese tě tam a zas tam.  

 

Rf2:Krá, krá, krásná je svoboda,  

    hebká jak košile zručnýho tkalce,  

    krá, krá, krásně je na světě,  

    když na své "Můžu?" si odpovím sám.  

 

2.Zatím dole v mraveništi všichni tvrdě makají,  

  pro matičku, pro královnu pot se z nich jen leje,  

  jen co vránu uslyšeli, šeptají si potají:  

  nám tu hoří plán a tahle mrcha se nám směje, že prý:  

 

R1:...  

R2:... 

 

3.Královna se rozčílila: teda tohle ničí morálku,  

  ještě aby mravencům to začlo vrtat šiškou,  

  to nám ještě scházelo, když chystáme se na válku,  

  a vydala se pohovořit s loajální liškou.  

 

4.Nyní je vám asi jasný, jak to s vránou dopadlo,  

  ten, kdo umí lítat, ještě nemusí být tabu,  

  královně šlo o krk, no a tý lišce zase o žrádlo,  

    C            G    C            F  

  a od tý doby vrány nejsou svými pány,  

   C              A7           D7            G  

  jenom občas v prudkém hněvu zazpívaj' si pro úlevu,  

                           C  

  bez nároku na honorář: krá krá ... 
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Když holky pláčou  Keks 
 

  C            G         F  

1.Když v očích slzy se lesknou  

  C       G                F  

  Asi nám do nich spadnul brouk  

  Dm       C             G  

  Nebo nám možná jen tak zvlhnou  

  Dm           C           F     G  

  Když náhodou nám do nich vítr fouk  

  

2.Taky se klidně může stát  

  Když naměkko je někdo z nás  

  A holkám často se to stává  

  Když se svým trápením jdou každou noc spát  

  

         C       G           Am  

Rf:Teď už vím, že žádná nechce říct  

           Em        F  

   Že těch důvodů je víc  

   Dm     C   G  

   Proč holky pláčou  

   Každá ví, že málokomu z nás  

   Nepřeběhne po zádech mráz   

   Když holky pláčou  

   Teď už vím, že žádná nechce říct  

   Že těch důvodů je víc  

  

3.Myslím že není zač se stydět  

  Těch důvodů může být víc  

  Co není, nemůžeme vidět  

  Ale můžeme si bez problémů klidně žít  

  

Rf:... 
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U spinetu  Karel Plíhal 
      D        E     A     D             E     A  

1.[:Bledá vílo u spinetu, poslouchám tě se zájmem,:]  

         D           G  D                     A    D  

    ale zanech toho menuetu, zkus to třeba s ragtimem.  

 

2.[:Když přistoupíš na tu fušku,hradím všechny náklady:]  

    a donesu ti sladkou hrušku ze zámecké zahrady. 

  

    Emi7       A7          Emi7          A7  

Rf:Radostí se rozplynem s panem Scottem Joplinem,  

    D6                       G7  

   rozkveteš jak maceška, až pustíme se do Ježka,  

     Emi7      A7       Emi7       A7  

   třeba si i trsnem s Oscarem Petersonem,  

     D6                   Bb7    A7  

   skončíme až za jitra u Suchýho a Šlitra.  

 

3.[:Život je tak strašně krátký, letí, letí, uletí,:]  

    nač jej marnit kolovrátky z osmnáctého století. 

  

4.[:Zuj si botky,co tě tlačí, přečeš si drdol na copy,:]  

    jsi zvadlá kytka v květináči vzkřísí tě jen synkopy. 

Igelit  Nedvědi 
  G                    D                          C    G  

1.Ukrytý v stínu lesa, igelit, to kdyby přišel k ránu déšť,  

                           D                       G  

  pod hlavou boty, nůž, tátovu bundu šitou z maskáčů,  

                             D                         C G  

  k ránu se mlhy zvednou a ptáci volaj': hele, lidi, svítá,  

                             D                  G  

  pak větvičky si nalámou na oheň, aby uvařili čaj.  

 

                  Emi    D7     G                  C G  

Rf:A všichni se znaj', znaj', znaj' a blázněj' a zpívaj'  

                 Emi  D7   G           C       G  

   a po cestách dál, dál, dál hledaj' normální svět.  

 

2.Ukrytý v stínu lesa, kvečeru znavený nohy skládaj',  

  kytara zpívá o tom, jak dřív bylo líp,  

  ten, kdo neví, nepochopí, nepromíjí čas nic, všechno vrátí,  

  ta chvilka, co máš na život, ti uplyne jak od ohýnku dým.  

  G                    D                          C    G  

*:Ukrytý v stínu lesa, igelit, to kdyby přišel k ránu déšť 

... 
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Dědečkovy hodiny  Taxmeni 
          G         D           G        C  

1.V naší malé kuchyni tloukly staré hodiny  

            G         D         G  

  dlouhých devadesát let na stěně  

                   D           G             C  

  a můj děda řadu let vstával ráno přesně v pět,  

          G         D       G  

  sám je natahoval každodenně.  

                               C        G  

  Byly koupeny v den, kdy byl děda narozen,  

                      A7          D  

  vždycky rád poslouchal jejich hlas,  

            G     D     G         C           G  D  G  

  život se dal v let a devadesát let je jen krátký čas.  

 

    G          C    G              C   G  

Rf:Kráčely rok za rokem dědečkovým životem,  

                        D          G             C  

   jednou ráno zůstal spát, život má svůj pevný řád,  

            G   D       G  

   to snad zná každý z nás.  

 

2.Napřed kluk, za pár let statný muž a potom kmet,  

  černý vlas, ctihodné šediny,  

  člověk stárne, je to tak, život jede jako vlak,  

  ať ho ženou roky nebo vteřiny.  

  Přitom rok od roku tikaly mu do kroku  

  hodiny, které měl tolik rád,  

  život se dal v let, za devadesát let náhle zůstal stát 

 

Rf:...  

 

3.Po té noci ledové přišlo jitro zářivé,  

  domem zní zase pláč dítěte,  

  to náš nový syn způsobem obvyklým  

  říká nám, že je rád na světě.  

  V naši malé kuchyni visí nové hodiny  

  místo těch, které jsou teď ve smetí,  

  začaly, tik-tak, vesele počítat nové století.  

 

Rf:Budou kráčet rok za rokem celým naším životem  

   a svým hlasem budou nás varovat, co umí čas,  

   když se rozletí. 
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Dům smutný víly  Miki Ryvola 
D F Ami D F Ami  

  

  E7    Ami E7      Ami          G7 C  E7  

1.Ležím sám v těch ohradách a končí den,  

        Ami     G7      C     E7  

  ležím sám jen s ránou zlou.  

        Ami E7  Ami                    E7  F  

  Ležím dál v horečnejch snách, mám divnej sen  

          Ami           F          Ami  

  z dálky smutnou píseň slyším najednou  

  

   Ami   C         A     Ami   C         D  

Rf:Jdou, jdou mlhy bílý, jdou, jdou nocí zlou.  

   Ami  C          G  

   Znám dům smutný víly,  

   Ami            F7         E7  

   bloudím k němu cestou mlhavou.  

   Ami  C          A      Ami C            D  

   Vím, vím, že se blíží, dům smutnej jako kříž.  

      Ami        D          Ami           D  

   Už nemá šance žádný, kdo bloudí v mlze zrádný,  

        Ami          F           Ami  

   moje smutná vílo, ty už dávno spíš.  

   

2.Rána zlá, krev ubejvá a žízeň mám,  

  není cesta k ohradám.  

  Už to vím, nic nezbejvá, sám umírám.  

  Smutná vílo, už tě nikdy nezlíbám  

  

Rf:Jdou, jdou mlhy bílý...  

   Ami   C         A  

   Jdou, jdou mlhy bílý... 

Poslední píseň  Miki Ryvola 
    A D7 G G7 C  

  

  G G# A            D7        G      F# F E  

1.Poslední se píseň zpívá naposled kytara zní  

         F      Fmi      C             D7               G F# G  

  dnešní noc se hochu neusíná dnes nás hřeje oheň poslední 

  

  G G#  A            D7      Db D  G     F# F E7  

2.Každá loď má někde přístav každý sen probuzení  

       A7           D         D7       G   F  G7        C F C  

  svítání se blíží, oheň zhasíná  nový den znamená loučení. 
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Kývací plyšový pes  Jaromír Nohavica 
 

   C  

1.Podvozku chytá se rez, a střechy taky,  

   Dmi      F         C  

  řidič za volantem hnízdí,  

  kývací plyšový pes v barvě khaki  

  Dmi     F        C  

  dívá se po směru jízdy,  

   Ami     G          C  

  červená, oranžová, zelená,  

   F             G                 C  

  něco se povoluje, něco je zakázáno,  

             F            Emi        G  

  a ten pes, aniž ví, co barva znamená,  

          F      G C        Dmi G  

  hlavou pokyvuje: ano, ano ...  

 

2.Namísto páteře píst, nahoru, dolů,  

  dvojice železných ráfků,  

  poradce pro věci jízd nemá autoškolu,  

  má ale hlavičku, hlávku,  

  rozhodnutí je věcí náhledu,  

  něco se povoluje, něco je zakázáno,  

  řidič se neptá, řidič hledí kupředu  

  a pes pokyvuje: ano, ano ...  

 

3.Je každá křižovatka dilematem,  

  vpravo i vlevo se blejská,  

  pohledem do zrcátka porovnáte  

  svůj názor s názorem pejska,  

  dopředu, dozadu, či zůstat stát,  

  něco se povoluje, něco je zakázáno  

  a ten pes, to je síla, ten ví všechno snad,  

  jak hlavou pokyvuje: ano, ano ...  

 

4.Bylo to včera a je to dnes, a bude zítra taky,  

  že v kalných vodách se loví,  

  plyšový kývací pes v barvě khaki  

  za zády mnohých si hoví,  

  razítka, nerazítka, fascikly,  

  něco se povoluje, něco je zakázáno  

  a řidiči, i díky těm psům, si přivykli,  

  že se jim přikyvuje: ano, ano ... 
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První polibek  Brutus 
  G                   H7         Emi         C  

1.Když ti máma dvacku dá a můžeš přijít až v osum  

  G             D            G D  

  Neslyšíš její slova zkušený  

  Oční stíny dlouhý řasy božskej účes dlouhý vlasy  

  Jak jsi hrdá na svejch sedumná-áct  

  Chodíš městem je ti krásně  

  Neznámej kluk se hned k tobě zná  

  Není špatnej první schůzka ruku dát  

  

   G       H7           Emi    C  

Rf:Proč tě zlákal první polibek  

  G                 D             G D  

  První polibek ale ne ten máminej  

 

2.Na toho kluka teď už nemyslíš  

  Teď už nemyslíš chce se ti plakat  

  S kruhama pod očima denně usínáš  

  Skoro denně se chytneš s mámou no a pak dostaneš  

  Pro pár vět zboříš svět je ti nanic  

  Jenom si myslíš že tě nemá nikdo rád  

  

Rf:...  

  

3.Někdy si myslíš že tě nemá nikdo rád  

  Jsi smutná a třeba pláčeš  

  Každá dívka věří že k ní jednou přijde princ  

  Ten by ji vzal za ruku a řekl by  

  Lásko mám tě rád  

  Ve skutečnosti je to ovšem jiné  

 

4.Žádný princ nepřijde a neřekne ta tři krásná slova  

  Život je pro tebe jako hřbitov nebo louka bez kvítí  

  Najednou se něco stane zahrady světa rozkvetou  

  A ty si uvědomíš  

  Že tě má někdo konečně moc báječně rád 
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Adresát neznámý  Karel Gott 
          C         Ami          C          G  

1.Zvonek samotu protíná, sbohem napjaté čekání  

     F7                Ami            C     G7   C   Ami  

  a vím, že teď jdu si pro odpověď od ní, ó jé, od ní.  

  

2.Psaní padá mi do klína, vraťte adresát neznámý  

  a mám tu zpět kaňku i těch pár vět,pod ní,ó jé, pod ní  

  

        Gmi7           C7      F  

Rf:Zachytím se v pádu kliky a dveře zavírám,  

           D7                     G            G+  

   ze tří slůvek jsou tři díky a tak ti za ně díky.  

  

3.Ticho samotu protíná, vše je tedy už za námi  

  a rád bych teď čekal na odpověď sto dní, ó jé, sto dní  

  

*:Od ní, sto dní,  

  a mám tu zpět kaňku i těch pár vět,pod ní,ó jé, pod ní  

  

Rf:...  

 

4. = 3.  

Co jste hasiči 
 

  C       F   C               G7 

1.Co jste hasiči, co jste dělali, 

  G7                   F              C      G   C 

/:že jste nám ten pivo pivo pivovárek shořet nechali:/ 

 

2.Shořet nechali i tu hospodu 

/:my staří mazáci, staří ulejváci máme pít vodu:/ 

 

3.Vodu nepijem, my pijeme rum 

/:vodu ppijou žáby, voda je pro báby, my pijeme rum:/ 

 

4.Za pár za čtyři, už tu nebudem 

/:už vás milí páni, páni lampasáci, zdravit nebudem:/ 
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Nevěřím  Pavla Kapitánová 
  Emi       G                C          Hmi      Ami 

1.Koukám se na noční zprávy, jak zlatej věk zase vobhajujou 

  Emi      G                 Ami 

  Vobrázky svatejch mě míjej ať šetřej dech , 

            C             G        D 

  /:když mě vo svý pravdě přesvědčujou...:/ 

 

   D             C         G            D             C        G 

Rf:Nevěřím,dokud budou nás míjet,prostě nevěřím,dokud budem se prát 

   D              C       G 

   nevěřím, dokud bude se střílet, 

          D              C         G 

   prostě nevěřím, dokud budou nám lhát 

 

2.Stokrát jsem mohla být z dámy tou,na kterou všichni ukazujou 

  Zavile kážou a šílej nad morálkou - 

  /:sami v noci tiše onanujou...:/ 

 

Rf:Nevěřím žádný pochybný kráse,prostě nevěřím žádnejm pochybnejm hrám 

   Nevěřím tomu, co jasný zdá se, 

   prostě nevěřím, tomu co jasně mám. 

 

3.Dal jsi mi prstýnek z trávy - jen další věc, kterou vodsuzujou. 

  Pochopíš, jenom se dívej, za hloupej hec 

  /:jak železa ti nasazujou...:/ 

 

Rf:Nevěřím,když se musíme bránit,prostě nevěřím,když jim musíme lhát 

   Nevěřím, když se musíme chránit, 

   prostě nevěřím, když se musíme bát. 

 

Rf:Nevěřím, dokud budou nás míjet,prostě nevěřím, dokud budem se prát.  

   Nevěřím, dokud bude se střílet, 

   prostě nevěřím, dokud budou nám lhát. 

 

Rf:Nevěřím žádný pochybný kráse, prostě nevěřím žádnejm pochybnejm hrám. 

   Nevěřím tomu, co jasný zdá se, 

   prostě nevěřím, tomu co jasně mám 

 

Rf:Nevěřím, když se musíme bránit, prostě nevěřím, když jim musíme lhát. 

   Nevěřím, když se musíme chránit, 

   prostě nevěřím, když se musíme bát. 
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Pánu Bohu do oken  Tomáš Klus 
         A 

1.Za devatero horami a devatero řekami,leží kraj líbezný,jak z reklamy 
      E 
  tam v pravdě pšenka nekvete, člověk zde vyvinul se z prasete 

  Oděni v sametové rubáše, zloději loví zbytky guláše,  
  z plastových talířku kartou ze zlata,dál při tom prozpěvují Poupata.  
2.A tváře se tam nemění, pouze tituly a příjmení  

  a kdo má peníze vystaví svou mordu, u dálnice na billboardu.  
  Potom řidič v skutku tvrdý chleba má, furt on the road a s lumpama,  
  učí se všechna hesla z paměti a pak ty kecy hustí do dětí.  

 
   A                                            E 
Rf:Za co Pane Bože, za co? Trestáš tento prostý lid.  

                                               A 

   Za co Pane Bože, za co? Nechal´s nás se napálit.  
                                                E 

   Za co Pane Bože, za co? Zas čtyři roky v prdeli.  
                                                 A 
   Za co Pane Bože, za co? Omluv mě, že jsem tak smělí.  

 
       H 
3.Mezi pány panuje vzácná neshoda,jeden chce zvrchu,tož druhý musí zespoda 

      F# 
  aby ochránil voliče občana, před Kapitalistickýma zrůdama.  
  Tak jedni kradou pro lidi,druzí od lidí,případné aférky se pod stůl odklidí,  

  hlavně dodržovat všechny zásady, nejlíp se špína kydá, za zády.  
4.Léta už tajím svoji příslušnost, k zemi co vyměnila hrubost, za slušnost,  
  bo se mi nelíbí morální předlohy, čili papaláši hrající si na Bohy.  

  Povinné školení pro všechny poslance, lekce planého žvanění, lekce arogance  

  a během polední debaty z prdu kulička, nechť vzkvétá naše zemička.  
 

   H                                            F# 
Rf:Za co Pane Bože, za co? Trestáš tento prostý lid. 
                                               H 

   Za co Pane Bože, za co? Nechal´s nás se napálit. 
                                                F# 

   Za co Pane Bože, za co? Zas čtyři roky v prdeli.  

                                          H 
   Za co Pane Bože, za co? Chceš, abychom trpěli.  
 

        C 
5.Nutno ještě říct k tomu všemu, hledá mnohý nešťastník řešení v extrému 
        G 

  a tak bacha na Rudé koalice, vzpomeňme, jaká je po třešních stolice.  

  Nedávno přišla jedna děsivá zpráva,že se zase malí dělníci,tentokrát zprava,  
  poznávacím znamením, jsou holé hlavy, neznalost dějin a ústavy.  

6.Přesto všechno co tají za živa,probírat všechny nepokoje v pajzlu u piva  
  a stale věří na rytíře z Blaníku, než přijdou zvolil národ vyčkávací taktiku  
  Tak si tu pomalu, každý svůj život hnije, z úcty k tradici, ruka v ruku myje 

  upřímně řečeno trošku těžko mi je, že nám stačí DEMO-Demokracie  
 

   C                                            G 

Rf:Za co Pane Bože, za co? Trestáš tento prostý lid. 
                                                C 
   Za co Pane Bože, za co? Nechal´s nás se napálit. 

                                                G 
   Za co Pane Bože, za co? Zas čtyři roky v prdeli. 
                                                      C 

   Za co Pane Bože, za co? Tak snad mě někdo odstřelí? 
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Silnice se táhla  Hop Trop 
    Ami                C           D            Ami  
1.Silnice se táhla a já sám ušlej u pangejtu stál,  
                       C           D           Ami  
  byl syrovej večer a vítr mráčky vod západu hnal,  
   C                  G                           Ami  
  náklaďák jel kolem, a sotva jsem kejvnul, zastavil,  
                     C                    Ami  
  šofér vylezl ven, kytaru mi vzal a naladil.  
  
                C  
Rf:Povídám:"Je votřískaná z vlaků a géčko neladí,"  

        Bb                    F         C  
   von jen se tomu usmál:"To vůbec nevadí,  
   jen kdybych ve svým dýzláku ji sebou vozit směl,  
            Bb                    F        C  
   šéf by prask', moc kiláků bych asi nenajel."  
  

2.Písničky znal pravdivý o štacích,který za sebou už měl  
  vo dalekejch krajích, který já už dávno poznat chtěl,  
  vo tom, jak den končí a za chvíli zase začíná,  
  a vostrý slunce z vočí ruka ušmudlaná marně vytírá.  
 
3.Dohrál a pak zívnul,v trávě usnul hned,jak unavenej byl  

  přikrytej jen napůl, když vo deku se se mnou rozdělil,  
  přední skla už hadrem blejskal,když já ještě v ranní rose spal 
  potom řek' mi:"Vstávej, večer budem zas vo kousek dál."  

Potkali se v Paříži  Kabát 
  Ami  G       C   G   Ami    G      Ami E 

1.Potkali se v Paříži, řek jí hlasem medovým 
  Ami   G      C    G   Ami   G     Ami E 
  Diskrétně tě víte co, a nikomu to nepovím. 
 
2.Měl skrytou kameru a ještě k tomu Full HD.       Ami 
  Chlapík ze severu a ten, kdo už tuší a kdo to uhádne. 

 
       Ami                                    
Rf:Ten dostane od nás tu kameru,  
               E         Dmi 
   včetně těch záběrů od Eiffelovy věže. 
   E                Ami  

   Žanetu, už je to na netu... 
      Dmi                     E 
   Že burani jsme, máma říká, hochu, ale kdeže? 
 
3.Potkali se v Kouřimi a ten kdo to uhádne, 
  ten dostane od firmy tolik reklamních kravin, 

  že to sotva utáhne... 
 
Rf:..  
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Vítr nad Berounkou  Gladly S.W. 
 

  Dmi         C      Dmi             C F 

1.Den už se pomalu končí a nad vodou šedivá 

  Dmi       C      B            Dmi  C Dmi 

  Mlha se válí a plazí, jak vzpomínka lenivá 

  Kdopak ti holka dal jméno, to nejlíp sama víš 

  Když na východ něžná a čistá, po staletí uháníš 

 

2.Údolím pak mezi kopci, jsi jinak hluboká 

  Od dávných časů z bájí, zem je tu divoká 

  Taky si bývala sama, než sestry tě dohnaly 

  Tam kousek od Borských polí, to jméno jste dostaly 

 

             Gmi       C          F        Dmi 

Rf:Tak tu stojím nad tebou a slzy pálí do očí, 

   To co se stalo už nejde vzít,vzpomínky mládnou a útočí 

            Gmi              C 

   Ozdobím hroby,vyleštím pomníky, 

                Ami               Dmi 

   V poledne u silnic roztančím patníky, 

               Gmi           C           Dmi 

   Pro starou řeku,vodáckou Mekku to udělám. 

 

3.Pozdravím nejhezčí místa i jejich okolí 

  Myšlenky jak oheň pálí, když ryba zaloví 

  Svědomí co nemám čistý a srdce bolavý 

  Až jednou potkám tvůj pramen, budu pít na zdraví 

 

4.Čekám, kdy přijde má chvíle a to se musí stát 

  Jak vítr chci krajem vládnout a občas ho učesat 

  Potom se budeme toulat, v nejhezčím objetí 

  Až příběh tý naší lásky, se do světa rozletí 

 

Rf:Ve stanici houká vlak a bude to ten poslední, 

   Co odveze mě za tebou, na tisíc let a spoustu dní. 

   Přeletím skály, no to je výška, 

   Pak holkám na jezu pohladím bříška 

   Pro starou řeku,vodáckou Mekku to udělám. 
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Běží voda běží  Rangers  
  C            G  

1.Běží voda běží, po kamení šustí,  

                C  

  řekla mě má milá, že už mě opustí,  

                  G  

  teče voda teče,po kamení skáče,  

                       C  

  když Tě milá nechá,ať si jiný pláče.  

  

   C                                             G  

Rf:A já Tě nechci a já Tě nemiluju,a já Tě nemám rád,  

   C                                             G  

   a já Tě nechci a já Tě nemiluju,a já Tě nemám rád,  

                                                     C  

   protože už ráno,protože už ráno,má si Tě jiný brát,  

   G                                             C  

   protože už ráno,protože už ráno,má si Tě jiný brát,  

  

2.U našeho dvora,teče voda dvojí,  

  tak si jen nemysli,že Ty budeš mojí,  

  za horou vysokou,zapadá sluníčko,  

  a já Tebe nechci, falešná dceréčko.  

  

Rf:...  

  

3.Když jsi to věděla, to co vím až dneska,  

  mohla sis ušetřit, svoje slova hezká,  

  hezká slova hezká, málo lásky ke mně,  

  já jsem teď bože rád,že Tě nemám v domě.  

  

Rf:...  

  

4.Taková falešná, jak ta by tam žila,  

  to je jen k trápení a taková jsi byla,  

  budeš-li taková, jinému jen zbývá,  

  že když tě dostane, ať tě taky hlídá.  

  

Rf:... 
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Bodač z Dukovan  Morčata na útěku 
        E                         F#   G 

1.Kvůli chlastu jsem teď přišel o svou práci, 

           D                       C   A 

  kde jsem každý ráno sedal na traktor. 

      E                 F#  G 

  Teď nepiju a dávno už mám jinou, 

    D                     C   A 

  v Dukovanech čistím reaktor  

 

2.Sálá na mne tyrkysová záře 

  a chodí na mně státní dotace. 

  Že jsem kurva nešel na faráře, 

  už se projevují mutace 

 

          E                G  A 

Rf:No tak holky dejte si něco k pití 

     D                   E   H 

   v posteli pak budu velkej pán. 

      E                  G   A 

   Mý dvoumetrový péro potmě svítí, 

   D                  H   E 

   Říkejte mi Bodač z Dukovan. 

 

3.Z bradavky mi roste krysí ocas, 

  z hlavy zase soška madonny. 

  Jsem to ale švihák k pohledání 

  koule mám jak basket balóny. 

 

4.S mým obrovským pohlavním údem 

  podám si do novin inzerát. 

  Slečinky já nemrdám já půlím 

  já jsem Krutor půjdeme si hrát! 

 

Rf:... 
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Dík,že smím pár přátel mít  Pavel Bobek  
  D                     Emi 
1.Ach já se mám vdyť já jsem pán i kmán  
  D                       Hmi  
  já zkouším dál, jak lilie být  
  D                   Hmi          F"   Hmi   G  
  Když jsem, jak trám jen touhou bláznů hnán říkám  
  D           A7         D  
  dík,že smím pár přátel mít  
  
2.Já znám let i pád a umím rychle vstát  
  víc nepátrám, odkud jsem slít  

  já dál jsem živ a říkám víc, než dřív,říkám  
  dík,že smím pár přátel mít  
  
   G          C           A          D  
Rf:Mít dluhů míň, moh já žít možná snáz  
      G           C        A          D  

   však s dírou plášť nespálí nikdy mráz  
    G        F"mi       Emi                  D  
   to dá se snýst, říkám já, když mám chuť klít  
    D             A7         D  
   jen když smím pár přátel mít  

Hej bystrá voda  Čechomor  
   E  

1.Hej, bystrá voda, bystrá vodička,  

   A             H7  

  plakalo děvče pro Janíčka. :  

   H7               E  

  Hej, lese temný, vršku zelený,  

   A                H7     E  

  kde je můj Janík přemilený? :  

  

2.Hej, povídali, hej, povídali,  

  hej, že Janíčka pobodali. :  

  Hej, pobodali ho Oravjani,  

  hej, za ovečky za berany. :  

  

3.Hej, bystrá voda, bystrá vodička,  

  plakalo děvče pro Janíčka. :  

  Hej, u té zadní oravské stěny,  

  leží Janíček zahlušený. :  

  

  E  

4.Hej, bystrá voda, bystrá vodička,  

  A             H7       E  

  plakalo děvče pro Janíčka.   
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Já ti zpívám  Karel Zich 
            C                         Ami  

1.Jsi má víla z lesních strání jsi má víla z polních cest  

  F                       Ami         C  

  i když víly už se dávno nenosí jako len tvé vlasy září  

       Ami               F  

  jako pírko dáš se nést spát jdeš s ránem  

            Ami  

  a vstáváš s půlnocí.  

  

         C                 E7  

Rf:Já ti zpívám i když den už se blíží  

         Ami       G            F  

   je to zázrak že tu můžu s tebou být  

         C       E7         Ami           D  

   ty se jen usmíváš světlo dálek v očích máš  

   C      G           Ami D C      G           C   

   tak mi řekni o čem sníš jsi má víla, to už víš.  

  

2.Jsi má láska z lesklých filmů jsi má láska z krásných snů  

  i když nevím, zda mi vůbec rozumíš  

  mám rád vůni ze tvých vlasů mám rád chuť tvých drobných rtů  

  i když líbat vlastně neumíš.  

  

Rf:Já ti zpívám i když málem už svítá  

   a jen doufám že si o mě necháš zdát  

   ukaž svou něžnou tvář polož hlavu na polštář  

   ať ti pusu můžu dát jsi má láska, mám tě rád.  

  

3.Jsi můj důvod, proč jsem vzhůru i když dávno měl bych spát  

  ty však pokaždé mě vyrušíš  

  pořád chceš abych ti zpíval pořád chceš mi polštář brát  

  dobře víš, že se to nesluší.  

  

Rf:Já ti zpívám ale oči se mi klíží  

   a jen toužebně si přeju ať už spíš  

   ať je snem zakletá tvoje hlava dvouletá  

   já mám ráno práce moc a ty jsi důvod, dobrou noc. 
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Tam u nebeských bran  Michal Tučný 
  F        C                          G7 

1.Měl jsem rád pár písní, v nich jsem žil, 

                     G              C 

  cesty toulavý, ty, o kterých jsem snil. 

            F                          C 

  S vlídnou tmou, když v létě kraj šel spát, 

  F      C        G7              C 

  poznal jsem, že tenhle svět mám rád. 

 

2.Bez řečí jsem každou práci vzal, 

  a měl problémy, že málem jsem to vzdal. 

  Pokaždé jsem vstal a zkoušel jít, 

  pro tu čest, že směl jsem s vámi žít. 

 

   F        G7                     C 

Rf:Měl jsem rád stín stromů, říční proud, 

   F     G7                   C 

   štíty hor, co nejdou překlenout. 

          F                  C 

   Krásnější svět vůbec nehledám, 

        F     C       G7          C 

   /:to řeknu vám tam u nebeských bran:/ 

 

3.Dětský smích a vlání koňských hřív, 

  něco moudrých vět, co měl jsem znát už dřív. 

  Slunce zář když hřála do tvých zad, 

  poznal jsem, že tenhle svět mám rád. 

 

Rf:... 

 

4.Plný snů, co se nám nesplní, 

  chvíle zklamání a chvíle výsluní. 

  Pokaždé jsem vstal a zkoušel jít, 

  to pro tu čest, že směl jsem s vámi žít. 

 

Rf:... 
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Pivo dělá hezká těla  Alkehol 
  A         G     D      A              G   D      

1.Co budeme teďka dělat, my za to vůbec nemůžem. 

  A                 G         D         

  Jak se jenom těch ženskejch zbavit. 

  A                            G       D         

  Půl hospody s výčepní za to, kdo nám pomůže. 

  A               G     D   A                    G       D      

    

  Jak se na ulici objevíme, hned jich několik za náma vyletí. 

  A                  G      D         

  Prej, že sme idoli jejich srdcí,  

  A                   G   D     

  protože jsme takoví atleti. 

 

   Emi  C    G     D       

Rf:Pivo dělá hezká těla. 

   Emi          C           G          D     

   Do fitcentra Na slamníku proto chodíme. 

   Emi  C    G     D       

   Pivo dělá hezká těla. 

         Emi        C      G     D     

   My to víme a tak se tam scházíme. 

Hurá písničky!  Vltava 
  F                     Bb  

1.Hurá kytary, každý je pozdraví  

      Gmi        C# C  

  Jen žádné podrazy to přijde k chuti   
  

2.Hurá skupiny tiše jsou spolčeny  

  Dělí se na členy jen podle vlasů  

  

    Emi   C        G                  H  

Rf:Hurá kluci! Až zahrají přes hodně wattů  

    Emi    C           G             H  C  

   Žádné obaly naplno budou zpívat pravdu!  

  

3.Hurá písničky můžeš si zatančit  

  A s tebou kostely, ryby a ptáci! 
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Sladké je žít  Vladimír Mišík 
  A7                         D7                 A7 

1.Šel jsem si sednout k řece a koukal jak vlny jdou 

  D7                         D7                A7 

  Šel jsem si sednout k řece a koukal jak vlny jdou 

  E7                      D7                     A7 E7 

  a potom jsem tam skočil byl jsem hned pod vodou 

 

2.Vyplul jsem a začal vzlykat vyplul jsem a spustil křik 

  Vyplul jsem a začal vzlykat vyplul jsem a spustil křik 

  kdyby voda nebyla tak chladná byl bych už nebožtík 

 

3.Vyjel jsem šestnáct pater a koukal bohu do oken 

  Vyjel jsem šestnáct pater a koukal bohu do oken 

  myslel jsem na svý děvče a dlouho váhal se skokem 

 

4.Stál jsem tam a začal vzlykat stál jsem tam a spustil křik 

  Stál jsem tam a začal vzlykat stál jsem tam a spustil křik 

  kdybych nebyl tak vysoko byl bych už nebožtík 

 

5.Tak asi budu žít dále nezbývá než abych žil 

  Tak asi budu žít dále nezbývá než abych žil 

  pro lásku bych třeba zemřel ale pro život jsem se narodil 

 

6.Můžete mne vidět vzlykat slyšet mně, jak spustím křik 

  Můžete mne vidět vzlykat slyšet mně jak spustím křik 

  má milá třeba se vztekni nebude ze mne nebožtík 
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Tuhle rundu platím já  Alkehol 
  C                                             

1.Já u maríny sloužil a po  mořích se ploužil 

                           G                 C      

  a každej všivej oceán se pro mě v louži soužil. 

   

   C             F            C     

Rf:Johoho, tuhle rundu platím já, 

                 G            C     

   johoho, tuhle rundu platím já. 

   

2.Jó, lodí jménem Bela co do Šanghaje jela, 

  my rok a půl stáli jsme v Liverpoolu, nalitý jak děla. 

   

Rf:... 

   

3.A jedna malá treska, moc milá a moc hezká 

  ta s kytkou v tlamě čeká na mě možná ještě dneska. 

   

Rf:... 

   

4.Pět let jsem pár svejch oudů myl jenom v Golfským proudu 

  snil o slečně, než konečně jsem stoup na rodnou hroudu. 

   

Rf:... 

   

5.Teď mám jen jedno přání, už nechat vandrování, 

  mít hospodu a pro vodu už nikdy nebejt k mání. 

   

Rf:Johoho, tuhle rundu platím já, 

   johoho, tuhle rundu táhneš sám. 
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Všechno naruby 
              C       G7             C  
1.Když jednou král si vyjde bez kočáru,  
                                G  
  aby si vandrem prohlíd svojí říš,  
  uvidí věci,o nich neměl páru,eh!  
     F                   C  
  Všechno naruby tu je, všechno naruby tu je,  
      G7                 C  
  ať už tam či onam zamíříš.  
  
2.Stříkačku než dal hasič do pořádku,  

  stodola zatím na prach shořela.  
  Kde býval rybník,dneska máme skládku,eh!  
  Všechno naruby tu je, všechno naruby tu je,  
  jenže nikdo s tím nic nedělá.  
  
            F                 C  

Rf:Všechno naruby, všechno naruby,  
            G7                     C  
   kdo nic nedělá, tak stejně bere plat.  
   Všechno naruby,všechno naruby  
   to se rychle musí do pořádku dát  
  

3.Hle mladý rolník v hospodě si dává,  
  po ránu si zahrát ať je veselo,  
  a stará babka řípu okopává,eh!  
  Všechno naruby tu je, všechno naruby tu je,  
  přesně jak by to být nemělo.  
 

4.My dali příkaz:zmetky nevyrábět,  
  a teď tu máme nouzi o tovar,  
  nehrabeme trávu,nejsou totiž hrábě,eh!  
  Všechno naruby tu je, všechno naruby tu je,  
  správně pracuje jen pivovar.  
 

5.A co když,synku,kolo se ti zláme,  
  kolař je klidně spravit odmítá:  
  Ach,synku,synku to musíš mít známé!Eh!  
  Všechno naruby tu je, všechno naruby tu je,  
  šelma sedál,co s tím počítá.  
  

6.Třešně se válí všude po silnici,  
  zas bude v zimě málo marmelád.  
  Zrušili pžívoz,nejsou převozníci eh!  
  Všechno naruby tu je, všechno naruby tu je,  
s tím se musí něco udělat! 
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Cesta na Island  Miki Ryvola  
     C                                       G  
Rf:Nechci vo něm slyšet, nechci nikdy vidět islandskej kraj,  
                       D         G  
   mý šedivý vlasy mi za pravdu daj'. 
  
      G                  C  
1.Až někdo ti, hochu, vo Islandu řekne, 
       D                   G  
  svým koltem ho přikrej a buď na něj zlej,  
                         C  
  kdo slovíčko dobrý vo tom kraji cekne,  
      D                 G  
  je dočista blázen, a ty se mu směj.  
 
2.Kdo kanady prodřel v tom pohřebním koutě,  
  kdo šedivý vlasy z tý hrůzy teď má,  
  kdo viděl ty stíny, co do hrobu zvou tě,  
  ten třesoucím hlasem mi za pravdu dá.  
3.Jó, tenkrát v tom roce, co bylo to sucho,  
  chlap přišel a povídá úplnou báj,  
  že sežere z kojota syrový ucho,  
  esli nám neřekne, kde leží ráj.  
 
4.Pak v proklatým vedru sme lesama táhli,  
  kde smrděj' tůně a zrzavej mech  
  a stromy jak tráva, když na ně sme šáhli,  
  padaly na zem, to člověk by zdech'.  
5.Pak začaly kopce a šutráků fůry,  
  když jazyk nám votek', jdem bez vody dál,  
  my cucali šťávu ze stromový kůry  
  a islandskej ďábel se z voblaků smál.  
 
6.A večer, když ztahaný na zem jsme padli,  
  ty islandský zvířata divnej maj' mrav,  
  přes kemp, kde ležíme jak kytky zvadlý,  
  stádo se přehnalo divokejch krav.  
7.Můj Bože, proč nedáš nám voddechnout chvíli,  
  proč trestáš nás pravicí krutou a zlou,  
  tam v islandskejch horách to sténá a kvílí,  
  to ubohejch trempířů přízraky jdou.  
 
8.Tam nad černým jezerem vítr se točí,  
  tam nepoznáš ticho a nenajdeš klid,  
  tam nad vodou sůálej tě ohnivý oči,  
  to se smečkou přichází kapitán Kid.  
9.Kus vlka, kus hada a hyeny půlka,  
  jak zjevení ve snu, když po chlastu spíš,  
  teď modli se hochu, to nespraví kulka,  
  Kid ruku když natáhne, chystej si kříž.  
 
10.Tak zašel tam jeden a ztratil se druhej  
   a ze skály padal a příšerně řval  
   a veselej Davy byl do rána tuhej,  
   až zvostal jsem samotnej uprostřed skal.  
11.Já za chvíli zdechnu, jen minuta zbejvá,  
   tak skončila cesta, moc dobře to vím,  
   a islandskej ďábel už prstem mi kejvá,  
   až zaleze slunce, já vodejdu s ním.  
 
12.Ač není tu žádnej, kdo pro mě by plakal,  
   já jedinou radu chci nakonec dát,  
   kdyby vás někdo do Islandu lákal,  
   tak voprátku na krk a poslat ho spát. 
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Kdykoliv kdekoliv  Jiří Suchý 

 

  Gmi              F        Gmi  

1.To dávno všeobecně známý je,  

  Gmi             F         Gmi  

  že někdo žije a jinej nežije.  

  Gmi             F           Gmi  

  A ten kdo žije, tomu známo jest,  

                             Gmi  

  že život má dlaň, ale taky pěst.  

  

2.A tou dlaní nás občas pohladí  

  a jindy pěstí ránu zasadí.  

  Život je někdy klenot, jindy šmejd  

  a my už víme, že to tak má bejt.  

  

   Cmi       Gmi       Cmi         Gmi  

Rf:Kdykoliv, kdekoliv, když slunce zajde  

   F       D              Cmi  

   a vyjde zas, tak je to div.  

   Cmi       Gmi       Cmi        Gmi  

   Kdykoliv, kdekoliv, vždy si mě najde,  

   F        D            Cmi  

   to potěšení, že jsem živ. (Že jsem živ.)  

  

3.Život je tunel, kterým se řítí vlak  

  a neví se kam a proč a nač a jak.  

  Pan průvodčí nám změří krevní tlak,  

  a předepíše cestu do oblak.  

  

4.Zatím však ještě jedeme po zemi,  

  šedej tunel si zdobím růžemi.  

  Co zmůže růže to dobře znám,  

  voní i bodá jako život sám.  

  

Rf:... 
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Šrouby a matice  Mandrage 

              A             E 

1.Mezi zemí a nebem a širým světem 

           Hmi              D    E 

  Je jeden náš tak dobře ho znáš 

               A              E 

  Mezi nebem a zemí jsou věci který 

            Hmi      D   E 

  Moje milá můžu jen já 

 

             A                   E 

Rf1:Tahat tě za vlasy, dýchat ti do tváře, 

             Hmi             D 

    Dělat si nároky na tvoje polštáře 

             A                    E 

    Sahat ti pod sukni, kousat tě na ruce 

             Hmi               D 

    Dělat ti snídani, říkat ti opice. 

 

2.Mezi světlem a nocí houpu tě v bocích 

  Na tisíckrát, dělám to rád 

  Mezi nocí a světlem zimou i létem 

  Je spousta rán, kdy můžu jen sám 

 

Rf1:... 

 

Rf2:Platit ti výdaje, prdět si vě vaně 

    Kvůli tvé pověsti porvat se v hospodě 

    nosit ti lekníny, vrtat ti police. 

    Jsme časem kalený šrouby a matice 

 

Rf1... 

 

Rf2:... 

 

Rf3:Vysoko nad zemí, životem kalený, 

    navěky spojení. Šrouby a matice 

    Šrouby a matice 
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  Srdce v ruce mám  Grošáci 

 

  A  

1.Nějakej čas tě znám a stále poznávám  

                             E  

  tvoji tvář a výraz proklatej  

  jen po odchodu tvým se z toho nezblázní  

                         A  

  ať je anděl nebo rohatej  

  

2.Mučírna a klec já jako na skřipec  

  snažil jsem se krotit vášeň tvou  

  už končím s přehlídkou jdu za svou desítku  

  když do baru tě lepší páni zvou  

  

      A  

Rf:Zůstávám sám a srdce v ruce mám  

                        E  

   dívej a klidně se směj  

   srdce v ruce tý, je ostře nabitý  

                                  A  

   a jestli bouchne, tak si bacha dej  

  

3.Měl sáčko pepř a sůl a ve vinárně stůl  

  spoustu tuze žhavejch pohledů  

  byl super to je fakt jó kravata a takt  

  já se dávno stáhnul z dohledu  

  

4.Říkej si co chceš sladkobolnou lež  

  možná na ní někdo naletí  

  já už nejsem cvok stav se napřesrok   

  nebo možná v příštím století  

  

Rf:... 
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Teta Agáta  Olympic 

 

  C       C/H Ami7       Ami7/G   

1.Na celý dům praskot a šum  

  F      D       G 

  zahlaholí když všichni jdou spát  

  C         C/H Ami7      Ami7/G   

  do boudy vlez i hlídací pes.  

      F             G       C  

  Kdo v domě bydlí, nesmí se bát  

  

   C           F      G      C  

Rf:Straší teta Agáta, Agáta, teta Agáta  

               F      G             C  

   byla příliš bohatá a ke všem lakomá  

   Řeknu tetě Agátě, Agátě, tetě Agátě  

   nech už toho proklatě kdo tohle trpět má.  

  

  C#                A#mi           A#mi7  

2.Pročpak tvůj duch splácí svůj dluh  

  F#          D#   G#  

  tím že jak dřív jsi postrachem všech  

  C#      C#maj A#mi     A#mi7   

  měsíční svit ozářil byt  

  F#             G#      C#  

  a mně se málem zatajil dech  

   

             F#    G#    C#  

Rf:Naše teta Agáta,Agáta,teta Agáta  

                F#        G#             C#  

   Prosbou byla dojatá že strašidel jsem syt  

   Nahle pryč je Agáta, Agáta, teta Agáta  

   zmizela snad za blata a v domě vládne klid 
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Dívka z Cheyenne  Grošáci 
Rec:Byl už podzim, všude kam oko pohlédlo zlátlo javorový listí a já 
se vracel sychravým ránem domů po pěti letech bojů pod vlajkou 
spojenejch států, po pěti letech válek, hrůzy a vraždění. Hlavou se 
mi honily děsivý vzpomínky a já přemejšlel o tom, jestli na to 
všechno budu moct jednou zapomenout, jestli mám právo se ještě někdy 
smát. Najednou jsem zjistil že stojím, stojím uprostřed vypálený 
indiánský vesnice a přede mnou v šatech posetejch ranami šavlí 
leželo malý ještě ubrečený indiánský děvčátko. Poprvé v životě jsem 
měl slzy v očích, poprvé v životě jsem se styděl za svou zem, za 
lidi kteří nosili její znak a mluvili její řečí. Né kvůli tomu 
děvčátku, ale brečel jsem nad tím, nad čím vším musí vlát vlajka mý 

země, na který lpí i tvá krev, malý ubrečený děvčátko z kmene 
Cheyenne.  
  
  G         Emi    C                   G  
1.Čím voněl dým v tvým týpí dívko z Cheyenne  
           Emi                    D  

  čí nůž zbarvil čerň tvých copánků  
      G             Emi C                   G   
  tady končí sny já vím z jara zvonky vyklíčej  
                   Emi                  D  
  tam kde brouzdal travou pár tvých opánků  
  Ami       Hmi G                 C  

  bílý máš pléd motýl do vlasů ti slét  
   G     C                  G  
  co ti říct, dívko z Cheyenne  
  Ami          Hmi    G                   C  
  máš v očích zášť vždyť nosím stejnej plášť  
     G    C               G  

  odpustíš, dívko z Cheyenne  
  
2.Pláčem umazaná tvář a víčka zavřený  
  a talisman co poví, kudy jít  
  že byl falešnej jen lhář už víš a sevřený  
  ústa šeptají že dýl si chtěla žít  

  ze zvonků věnce plíst znáš v horách každej list  
  poslouchej, dívko z Cheyenne  
  krajem zní tamtamů chór nebe obléklo si flór  
  usínej, dívko z Cheyenne  
  Až příjde někdo z vás tam do těch tichejch míst  
  kde šumí jen říčka plná kamení  

  tam kde končí jezer hráz uvidíš zvonky kvíst  
  a ze dvou kůlů kříže znamení  
  stůj, ona spí jenom zlý o nás ví  
  spoutaná, dívka z Cheyenne  
  dej jí můj vzkaz bude se jí dýchat snáz  
  pozdravuj, dívku z Cheyenne, pozdravuj, dívku z Cheyenne  

  pozdravuj 
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Když mám tekutou révu  Noc na Karlštejně 
   C  
1a.Když mám tekutou révu, 
   G                                 C 
   tak věnuji se zpěvu a život krutý lepší je. 
1b.Když mám tekutou révu, 

   tu sháním krásnou děvu, neb pravý muž sám nepije 
 
   F                    Emi 
Rf:Révo, révo požehnaná jiskrná jak mladá panna 
   Dmi               C   Ami   Dmi   G 

   révo, révo tekutá zabarvená do žluta. 
 
2a.Když mám tekutou révu, 
   tak cítím každou cévu, jako strunu loutnovou. 
2b.Když mám tekutou révu, 
   jsem Adam a chci Evu, ať takovou či makovou. 

 
Rf:Révo, révo požehnaná zrádná jako žena vdaná, 
   révo, révo tekutá zabarvená do žluta. 
 
3ab.Když mám tekutou révu, 

    tak věnuji se zpěvu a život lepší zdá se nám. 

Modřínů háj  Karel Kahovec 
  E                         A             E 
1.Je zimní den, sníh oblétá jak tisíc bělásků 
                A           E    H     E 
  I zem je bílé posetá sníh padá do vlásků 
 
2.Do vlasu té, co mi ujíždí už sedá do saní 
  Její koník má krok hlemýždí přesto mizí za strání 
 

           H                A            E 
Rf:Modřínů háj, modřínu háj s bílou pokrývkou 
           H                A             E 
   Modřínu háj, modřínu háj se díval za dívkou 
         H             A                   E 
   On to ví, on to zná jestli vrátí se sem k nám 

                A      E     H      E 
   Modřínu háj, ten mi poví, kde ji mám 
 
3.Ta cesta, kterou odjela je dávno zavátá 
  Snad je jen tak nesmělá proto zpátky nechvátá 

 
4.Láska má je bázlivá má strachy v závějích 
  Zimy jdou, let přibývá už vlasy mám jak sníh 
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Každá holka má to ráda  Hustej Wimpy 

  C           G           C         G 

1.Každá holka má to ráda, zepředu i zezadu. 

  C           G        C            G   C 

  Ať žije spartakiáda, já tam na ni pojedu. 

 

   G         C      G      C 

Rf:Je vás tu hodně, tisíce pitchí, 

   G     Ami     D       G 

   seřazených je v jeden šik. 

   C             G           C          G    C 

   Tenhle pohled srdce ničí, podejte mi kapesník. 

 

2.Napíšu ti do cancáku, že si pítcha veliká. 

  Každá se shání po tchuráku,jen ty honíš bobříka. 

 

Rf:Je vás tu hodně, tisíce pitchí, 

   seřazených je v jeden šik. 

   Tenhle pohled srdce ničí, říkají mně curevník. 

 

3.Máš-li holka ještě věnec nebo jiné potíže. 

  Vždy se najde dorostenec, kterej ti ju vylíže. 

 

Rf:Je vás tu hodně, tisíce pitchí, 

   seřazených je v jeden šik. 

   Tenhle pohled srdce ničí, říkají mně curevník. 

Ještě já se podívám 
  Es                         B7                Es   B7 

1.Ještě já podívám, podívám, k těm křenovskejm zahradám 

  B7                  Es             As          B7  Es 

  jestli je tam ještě modrooký devče,já si na ně zavolám 

 

2.Nikde ho tam nevidím, nevidím, ani ho tam neslyším 

  s kýmpak já se ještě,modrooký děvče,s kýmpak já se potěším 

 

3.Ty se budeš těšívat, těšívat, s vraným koněm na vojně 

  já se těšit budu, já se těšit budu, mládencema v hospodě 
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Láska v housce  Olga Lounová + Xindl X 
   Ami       F             Ami       F  

*/:Ná na naj,nanana ná naj ná na naj,nanana ná naj  

   Ami     F                  D#              F  

   Nananaj,nanana ná naj nana naj nana naj nana naj  

 

  F                                      Ami  

1.Jsi ta nejhezčí ze všech rajd,v kentucky fried  

  F                              Ami  

  A nabízíš mi dnešní výhodný menu za polovinu ceny  

  F                                            Ami  

  S reklamním úsměvem zkoušíš mi vnutit výhodný menu jen s polovinou chutí 

             F                     Ami  

  Menu jen s polovinou ingrediencí co doopravdy chci.  

           F  

  Menu kde půlka chodů je jenom do počtu. A to je hlavní důvod proč tu 

                                D#            F  

  u okýnka váhám zda tišit hlad něčím co nemám rád  

  

         Ami               Cmi      D#         F  

Rf:Vždyť víš co chci.    Já vím, ale nejde o to kdo co chce.  

   Vždyť víš co chci.    Já vím, ale já mám svoje instrukce.  

   Vždyť víš co chci.    Já vím, ale nabídka určuje poptávku.  

   D#                          D  

   Přesto snažně prosím vyslyš mou objednávku.  

 

*:...  

 

2.Ke všemu co bych objednat bych si lies.  

  Musím si vzít i něco co se mi hnusí a k tomu super size.  

  Copak jsem mohl nadít se, že co chci bylo jen v sezónní nabídce.  

  Ruku svírám v pěst a v ní bezednej hrnek hořkosti jen za třicetšest.  

  Kam jsem to došel je to má mekka či jsem opět jenom v mekáči.  

  A moje paní je vítězkou klání Miss Kompromis.  

  

Rf:...  

  

   D#                          F          Ami  

+/:Došel jsi až ke mně tak bys měl si něco dát.  

   D#                            D  

   Všechno se dá strávit když je hlad.  

   Frontu jsem si vystál najednou není oč stát.  

   Láska v housce, instantní cit prefabrikát!  

  

Rf:... 
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Křídla iluzí  Jak básníci přicházejí o iluze 

   E                     

1.Klapla školní vrátka maturitu máš tak plav  

  Na tenkých křídlech iluzí  

  Sbohem neviňátka, dospělost je zkrátka stav  

  Už plav bez dlouhých diskuzí  

   A                        H 

  Chlapec, v kterém básník dřímá  

  G#mi             C# 

  Učí se teď rány přijímat  

   A              H                      E 

  Láska není rýma kde že zůstal Šrámkův Splav  

 

2.Běž a nehleď zpátky, na nádraží houká vlak  

  Jen chraň svá křídla iluzí  

  Na měsíční splátky život už ti střihnul frak  

  mít smůlu vždycky zamrzí  

  Básník v tobě chvíli zloumá  

  Žárlivost s ním kapku cloumá  

  Koumák nebo ňouma to se pozná teprv pak  

 

    A       H    G#mi C#mi A      H    G#mi  C#mi 

Rf:Zmizla s ním, nevadí.. Přijde jiná, pohladí..  

    G#mi       C#mi          A   H 

   Další jsou v pořadí co s tím? 

 

3.K čemu plané nářky, řekni si jen byl to šok  

  Zlá rána v křídlech iluzí  

  Hurá přes překážky hlavně ať nám vyjde krok  

  Jen blázen žehrá na můzy  

  Kdo má rozum rád se přidá,básníci jsou přece třída  

  Štěstí smůlu střídá, kdo se diví, ten je cvok  

 

Rf:... 

 

4.=3. 
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Drž se zpátky, chlapče můj  Pavel Bobek 
  C                        F           C 
1.Říkávali: to je on, ten, co se stále bojí 
                               G 
  To snad ani není chlap, když neumí se prát 
  C                     F               C 
  Jeho jméno zapoměli a kdo chtěl hodit blátem 
                           G                C 
  Ten klidně blátem házel, ostatní se mohli smát 
 
2.Nejspíš nikdo nevěděl, co mu jeho táta řekl 
  Od té doby uběhla už hezká řádka dní 
  Můj soused o tom povídal, že slyšel dřív než smekl 
  Co na srdce mu kladl ve své chvíli poslední 
 
   C                          F               C 
Rf:Stůj, klidně stůj a drž se zpátky, chlapče můj 
   F         C            G 
   Od malérů drž se raděj dál 
   C               F                     C 
   Ruku na to dej, špatný příklad ve mně měj 
                F            G 
   Já na siláka rád si často hrál 
   G                              C 
   Teď vidíš sám, za co můj život stál 
 
3.Pak přešla léta a pravá láska do cesty mu vešla 
  Byla krásná jako sen, a kdekdo záviděl 
  Když jednou byla sama, na návštěvu přišlo 
  Pár nezvaných hostí, každý dělal to, co chtěl 
 
4.Když pak vstoupil do dveří a uslyšel, jak pláče 
  Pochopil, že stane se jen to, co udělá 
  Kouk na obrázek táty a chvíli se mu zdálo 
  Že znovu slyší, jako kdysi, ta slova vzdálená 
 
Rf:... 
 
5.Když po stopách těch výtečníků šel rozvážným krokem 
  Prázdno v duši měl a v očích divný chlad 
  Jen malou chvíli volali: to je ten, co se bojí 
  Pak v tichu náhlém byl by slyšet špendlík, kdyby spad 
 
6.Jen malá muška na zdi snad podívat se směla 
  Na spousty boulí, podlitin a různých jiných ran 
  Když odcházel, tak oslovil ta sténajíci těla: 
  Jó, každý totiž uléhá, jak ustele si sám 
  A pro sebe si řekl: 
 
Rf:Já celý život svůj se držel zpátky, táto můj 
   Vždyť vím, že to sis vždycky nejvíc přál 
   Však nemá smyslu víc ráně nastavovat líc 
   Když chlapem zkrátka člověk už se stal 
 
7.Říkávali: to je on, ten, co se stále bojí 
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Horácův pohřební blues Limonádový Joe 
        C                                         C7      

1.Včera řek mi o ní doktor: Je to s ní moc nahnutý 

         F7                    C 

  Dneska najdu její tělo prostěradlem přikrytý 

  G7 

  Zejtra bude na krchově devět děvčat, devět děvčat jako květ, 

        C7          G7            C     G7 G7/5# C 

  ale z krchova jen vosum se jich potom vrátí zpět. 

      G7                                          C  

  Mně před očima rázem zčernal celej svět, teď už je mi všecko šmafů  

              G7   C    F B F 

  teď už můžu zcepenět. 

 

     F                       B F              F7 

2.Až jednou sklapnu paraple, to bude legrace, 

     B                   F 

  to teda bude funus, no zkrátka senzace, 

       C7                    C7#           C7 

  teda do rakve chci žaket a zlatý prsteny 

      F 

  aby vyštafírovaly moje tělo studený. 

      D             D7 

  Ten luxus, ten je nutnej aby pánbu pochopil 

      B7                        D7/5b        G7 

  jak velkej sem byl sekáč, jak nóbl jsem si žil. 

 

      C                                      C7 

3.Ten funus jenom tenkrát se doopravdy vydaří 

         F7                     C 

  jestli rakev ponesou mi čtyři těžký valchaři. 

    G 

  A že jsem vždycky tropil jenom samou nezdobu, 

      C 

  tak slečny z tingl-tanglu mě šoupnou do hrobu. 

    G7 

  A potom černá kapela to všechno dorazí, 

     C                     C7         C 

  až na krchově spustí prvotřídní odvazy. 

      F9           C           F9 

  Tak už jsem teda skončil ten srdceryvnej blues, 

                                  F9 E7 Es7 D7 C7#   C 

  kerej je tak hrozně smutnej jako funebráckej vůz. 
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Bílá hora  Karel Kryl 

    Emi G 

Rec:Osmého listopadu šestnáctsetdvacet u letohrádku 

    Hvězda na Bílé Hoře zůstal z vojsk Království   

    českého poslední praporec - moravský praporec  

    Šlikův. U zdi letohrádku padl do posledního  

    muže. Píseň nazvaná Poslední Moravan. 

 

  Emi   G    Emi G   Emi  G     Emi      G Emi 

1.Pod bílou zdí  má bláto barvu perleťovou 

  G       D                   Emi   G Emi 

  a zvony odletěly za větrem do Říma, 

         G   Emi G   Emi   G      Emi      G Emi 

  obzor se rdí, můj táto, hanbou šarlatovou, 

  G          D                    Emi 

  už jsme tu osaměli, z kříže se nesnímá. 

  

2.Prapory mdlé už pálí ruce vlajkonošů, 

  jen oči pod přilbicí snad ještě doufají, 

  a mlhy zlé se valí do děr od hrabošů 

  i do ran na orlici, kterou už poutají. 

 

     D                     Emi 

 Rf:Rudý kohout na obzoru roztahuje spáry, 

      D                     Emi 

    hřeben větru rozčesává pera plamenná, 

     D                    Emi 

    věřili jsme na pokoru u popravčí káry, 

      D                    Emi  H7   Emi G 

    zlatá doba nenastává, bude kamenná. 

 

3.Je prý to ctí až na dno, zůstat pod prapory, 

  mít duši nestydatou a mozek bez ceny, 

  být králem lstí a snadno vzít si bez pokory 

  na svatbu se Zubatou železné prsteny. 

 

4.Není to med, zas píti číši vrchovatou 

  a věřit na proroky v chorálu polnice, 

  sto černých let nám svítí hvězdou jedovatou 

  na erbu pro otroky - pro naše dědice. 
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Tuhle rundu platím já  Alkehol 

  C                                             

1.Já u maríny sloužil a po  mořích se ploužil 

                           G                 C      

  a každej všivej oceán se pro mě v louži soužil. 

   

     C             F            C     

Rf:Johoho, tuhle rundu platím já, 

                G            C     

   johoho, tuhle rundu platím já. 

   

2.Jó, lodí jménem Bela co do Šanghaje jela, 

  my rok a půl stáli v Liverpoolu, nalitý jak děla. 

   

Rf:... 

   

3.A jedna malá treska, moc milá a moc hezká 

  ta s kytkou v tlamě čeká na mě možná ještě dneska 

   

Rf:... 

   

4.Pět let jsem pár svejch oudů myl jenom v Golfským proudu 

  snil o slečně, než konečně jsem stoup na rodnou hroudu. 

   

Rf:... 

   

5.Teď mám jen jedno přání, už nechat vandrování, 

  mít hospodu a pro vodu už nikdy nebejt k mání. 

   

Rf:Johoho, tuhle rundu platím já, 

   johoho, tuhle rundu táhneš sám. 
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8.duben 63  Tři sestry 

 

Je osmý duben třiašedesát 

 

  Emi                  Hmi 

1.Zástupy sejdou k elektrikám před šestou 

  Ami                        Emi 

  do továren blízko řeky, na druhej břeh za prací 

  Emi                        Hmi 

  Jen pán se sajdkárou jede cestou necestou 

         Ami                    Emi 

  a pak na dvůr nemocniční svoji čízu obrací. 

 

   G          D            C 

Rf:Sníh padal sníh a je to dávno 

   G        D        C 

   smích ve tvářích rodičů 

   Ami          G         Emi            C 

   nikdo tenkrát netušil, co jsi vlastně zač. 

 

2.Dlouhá chodba končí pokojem kde paní spí, 

  vyčerpaná malým chlapcem co se právě narodil, 

  pán nese růže a těší se jak půjde k ní, 

  daj mu zítra v práci áčko,jako že jen marodil. 

 

Rf:... 

 

3.Dítě který kouká ještě šikmo ze dvou plín 

  naděje jen zřídka splní plán rodičů naivních, 

  matku vraha Mrázka možná taky přepad splín 

  došlo jí že rodič dětí častokrát se mýlí v nich. 

 

Rf:... 
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Admirál Nelson  Druhá tráva 

 

  Emi    Hmi    Emi       G 

1.Udělej cokoli co by zač stálo 

  Hmi       Hmi          Emi 

  třeba jen přistup blíž 

  Emi     Hmi        Emi    G 

  rány už nebolí jenže to je málo 

       F#   F#   H 

  však ty mi rozumíš. 

 

   H   C    H A   G    Hmi    H  A    G  Emi 

Rf:To chce začít hned zjara a vyhnout se chybě 

     H  A    G Hmi        H A    G F# 

   a ženskou co stejně už nejsou 

   H   A   G   Hmi    H  A   G   Emi 

   krásnou jak Sára a mírnou jak hříbě 

     H  A   G  Hmi      Ami Hmi 

   a silnou jak admirál Nelson 

   Emi     Ami Hmi 

   admirál Nelson admirál Nelson admirál Nelson 

 

2.Sedí a přemýšlí dva klauni v baru 

  už starší a strakatí 

  aby snad nepřišli o tu svou káru 

  s bílou opratí 

 

Rf:... 
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V jedným důmku na Zarůbku  Jaromír Nohavica 

          C         G 

1.V jednym dumku na Zarubku 

           G7             C 

  mjal raz chlopek švarnu robku 

            G     G7      C  

  a ta robka toho chlopka rada nemjala. 

                      G 

  Bo ten jeji chlopek dobrotisko byl, 

  G7           C      

  on tej svoji robce všicko porobil, 

                   G       

  čepani ji pomyl, bravku daval žrať, 

              G7 C 

  děcka musel kolibať. 

   

2.Robil všecko, choval děcko, 

  taky to byl dobrotisko, 

  ale robka toho chlopka rada nemjala. 

  Štvero novych šatu, štvero střevice, 

  do kostela nešla, enem k muzice, 

  same šminkovani, sama parada, 

  chlopka nemjala rada. 

   

3.A chlopisku dobrotisku 

  slze kanu po fusisku, 

  jak to vidí, jak to slyší, jaka robka je. 

  Dožralo to chlopka, že tak hlupy byl, 

  do hospody zašel, vyplatu přepil, 

  a jak domu přišel, řval, jak hrom by bil, 

  a tu svoju robku zbil. 

   

4.Včil ma robka rada chlopka, 

  jak on piska, ona hopka, 

  Hanysku sem, Hanysku tam, ja tě rada mam. 

  Věřte mi, luďkově, že to tak ma byť, 

  raz za čas třa robce kožuch vyprašiť 

  pak je hodna tak jak ovečka 

  a ma rada chlopečka. 
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Kometa  Jaromír Nohavica 
  Ami     
1.Spatřil jsem kometu, oblohou letěla, 
  chtěl jsem jí zazpívat, ona mi zmizela, 
  Dmi              G7 
  zmizela jako laň u lesa v remízku, 

  C                    E7 
  v očích mi zbylo jen pár žlutých penízků. 
 
2.Penízky ukryl jsem do hlíny pod dubem, 
  až příště přiletí, my už tu nebudem, 

  my už tu nebudem, ach, pýcho marnivá, 
  spatřil jsem kometu, chtěl jsem jí zazpívat. 
 
   Ami              Dmi 
Rf:O vodě, o trávě, o lese, 
   G7                        C 

   o smrti, se kterou smířit nejde se, 
   Ami               Dmi 
   o lásce, o zradě, o světě    
   E                        E7            Ami 
   a o všech lidech, co kdy žili na téhle planetě 

 
3.Na hvězdném nádraží cinkají vagóny, 
  pan Kepler rozepsal nebeské zákony, 
  hledal, až nalezl v hvězdářských triedrech 
  tajemství, která teď neseme na bedrech. 

 
4.Velká a odvěká tajemství přírody, 
  že jenom z člověka člověk se narodí, 
  že kořen s větvemi ve strom se spojuje 
  a krev našich nadějí vesmírem putuje. 
 

5.Spatřil jsem kometu, byla jak reliéf 
  zpod rukou umělce, který už nežije, 
  šplhal jsem do nebe, chtěl jsem ji osahat, 
  marnost mne vysvlékla celého donaha. 
 

6.Jak socha Davida z bílého mramoru 
  stál jsem a hleděl jsem, hleděl jsem nahoru, 
  až příště přiletí, ach, pýcho marnivá, 
  my už tu nebudem, ale jiný jí zazpívá. 
 
Rf:... bude to písnička o nás a kometě ... 
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Blažek I.  Pavel Dobeš 
  C                       F      C 
1.Měl sem rad Blažka jak svojiho synka, 
    F       C                G 
  z jedneho hrnka sme kafe pili, 
   F           C     F          C 

  vymetli sme kina, takovi sme byli, 
                       G      C 
  a žadnu srandu sme nězkazili. 
  
2.Žizeň sme hasili v knajpě na nadraži, 

  a jak byl v raži, jak už ho měl, 
  do jedne tlapy chytnul dva chlapy, 
  aji do lochu bych misto ňho šel. 
 
3.Loni se u nas povyšovalo, 
  na vyšši mista za vyšši plat, 

  to se robi dycky automaticky, 
  jak kerysi chachar zdrhně na Zapad. 
 
4.Za ten děň pluvnul by sem si do ksichtu, 
  bo sem se zdržel u jedne ženy, 

  a jak sem po absenci přišel na šichtu, 
  tak už byl Blažek povyšeny. 
 
5.Tym padem Blažek mi včil robi šefa, 
  tuš to je trefa, tuš to je gol, 

  tuš to je drama, takovy flama, 
  ulice máma, otec alkohol. 
 
6.Dejtě se všeci přejeť rychlikem, 
  kozla zahradnikem stě zrobili 
  a pytlaka hajnym a zloděja tajnym, 

  to stě se pěkně vybarvili. 
 
7.Dyť je to gauner a sviňa sprosta, 
  duševně silně zakřiknuty, 
  na prstach s bidu počita do sta 

  a vyšmatlane nosi buty. 
 
8.Od jiste doby němam rad Blažka, 
  k svatku mu ruku něpodam, 
  a jak na mopedu přes kaluž pojedu, 
  schvalně ho dycky ochlustam! 
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