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    Počet řádků:         31 353 

                                                                      Slov:        125 667 

                                                                   Znaků:       497 011 

                                           Znaků ( s mezerami ):  910 880 
 

 
 

Celková výroba zpěvníku byla započata cca 15.1.1997 a ukončena k 28.2.1999. 
 Za tyto více než 2 roky jsem na jeho vytvoření odpracoval asi 350 hodin, z toho 

            asi 60 hodin na konečných úpravách.Tzn. že jsem během těchto dvou let seděl 
            u počítače v průměru každý den 0,5 hodiny. Z časových důvodů jsem se již 
            nezabýval úpravou akordů, zejména akordem B. Proto platí  
 

B = Bb a Bm = Bbm. 
 
             
 
            Kdo by chtěl někdy něco podobného vyzkoušet, tak mu přeji mnoho úspěchu, 
            ale předem vyjadřuji hlubokou soustrast… 
 



ZZDDRROOJJEE  PPRROO  ZZPPĚĚVVNNÍÍKK::  
 

 
Klíč:                    Omnia vincit amor… 
Klíč:                    Větrné mlýny 
Klíč:                    Karneval Canzonette 
Poutníci :             výběr 
Druhá tráva:        výběr 
Brontosauři  
Nedvědi:               Jakub, František, Sedmikráska 
Nedvědi:               Zahrádky, Pasáček hvězd, Balady 
Spirituál kvintet:   výběr do 1991 
Rangers:                21 nej 
Vlasta Redl:           výběr 
Žalman:                 výběr 
J.Nohavica:            výběr 
Karel Plíhal:           A-Ž 
Karel Plíhal:           Králíci, ptáci, hvězdy - výběr 
Ivan Mládek:          Šel tudy, měl banjo.. - výběr 
Buty:                      výběr 
Bokomara:              z internetu 
Olympic:                99 nej 
Beatles:                  výběr 
Svěrák a Uhlíř:       Písničky – výběr 
Svěrák a Uhlíř:       Písničky – psáno KAČKOU 
můj starý zpěvník:  výběr 
časopisy Hitbox:     výběr 
Fleret:                     Zafúkané 
Písničky do kapsy:  výběr 
Karel Kryl:             Rakovina 
Starci na chmelu:    výběr 
dědečkův zpěvník: výběr 
Já, písnička I:         výběr 
Já, písnička II:        výběr 
Já, písnička III:       výběr 
Simon a Garfunkel:výběr 
Písničky z pohádek:výběr – psáno ONDROU 
Fkrok:                      1 píseň boží a skvělé nové skupiny 

 
 
 
 
 
 

 
 

 



OBSAH ZPĚVNÍKU:

Začátek písně Strana Název písně Autoři

A já pořád, kdo to … 1 A já pořád, kdo to je lid.
A já sám…. 1 A já sám lid.
A ja taka dzivočka… 1 A ja taka dzivočka lid.
a Královské reggae 163 O princezně, která ráčkovala pohádka
a Statistika 196 Princové jsou na draka Svěrák, Uhlíř
A tak si dál plyne čas.. 55 Dál plyne čas Klíč
A te Rehradice.. 19 A te Rehradice Redl
A vy páni muzikanti, vy.. 19 A vy páni muzikanti Redl
Ač bylo mně i jí tak 16 let.. 212 Sbohem lásko Fischer
Ač mám spánek bezesný.. 160 Noc na Karlštejně film
Adámku náš, copak… 1 Adámku náš lid.
Ahoj, jsem Radek… 21 Ahoj, jsem Radek Buty
Ach, není tu, není… 1 Ach, není tu, není lid.
Aj vy páni muzikanti, přišla.. 1 Aj vy páni muzikanti lid.
Androverda, gemos gáne… 25 Androverda cikánská
Andulko Šafářová… 2 Andulko Šafářová lid. 
Anička, dušička… 2 Anička dušička lid. 
Are you going to Scarborou.. 212 Scarborough Fair Simon, Garf.
Ať mír dál zůstává.. 142 Modlitba M.Kubišová
Autobusy přijíždějí.. 27 Autobusy přijíždějí Spirituál kvintet
Až jaro na Aljašku… 22 Aljaška
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Až jaro na Aljašku… 22 Aljaška
Až jednou ráno přijdu.. 261 Večernice Nedvědi
Až jednou zase z vesela.. 44 Cestou z hospody Nedvědi
Až mě jednou pustíš… 106 K vodě K.Plíhal
Až mě zítra ráno v pět.. 280 Zítra ráno v pět J.Nohavica
Až měsíc rozlije.. 193 Pramínek vlasů Suchý, Šlitr
Až obuju si rano čierne… 27 Až to se mnou sekne J.Nohavica
Až si pro nás přijdou.. 106 Jsme to svět bláznů Žalman
Až tam k vám, kde spíš.. 184 Plakát Brontosauři
Bahamy, krásná pláž… 29 Bahamy Miro Žbirka
Barevnej šátek do vlasů.. 25 Aranka umí hula hop Hlas
Bárka bílá se za obzorem.. 284 Ztracená země Klíč
Básník, ten má právo veta… 33 Básník, ten má právo veta Plíhal
Bejvávalo, bejvávalo.. 2 Bejvávalo lid.
Bereme na potaz… 75 Hej, pane králi Werich,Voskovec
Beskyde, Beskyde 2 Beskyde lid.
Běží krajem dlouhá.. 34 Běda poraženým Klíč
Bláznivý rána a bez hříchů.. 108 Kamínky Brontosauři
Bledá vílo u spinetu… 253 U spinetu Plíhal
Blízko, blízko tvých rtů… 248 Triko Nedvědi
Bludička Julie, vidět už.. 39 Bludička Julie Zdráhal, Poštulka
Blues na křídlech spočívá.. 39 Blues o touze létat Poutníci
Bodaj by vás, vy mládenci.. 2 Bodaj by vás, vy mládenci lid.
Boleslav, Boleslav… 2 Boleslav, Boleslav lid.
Bratříčku, nevzlykej… 41 Bratříčku, zavírej vrátka K.Kryl
Broukám, tak pěkně.. 252 Tužka Nedvědi
Brouzdej travou za tratí… 227 Sundej z hodin závaží Tučný
Bude zima, bude mráz… 2 Bude zima, bude mráz lid.
Bůh mi seslal ránu.. 202 Pták Rosomák Olympic
Byl jest sličný rytíř.. 31 Balada o věčné lásce Klíč
Byl tě jeden člověk.. 220 Smrti Redl
Byla krásná, byla milá.. 116 Klementajn Suchý, Šlitr
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Byla noc, na černou Ostravu.. 84 Hrála mi Julii Redl
Bylo to v Dakotě, vo vejplatě.. 54 Dakota
Byly krásný naše plány… 23 Amazonka Kučera, Lenk
Býval jsem chudý… 97 Jdou po mně, jdou J.Nohavica
Celej svět náhle beznadějně… 143 Modrá knížka Plíhal
Celej život snažil jsem se… 255 Už je to tady Mládek
Cesta dlouhá vedla… 105 Josef Nedvědi
Cesta je prach a štěrk… 144 Morituri te salutant K.Kryl
Cesta má přede mnou.. 205 Rodné údolí
Cestou na nádraží natrhal.. 54 Čtyřlístek Brontosauři
Cesty bez konce, co maj.. 50 Copánek Brontosauři
Cesty jsou blátem.. 215 Signály Brontosauři
Cib, cib, cibulenka.. 2 Cib, cib, cibulenka lid.
Cikánský oheň do noci plá... 100 Jen jednu noc Klíč
Cituprázdné století.. 113 Když muž se ženou snídá Habera, Šíp, Gott
Close your eyes… 23 All my loving Beatles
Co prej bude s mojí duší.. 74 Halelu! Spirituál kvintet
Co skrýváš za víčky.. 175 Panenka Poutníci
Co to tam šupóce… 3 Co to tam šupóce lid.
Colorado, Colorado.. 48 Colorado Rangers
CONQUEST OF PARADISE 63 DOBYTÍ RÁJE Vangelis
Cosi se slavilo v nebeským .. 214 Setkání Bokomara
Což se mně, má milá… 3 Což se mně, má milá lid.
Což takhle dát si špenát.. 50 Což takhle dát si špenát Svoboda,Čech
Ctihodní jdou mají.. 50 Ctihodní Klíč
Čas usnul vestoje jak… 162 Nultá hodina Plíhal
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Čas usnul vestoje jak… 162 Nultá hodina Plíhal
Časně ráno mrholí… 55 Dálnice č.5 Minnesengři
Často vrací se mi dětství.. 236 Táta Brontosauři
Čekám, až se vrátím… 174 Padá láska Ryvola
Čerešničky… 3 Čerešničky lid.
Černé oči jděte spát… 3 Černé oči lid.
Černý muž pod bičem .. 51 Černý muž
Černý stíny stromů.. 259 Vánoční lístek Brontosauři
Čert, aby vzal už tuhle trať.. 69 Filimi Spirituál kvintet
Červená modrá fiala… 3 Červená, modrá fiala lid.
Červená se, line… 3 Červená se, line záře lid.
Čí, že ste husličky.. 86 Husličky Redl
Čistím si frak a sbírám.. 155 Návrat Poutníci
Čížečku, čížečku… 3 Čížečku, čížečku lid.
Čtyři bytelný kola má.. 198 Proklatej vůz
Dálkou uplývám, paže, ústa.. 166 Oblak Klíč
Dát kousek lásky.. 119 Kousek lásky Klíč
Dávám sbohem všem.. 250 Tři kříže Kučera
Dávno už v polích ztichnul.. 139 Máyovky Brontosauři
Day after day alone… 243 The Fool On The Hill Beatles
Děkujeme panu hospodáři… 17 Děkujeme panu hospodáři kol.
Déšť ti holka smáčel vlasy… 144 Montgomery
Děti jdou, kam je pošlou.. 59 Děti jdou, kam je pošlou Spirituál kvintet
Děvčátko vím, že je dnes.. 28 Až ztichnou bílé skály
Děvče mé rozmilé, su lásko… 282 Znojmo, vidím tě dvojmo Mládek
Děvče mi usnulo už… 60 Děvče mi usnulo Plíhal
Diego, Don Diego… 60 Diego
Dívám se, dívám a ty spíš.. 61 Dívám se, dívám Hapka, Horáček
Dívka loudá se vinicí.. 181 Pískající cikán Spirituál kvintet
Divnej jekot po lesích se… 76 Hejkal
Dnes je pro mne černý.. 220 Smutný psaní Rangers
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Dnes jsem seděl u pramene.. 48 Co všechno se může stát Olympic
Dnes ráno přesně v půl… 174 Outsider waltz Daněk
Dneska dřu nouzi, zejtra.. 193 Prachsakra Klíč
Dneska už mi fóry.. 35 Bedna od whisky Ryvola
Do dřevěný střechy.. 226 Střecha Brontosauři
Do duše vkrádají se… 191 Poslední šanson Klíč
Do chrámu světlo se dívá.. 195 Pražské chrámy Brontosauři
Do noci před tunelem… 149 Nad Sázavou Nedvědi
Do očí se dívej dál.. 50 Cos mi chtěl Brontosauři
Do splašenejch koní.. 93 Jantarová země Žalman
Do tvých očí jsem se.. 207 Růže z papíru Brontosauři
Dobré víno svlaží… 82 Horní, Dolní Nedvědi
Dohořívá a ztrácí jas… 129 Léto I.Bartošová
Dohrála hudba v nás.. 64 Dohrála hudba Redl
Došlo uhlí, došla… 265 Vlak Plíhal
Drobně mží a do noci… 100 Jenifer Lady Nedvědi
Dřív, než půjdeš večer.. 260 Večerka Nedvědi
Dříve, než nám klesnou.. 261 Večerníček
Duj duj dešu duj… 65 Duj duj cikánská
Dunění kopyt večer… 94 Jarní kurýr Ryvola
Dusili jsme husu… 138 Marta J.Mottl
Dynamit, dynamit… 66 Dynamit Olympic
Edu vzali k fotografovi… 67 Edu vzali k fotografovi Svěrák, Uhlíř
Ei,bí,sí… 19 ABC
Ej, padá, padá rosenka… 3 Ej, padá, padá rosenka lid.
Ejhle chasa naša… 17 Ejhle chasa naša kol.
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Ejhle chasa naša… 17 Ejhle chasa naša kol.
Ešče si já, ešče si já.. 4 Ešče si já pohár lid.
Ešče som sa neoženil.. 4 Ešče som sa neoženil lid.
Franta má narozeniny.. 153 Narozeninová Svěrák, Uhlíř
Franta s dodama… 17 Franta s dodama kol.
Free as a bird, it is the next.. 71 Free as a bird Beatles
Gaudeamus igitur… 4 Gaudeamus igitur lid.
Hádej, proč přišel jsem.. 270 Všechno nejlepší Nedvědi
Hej, haj zelený háj 4 Hej, haj zelený háj lid.
Hej, pane děda Mráz.. 75 Hej, pane děda Mráz Redl
Hej, řekni nám mládenče… 30 Bál v lapáku Ryvola
Hello darkness old my.. 243 The Sound Of Silence Simon, Garfunkel
Hey, Jude, dont make it… 77 Hey, Jude Beatles
Hlásná Třebáň je krásná… 77 Hlásná Třebáň Mládek
Hlavu níž nesklopím… 110 Kávu si sladím J.Štaidl
Hledám zase temnej kout.. 110 Karviná Yo Yo Band
Honza s Frantou… 81 Honza s Frantou Redl
Hop, hej, cibuláři… 4 Hop, hej, cibuláři lid.
Horo, horo vysoká jsi.. 4 Horo, horo, vysoká jsi lid.
Hrály dudy u pobudy… 5 Hrály dudy lid.
Hrozně ráda máš ten gril.. 87 Hvězdičko blýskavá Novák
Hučku svou na pozdrav.. 86 Hučka
Husy plavou po vodě.. 194 Prázdniny u babičky Svěrák, Uhlíř
Hvězda zářila a vzduch.. 37 Bim bam Spirituál kvintet
Chci si hrát a nestačí… 121 Krásná neznámá Olympic
Chci sluncem být a ne.. 27 Až se k nám právo vrátí Spirituál kvintet
Chlapci z Rikatáda… 204 Rikatádo B.Hurikán
Chodili spolu z čisté lásky.. 141 Milenci v texaskách Starci na ch.
Chodím po Broadway.. 42 Broadway
Chodíme, chodíme… 5 Chodíme, chodíme lid.
Chovejte mne, má matičko.. 5 Chovejte mne, má matičko lid.
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Chtěl bych se jmenovat Jan… 88 Chtěl bych se jmenovat Jan Buty
Chvala Bohu, že jsem sa.. 88 Chvalabohu Redl
Chválím tě, země má.. 89 Chválím tě, země má.. Svěrák, Uhlíř
Chvilku tu zůstaň.. 265 Vlasy Nedvědi
Chvilku vzpomínej, je to.. 219 Slzy tvý mámy Olympic
I d rather be a sparrow… 67 El Condor Pasa Simon, Garf.
I follow the Moscow 273 Wind of change Scorpions
I gave her all my love… 24 And I Love Her Beatles
I need your love… 67 Eight Days A Week Beatles
I once had a girl.. 160 Norwegian Wood Beatles
I think I am gonna be.. 244 Ticket To Ride Beatles
If there is anything… 71 From Me To You Beatles
In the town, where I was.. 273 Yellow submarine Beatles
Išel Macek do Malacek.. 5 Išel Macek do Malacek lid.
Išla Marina… 5 Išla Marina lid.
It is a long way to… 244 Tiperary
Its been a hard days…. 19 A Hard Day`s Night Beatles
Já bych se v kočárku vozil.. 91 Já bych se v kočárku Žalman
Já bych vám nebyl sám… 225 Strašidla
Já husárek malý, boty… 5 Já husárek malý lid.
Já jsem člověk, který to.. 161 Nos pro trable Rangers
Já jsem malý mysliveček.. 5 Já jsem malý mysliveček lid.
Já jsem muzikant… 6 Já jsem muzikant lid.
Já jsem z Kutné Hory… 6 Já jsem z Kutné Hory lid.
Já mám chaloupku… 6 Já mám chaloupku lid.
Já mám kocábku náram.. 224 Stará archa Spirituál kvintet
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Já mám kocábku náram.. 224 Stará archa Spirituál kvintet
Já nejsem zdejší, jen.. 221 Snídaně v trávě M.Tučný
Já oslí kuklu mám… 115 Kejklířův zmar Klíč
Já se v tom nevyznám.. 91 Já se v tom nevyznám Marek Eben
Já to vím, že se nesluší.. 264 Vítr Klíč
Já u maríny sloužil… 251 Tuhle rundu platím já Fischer, Matuška
Já viděl divoké koně.. 62 Divoké koně Nohavica
Já z dálky slyším zvony.. 162 Nový den Klíč
Já zapomněl už dávno… 246 To zatracený vedro Ryvola
Já znám ten hlas, co z dáli.. 271 Vzdálené bubny J.Grossmann
Ja, keď sa Janoško.. 6 Ja, keď sa Janoško lid.
Jak by z dálky dým… 102 Ještě ne Nedvědi
Jak jsem řek, mám svou.. 165 O.K. Rangers
Jak písnička zbloudilá.. 260 Vašek Nedvědi
Jak se tak dívám… 92 Jak se tak dívám
Jak si krásné, jezulátko.. 17 Jak si krásné, jezulátko kol.
Jak to v žití chodívá.. 78 Hlídej lásku Brontosauři
Jak v mořích slunce.. 85 Hrášek Brontosauři
Jak zavoláš, když… 213 Sedmnáct dnů Ryvola
Jako starej suchej strom.. 147 Na kameni kámen Brontosauři
Jarmila vždycky mi radila… 93 Jarmila Dobeš
Jaro dělá pokusy, vystrkuje.. 95 Jaro dělá pokusy Svěrák, Uhlíř
Jaro začalo nešťastně jako… 95 Jaro Plíhal
Jde po skosený trávě… 263 Víla Poutníci
Jdem tmou, jdem tmou… 62 Dnes v noci L.Bernstein
Jdu po napjatým laně… 199 Provazochodecká Plíhal
Jdu s děravou patou.. 214 Severní vítr Svěrák, Uhlíř
Je neděle a na chodbách.. 29 Babička Majka Bokomara
Je to tak, třeba je to.. 229 Šaty dělaj člověka Werich,Voskovec
Je to tvá vina, ty jsi… 97 Je to tvá vina Olympic
Je to vo hviezdach, je to.. 98 Je to vo hviezdach Habera, Uličný
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Jede, jede ford… 26 Auta Svěrák, Uhlíř
Jede, jede mašinka… 138 Mašinka Semtex
Jede, jede poštovský.. 6 Jede, jede poštovský panáček lid.
Jedem do Afriky.. 98 Jedem do Afriky Buty
Jedeme dál, země se točí.. 103 Jízda Alice Springs
Jedenkrát dávno jel pustinou.. 241 Telegraph Road Poutníci,M.Knopfler
Jedna lachtaní rodina.. 126 Lachtani Nohavica
Jedna věc je mi záhadou.. 156 Nebezpečná postava Olympic
Jednoho letního večera… 68 Elektrický valčík Svěrák, Uhlíř
Jednou budem dál.. 99 Jednou budem dál Spirituál kvintet
Jednou plác mě přes… 262 Velrybářská výprava Linhart
Jednou ráno přišel vítr… 99 Jednou ráno Buty
Jednou z lesa… 41 Brabenec Werich,Voskovec
Jedu takhle tábořit 105 Jožin z bažin Mládek
Jedu vám takhle stezkou.. 207 Růže z Texasu Fischer
Jedu velmi rychle, jedu… 53 Čtrnáct Kubíků Mládek
Jel jsem jednou starým Kol.. 26 Arizona
Jen chvíli být, lásko má.. 228 Šafrán Nedvědi
Jen tak koukám, jak ženský.. 245 To mě láká Yo Yo Band
Jen udupané hlíny kus.. 227 Svátek škrpálů Klíč
Jen žhavý písek.. 68 Farao Spirituál kvintet
Jestlipak zpívali zpěváci.. 186 Podobenství o náramcích Poutníci
Ještě máš pod kůží… 74 Hance Nedvědi
Ještě mě studí slzy… 47 Co když Vl.Redl
Jí dej jenom lásku.. 171 Orchidej
Jó, třešně zrály.. 104 Jó, třešně zrály Fischer
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Jó, třešně zrály.. 104 Jó, třešně zrály Fischer
Jsem starej Tom Shure… 205 Rok 1849
Jsem starý penzion… 162 O blechách a tak Plíhal
Jsem Willy Fog.. 273 Willy Fog seriál
Jseš kostka cukru v kávě.. 114 Když nejsi se mnou Bokomara
Jsi už dlouho pryč… 237 Taxík Plíhal
Jsou kopyta a hříva… 118 Kopyta a hříva Klíč
K rytmu starejch kolejnic.. 178 Petrolejky Brontosauři
Káča našla ptáče… 106 Káča našla ptáče Svěrák, Uhlíř
Kačerov jak hurikán.. 107 Kačeři seriál
Kam jsi včera šel… 245 To se nikdo nedoví Z.Borovec,Matuška
Kam se všichni těší.. 285 Žabí údolí
Kaňonem takhle k večeru.. 108 Kaňonem takhle k večeru Suchý, Šlitr
Kaubojové slyšte píseň.. 100 Jenoféfa
Každé ráno na piáno… 81 Honky tonky Suchý, Šlitr
Každé ráno sjíždí.. 176 Parta z ranče Y
Každého jitra toho přístavu… 59 Děti z Pirea Matuška
Každý ráno boty zouval.. 204 Rána v trávě Žalman
Kde domov můj… 6 Kde domov můj hymna
Kde je, kde je sláva Říma.. 256 Už se nám čas krátí Spirituál kvintet
Kde jen jsou a kde.. 270 Všichni už jsou v Mexiku Brown, Rytíř
Kde jsou, kdepak jsou… 110 Kde jsou K.Plíhal
Kde zas vězí ten spící… 131 Lokaj Klíč
Kdo ji prvně zřel, ten k ní… 120 Královna z Dundrum Bay Nedvědi
Kdo kolem řeky bloudí.. 160 Noe Nedvědi
Kdo se večer hájem.. 87 Hvězdy na vrbě Štajdl,Mareš
Kdo tě líbá, když ne já.. 169 Okno mé lásky Olympic
Kdo tě líbá, krásná dámo.. 111 Kdo ti zpívá Žalman
Kdo v bitvě jen si stýská.. 179 Pijácká litanie Klíč
Kdyby byl Bavorov… 7 Kdyby byl Bavorov lid.
Kdyby byla Morava… 7 Kdyby byla Morava lid.
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Kdyby sis oči vyplakala.. 111 Kdyby sis oči vyplakala Starci na ch.
Kdyby tady byla taková… 176 Panenka II Tučný
Kdyby tady někde byly.. 111 Kdyby Redl
Kdysi byl mojí láskou.. 35 Bělouš
Když citrón stříkne.. 167 Oči, oka Svěrák, Uhlíř
Když dva se rádi mají… 59 Den je krásný Starci na chmelu
Když jak užovka si přijde.. 257 Užovka Nedvědi
Když jako kluk četl.. 37 Billy Špunt Rangers
Když jde Blizard s vichřicí.. 38 Blizard Grossmann
Když jde malý bobr spát 111 Když jde malý bobr spát Vodňanský
Když jde naše třída… 141 Mléčný bar Svěrák, Uhlíř
Když jsem bejval tramp… 112 Když jsem bejval tramp Olympic
Když jsem byl chlapec.. 114 Když náš táta hrál Zelenáči
Když jsem byl malý… 78 Hlídač krav J.Nohavica
Když jsem husy pásala.. 7 Když jsem husy pásala lid.
Když jsem já chodíval… 7 Když jsem já chodíval lid.
Když jsem já sloužil… 7 Když jsem já sloužil lid.
Když jsem já šel s klarin.. 112 Když jsem já šel do lidušky Svěrák, Uhlíř
Když jsem já šel… 7 Když jsem já šel lid.
Když jsem já ty koně… 7 Když jsem já ty koně pásal lid.
Když jsem kytici vázala… 113 Když jsem kytici vázala Suchý, Šlitr
Když jsem šel z Hradišťa.. 8 Když jsem šel z Hradišťa lid.
Když jsi smutná… 113 Když jsi smutná Plíhal
Když kapky deště buší.. 285 Žízeň Spirituál kvintet
Když květina svobody.. 274 Z minula K.Plíhal
Když má člověk v kapse.. 133 Luka pod Medníkem Nedvědi
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Když má člověk v kapse.. 133 Luka pod Medníkem Nedvědi
Když máš srdce zjihlé… 59 Dělání Svěrák, Uhlíř
Když mě brali za vojáčka.. 267 Vojáček Nohavica
Když mlha k večeru… 269 Vrány Nedvědi
Když nad pasekou vzlétne… 76 Hejno vran Ryvola
Když namočím si ořech.. 171 Ořech v medu Svěrák, Uhlíř
Když naplní se číše.. 52 Číše Brontosauři
Když první tání cestu.. 94 Jarní tání Brontosauři
Když půjdeš po cestě.. 150 Náhrobní kámen Novák
Když půlnoční vlak houká.. 255 Už nechci se vdát Spirituál kvintet
Když radosti není dosti… 77 Hlavně, že jsme na vzduchu Svěrák, Uhlíř
Když rozdělám radiátor… 259 Vánoční Plíhal
Když se chcete smát.. 274 Z bílé černou udělá Olympic
Když se zamiluje kůň.. 115 Když se zamiluje kůň Svěrák, Uhlíř
Když sever válčil s jihem 42 Buráky
Když spí dva odsouzení.. 150 Nadějí Poutníci
Když svý černý tělo.. 231 Šlapej dál Spirituál kvintet
Když zavíráme oči jenom.. 172 Ostružiny Brontosauři
Když zavíráš oči má lásko.. 182 Písnička na dobrou noc Brontosauři
Klid strání, to se mi stýská.. 124 Kůra Nedvědi
Kluci mají rádi míče… 116 Kluci, kluci s klukama Svěrák, Uhlíř
Kolik je smutného.. 70 Frankie Dlouhán Brontosauři
Kolik mám ještě dní.. 173 Otázky Olympic
Kolíne, Kolíne… 8 Kolíne, Kolíne lid.
Kotě usíná na zápraží… 119 Kotě Horňák
Koukněte na toho fintila.. 229 Šaškové počmáraní Hapka, Horáček
Koulelo se, koulelo.. 8 Koulelo se, koulelo lid.
Koupil jsem za babku.. 128 Letiště Redl
Kovaná kopyta tepají zem.. 237 Tažní koně Jethro Tull,Křesťan
Krajina posedlá tmou.. 119 Krajina posedlá tmou
Krásná růže v sadu.. 208 Růžička Spirituál kvintet
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Krásně spí, aniž to ví… 178 Pes Plíhal
Krásný je vzduch… 151 Náměšť Hutka
Krávy, krávy, jak si vlastně… 121 Krávy, krávy Svěrák, Uhlíř
Křídou píšu po zdech… 151 Nápis křídou Rangers
Kuchyní se vůně šíří… 135 Maminčin perník Svěrák, Uhlíř
Kupci prodali poslední.. 249 Tržiště Klíč
Kúril machorku charošij.. 64 Dolina
Láska je jako večernice.. 259 Variace na renesanční téma Mišík
Láska je na prodej, tak.. 118 Kolotoč Klíč
Lásko tajená..+ Alas my.. 207 Rukávy + Greensleeves Nedvědi + Druhá tráva
Lásko, bože lásko.. 8 Láska, bože láska lid.
Lásku si odpřisáhli… 276 Za všechno může čas L.Filipová, Z.Rytíř
Lepší je vínečko… 8 Lepší je vínečko, nežli voda lid.
Let všedních dnů vnímám.. 93 Jakub Nedvědi
Léta tam stál, stojí.. 95 Jarošovský pivovar Argema
Letí vrána, letí.. 268 Vrána Buty
Lidé o ní říkají, že je… 54 Dajána Anka, Borovec
Lidi na lidi jsou jako saně… 56 David a Goliáš Voskovec,Werich
Listy, jak unavené hlavy.. 102 Ježek Nedvědi
Loučím se s tmou… 132 Loučím se s tmou Nedvědi
Love me..+ Pár havranních.. 133 Love me tender+Pár havr.copů Presley, Gott, Vavřín
Má pět let a jméno Parsifal.. 134 Malý rytíř Klíč
Má zem je krásná… 90 Island
Majdalénka, Apolénka… 79 Holky z naší školky Hložek,Kotval,Vágner
Malá loď, rybí pach… 43 Butterfly
Malé kotě mňau, mňau.. 134 Malé kotě Suchý, Šlitr
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Malé kotě mňau, mňau.. 134 Malé kotě Suchý, Šlitr
Maličká su, husy.. 8 Maličká su lid.
Maličký námořník… 151 Námořnická Plíhal
Málo jím a málo spím.. 181 Píseň, co mě učil listopad Daněk
Malý čísla černejch… 79 Holky Nedvědi
Mám blízko do lesů.. 125 Kytky stále ještě voní Žalman
Mám já v levé noze… 8 Mám já v levé noze trn lid.
Mám malý stan, mně na.. 135 Mám malý stan Nikodém, Borovec
Mám přátel pár… 200 Přátelství na n-tou P.Novák
Mám v kapse jeden frank.. 39 Bon soir, mademoiselle Paris Olympic
Maminko, tatínku… 32 Barbora píše z tábora Svěrák, Uhlíř
Mandelinka Bramborová… 135 Mandelinka Plíhal
Margot češe na vinici.. 137 Margot Spirituál kvintet
Marie s Lucií a Janem.. 31 Balada o Marii Bokomara
Marie umí tolik zvláštních.. 121 Krejčovská panna Bokomara
Marie, dej mi čaj, pomalu.. 137 Marie, dej mi čaj I.Hlas
Marjánko, Marjánko.. 8 Marjánko, Marjánko lid.
Marušce táhne na… 53 Čtrnáctiletá Bokomara
Máš má ovečko dávno.. 38 Bláznova ukolébavka Dydovič, Řebíček
Máš na patách kus dehtu.. 195 Pražce Brontosauři
Máš sladkej dech a oči.. 101 Ještě jedno kafe Poutníci
Máš v sobě světlo… 51 Čárky Nedvědi
Máš všechny trumfy… 275 Za svou pravdou stát Spirituál kvintet
Mávej, mávej, mávej jen.. 138 Mávej
Mě nebolí, když holky… 198 Proč zrovna ty? Olympic
Medicinman přijel právě… 139 Medicinman Z.Rytíř
Medvědi, nevědí.. 140 Medvědi Mládek
Měl jsem rád pár písní… 253 U nebeských bran Tučný
Měla jsem holoubka v… 9 Měla jsem holoubka lid.
Měla vlasy samou loknu.. 137 Marnivá sestřenice Suchý, Šlitr
Měsíc cestou svojí nad.. 107 Kamarád Brontosauři
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Měsíc trpělivě poslouchal… 136 Manitu Nedvědi
Měsíc z potoka se dívá.. 201 Ptáci Brontosauři
Měsíček svítí, já musím.. 9 Měsíček svítí lid.
Mezi domy na špinavým… 147 Na dvorečku Plíhal
Michelle ma belle… 140 Michelle Beatles
Míle a míle jdou těch.. 140 Míle Dylan
Mívali jsme dědečka… 51 Černá díra Plíhal
Mlčky a dlouze, tak… 132 Louže Nedvědi
Modleme se, modleme se.. 40 Bossa nova Basiková
Modrá je planeta… 142 Modrá ( je dobrá ) Žlutý pes
Modrý stín kraj už halí… 143 Modrý stín
Moja stará buší na Centrálce.. 44 Centrálka Bokomara
Moje milá plaví koně… 143 Moje milá plaví koně Svěrák, Uhlíř
Moje střevíčky jsou jako… 281 Zlaté střevíčky Vilda Dubský
Moje štětka na holení… 57 Dědečku neskuhrej Svěrák, Uhlíř
Mokrou travou teď při zemi.. 177 Pasáček hvězd Nedvědi
Moravo, Moravo.. 9 Moravo, Moravo lid.
Možná mi závidí.. 96 Jde to Bokomara
Můj klid je jen zdánlivej.. 146 Můj klid Olympic
Můj malý broučku.. 42 Brouček
Můj milej strejček Jonatán.. 226 Strejček Jonatán Olympic
Můj pane, pojď klidně dál.. 123 Křížový král Klíč
Muzikanti, co děláte… 9 Muzikanti, co děláte lid.
My bonnie is over.. 146 My bonnie Matuška
My čekali jaro a zatím.. 95 Jaro Šťáhlavský, Linka
My jsme děti z lidové Číny 88 Hymna čínských dětí
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My jsme děti z lidové Číny 88 Hymna čínských dětí
Mží ti do vlasů, když… 146 Mží
Na Bílé Hoře sedláček… 9 Na Bílé Hoře lid.
Na břehu Niagáry… 159 Niagára Eda Ingriš
Na břehu řeky Sázavy.. 246 Toronto Brontosauři
Na celý dům praskot… 20 Agáta Olympic
Na dlani jednu z tvých řas.. 186 Podvod Nedvědi
Na dnešek jsem měl sen.. 192 Pověste ho vejš Tučný
Na hladinu rybníka svítí.. 71 František Buty
Na hospodským ubruse… 82 Hospodská Plíhal
Na kolejích stává.. 201 Ptáčata Brontosauři
Na louce vyrostla květina… 124 Květina Plíhal
Na malém náměstí krále.. 36 Betlémský příběh Bokomara
Na okně seděla kočka… 117 Kočka na okně Suchý, Šlitr
Na Okoř je cesta.. 169 Okoř
Na ptáky jsme krátký.. 148 Na ptáky jsme krátký Ledecký
Na rameno ruku ti dám.. 74 Hanka Brontosauři
Na rezavý gilotině… 72 Gilotina Plíhal
Na svatým kopečku… 149 Na svatým kopečku Plíhal
Na těch panských lúkách.. 9 Na těch panských lukách lid.
Na tom pražským mostě.. 9 Na tom pražským mostě lid.
Na tváři kuličky slz.. 123 Kuličky Nedvědi
Na tváři stín a pod trikem.. 199 Prosba Brontosauři
Na tvůj dům modrý měsíc.. 143 Modrý měsíc Rangers
Na tvý jméno a na tvou… 46 Co je to? Nedvědi
Na tý louce zelený.. 9 Na tý louce zelený lid.
Na vánoce ráno.. 149 Na vánoce ráno Zelenáči
Nad horkým čajem.. 200 Příběhy Klíč
Nad svátečním pitím.. 83 Hrací strojek Plíhal
Nad Tatrou sa blýská.. 10 Nad Tatrou sa blýská lid.
Nad tebou toužím, hledám.. 208 Rybka Nedvědi + Druhá tráva
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Nad Vltavou je cosi… 57 Dědečkův duch Olympic
Nadešel asi poslední den.. 43 Carpe diem Redl
Nahá pravda je a bledá.. 203 Quijote Klíč
Najdem si místo… 134 Mám jednu ruku dlouhou Buty
Napadla mě během … 120 Královna Koloběžka Svěrák, Uhlíř
Napiš mi, napíšu… 218 Slovenečka Bokomara
Naposledy, mamičko… 131 Lipka Nedvědi
Napsal jsem jméno svý.. 152 Napsal jsem jméno svý na zdi Poutníci
Napůl jako hrom a … 158 Nevadí W.Daněk
Naraž si bouřku ještě.. 78 Hluboká vráska Suchý, Šlitr
Narodil se Kristus pán.. 17 Narodil se Kristus pán kol.
Nás bylo sedm dostavníků… 205 Ročník 47 Daněk
Navařila škvařenky, pro.. 155 Navařila Redl
Né moc snadno se želva.. 285 Želva Olympic
Nebe je modrý a zlatý.. 217 Slavíci z Madridu Fischer
Nečekala na nic a nebyla.. 153 Náruživá Žlutý pes
Nedaleko od Trenčína.. 10 Nedaleko od Trenčína lid.
Nedávej, nedávej.. 156 Nedávej, nedávej Bokomara
Nějak umírá nám láska.. 76 Hejna včel Brontosauři
Nejkrásnější akord bude… 21 Akordy Plíhal
Nejlepší holky jsou.. 208 Rybitví Yo Yo Band
Nejlepší je Ferda… 69 Ferda
Nejlepší zem je Amerika.. 23 Amerika L.Bernstein
Někde v dálce cesty končí… 261 Veď mě dál, cesto má Dylan
Někdo z vás, kdo chutnal… 247 Toulavej Tomáško
Někdy si myslívám… 144 Motýl Suchý, Šlitr
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Někdy si myslívám… 144 Motýl Suchý, Šlitr
Nemám myslet na chlapy.. 153 Nářek Klíč
Není nutno, není nutno.. 157 Není nutno Svěrá, Uhlíř
Neopouštěj staré známé.. 157 Neopouštěj Svěrák, Uhlíř
Neplač malá, neplač.. 157 Neplač malá Rangers
Nepřišel jsi sám domů.. 236 Táta Těžkej Pokondr
Neptej se mě na nic… 122 Křížek Nedvědi
Nepudu domů, nepudu.. 10 Nepudu domu lid.
Nesem vám noviny.. 17 Nesem vám noviny kol.
Nésó věčí radovánke.. 17 Nésó věčí radovánké kol.
Nestarej se ženo má.. 10 Nestarej se, ženo má lid.
Nestůjte mládenci pod okny.. 10 Nestůjte mládenci pod okny lid.
Než poslední ti sbohem.. 166 Obrázek-oblázek Brontosauři
Než rozejdem se přátelé.. 252 Tuněchody Nedvědi
Noc je dlouhá, oheň… 102 Jipí jou
Noc té, partiró… 49 Con té partiró Bocelli
Nocí letí jako běs… 33 Barvy Nedvědi
O pomoc žádá nápis.. 108 Kamenná prosba Klíč
O poštaris ável, ável… 163 O poštaris cikánská
Ó Raglan Road, moje.. 203 Raglan Road Nedvědi
Ó, Velvary, Ó Velvary.. 10 Ó, Velvary lid.
Obloha bledne, nastává… 191 Poslední míle
Obrysy stromů ztrácí… 107 Kahánek Nedvědi
Oči má sněhem zaváté.. 166 Oči má sněhem zaváté
Od Doveru dál tři jezdci… 142 Mlha nad kanálem Nedvědi
Od hradu ke hradu… 249 Trubadůrská Plíhal
Od rána si zase pískám.. 160 Nitka Nedvědi
Odpočiň si, Sáro, obrať.. 168 Odpočiň si, Sáro Druhá tráva
Oh, Shenandoah, už cestu.. 168 Oh, Shenandoah Rangers
Oheň v kamnech dávno… 228 Svíčka Plíhal
Ohrada se táhne krajem 168 Ohrada Ryvola
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Okolo Hradce v malé zahr… 10 Okolo Hradce lid.
On vysokej byl akorát… 115 Klekání Ryvola
Ona jmenuje se Lou… 132 Lou z Lille Klíč
Opičí muzika, kdo ji… 170 Opičí kapela Svěrák, Uhlíř
Ostrý kužel světla.. 130 Lidská komedie Klíč
Otoč se lásko ke mně.. 254 Uličky Nedvědi
Otvírám dveře karbaníkům 270 Všem Kryštofům Kolumbům Poutníci
Ovčáci, čtveráci.. 11 Ovčáci, čtveráci lid.
Padaly hvězdy a jedna… 174 Padaly hvězdy Plíhal
Pane můj, co v nebi.. 190 Pole s bavlnou Rangers
Páni a paní, vím, jak se.. 126 Lady Carneval Svoboda, Štajdl
Panský kočí, ten se má.. 176 Panský kočí Svěrák, Uhlíř
Pár starejch věcí vezmem.. 122 Křeček Brontosauři
Pásli ovce valaši… 18 Pásli ovce valaši kol.
Pec nám spadla.. 11 Pec nám spadla lid.
Peklo byl ráj, když hořela.. 277 Zachraňte koně Kamelot
Pěkně tě vítám, lásko má.. 188 Pojďme se napít Poutníci
Pijte vodu, pijte pitnou.. 179 Pijte vodu Nohavica
Piju já, piju já.. 11 Piju já lid.
Plakalo bejby, jó plakalo.. 183 Plakalo bejby Krejča, Štajdl
Plakat budeš dívko má.. 178 Pětset mil Rangers
Plání se blíží sedm… 213 Sedm dostavníků
Plavala vosa v kofole… 268 Vosa K.Plíhal
Plavíme se spolu.. 184 Plavci Rangers
Plavu si, ani nevím jak.. 26 Árie měsíci Suchý, Šlitr
Pleť z kůry mám, chladná.. 133 Lovec Klíč
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Pleť z kůry mám, chladná.. 133 Lovec Klíč
Po obloze vítr žene… 183 Plachetnice Plíhal
Po starých zámeckých.. 185 Po starých zámeckých sch. K.Hašler
Pod horou, pod horou.. 11 Pod horou, pod horou lid.
Pod naším okýnkem.. 11 Pod našim okýnkem lid.
Pod našima okny.. 11 Pod našima okny lid.
Pod strání v skále… 231 Šňůrky Nedvědi
Pod tmavočervenými jeř… 101 Jeřabiny K.Kryl
Pod tou skálou, kde proud.. 52 Červená řeka Fischer
Pod tým naším okénečkem.. 11 Pod tým naším okénečkom lid.
Podivná kometa se zjevila… 186 Podivná kometa Plíhal
Pojďte, lidi, poslouchejte.. 210 Sally Gray Nedvědi
Polámal se mraveneček… 145 Mraveneček
Polní cestou kráčeli… 226 Strom Nedvědi
Pomalu bez smíchu.. 101 Jenom blázni se radujou Filipová, Pavlíček
Poskládejte ubrusy.. 159 Nikdo nejsme akorát Olympic
Posledních pár minut… 233 Tak už mi má holka mává Ryvola
Poslednýkrát budem tu.. 128 Láska, necestuj tým vlakom
Postavíme sněhuláka… 221 Sněhulák Plíhal
Posvátný je mi každý ráno.. 251 Tulácký ráno Brontosauři
Posvěcený deštěm, který.. 267 Vodník Brontosauři
Potkal jsem tuláka, ten.. 252 Tulák Rangers
Potkal potkan potkana.. 191 Potkal potkan potkana Suchý, Šlitr
Pověz mi můj příteli.. 28 Až uslyším hvízdání Poutníci
Povídej, jestli tě má hodně… 192 Povídej Novák
Povím vám pěknou pohádku… 187 Pohádka
Povím vám podivný příběh.. 32 Balíček karet Rangers
Praha je město staré.. 235 Tango o Praze Cigner, Růžová
Prídi ty, šuhajko… 11 Prídi ty, šuhajko lid.
Prídi, Jano k nám… 11 Prídi, Jano, k nám lid.
Pro kus pohlazení přišel… 202 Puškin Nedvědi
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Pro tvůj dech já skočím… 177 Pěkná, pěkná, pěkná… J.Ledecký
Proč bychom se netěšili.. 197 Proč bychom se netěšili B.Smetana
Proč máš děvče… 57 Dej mi na klín oči unavený Olympic
Proč, že se mi každou.. 286 Život je jen náhoda Fischer
Proud řeky si hrál s našimi.. 282 Zpráva Nedvědi
Provází hosty starým… 55 Danny Olympic
Prsty otlačený od řemínků.. 81 Honzík Brontosauři
Pršelo, blejskalo.. 199 Pršelo
Prší a hvězdy na plakátech… 200 Prší Plíhal
Prší, prší, len sa leje.. 12 Prší, prší lid.
Přeběhla mi přes cestu… 41 Brno je zlatá loď Mládek
Před chajdou až… 66 Dva kamarádi
Přicházím až z Alabany.. 284 Zuzana Foster, Škvorecký
Přijela jsem v cadillacu.. 201 Přijela jsem v Cadillacu Žalman
Příroda se k spánku.. 145 Mrazík Brontosauři
Přistáli v talíři na střeše.. 80 Holky z Utopie Redl
Přišla k nám znenadání.. 269 Všech vandráků můza Žalman
Přišla na svět jednou k ránu… 163 O písničce Plíhal
Přišlo se jaro ptát, co.. 94 Jaro Brontosauři
Příteli máš do Scarborough.. 248 Trh ve Scarborough Spirituál kvintet
Přivedl jsem domů Božce… 161 Nosorožec Plíhal
Přivedli kluka totálně ožralý.. 22 Alkohol
Půjdem spolu do Betléma.. 17 Ježíšku, panáčku kol.
Půlnoční čas na bubny… 29 Baileys Nedvědi
Půlnočním krajem vzhůru.. 120 Krajina slepců Klíč
Ráda se miluje, ráda… 203 Ráda se miluje K.Plíhal
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Ráda se miluje, ráda… 203 Ráda se miluje K.Plíhal
Ráda, ráda můj zlatej… 12 Ráda, ráda lid.
Ráno otevřel jsem okno.. 84 Hrad Nedvědi
Riu, riu, čiu, píseň.. 36 Beránek a vlk Spirituál kvintet
Rozhozený vlasy v trávě.. 122 Kroužek Nedvědi
Roztál sníh, přešel mráz.. 154 Nashville
Rozvíjej se poupátko.. 192 Poupátko z pohádky
Řek Mojžíš jednou lidu.. 224 Starý příběh Spirituál kvintet
Řeka hučí v klínu… 209 Řeka hučí P.Mucha
Řeka líně se loudá… 47 Co týden dal Nedvědi
Řekni, kde ty kytky jsou… 125 Kytky Fikejzová
Řemeslo zlý a starý mám.. 173 Otec a syn Rangers
Říkala mi jedna paní… 248 Tramtárie Buty
S cizí ženou v cizím… 210 S cizí ženou v cizím pokoji Hapka,Horáček
S hlavou skloněnou.. 104 Johanka Brontosauři
S mým vodovodním… 90 Instalatérská Plíhal
S pánem bohem.. 12 S pánem bohem lid.
S podvečerem tady u nás.. 117 Kohout Nedvědi
S tmou, nocí zblácenou.. 271 Výroční oheň Brontosauři
Sajúz něrušímij… 88 Hymna Sovětského svazu hymna
Saxano, v knihách… 61 Dívka na koštěti Kopta, Michajlov
Sázeli se ogaři… 253 U sila Mládek
Sbohem galánečko.. 211 Sbohem galánečko Redl
Sedávala vždycky v první.. 221 Snad jsem si jí měl všímat víc D.Janda
Sedí topič u piána, preluduje… 212 Sedí topič u piána Plíhal
Sedím na kolejích.. 96 Jdem zpátky do lesů Žalman
Sedla si stará žluva… 227 Sup a žluva Suchý, Šlitr
Sedlák, sedlák, sedlák… 12 Sedlák, sedlák, sedlák lid.
Sednu si na taburet.. 92 Jako pár chromejch koní Poutníci
She loves you… 215 She Loves You Beatles
Shejbni hlavu kamaráde… 156 Nejšťastnější chlap Ryvola
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Schovej mi kousek.. 87 Hvězdy Poutníci
Sivá holubičko, kdes byla.. 12 Sivá holubičko, kdes byla lid.
Skálo, skálo, skálo, proč.. 216 Skálo, skálo Svěrák, Uhlíř
Skončil další fet… 216 Skončil další fet Plíhal
Skončili jsme, jasná zpráva.. 96 Jasná zpráva Olympic
Slavní mudrci, vzácní… 242 Ten umí to a ten zas tohle Werich,Voskovec
Slepuje očko do očka.. 176 Papírový řetězy Daněk
Slunce pálí, jak ďas.. 283 Zrádný banjo
Sluníčko, sluníčko… 218 Sluníčko Suchý, Šlitr
Slunko se červenalo krví.. 73 Golgota Bokomara
Slza z tváře..Kujme pikle 230 Šíleně smutná princezna H.Vondráčková
Smím, všechno smím.. 194 Prázdný schránky Žalman
Snad jsem si zmýlil… 190 Poslední kovboj Tučný
Snad sám Bůh se po mostě.. 109 Karneval Klíč
Snad ses mi zdála… 223 Sponky Nedvědi
Snad znáš ten dům… 66 Dům u vycházejícího slunce Z.Borovec
Soumrak má náskok.. 218 Sliby se maj plnit o vánocích Ledecký
Sousedovic Toníček… 222 Sousedovic Toníček Mládek
Spadla mi šablička.. 12 Spadla mi šablička lid.
Spí jižní kříž, jak říkali.. 103 Jižní kříž Brontosauři
Spievanky, Spievanky.. 12 Spievanky lid.
Spinkej můj maličký.. 78 Ho ho Watanay Žalman
Spíš než cit měl hmat… 45 Cikánský táta Klíč
Správný zásah… 88 Chip a Dale seriál
Stál tam na stráni dům.. 85 Hráz Brontosauři
Stála basa u primasa.. 12 Stála basa u primasa lid.
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Stála basa u primasa.. 12 Stála basa u primasa lid.
Stály báby u silnice.. 216 Skautská
Stejně voní žluté květy.. 180 Píseň pro Kristýnku Matuška, Dvořák
Stín katedrál, půl nebe.. 224 Stín katedrál Svoboda, Fischer
Stíny lesa tajemné.. 45 Cikánka Vacek
Stíny nad obzorem 219 Slunovrat Brontosauři
Stloukám den, jen žít chci.. 225 Stloukám den Nedvědi
Stmívá se nad královstvím.. 158 Nesmrtelná teta pohádka
Stojí topol v širém polu.. 246 Topol Redl
Stojí vrba košatá… 18 Stojí vrba košatá kol.
Stoupá k nebi letadlo.. 254 Únos Olympic
Strání se blíží noční stín.. 182 Piškotka Nedvědi
Strejček kovář chytil kleště… 116 Kluziště Plíhal
Stůj břízo zelená.. 12 Stůj břízo zelená lid.
Stvořil Bůh, stvořil Bůh… 58 Děkuji K.Kryl
Summertime an the livin.. 227 Summertime G.Gershwin
Sundej kabát, sedni si… 82 Hopsinky Nedvědi
Své banjo odhazuji v dál.. 228 Své banjo odhazuji v dál J.Grossmann
Svírám chvil krásný déšť.. 168 Okno Nedvědi
Šaty černé nosívá.. 260 Vdova Klíč
Šedý dům dává stín.. 150 Nádraží Burian, Nádvorník
Šejdíři s kapsami.. 230 Šejdíři Klíč
Šel pocestný kol.. 170 Omnia vincit amor Klíč
Šel průzračnou nocí.. 72 Generační Brontosauři
Šel stín tichým krokem.. 92 Jablko Nedvědi
Šel tudy, měl dudy, ani.. 13 Šel tudy, měl dudy lid.
Šel zahradník do zahrady.. 13 Šel zahradník do zahrady lid.
Šla Nanynka do zelí… 13 Šla Nanynka do zelí lid.
Šly panenky silnicí… 13 Šly panenky silnicí lid.
Špína je velmi relativní… 232 Špína Plíhal
Štědrej večer nastal… 18 Štědrej večer kol.
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Ta naše hospoda… 233 Ta naše hospoda Svěrák, Uhlíř
Tady jsem žil, zde znal.. 279 Zelený ráj Nedvědi
Táhněte do háje.. 147 Na kolena Hlas
Tak hle, jak se perou… 77 Hle, jak se perou K.Kryl
Tak jako jazyk stále naráží… 206 Rosa na kolejích Daněk
Tak jsme vandrovali.. 233 Tak jsme vandrovali Žalman
Tak krátkou píseň ještě.. 233 Tak krátkou píseň ještě nikdo.. Redl
Tak od dneška vím, jak… 216 Skládanka Nedvědi
Tak se loučím Indiáno… 89 Indiana Nedvědi
Tak ti teda píšu… 65 Dopis K.Kryl
Tak už jsem se teda fouk.. 206 Rovnou Zelenáči
Takhle nějak to bylo… 187 Pohádka Plíhal
Taky jsem se narodil bos.. 234 Taky jsem se narodil bos Olympic
Tam kdesi v dálce oheň… 215 Shane
Tam v bílé pláni stín… 234 Tam v bílé pláni Klíč
Tam v horách nad strží.. 263 Vinnetou Bottcher, Fiala
Tam v pokoji č.26… 189 Pokoj č.26 P.Novák
Tam za modrou horou… 271 Vůz do Tenesee
Tam za vodou v rákosí.. 235 Tam za vodou v rákosí Mareš, Štajdl
Tam, kde leží bělidlo… 35 Bělidlo
Tam, kde leží Little Big.. 131 Little Big Horn Zelenáči, Payne
Tam, kde zem duní.. 279 Zelený pláně Fischer
Tancovala žížala… 82 Hoši z Moravy Fkrok
Tančil jsem s Marií.. 258 Valčík s Marií Bokomara
Teče voda teče dolů.. 34 Bečva Redl
Teče voda teče přes.. 13 Teče voda, teče lid.
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Teče voda teče přes.. 13 Teče voda, teče lid.
Telegram s adresou… 22 Alenka v říši divů
Ten den, co vítr listí.. 172 Osamělý město Ryvola
Ten green bottles… 241 Ten green bottles
Ten mír, když za kopcem.. 199 Proužek Nedvědi
Ten, kdo nezná hukot vody… 86 Hudsonský šífy Daněk
Tenhle příběh je pravda… 30 Báječná ženská Tučný, Rytíř
Tenhleten klíč neodmyká… 123 Kufr Olympic
Tenkrát skončila válka… 40 Boty z kůže Tučný
Teplo je, léto je.. 154 Náušnice z třešní Svěrák, Uhlíř
Tereza, jedině Tereza.. 242 Tereza Suchý, Šlitr
The stars at night… 243 The stars at night
Tluče bubeníček… 13 Tluče bubeníček lid.
Tma přišla k nám… 223 Stálice Nedvědi
To bys nevěřila jak… 245 Tma Nedvědi
To je zmatek… 228 Svátek zvířat Svěrák, Uhlíř
To se ti zdá, že.. 268 Vracím se domů Žalman
To ta Helpa, to ta Helpa.. 13 To ta Helpa lid.
To všechno, co se mělo.. 56 Dávno Olympic
To, že jste zvědaví.. 193 Pravda o duze Bokomara
Tom dostal jednou nápad… 281 Zlatokop Tom
Totemy malovaný.. 21 Albatros Brontosauři
Toulám se klínem skal.. 247 Toulám se klínem skal Brontosauři
Toulám se na konečný… 148 Na konečné tramvaje Plíhal
Toulat se sám, tou… 251 Tulácké blues
Tovačov, Tovačov… 13 Tovačov lid.
Tráva neroste… 14 Tráva neroste lid.
Travička zelená, to je.. 14 Travička zelená lid.
Tuhle písničku chtěl bych.. 258 Valčíček Brontosauři
Tvá kytara dohrála.. 180 Píseň pro čaroděje Žalman
Tvař se trochu nostalgicky.. 83 Hotel Hilary Poutníci
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Ty naše písničky jsou.. 181 Písnička česká K.Hašler
Ty všechno zasklíš… 99 Jedeme dál Olympic
Ty, kdo bloudíš sám a sám.. 207 Růže kvetou dál Bécaud, Fischer
Týnom, tánom.. 14 Týnom, tánom lid.
Tys byla víc než krásně… 38 Blíženci Olympic
U pasu v měšci potají.. 141 Mince Klíč
U stánků na levnou krásu.. 223 Stánky Brontosauři
Ubývá dnů a noci dlouhý.. 62 Dobrej den Brontosauři
Učení páni zkušení.. 260 Včelka Mája seriál
Udělej cokoli, co by zač.. 20 Admirál Nelson Poutníci
Ukrutně pršelo, tvůj deštník.. 51 Čau, lásko Svoboda, Šíp, Gott
Ukrytý v stínu lesa.. 89 Igelit Brontosauři
Ulicí král jde bez ochrany.. 188 Pochod usmiřovačů Poutníci
Úloha osobnosti v dějinách.. 136 Marat ve vaně K.Kryl
Umím hledat v jízdním řádu… 192 Pozvánka Plíhal
Umřela mi moje máma.. 135 Máma Klíč
Určitě sejdem se po létech… 277 Zahradnická Plíhal
Usnulas má lásko.. 177 Peřina Nedvědi
Utíkej, Káčo, utíkej.. 14 Utíkej Káčo lid.
Už dávno se mi stýská.. 283 Zrnka Brontosauři
Už je jí líp, oči zas.. 255 Už je jí líp Olympic
Už je to uděláno.. 14 Už je to uděláno lid.
Už mě veze můj poslední… 197 Proč jsem mrtev
Už mně koňa vyvádějú.. 14 Už mně koňa vyvádějů lid.
Už nějak lásko zapomínám.. 256 Už nějak zapomínám Brontosauři
Už pár týdnů žiju sám… 127 Láska trojdenní Olympic
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Už pár týdnů žiju sám… 127 Láska trojdenní Olympic
Už rozplynul se hustý.. 259 Válka růží Spirituál kvintet
Už se k tobě hej navracím… 155 Návrat II
Už se lidé scházejí… 190 Popelka
Už se nemrač holka.. 256 Už se nemrač Brontosauři
Už se ten Talínskej rybník.. 14 Už se ten Talínskej rybník lid.
Už ty pilky dořezaly.. 14 Už ty pilky dořezaly lid.
Už vyplouvá loď John B. 284 Zvedněte kotvy Rangers
Už z rodnýho ranče vidím… 171 Oranžový expres Rangers
Už za tři čtvrtě století… 276 Za tři čtvrtě století Plíhal
V dáli za horama… 88 Chajda
V devět hodin dvacet pět.. 257 Už to nenapravím Lenk, Máci
V hlavě mi vázne vzpomínka.. 272 Vzpomínka plíživá Olympic
V hospodě u pivováru.. 183 Pivovarská Mary Bokomara
V koutku úst a napůl.. 161 Nova Nedvědi
V kuželu světel půlnočních.. 124 Kužel Nedvědi
V lesích Ontaria… 217 Slaboch Ben Velinský
V mládí jsem se učil… 85 Hrobař Premiér
V nebetyčných alejích… 91 Já je znám Olympic
V nejkratších nocích… 103 Jméno Bokomara
V nohách mám už tisíc.. 244 Tisíc mil Fischer
V parku jsem snídal… 117 Knoflíky lásky I.Bartošová
V parku stojí soch…aj. 185 Plíhalovy veršíky Plíhal
V pimperlové komedii.. 231 Škrhola Suchý, Šlitr
V podivným bytě jsem.. 109 Karlín Hlas
V Podolí skaut línej… 131 Línej skaut Olympic
V ponurém osvětlení.. 262 Veličenstvo Kat K.Kryl
V posledních tónech… 124 Kyjov Nedvědi
V pralese tvých vlasů… 266 Vlasy Plíhal
V řadě za sebou tři čuníci.. 250 Tři čuníci Nohavica
V řece plavou bílý lístky… 213 Sedmikráska Nedvědi
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V širém poli studánečka.. 15 V širém poli studánečka lid.
V zahradě pod vrbou… 249 Tři andělé K.Plíhal
V zahradě za cihlovou.. 159 Nevidomá dívka K.Kryl
Vagóny skřípou, pásy… 265 Vlak, co nikde nestaví Olympic
Vánoce, vánoce přicházejí.. 18 Vánoce, Vánoce kol.
Včera jsem poslouchal.. 25 Antitrenková Bokomara
Včera neděle byla… 15 Včera neděle byla lid.
Včera v noci jsem měl.. 205 Rock and roll pro Beethovena I.Hlas
Včera, uklízel jsem ve… 69 Fotky W.Daněk
Ve středu zabalím kufr.. 275 Za deset deset Redl
Ve světlech nočních vlaků.. 146 Můra Brontosauři
Ve všem chtěl mít větší… 90 Já Olympic
Večer zapálil svíčky.. 277 Zahrádky Nedvědi
Veselé vánoční hody.. 18 Veselé vánoční hody kol.
Vesnická tancovačka… 130 Lhota jménem Nazaret Bokomara
Větr, sněh zanésl z hor.. 276 Zafúkané Fleret
Víc než tisíckrát jsem.. 263 Víc než tisíckrát J.Ledecký
Viděla jsem svého.. 81 Holúbek a holubička Redl
Vím jedno návrší, zámek.. 195 Princezna ze mlejna z pohádky
Vínečko bílé… 15 Vínečko bílé lid.
Vínko, vínko, vínko červené.. 15 Vínko, vínko lid.
Víno máš a markytánku.. 33 Batalion Spirituál kvintet
Víno teď nalej nám.. 264 Víno Klíč
Vinohrady, vinohrady.. 15 Vinohrady lid.
Vítr se zdvihá a píská… 119 Kousek Nedvědi
Vlak je prázdný… 24 Anděl Olympic
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Vlak je prázdný… 24 Anděl Olympic
Vlak něco písknul… 184 Pletenky Nedvědi
Vlastní krví slunce… 272 Vzpomínky Plíhal
Vlny moře bouří… 73 Guadalcanal J.Voldán
Vločky jsou hvězdy… 266 Vločka Plíhal
Vnikl mi do bytu orangutan… 24 Amnestie Plíhal
Voda, voděnka.. 267 Voda, voděnka Svěrák, Uhlíř
Vprostřed dědiny vrba stojí.. 269 Vrba Redl
Vracaja sa dom.. 268 Vracaja sa dom Redl
Vrátná z dívčích kolejí… 146 Myš Plíhal
Vrť sa dívča, vrť.. 15 Vrť sa, dívča lid.
Vstávej holka, bude ráno… 269 Vstávej holka Plíhal
Vyletěla holubička ze… 15 Vyletěla holubička lid.
Vymyslel jsem spoustu… 58 Dej mi víc své lásky Olympic
Vysokým nebem nad hlavou.. 156 Nebe nad hlavou Olympic
Vzhůru na palubu dálky.. 271 Vzhůru na palubu film
Vzpomínám na dětská.. 175 Pan doktor Janoušek Svěrák, Uhlíř
Vzpomínám si na náš… 65 Domů Nedvědi
Vzpomínám, jak tehdá… 211 Sametová Žlutý pes
Vždycky ráno, když mám.. 209 Říp Nedvědi + Druhá tráva
Vždycky u silnice stával… 170 On the road Daněk
What shall we do with.. 272 What shall we do with..
Wish you were here.. 273 Wish you were here Teijo
Yesterday, all my troubles.. 274 Yesterday Beatles
Z cimbuří zněl můj táhlý tón.. 72 Gobelín Klíč
Z kraje týdne málo jsem.. 172 Osmý den Olympic
Z kyjovský hospody… 125 Kyjovská hospoda Nedvědi
Z Opavy, z Opavy… 208 Rychlík jede do Prahy Mládek
Z Pé eL eR do eM eL eR… 280 Zkratky Mládek
Z předsudků svleč se.. 198 Promoklas Klíč
Z rozmlácenýho kostela.. 24 Anděl K.Kryl
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Z teplýho hnízda.. 222 Splav Nedvědi
Z vlčích máků a ze sedmi… 266 Vločky Nedvědi
Za mostem v úzké ulici.. 129 Levandulová Hapka, Horáček
Za starů Breclavů.. 15 Za starů Breclavů lid.
Za svitu rezavý baterky 149 Na půdě Plíhal
Za tú horú, za vysokú.. 16 Za tú horú lid.
Za vesnicí stával… 46 Cizinec Nedvědi
Zajíklá, bázlivá… 33 Bázlivá Plíhal
Zaplaťte si štěstí.. 232 Štěstí z pekla Klíč
Zapomeň lásko na to.. 278 Zapomeň lásko Brontosauři
Září, září, na léto jde.. 278 Září Svěrák, Uhlíř
Zas je tu jaro je tu.. 127 Láska je láska Bílá
Zas jsi tak smutná… 221 Snad jsem to zavinil já Olympic
Zas mě to táhne… 70 Fram W.Daněk
Zas žloutne zem… 167 Odjíždím Ryvola
Zase půjdu dlouhou ulicí.. 253 Ulice Olympic
Zašel blbec do Lověny.. 152 Národy, mějte se rády Svěrák, Uhlíř
Zavři oči a jdi spát… 90 Já budu chodit po špičkách Novák
Zavři svoje oči, Hano…. 193 Prachovské skály Mládek
Zavřu se do sebe na osm… 278 Zavřu se do sebe Plíhal
Zčervená, zčervená, když.. 278 Zčervená Suchý, Šlitr
Zdál se mi sen, že se.. 222 Soudný den Spirituál kvintet
Zdál se mi, má milá, .. 60 Dezertér Vančura,Dvořáč.
Zdálo se mně zdálo, aj .. 279 Zdálo se mně, zdálo Poutníci
Země je deska a táhnou… 279 Země je deska Plíhal
Zeptej se mě na cokoli… 280 Zeptej se mě Nedvědi
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Zeptej se mě na cokoli… 280 Zeptej se mě Nedvědi
Zeptej se mě,já ti… 91 Já tam byl Olympic
Zkoušej se mnou každou… 209 Řeky lásky Rottrová
Zkouším, jak stín… 118 Komár Nedvědi
Znám jedno hádě.. 73 Hádě Klíč
Znám jednu dívku, ta má.. 281 Znám jednu dívku A.Dvořák
Znám zem plnou mlíka… 255 Už koníček pádí Fischer, Matuška
Znám, znám cesty, kde.. 175 Paneláky Brontosauři
Znavenej na dně a jako kůl.. 189 Pokání Nedvědi
Zní hlasy soudních znalců.. 204 Rakovina K.Kryl
Zobali vrabci, zobali… 282 Zobali vrabci zobali Mládek
Zpívám ptákům a zvlášť… 81 Holubí dům Šelingr
Zpívám, hledám slova.. 282 Zpívám Běťák
Zpívám, noc hlídá notu mou.. 244 Ticho Nedvědi
Zuzano, chci ti jenom jednu.. 182 Písnička pro Zuzanu Voskovec, Werich
Zve válčit mě pan maršál.. 251 Třináctka Klíč
Zvedněte poháry, pánové.. 188 Pohár a kalich Klíč
Žádná holka z Polabí.. 80 Holky z Polabí Svěrák, Uhlíř
Žádnej neví, co je lidská.. 185 Pocestný do sedmého nebe Žalman
Žárovičkou nula celá tři… 221 Soňa ví.. Svěrák, Uhlíř
Že čápi děti nenosí… 287 Žlutí sokoli Plíhal
Žežuličko, kdes byla.. 16 Žežuličko, kdes byla lid.
Žežuličko,Váňo,Ustupte,Jedle 145 Mrazík z pohádky
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LIDOVÉ  PÍSNĚ 

 
1 / 287 

A JÁ POŘÁD, KDO TO JE? 
 
   D                G             Gdim      D                 
A7    D   
1.A já pořád, kdo to je? Kdo to je? že nám nedá pokoje. 
           A7      D                A7                
D     
   A já pořád, kdo to tluče a on bednář na obruče. 
                      G             Gdim     D                  
A7   D 
   A já pořád, kdo to je? kdo to je? že nám nedá pokoje. 
 
2.A já pořád, kdo to je? kdo to je? že nám nedá pokoje. 
   Bednář sudy dodělává, při tom velké rány dává. 
   A já pořád, kdo to je? kdo to je? že nám nedá pokoje. 
 
A JÁ SÁM 
 
A                                 E                  
A 
A já sám, dycky sám, svý koníčky okšíruju. 
A                                E                   
A 
A já sám, dycky sám, svý koníčky očesám. 
   E                   A           E                     
A     
/: Svý koníčky okšíruju, svou panenku pomiluju 
                                     E                  
A  
   a já sám, dycky sám, svý koníčky očesám. :/ 
 
A JA TAKA DZIVOČKA 
 
   Em          H7    Em Am  H7   Em   
1.A ja taka dzivočka, cingilingi bom, 
   Em            H7  Em Am  H7  Em  
   rada vijem pirečka, cingilingi bom. 
     G                 D     G      Am                
Adim H7 
  /: Rada vijem, rada dam, cingilingi bom, bom, bom, 
     Em          H7    Em  Am  H7   Em  
     i za kalap zakladam, cingilingi bom. :/ 
 
2.A ja taka i mac, cingilingi bom, 
   čarne oči mušim mac, cingilingi bom, 
   /: čarne oči mac mala, cingilingi bom, bom, bom, 
      ja še na ňu podala, cingilingi bom. :/ 
 
3.A ti cigan dobře hraj, cingilingi bom, 
   na dzifčata ňekukaj, cingilingi bom, 
   /: na dzifčata na šumne, cingilingi bom, bom, bom, 
      naj ňechodza po humňe, cingilingi bom. :/ 
 

A VY PÁNI MUZIKANTI                                     
 
   D                               A                     
A7   D     
1.A vy páni muzikanti, přišla sem vas jedovať, 
   D                                 A                 
A7      D    
   zahrajte ně túto píseň, kerú vám budu zpívať. 
                      Em        A7              D  
   Štemujte si muziku, podla mého jazyku, 
                                     A                 
A7   D     
   vy ste všeci grobiáni, já vám ináč neřeknu. 
 
2.Najprv budu jedovať teho s tyma huslama, 
   ten by býl dobře udělál, dyby byl ostál doma, 
   z huslama sa pochlubil, leda peněz nalúdil, 
   ten by býl dobře udělál, dyby tu býl nechodil. 
 
3.A ten šelma s ú píšťalkú, ten sa enem usmívá, 
   temu je tak dycky dobře, dyž si sem tam zhovívá, 
   on by šel rád do nebe, ale on tamnebude, 
   protože tam s píšťalkama nepúšťajú do nebe. 
 
4.Cymbalista na svůj cymbál, ten dycky zhusta pere, 
   dyž mu chlapci dobře plaťá, on sa enem usměje, 
   praví svým kamarádům: Dávám vám takú radu, 
   dyž vám chlapci dobře plaťá, hrajte jen bez ohledu. 
 
5.Muzikanti, to sú chlapci, dostanú sa do nebe, 
   mezi svaté chocholaté, co dělajú he, he, he, 
   najprv pújde huslista a za ním cymbalista, 
   najposledy na púl kozi ponese sa basista. 
 
ADÁMKU NÁŠ 
 
   C           
1.Adámku náš, copak děláš?  
   F             C             G7         C                
   Děti jdou do školy, tys ještě v posteli, 
   G7           C    G7            C 
   na nic nedbáš, na nic nedbáš. 
 
2.Adámek vstal, boty hledal. 
   Nevěděl kam boty, kabátek , kalhoty 
   včera si dal, včera si dal. 
 
ACH, NENÍ TU, NENÍ 
 
   G7           C           G7             C    
1.Ach, není tu, není, co by mne těšilo,  
   G7          C           G7          C   
   ach, není tu, není, co mne těší. 
   G7           C          G7          C   
   Kdyby tu bývalo, co mne těšívalo,  
   G7         C           G7      C   
   bylo by mé srdce veselejší. 
 
2.Jaké to vorání bez pluhu, bez koní, 
   jaké to vorání bez koleček? 
   Takové vorání, jako milování, 
   jako milování bez hubiček! 
 
3.Pořád mně dávají, co se mně nelíbí, 
   pořád mně dávají, co já nechci. 
   Dávají mně vdovce, ten má jen půl srdce, 
   půl ho dal nebožce, půl by dal mně. 
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ANDULKO ŠAFÁŘOVÁ 
 
      G            D7     G                 D7          
G    
1./: Andulko Šafářová, husičky nemáš doma. :/ 
   D7            G               D7                      
G 
   Husy jsou v ječmeně, Andulko, vyžeň je! 
                  D7            G                        
D7        G       
   Vyžeň je z ječmene ven, dřív, než bude bílej den. 
 
2.Já bych je ven vyhnala, jen kdybych se nebála. 
   Paňmáma lehce spí, jak se hnu, všecko ví! 
   Já nesmím z komůrky ven dřív, než bude bílej den. 
 
ANIČKA, DUŠIČKA, KDE SI BOLA 
 
   Em                     A7          D G                          
D7     G   
1.Anička, dušička, kde si bola, že si si čižmičky zarosila? 
      G             D              Em         H7  
   /: Bola som v hájíčku, žala som travičku, 
      Em          Edim H7Em 
      duša moja, duša moja. :/ 
 
2.A ja som po tri dni trávu kosil,  
                                        -ešte som si 
čižmičky nezarosil. 
    /: A ja som hrabala, teba som čakala,  
       duša moja, duša moja. :/ 
 
BEJVÁVALO 
 
C      G7…  
Bejvávalo, bejvávalo, bejvávalo dobře. 
 
Bejvávalo, bejvávalo, bejvávalo dobře. 
 
Za našich mladých let bejval svět jako květ. 
 
BESKYDE 
 
   D                       A   A7               D  
1.Beskyde, Beskyde, kdo po tobě ide? 
     G                     D          A A7D 
  /: černooký bača, ovečky zatáča :/ 
 
2.Aj bačo, bačo náš,černú košulku máš. 
  /: kdo ti ju vypere, když maměnky nemáš :/ 
 
3.Já nemám maměnku, ale mám galánku, 
   /: a ta mi vypere černů košulenku :/ 
 
4.Ona ju vypere a pěkně vyválí, 
   /: až půjdu k muzice, každý mě pochválí :/ 
 

BODAJ BY VÁS, VY MLÁDENCI                      
 
   G 
1.Bodaj by vás, vy mládenci, čerti vzali, 
   Am                                       D7 
   keď ste vy mňa na ten tanec nepozvali. 
      G                               Am 
   /: Ja by bola tancovala, aj na cimbál niečo dala 
      C                     D7         G   
      a vas všetkých pobozkala. :/ 
 
2.Čo sa mamka tejto noci natrápila, 
   aby sa vám len nejako zavďačila, 
   /: spiekla múky za tri korce 
      pre vas, chlapci, na koláče, 
      len aby som tancovala. :/ 
 
3.Už je ameň, už je koniec, milí chlapci, 
   keď je už raz, keď je už raz po tanci, 
   /: keď sa nový tanec strhne, pametajte, chlapci, na 
mne, 
      trebas bude po pol noci. :/ 
 
BOLESLAV, BOLESLAV 
 
      D                                                   
A7 
1./: Boleslav, Boleslav, překrásné město. :/ 
      G                   D               A7              
D  
   /: Neplač holka, nenaříkej, moje nevěsto! :/ 
 
2.Jakpak nemám plakat, smutná naříkat, 
   když tě vidím do vojenských šatů oblíkat. 
 
3.Ty vojenské šaty trápí srdce mé, 
   neplač, holka, nenaříkej, vždyť se sejdeme! 
 
BUDE ZIMA, BUDE MRÁZ 
 
    G                D7     G      Am                   
E7          Am  
R.:Bude zima, bude mráz, kam se ptáčku, kam schováš? 
   D                    A7         D7 G                
D7     G    
1.Schovám se já pod hrudu, tam já zimu přebudu. + R 
2.Schovám se já do javora, tam bude má komora.  + R 
3.Schovám se já pod mezu, až přestane, vylezu.    + R 
 
4.Až přestane, vyletím, širý svět rozveselím, 
   půjde milá na trávu, zazpívám jí nad hlavú. 
 
CIB, CIB, CIBULENKA 
 
C 
Cib, cib, cibulenka, mak, mak, makulenka, 
G7                    C           G7               
C    
když jsem byla maličká, chovala mě matička. 
G7                       C         G7                   
C 
A teď, když jsem veliká, musím chovat Jeníka. 
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CO TO TAM ŠUPOCE 
 
      D                 A      A7             D      
1./: Co to tam šupoce za tú stodolú :/ 
      G                     D 
   /: šuhajovi koně, šuhajovi koně,  
                    A      A7             D     
      šuhajovi koně vody nemajú. :/ 
 
2.Nemajú voděnky, chtělo sa jim pít, 
   mosela šenkérenka, mosela šenkérenka, 
   mosela šenkérenka pro vínečko jít. 
 
3.Špatný si synečku, špatný hospodář, 
   že svojím koníčkom, že svojím koníčkom,  
   že svojím koníčkom vody nepodáš. 
 
COŽ SE MNĚ, MÁ MILÁ 
 
   Em                             H7      Em   
1.Což se mně, má milá, hezká zdáš. 
   G                            D7     G   
   Budeš-li tak hezká, až se vdáš? 
      G           D      Em           H7    
   /: Ještě hezčejší, můj nejmilejší, 
      Em            Am            H7   Em  
      vem si mě, vem si mě, uhlídáš. :/ 
 
2.Což se mně, má milá, hezká zdáš. 
   Copak ti máti dá, až se vdáš? 
   /: Krávu s telátkem, ovci s jehňátkem, 
      strakatou slepičku s kuřátkem. :/ 
 
3.Vem si mě, můj milej, vem, vem, vem, 
   dobrá hospodyňka jsem, jsem, jsem, 
   /: Já ráno vstávám, kravičkám dávám, 
      kuželíček každej den vypřádám. :/ 
 
ČEREŠNIČKY 
 
   G                                       C  G 
1.Čerešničky, čerešničky, čerešně, 
                       E            AmG   D 
   vy ste sa ně rozsypaly na cestě. 
      A                     A7                 D  
   /: Kdo vás najde, ten vás posbírá, 
      D7               G      D7             G 
      já som mala včera večér frajíra. :/ 
 
2.Bol to frajír malovaný ak růža, 
   toho bych si vyvolila za můža.  
   Ani bych mu robit nedala, 
   jenom jako růžu bych ho chovala. 
 
3.Jako růžu, jako růžu červenú. 
   ja bych bola jeho ženů milenu,  
   ja bych bola jeho lilija 
   a on moja růža, růža červená. 
 
4.A keď bych ho, a keď bych ho dostala, 
   pak bych se mu, pak bych se mu vysmála, 
   robiť bude a já tancovať, 
   preca já si umím chlapca vychovat. 

ČERNÉ OČI                                                            
 
   D                   A7D                     H7   
1.Černé oči, jděte spát, černé oči, jděte spát, 
    Em              A7             D                    
A7 D      
    však musíte ráno vstát, však musíte ráno vstát. 
 
2.Ráno, ráno, raníčko, dřív, než vyjde sluníčko. 
3.Sluníčko už vychází, má milá se prochází. 
4.Prochází se po rynku, nese smutnou novinku. 
5.Novinečku takovou, že na vojnu verbujou. 
6.Když verbujou, budou brát, škoda hochů nastokrát. 
 
ČERVENÁ SE LINE ZÁŘE 
 
G      C… 
Červená se line záře, červená se line záře, 
 
oheň, oheň, hřeje ruce barví tváře. 
 
ČERVENÁ, MODRÁ FIJALA 
 
   A            D        A 
1.Červená, modrá fijala, fijala, 
                     E      A        
   kdesi ji má milá trhala, trhala, 
                            E    A 
   kdes ji má milá trhala? 
 
2.Trhala jsem ji v zahrádce, 
    zabolelo mě mé srdce. 
 
3.Zelené, bílé ořeší, 
   ach, kdo mé srdce potěší? 
 
4.Zarmoutil mně ho ledakdo, 
   ale potěšit nemá kdo. 
 
ČÍŽEČKU, ČÍŽEČKU 
 
   D                          A7            D  
1.Čížečku, čížečku, ptáčku maličký, 
                                 A7          D  
   pověz mi čížečku, jak sejou mák? 
   G               D              A7             D   
   Aj tak, tak sejou mák, aj tak, tak sejou mák, 
   G             D              A7           D    
   aj tak tak sejou mák, tak sejou mák. 
 
2.roste  3.kvete  4.plejou  5.zraje  6.lámou  7.jedí 
 
 EJ, PADÁ, PADÁ ROSENKA 
 
   Em         AmEmH7Em  G                      
D   G    
1.Ej, padá, padá rosenka,   spaly by moje očenka. 
      G            D       H7             Em 
   /: Spaly by moje, spaly by aj tvoje, 
                    C AmH7Em   
      spaly by ony oboje. :/ 
 
2.Ej, padá, padá listopad, 
   pozdravuj milú nastokrát. 
   Pozdravuj milú, holuběnku sivú, 
   že ju tu mosím zanechat. 
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 EŠTĚ SI JÁ POHÁR 
 

   Dm   A      Dm  Gm 
R:Ešče si já, ešče si já 
   A               Dm 
    pohár vína zaplatím. 
   Am      E7    Am     Dm  
    Potom sa já, potom sa já, 
   E7                 Am    
    k mojej milej navrátím. 
 
    Dm            Gm  Dm 
1.  Od večera do rána, 
     Gm   A        Dm   A     
      muzika nám vyhrává, 
      Dm A        Dm               Gm 
      a já pijem, pijem, pijem, pijem, 
      A        A7    Dm   
      len z plného pohára.  + R 
 
2. Potom pujdem na pána, 
    co s nama zle nakládá, 
    a já pijem, pijem, pijem, pijem, 
    len z plného pohára.  
 
EŠTĚ SOM SA NEOŽENIL 
 
   Dm                             A7              
Dm    
1. Ešče som sa něoženil, už ma žena bije 
 Dm                                A7           
DmC   
  a já som si narychtoval tri dubové kyje 
 
         F   
Ref.: S jedným budzem ženu bici, 
        Gm  
         a s tým druhým  
        C                  A7  
        dzeci, dzeci, dzeci, dzeci, 
        Dm                                Gm    
         a s tým tretím kyja, kyjačiskom, 
         Dm         A7   Dm    
         pojdzem na zálety. 
 
2. Kam ty zajdeš, aj já zajdu, 
                             - pojdzeme do mlýna, 
    opýtáme sa mlynára, čo že za novina. 
     
 
Ref.: Kolečka sa otáčajú,  
         žitečko sa  
         mele, mele, mele, mele, 
         moja milá sa vydává, 
        pojdzem na veselie.     
 
GAUDEAMUS IGITUR 
 
     G                 C       D7                G                
  /: Gaudeamus igitur, iuvenes dum sumus. :/ 
      D                     G      D    
   /: post iucundam iuventutem, 
                              G    D  
      post molestam senectutem, 
      G        C    GH7EmG    CGCm GD7G    
      nos habebit humus, nos habebit  humus! :/ 

HEJ, HAJ, ZELENÝ HÁJ                                   
 
   D                         A7       D 
1.Hej, haj, hej, haj, zelený háj. 
                                           A7 
   Hej, haj, hej, haj, zelený háj. 
      A7                    D 
   /: Doma šuhajku, doma šuhajku,  
      Em        G       A7        D     
      doma šuhajku, doma léhaj. :/ 
 
2./:Doma léhaj na lavici:/ 
   /:tam, kde léhajú šuhajíci:/ 
 
3./:Nechoď Janku přes Polanku:/ 
   /: tam ťa zabiju pre galanku :/ 
 
4./:Nezabijú, nebojím sa:/ 
   /: mám já palášok, ubráním sa:/ 
 
5./:Mám palášok ocelový:/ 
   /:na obě strany nabrušený:/ 
 
6./:Janku, Janku zle gazduješ:/ 
   /:keď celé noci proverbuješ:/ 
 
7./:Není nad tu sloboděnku:/ 
     Žena je doma a děti chová, 
     a já si sedím pěkně v šenku. 
 
8./:Nedaj, Bože, abych umřel:/ 
   /:ej, že zaplatím, čo sem dlužen:/ 
 
9./:Šenkérovi za vínečko:/ 
   /:a mojej milej za pérečko:/ 
 
HOP, HEJ! CIBULÁŘI 
 
   D             A7   D    A7   D   A7D 
1.Hop, hej! Cibuláři, cibuláři jedou.  
   D            A7   D      A7   D     A7D 
   Hop, hej, cibuličku, cibuličku vezou. 
   A7           D         A7                D 
   Cibulička hladká, má panenka sladká. 
                   A7   D    A7     DA7D        
   Hop, hej! Cibuláři, cibuláři jedou. 
                 A7      D            A7   
   Cibuláři jedou, cibuličku vezou, 
      D                                  A7  
   /: cibu, cibu, cibu, cibuličku,  
                                                  D 
      budou ji prodávat po troníčku :/ 
 
HORO, HORO, VYSOKÁ JSI 
 
   C       F       G7   C        F                            
C 
1.Horo, horo, vysoká jsi! Má panenko vzdálená jsi. 
      G7               C                           F       
G7        C    
   /: Vzdálená jsi za horama, vadne láska mezi náma. :/ 
 
2.Vadne, vadne až uvadne! není v světě pro mne žádné, 
   /: není žádné potěšení pro mne více k nalezení! :/ 
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HRÁLY DUDY 
 
   E                                                  
H7  
1.Hrály dudy u Pobudy, já jsem je slyšela. 
   E                                                   
H7      E   
   Dávali mně kominíka, já jsem ho nechtěla. 
                   H7          E              H7     
   A já radši krejčího, to je něco lepšího, 
   E                                                
H7   E  
   ušije mi šněrovačku ze samýho zlatýho. 
 
2.Ještě lepší, nežli krejčí, dudáček je jako květ, 
   přijde ke mně, zadudá mně, všichni budou závidět. 
   Zadudej mi, trošičku, mojí milou písničku! 
   Přijdeš-li k nám dneska večer, dám ti sladkou hubičku. 
 
CHODÍME, CHODÍME 
 
             D                          A7 
1.Chodíme, chodíme hore po dědině, 
          D                              A7 
   nejednej maměnce dcéru obudíme, 
                                           D   A7D   
   nejednej maměnce dcéru obudíme.  
 
2.Obudí, obudí kohútek jarabý, 
   /: kohútek jarabý, až poletí z řady. :/ 
 
3.Kohút z řady letí, vesele si zpívá, 
   /: vstávaj milá hore, už sa rozednívá.:/ 
 
4.Vstávaj, milá, spíš-li, namlúvať ťa přišli, 
   /: Horňané, Dolňané, chlapci Vlčňovjané :/ 
 
5.Chlapci Vlčňovjané majú koně vrané 
   /: košulenky tenké, ňadra vyšívané :/ 
 
6.Košulenka tenká, šila ju švadlenka, 
   /: šila ju hedvábem, pod zeleným hájem :/ 
 
7.Když ju vyšívala, vesele se smála, 
   /: když mně ju dávala, žalostně plakala :/ 
 
CHOVEJTE MNE, MÁ MATIČKO 
 
A7                   D                  A7             
D   
Chovejte mne, má matičko, jako míšeňské jablíčko, 
A7                  D                  A7              
D  
chovejte mne, má matičko, jako z růže květ. 
A7                   D               A7                   
D  
Jen až vy mne vychováte, pak se na mne podíváte,  
A7                 D                  A7           
D  
jak mně bude pěkně slušet bílý kabátek.    

 IŠEL MACEK DO MALACEK                           
 

   Dm                                                  
A  
1.Išiel Macek do Malacek šošovičku mlácic, 
   Dm                                        A       
Dm  
   zabúdol si cepy doma, musel sa on vrácic. 
 
         D7 
Ref.: Ej, Macejko, Macejko, ko ko ko ko,  
                                   G 
         Zahraj mi na cenko, ko ko ko ko, 
         Gm                    A 
         Na tú cenkú strunu, nu nu nu nu, 
         Gm                             D 
         Ej, dzunu, dzunu, dzunu, nu nu nu nu. 
 
2.Zahral Macek dzunu, dzunu, potom prestal hráci, 
   husle sa mu rozsypaly, cepom po nich mlácil. + Ref.: 
 
IŠLA MARINA 
 
   C 
1.Išla Marina do Cintorína, 
 
   šuhajíček za ňou s holbičkou vína. 
                                           G   
   /: Huja, huja, hujajá, teče voda kalná. :/ 
 
2.Počkaj, Marína, napij se vína, 
   budeš červená jako malina. 
   /: Huja, huja, hujajá…   :/ 
 
3.Nechcem já vína, ani pálenia, 
   mala bych potom srdce bolenia. 
   /: Huja… :/ 
 
JÁ HUSÁREK MALÝ 
 
   Em            G       D             G H7  
1.Já husárek malý, boty roztrhaný, 
   Em            Am                    H7      
Em 
   já na vojnu nepojedu, až budu mít nový. 
 
2.Tatíček to slyšel, ven z komůrky vyšel, 
   boty mu dal udělati, na vojnu jet musel. 
 
 JÁ JSEM MALÝ MYSLIVEČEK 
 
   C                                           G7              
C  
1.Já jsem malý mysliveček, sotva flintu nesu, 
      G7                    C             G7                   
C    
   /: hodím si ji přes rameno a pospíchám k lesu. :/ 
 
2.Přišel jsem tam časně z rána, byla ještě rosa, 
   sedl jsem si pod stromeček a poslouchal kosa. 
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JÁ JSEM MUZIKANT 
 
   D A7    D               A7                       
D        
1.Já jsem muzikant a přicházím k vám z české země. 
          A7   D               A7              D   
   My jsme muzikanti, přicházíme k vám. 
                 A7     D                A7    
   Já umím hráti. My umíme taky. 
                A7             D                 A7   
   A to na housličky. Jak se na ně hraje? 
      D                                A7            
D 
   /: Fidli, fidli, staré vidli, fidli, fidli housličky. :/ 
 
2…… 
   A to na basu. Jak se na ni hraje? 
   Stála basa u primasa, za kamnama stála, 
   jak primaska zatopila, basa sama hrála. 
 
3….. 
   A to na trumpetu. Jak se na ni hraje? 
   /: Já rád játra, ty rád játra, on rád játra trumpeta. :/ 
 
4….. 
   A to na bubínek. Jak se na něj hraje? 
   /: Bumtarata, bumtarata, bumtarata, bubínek. :/ 
 
JÁ JSEM Z KUTNÉ HORY 
 
   C G7   C                               G7      
C    
/: Já jsem z Kutné Hory koudelníkův syn. :/ 
                             F              G7                 
C   
/: Já mám v Praze tři domy, až je koupím, budou mý. 
   G7       C                                                        
G7     C   
   Já jsem z Kutné Hory, z Kutné Hory, koudelníkův syn. 
:/ 
 
JÁ MÁM CHALOUPKU 
 
C G7    C         G7 C      G7 C         DmC  
G7C      
Já mám chaloupku na vršku, bez došků, otrhanou. 
 G7DmA7DmG7 C  G7C         
/: Až já se opiju,   já si ji pošiju  
              G7   C         C7  F   C  G7C    
   hra hra hra, hra hra hra, hrachovinou. :/ 

JA, KEĎ SA JANOŠKO                                        
 
   Am                  Dm Am   E  Am 
1.Ja, keď sa Janoško na vojnu bral, 
   F                            G7             C 
   prišol pod okénko, smutně zvolal: 
    F                           G7                C  
E 
    Podaj že mi, milá, podaj trochu vody, 
    Am                 DmAm   E   Am    
    lebo ve mně moje srdce shorí.   
 
2.A já bych ti dala trochu vody, 
   ale sa já bojím tvojich koní. 
   Něboj sa, má milá, hoja, koňa mého, 
   šak leží šablenka podla něho. 
 
3.Keď mi prišla karta narukovac, 
   dal som si muzigu došikovac: 
   Muziganci moji, zahrajce mi čardáš, 
   prvieho ochtóbra rukovac mám. 
 
4.Keď mi prišla karta k narukovanie,     
   moja milá, čas je k rozejdenie: 
   Sbohom tu ostávaj, dobře sa tu mávaj 
   a na mňa smutného nězabývaj! 
 
 JEDE, JEDE POŠTOVSKÝ PANÁČEK 
 
   D             A7             D 
1.Jede, jede poštovský panáček,  
                   A7             D 
   jede, jede poštovský pán. 
   A7            D            A7         D  
   Má vraný koníčky, jako dvě rybičky, 
           A7                 D 
   jede, jede do Rokycan. 
 
KDE DOMOV MŮJ 
( Škroup, Tyl ) 
 
   C                 G7                      C 
1.Kde domov můj, kde domov můj? 
   C7    F               C                 F                 
C  
   Voda hučí po lučinách, bory šumí po skalinách, 
              G7              C                   G7              
C 
   v sadě skví se jara květ, zemský ráj to na pohled. 
           E         E7   AmF           C        
G7       Am            
   A to je ta krásná země, země česká, domov můj, 
 Fdim C      G7        C 
   země česká, domov můj! 
 
2.Kde domov můj, kde domov můj? 
   V kraji znáš-li bohumilém, duše útlé v těle čilém, 
   mysl jasnou, vznik a zdar, a tu sílu vzdoru zmar! 
   To je Čechů slavné plémě, mezi Čechy domov můj, 
   mezi Čechy domov můj! 

6 J 
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KDYBY BYL BAVOROV 
 
   A                               E                    
A 
1.Kdyby byl Bavorov, co jsou Vodňany. 
    A                              E              A   
    Dal bych ti hubičku na obě strany. 
       D            A             E                  
A   
    /: Ale že je za vodou, za vodičkou studenou, 
                                     E          A 
       nedám ti, má milá, ani jedinou. :/ 
 
2.Kdyby byl Bavorov, co Prachatice, 
   dal bych ti hubiček na sta tisíce. 
   Ale že je… 
 
KDYBY BYLA MORAVA 
 
   A                            E          A 
1.Kdyby byla Morava jako je Vídeň, 
   A                               E          A  
   dala bych ti huběnek na celý týden. 
      D                             
   /: Ale že je Morava malučká, 
      E                      A E  A   
      ošidila cérečka synečka. :/ 
 
2.Dyby byla Morava jako jsou Čechy, 
   dala bych ti huběnek plný dva měchy. 
 
 KDYŽ JSEM HUSY PÁSALA 
 
C                                                           
G7  
Když jsem husy pásala, zimou jsem se třásala, 
C                G7    C                   G7   C    
teď už husy nepasu a zimou se netřasu. 
 
( Běží liška k Táboru, nese pytel zázvoru, 
   ježek za ní pospíchá, že jí pytel rozpíchá. )   
 
KDYŽ JSEM JÁ CHODÍVAL 
 
   E                                         H7  
1.Když jsem k vám chodíval přes ty lesy, 
         E        H7           E  
   ach ouvej, přes ty lesy. 
   E                          H7                   E        
H7      E         
   Bejvalas, má milá, veselejší, ach ouvej, veselejší. 
   E                 H7                E                
H7               
   Ale teď jsi, holka, bledá. Ale teď jsi, holka, bledá. 
   E                           H7                       
E        H7           E    
   Snad že ti srdéčko vyspat nedá, ach ouvej, vyspat 
nedá. 
 
2.Když jsem k vám chodíval přes kaluže, 
   ach ouvej, přes kaluže,   
   bejvalas, má milá, jako růže, ach ouvej, jako růže. 
   Ale teď jsi… 
 
3.Když jsem k vám chodíval pod okýnko, 
   ach ouvej, pod okýnko, 

   bejvalas, má milá, krev a mlíko, ach ouvej, krev a 
mlíko, 
   ale teď jsi… 
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KDYŽ JSEM JÁ SLOUŽIL                                  
 
   D                              A7  
1.Když jsem já sloužil to první léto,  
   Em          A7       D     A7     D          
   vysloužil jsem si kuřátko za to. 
                                  A7 
   /: A to kuře krákoře, běhá po dvoře,  
                                   D       A7       D 
      má panenka pláče doma v komoře. :/ 
 
2.Když jsem já sloužil to druhé léto, 
   vysloužil jsem si kachničku za to. 
   A ta kačka bláto tlačká, 
   a to kuře krákoře.. 
 
3…husička.. 
   A ta husa chodí bosa, … 
 
4….vepříka… 
   A ten vepř jako pepř… 
 
5….telátko… 
   A to tele hubou mele… 
 
6….kravičku… 
   A ta kráva mléko dává… 
 
7….botičky… 
   A ty boty do roboty… 
 
KDYŽ JSEM JÁ ŠEL  
 
   A                   
1.Když jsem já šel tou putimskou branou, 
   E              
   dívaly se dvě panenky za mnou 
     A             D            E                        
A  
   /: a volaly: študente, ty malý premiante! :/ 
 
2.Proč, panenky, proč na mě voláte, 
   pročpak vy mě študovat nedáte, 
   já vás nesmím milovat, já musím študýrovat. 
 
3.Sedm let jsem v Písku študýroval, 
   ani jednu pannu nemiloval, 
   jenom jednu měl jsem rád, tu mi přebral kamarád. 
 
4.Počkej, holka, však ty budeš plakat, 
   až já budu kázáníčko kázat, 
   kázáníčko, kázání o věrném milování. 
 
5.Počkej, holka, ty se budeš soužit, 
   až já  budu tu mši svatou sloužit 
   v tom píseckým kostele, první bude za tebe. 
 
KDYŽ JSEM JÁ TY KONĚ PÁSAL 
 
E                        H7              E                 
A  E  H7    
Když jsem já ty koně pásal, přišla na mě dřímota, 
   A        E         H7               E               
H7   E   
/: dřímo, dřímo, dřímotinka, koně vešli do žita. :/ 

KDYŽ JSEM ŠEL Z HRADIŠŤA 
 
   G                    C         Am D7           
G       
1.Když jsem šel z Hradišťa z požehnání, 
   G                C     AmD7        G   
   potkal jsem děvčicu znenadání. 
     D7    G                     D7  
  /: Potkala mě, poznala mě. 
     G           C      AmD7      G   
     Červené jablúčko dávala mně. :/ 
 
2.Že jsem byl šohajek nerozumný, 
   vzal jsem si jablúčko z ručky její. 
   /: Jak jsem jedl, tak jsem zbledl: 
      Už ťa dom, děvčico, nezavedu. :/ 
 
3.Že jsem byl… 
                  …z ručky její: 
   /: To jablúčko je kyselé 
      a moje srdéčko zarmúcené. :/ 
 
4.Neber si, synečku, co kdo dává. 
   Z takových jablúček bolí hlava. 
   /: Hlava bolí, srdce zpívá: 
      všecko, cos miloval, konec mívá. :/ 
 
KOLÍNE, KOLÍNE 
 
   C               FC                            F 
G7  
1.Kolíne, Kolíne, stojíš v pěkné rovině! 
      C                  F   C      F                  
C   
   /: Šenkuje tam má milá, má panenka rozmilá, 
                          G7   C    
      šenkuje tam ve víně. :/ 
 
2.Přišel tam Pepíček, měl na stranu klobouček, 
   /: dal si nalejt máz vína a při tom si zazpívá: 
      Kolínečku, Kolíne. :/ 
 
 KOULELO SE, KOULELO 
 
   Em             H7         Em          F7H7    
1.Koulelo se, koulelo, červené jablíčko, 
   Em                      G    Em   Cdim  
H7Em  
   komu ty se dostaneš, má zlatá     holčičko? 
 
2.Koulely se, koulely dvě naproti sobě, 
   komu bych se dostala, než Jeníčku tobě. 
 
3.Komu bych se dostala, než můj milej tobě, 
   ty jsi hezkej, já taky, šikneme se k sobě. 
 
LÁSKA, BOŽE LÁSKA 
 
   G                 D7G  Am    
1.Láska, bože láska! Kde ťa ľuďia berú? 
      C                    D    G       D7      G 
   /: Na hore nerastieš, v poli ťa nesejú. :/ 
 
2.Ľúbosti, ľúbosti, mala som ťa dosti, 
   ale už ťa nemám ani medzi prsty. 
 
3.Aby sa tá láska na brali rodila, 

8 K 



LIDOVÉ  PÍSNĚ 

 
9 / 287 

   nejedna panenka hlavu by zlomila. LEPŠÍ JE VÍNEČKO NEŽLI VODA                   
 
   G                        D7        G 
1.Lepší je vínečko nežli voda, 
                             Am 
 /:lepší je vínečko nežli voda,  
               D7        G     
   lepší je cérečka nežli vdova, 
                            D7          G   
   lepší je cérečka nežli vdova. :/ 
 
2.Cérečka miluje, nic neříká, 
   /:cérečka miluje, nic neříká 
     a vdova vzpomíná nebožtíka  
     a vdova vzpomíná nebožtíka. :/ 
 
MALIČKÁ SU 
 
   C      G7C           G7C   
1.Maličká su, husy pasu,  
                                G7         C  
   tancovala bych já, až se třasu,  
                                 G7        C 
   tancovala bych já, až se třasu. 
 
2.A že su já malušenká, 
   /: přesto mě má ráda má maměnka. :/ 
 
MÁM JÁ V LEVÉ NOZE TRN 
 
C      G7C               G7            C    
Mám já v levé noze trn a trn a trnaveček, 
        G7C                G7           C   
mám já v levé noze trn a trn a trn, 
G7                C   
Kde máš trn, kde máš trn? 
G7               C               G7                  
C    
Běhala jsem po hájíčku, zapíchla jsem trnavečku. 
         G7C               G7            C    
Mám já v levé noze trn a trn a trn. 
 
MARJÁNKO, MARJÁNKO 
 
   A                                                 
E 
1.Marjánko, Marjánko, Marjánko má, 
                                           A 
   zavaž mi šáteček na uzle dva. 
                                                E 
   Zavaž, zavaž, zavaž dítě zlatý, 
                                       A 
   aby se nemohl rozvázati. 
 
2.Já bych ti šáteček zavázala, 
   jen kdyby paňmáma nebránila, 
   ta naše paňmáma tuze brání, 
   že nemáš peníze, pole žádný. 
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MĚLA JSEM HOLOUBKA 
 
        G         D      G           Am     A9   
D       
1.Měla jsem holoubka v truhle zavřeného, 
        G         D G       Am  A9 D         
   on jest mi uletěl do pole širého, 
        Am7D   G      C    Bm     G     
   do pole širého na zelený doubek, 
          Am  A9      D  C    G AmGD7G G7      
   tam sobě zahoukal můj zlatý holoubek, 
   C    G AmG D7G  
   můj zlatý holoubek. 
 
2.Nehoukej, nehoukej, můj zlatej holoubku, 
   nedělej sve milej většího zármutku, 
   já jí ho nedělám, dělá si ho sama, 
   když já nejsem doma s jinšími sedává 
   s jinšími sedává. 
 
3.Já jí koupil pentli barvy proměňavé, 
   by si proplétala vlásky kadeřavé, 
   já jí koupil jinou, a to pěkně bílou, 
   by pamatovala, že byla mou milou, 
   že byla mou milou. 
 
MĚSÍČEK SVÍTÍ 
 
C                
Měsíček svítí, já musím jíti,  
                  G7             C    
za pannou, za pannou, za panenkou. 
A7         Dm     G7          C     
Měsíček zašel, já jsem nedošel, 
       
já jsem zabloudil, mně ji odloudil  
                G7              C     
v zeleném kloboučku mysliveček. 
 
 MORAVO, MORAVO 
 
   Em                       H7                   
Em 
1.Moravo, Moravo, Moravěnko milá! 
   G                          D              G    
   Co z tebe pochází chasa ušlechtilá! 
   Em                      H7               Em 
   Chasa ušlechtilá, žádostivá boje, 
       D7      G               D7          G       
    /: a jaké to koňstvo rodí půda tvoje! :/ 
 
MUZIKANTI, CO DĚLÁTE? 
 
   Em             A7      D   G               D   
1.Muzikanti, co děláte? Muzikanti, co děláte, 
   GH7     Em    H7           Em                 
H7      Em           
   aj, máte husle a nehráte, aj, máte husle a nehráte! 
 
2.Zahréte mně na husličky a rozveselte ty drožičky. 
3.Zahréte mně na cimbále, ať moja milá veselá je. 
4.Zahréte mně na tó basu a rozveselte všecku chasu. 
5.Zahréte mně všeci spolu a vyprovoďte mně až domů. 

 NA BÍLÉ HOŘE                                                    
 
E                   H7   
Na Bílé Hoře sedláček oře,  
                             E  
má hezkou dceru, dej mi ji Bože. 
                          H7 
Hej župy, župy, okolo chalupy,  
                         E 
hej župy, župy, žup. 
 
NA TĚCH PANSKÝCH LUKÁCH 
 
    D                         Em     
1. Na těch panských lukách,  
   A       A7        D 
    našel jsem já dukát. 
      D 
   /: Kdo mně ho promění,  
      G  
       kdo mně ho promění, 
      A               D 
       milá doma není. :/ 
 
2. Zajdu do hospody, kde cikáni hrajú. 
   /: Ti mě ho promění:/ ti peníze majú.:/ 
 
3Když ho nepromění dám ho do cimbála 
  /:Muzika bude hrát :/ do bílého rána :/ 
 
4. Do bílého rána, až denica vyjde, 
    /: Až pro mě má milá :/  
                              - do hospody príde :/ 
 
NA TOM PRAŽSKÝM MOSTĚ 
 
   A 
1.Na tom pražským mostě rozmarýnka roste, 
   D                  A              E              
A  
   žádnej ji tam nezalejvá, ona sama roste, 
   D                  A              E              
A 
   žádnej ji tam nezalejvá, ona sama roste. 
 
2.Já tam tudy půjdu, zalévat ji budu, 
   ona se mi zazelená, já ji trhat budu. 
 
NA TÝ LOUCE ZELENÝ 
 
   A                E          E7                 A  
1.Na tý louce zelený, pasou se tam jeleni, 
      D                A                E                
A    
   /: pase je tam mysliveček v kamizoce zelený. :/ 
 
2.Počkej na mě, mámilá, zastřelím ti jelena, 
   aby se ti zalíbila kamizolka zelená. 
 
3.Počkej na mě, mé srdce, zastřelím ti zajíce, 
   aby se ti zalíbila myslivecká čepice. 

9 M 
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NAD TATROU SA BLÝSKA 
( Janko Matúška ) 
 
Em                              H7                  
Em 
Nad Tatrou sa blýska, hromy divo bíjú. 
G                                 Am             
DG   
Nad Tatrou sa blýska, hromy divo bijú. 
   G             D               H7         Em   
/: Zastavme ich, bratia, veď sa ony  
              Am        H7Em  
   stratia, Slováci ožijú. :/ 
 
NEDALEKO OD TRENČÍNA 
 
   G                                 D7                      
G 
1.Nedaleko od Trenčína bývá mladá Kateřina. 
   
                        D7   
Ref.:Černé oči má, to musí být má milá, 
        G         
        takú frajárečku já chcem, 
        D7                        G 
        co má jméno Kateřina. 
 
2.My jsme chlapci od dědiny, milujeme Kateřiny. + R 
 
3.Takú frajárku sem dostal, jako by ju sám čert poslal.+ R 
 
NEPUDU DOMŮ 
 
   E           H7      E          H7      A            
H7     E  
/: Nepudu domů, nepudu domů, byl bych doma bit. :/ 
                        H7      E                      
H7        
/: Máma na mě buble, že jsem jí sněd nudle, 
   E           H7     E           H7     A            
H7     E 
   nepudu domů, nepudu domů, byl bych doma bit. :/ 
 
NESTAREJ SE, ŽENO MÁ 
 
   D                A7                              
D 
1.Nestarej se, ženo má, že mi nic nemáme, 
                  A7                          D    
   zabijeme komára, masa naděláme. 
 
2.Půl ho dáme do komína, půl ho uvaříme, 
   nestarej se, ženo má, že se nenajíme. 
 
3.Pročpak bych se starala, můj zlatý mužíčku, 
   vždyť mám ještě v komoře z komára nožičku. 
 
NESTŮJTE, MLÁDENCI, POD OKNY 
 
   C                             Dm           G                
G7         C        
1.Nestůjte, mládenci, pod okny, pojďte radš do světnice, 
   C                         Dm     G          G7      
C    
   jestli vás nožičky bolejí, sedněte na lavice. 
 

2.My jsme k vám nepřišli posedět, my jsme se přišli 
poptat 
   Vy máte tři hezká děvčata, můžem-li jednu dostat? 
 
3.Neber si, Janíčku, takovou, která je tuze pyšná, 
   ona by snad ani za tebou ze dveří ven nevyšla. 
 
4.Neber si, Jeníčku, takovou, která je zamračená, 
   ona by se na tě mračila od rána do večera. 

10 N 
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NA TU SVATÚ KATERINU                                   
 
   G                                D7                    
G  
1.Na tu svatú Katerinu, katerinskú nedělu, 
   Am         D7            G   
   verbovali šohajíčka na vojnu, 
            Em D7            G           
   verbovali šohajíčka na vojnu. 
 
       G                            
Ref.:Sama královna, sama královna  
        D7                                      G  
        ceduličku psala, ceduličku psala. 
        G 
        Aby šohajka, aby šohajka  
        D7                                           
G   
        na vojnu dostala, na vojnu dostala. 
                                                     
D7    
        Čobogaj, nebogaj, čáry nebogaj, 
                                                    G 
        čobogaj, nebogaj, čáry nebogaj, 
                                                    D7 
        čobogaj, nebogaj, čáry nebogaj, 
                                                                   
G 
        bogaj, bogaj, bogaj, bogaj, čáry nebogaj. 
 
2.Prečo ste ho verbovali, verbovali v nedělu, 
   /: prečo ste to nenechali na stredu? :/ 
 
Ó, VELVARY 
 
        D               A7                  D          
A7  D 
/: Ó, Velvary, ó, Velvary, kde jsou mé tolary? :/ 
   A             D           G      D 
/: Jed jsem, pil jsem, hodoval jsem, 
   A        D       G    D   
   hezké holky miloval jsem, 
                          A7                 D          
A7   D 
   Ó, Velvary, ó, Velvary, kde jsou mé tolary? /: 
 
OKOLO HRADCE 
 
      D                                               
E                        A7  
1./: Okolo Hradce v malé zahrádce rostou tam tři růže.:/ 
      D          G            A7         D                  
A7       D   
   /: Jedna je červená, druhá je bílá, třetí kvete modře :/ 
  
        D                                                             
A7     
Ref.:Vojáci jdou, vojáci jdou, bože jaká je to krása, 
                                                                               
D   
        vojáci jdou, vojáci jdou pěkně v řadách za sebou. 
                                                                   
D7     G       
        Vojáci jdou, vojáci jdou, každé dívčí srdce jásá, 
                         D                                   
A7                  D  

      když vojáci jdou, vojáci jdou pěkně v řadách za 
sebou.   
 
2.Kobylka malá, kovat se nedá, kováři nechce stát, 
   tak jako má milá, když se na mě hněvá,  
                                                            
-hubičku nechce dát. 
 
3.Kobylka malá kovat se dala, kováři postála, 
   tak, jako má milá, když  se udobřila, hubičku mi dala. 
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OVČÁCI, ČTVERÁCI 
 
   C     G7C       G7    
1.Ovčáci, čtveráci,  
   C                   G7 C           G7    C   
G7C 
   vy jste naši vičku i tu čočovičku vypásli. 
 
2.To je lež, jako věž, 
   nebyla to vička, ani čočovička, byl oves. 
 
PEC NÁM SPADLA 
 
   C                                                                          
G7   
1.Pec nám spadla, pec nám spadla, kdopak nám ji 
postaví, 
                                                               
C 
   starý pecař není doma a mladý to neumí. 
 
2.Zavoláme na dědečka, ten má velké kladivo, 
   dá do toho čtyři rány a už je to hotovo. 
 
PIJU JÁ 
 
   D 
1.Piju já, piju já, už sem prepil všecko,  
      G              D          A7              D   
   /: ešče mám prepíjat z koňa sedélečko :/ 
 
2.Piju já, piju já, už jsem prepil všecko, 
   /: ešče mám prepíjat tebe, galánečko! :/ 
 
3.Piju já, piju já, už jsem prepil všecko, 
   /: ešče mám prepíjat ženě rubáčisko. :/ 
 
POD HOROU, POD HOROU 
 
      G                                           C      
D7   
1./: Pod horou, pod horou čierne psíča breše, :/ 
     G                                                   
D7           G 
   /: susedovic Mara, susedovic Mara nerada sa češe. :/ 
 
2.Nerada sa češe, neraa umýva. 
   Ten Paľo Paľovie, ten Paľo Paľovie rád sa za ňou 
díva. 
 
3.Podže sem, pod žesem, nech ťa ja učešem. 
   Takým hrebienčekom, takým hrebienčekom,  
                                                            
-čo kravičky češem. 
 
4.Čo kravičky češem, koníčky umývam.   
   Takým ťa ja, Mara, takým ťa ja, Mara,  
                                                             
-takým ťa učešem 
 
POD NAŠÍM OKÝNKEM 
 
A                                E               A 
Pod naším okýnkem, rostou tam dvě růže, 
                                 E              A 
pod naším okýnkem roste tam štěp. 
   D                 A            E          A   

/: Jsou na něm jablíčka, trhá je Ančička. 
                                          E             
A 
   Jsou dobrá, jsou sladká, jsou jako med. :/ 
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POD NAŠIMA OKNY                                               
 
   A                 D      E              A 
1.Pod našima okny teče vodička, 
                           E                          
A 
   napoj mně, má milá, mého koníčka! 
                                  D     E          
   /: Já ho nenapojím, já se koně bojím, 
      A             D         E                    A    
      já se koně bojím, že jsem maličká. :/ 
 
2.Můj koníček vraný, ten nic nedělá, 
   jenom když mu řekneš, že jsi má milá. 
   On ti hlavu sehne, ani se ti nehne, 
   ani se ti nehne, holka rozmilá. 
 
POD TÝM NAŠIM OKENÉČKEM 
 
   D                      Em             A      A7      
D 
1.Pod tým naším okenečkom bývá velký mráz. 
   D                  Em             A      A7    
D  
   A v tej našej studenečke nieto vody zas. 
      D            FmG               Em              
A7   
   /: Vezmem si ja sekerečku, prerúbem tu studenečku, 
      D                Em             A      A7    
D     
      a v tej našej studenečke bude voda zas. :/ 
 
2.Pod tým našim okenečkom z bielej růže kvet, 
   povedzže mi, moja milá, čo ťa mrzí svet? 
   /: A mňa svet ten nič nemrzí :/ 
      len mňamoje srdce bolí, plakala bych hned. 
 
3.Pod tým našim okenečkom biela lalija, 
   povedzže mi, moja milá, kto k vám chodieva? 
   /: A k nám nikto nechodieva :/ 
   lebo sa mňa každý bojí, že som chudobná. 
 
PRÍDI TY, ŠUHAJKO 
 
   A      E   A               E  A        E    H7 
E          H7   E 
1.Prídi ty, šuhajko, ráno k nám, uvidíš, čo já to robievam: 
      A                         D 
   /: Ja rano vstávam, kravy napájam,  
      E                       A E  A     
      ovečky na pole vyháňam. :/ 
 
2.A keď si tu prácu vykonám, potom si veselo zaspievam, 
   /: a pritom speve, jako při práci, 
      zavše len na teba myslievám.:/ 
 
PRÍDI, JANO, K NÁM 
 
      G          D7 G         C               G    
1./: Prídi, Jano, k nám, ale nechoď sám :/ 
     D7                 G      C      G      D7    
G    
   /: vem si sebou kamarády cez zelený háj :/ 
 
2.V zeleném háju na ťa čekajú 
   tam ťa, Jano, mé srdéčko, tam ťa zabijú. 
3.Nezabijú ňa, nebojím sa já. 

   Mám šablenku ocelovú, vysekám sa já. 
 
4.Nevysekáš sa, je jich na ťa moc. 
   Nebudeš moc zavolati milá, dobrú noc. 
5.Dobrú noc dávám, všem věrným pannám. 
   Jen té jedné falešnici dobrú noc nedám. 
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PRŠÍ, PRŠÍ 
 
   D  
1.Prší, prší, len sa leje, nezatváraj, milá dvere, 
      G            D            A7             D 
   /: milá má, duša má, nezatváraj před nama :/ 
 
2.Keď som išiel od Zuzičky, štrngaly mi ostrožičky, 
   štrngaly, brngaly, sivé očka plakaly. 
 
3.Svetý Jane, já ťa prosím, ja to dievča dostať musím: 
   hoc mi bráni otec, mať, ja to dievča musím mať. 
 
RÁDA, RÁDA 
 
G      E       Am      D7G    
Ráda, ráda, můj zlatej Honzíčku, 
         E      Am D7G 
ráda, ráda, ráda tě mám! 
             D7            G               D7     
Jestli je to pravda, že mě máš tak ráda? 
G       E      Am  D G   
Ráda, ráda, ráda tě mám. 
 
S PÁNEM BOHEM 
 
      D    E7   A7 D              G  D   
1./: S pánem Bohem, idem od vás :/ 
                A7         G      D                    
A7 D   
   /: neublížil sem, neublížil sem žádnému z vás. :/ 
 
2./:Jak mladému, tak starému, :/ 
   /: neublížil sem, neublížil sem z vás žádnému :/ 
 
SEDLÁK, SEDLÁK, SEDLÁK 
  
   D                                  A7    D   
1.Sedlák, sedlák, sedlák, ještě jednou  
                                      A7         D 
   sedlák, sedlák, sedlák je velký pán. 
      G               D           A7            D 
   /: On má pás na břiše a na svém kožiše 
       A7      D        A7 D 
       tuli, tuli, tuli, tulipán. :/ 
 
2.Koukej, koukej, koukej, jak je sedlák hloupej, 
   koukej, koukej, koukej, jak je hloupej. 
   /: On jede na pole, má hodinky dvoje, 
      koukej, koukej, koukej, jak je hloupej. :/ 
 
SIVÁ HOLUBIČKO, KDES BYLA 
 
D                A7  D              A                 
E   A  
Sivá holubičko, kdes byla, sivá holubičko, kdes byla? 
D                    H7   
Kdes ty svoje popelavé peří,  
Em                A7                  D   
kdes ty svoje popelavé peří ztratila? 

 SPADLA MI ŠABLIČKA                                        
 
   C                           G7        
1.Spadla mi šablička s vraného koníčka, 
   C                           G7                 C    
G7C    
   pojď mi ju milá podat, já mosím mašírovat. 
 
2.Pojď milá, pojď honem, spadla mi na kámeň, 
   ať se mi nerozlomí, palášek ocelový. 
 
3.Jak mu ju podala, žalostně plakala, 
   já dybych ťa, synečku, já nebyla poznala. 
 
SPIEVANKY, SPIEVANKY 
 
   C                                                 
G 
1.Spievanky, spievanky, kdeže ste sa vzali, 
   Dm          F             G7          C    
   či ste spadli s neba, či ste rástli v háji? 
 
2.S neba sme nespadli, v háji sme nerástli, 
   ale nás mládenci a dievčence našli. 
 
3.Robota, robota, na celý den jej mám, 
   nechce sa mi robiť, kým si nezaspievám. 
 
4.Raděj máme pána, ktorý menej platí, 
   len nech nám dovolí, svobodne spievati. 
 
STÁLA BASA U PRIMASA 
 
C                                                    
G7 
Stála basa u primasa, za kamnama stála, 
C                                   G7             C  
když primaska zatopila, basa sama hrála. 
 
STŮJ, BŘÍZO ZELENÁ 
 
   D              A7 
1.Stůj, břízo zelená,  
   D                      Hm             C              
D 
   pod městečkem vojna silná, stůj břízo zelená. 
 
2….můj bratříček na ni jede… 
3….co on si tam vybojuje… 
4….můj bratříček z vojny jede… 
5…tři jablíčka v ruce nese…. 
6…jedno on dal své matičce… 
7…druhé on dal své sestřičce… 
8…třetí on dal své milence… 
9…milenka se rozhněvala… 
10..že všech jablek nedostala… 
11..matička mě vychovala… 
12..sestřička mě kolíbala… 
13..tys mě, milá, nic nedala… 
14..bílý šátek jsem ti dala… 
15..tys ušpinil, já vyprala… 
16..pod městečkem vojna silná… 

12 P 
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ŠEL TUDY, MĚL DUDY 
 
C                             G7        C  
Šel tudy, měl dudy, ani nezapískal. 
Dm            G           G7            C        
Bodejž mu ty dudy rarášek roztřískal. 
 
ŠEL ZAHRADNÍK 
 
   C                                      G7  
1.Šel zahradník do zahrady s motykou, s motykou, 
                                          C     
   vykopal tam rozmarýnu velikou, velikou. 
 
2.Nebyla to rozmarýna, byl to křen, byl to křen, 
   vyhodil ho zahradníček z okna ven, z okna ven. 
 
ŠLA NANYNKA DO ZELÍ 
 
   C                               G7       C  
1.Šla Nanynka do zelí, do zelí, do zelí, 
                            G7        C 
   natrhala lupení, lupeníčka. 
                     G7                             C  
   Přišel na ní Pepíček, rozšlapal jí košíček: 
                   F              G7             C   
   ty, ty, ty,  ty, ty, ty, ty to budeš platiti. 
 
2.Já to platit nebudu, nebudu, nebudu, 
   radši se dám na vojnu, na vojničku. 
   Na vojnu se nedávej, truc rodičům nedělej! 
   Udělám, udělám, na vojnu se přece dám! 
 
ŠLY PANENKY SILNICÍ 
 
   F                              C7       F 
1.Šly panenky silnicí, silnicí, silnicí, 
                                  C7          F 
   potkali je myslivci, myslivci dva: 
   C7                   F               C7             
F   
   Kam panenky, kam jdete, kam jdete, kam jdete? 
   C7             F          C7       F  
   Která moje budete, budete má? 
 
        Dm                 A7            Dm              
G   
Ref.:V lese, v lese, v lese zeleném to bylo tam, 
                                         C    
        kde láska hoří plamenem. 
                C7   F      
        /: To bylo v háji, v měsíci máji, 
                        C7           F   
            to bylo v háji zeleném. :/ 
 
2.Ta maličká, ta je má, ta je má, ta je má, 
   ta má oči, jako já, jako já, jako já mám. 
   Na krku má granáty, granáty, granáty, 
   mezi nima dukáty, dukáty jsou. 
 
3.Jakpak já to vyvedu, vyvedu, vyvedu? 
   Já si pro ni přijedu, přijedu, přijedu tam.  
   Čtyřma koňma vranejma, vranejma, vranejma, 
   jako sedlák do mlejna, do mlejna, do mlejna jede. 

TEČE VODA, TEČE                                                
 
   D                                               A7 
1.Teče voda, teče cez velecký majír, 
      A7                  D   E      A7           D  
   /: prečo si ma nehal, starodávný frajír. :/ 
 
2.Nechal som ťa nechal, šak dobře vieš komu, 
   /: čo ty réči nosí do našeho domu. :/ 
 
3.Do našeho domu, pod naše okénka, 
   /: čo som sa naplakal, sivá holubienka. :/ 
 
TLUČE BUBENÍČEK 
 
D                         G     A7     D  
Tluče bubeníček, tluče na buben, 
A                                 E          A  
a svolává hochy: Hoši pojďte ven! 
   A7               D               A7                 
D   
/: Zahrajem si na vojáky, máme pušky a bodáky, 
   A7            Hm  Em   A7      D  
   hola, hola, hej, nikdo nemeškej! :/ 
 
TO TA HEĽPA 
 
    Dm         G  Dm        G 
1. To ta Heĺpa, to ta Heĺpa, 
    Dm  A7     Dm   
    to je pekné mesto. 
   Dm           G   Dm           G  
   A v tej Heĺpe, a v tej Heĺpe, 
   Dm         A7          Dm 
   švarných chlapcov je sto. 
  
           B            C7 F   
Ref.: /: Koho je sto, toho je sto, 
           C                  F  A7    
            nie po mojej voli, 
            Dm         G     Dm         G  
            len za jednym, len za jednym, 
            Dm  A7       Dm 
            srdiečko ma boli. :/ 
 
2. .Za Janičkom, za Paličkom,  
    krok by nespravila. 
    Za Ďuričkom, za Mišičkom, 
    Dunaj preskočila. 
 
Ref.: Dunaj, Dunaj, Dunaj, Dunaj, 
         aj, to širé pole, 
         ĺen za jednym, ĺen za jednym, 
         počešenie moje.   
 
TOVAČOV, TOVAČOV 
 
   A             
1.Tovačov, Tovačov, tovačovský zámek, 
   E                                E7 
   nebyl bych vojákem, kdyby ne galánek. 
   A                 Hm               E     E7       
A    E A          
   Hujá, hujaja hujá, hujaja, hujá, hujaja hujajaja. 
 
2.Tovačov, Tovačov, tovačovský hatě, 
   nemůžu, má milá, zapomenout na tě. 

13 Š 
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TRÁVA NEROSTE 
 
   C                    G7              C 
1.Tráva neroste, edem za vodú,  
                          Am D             G7  
   tam kde rožnovští mládenci idú. 
   
           G7           C            G7            
C   
Ref.:/: Tramtara, tramtara, tramtarararararara. :/ 
 
2.Aj idú, idú, edem někteří,  
   keří nosia na hlavách peří.  + R 
 
3.Na hlavách peří, bílé klobúky,  
   oni sa nesú jako panenky.   + R 
 
4.Stávej, má milá, běž pro vodičku, 
   Honzíček čeká, dá ti hubičku.   + R 
 
5.A ja nestanu, hlava ňa bolí, 
   co sem sa točila s tebú v tom koli.  + R 
 
6.S tebú v tom koli, při tej muzice, 
   kde si, synečku, plakal velice.  + R 
 
TRAVIČKA ZELENÁ 
 
   C       G7C        G7             C    
1.Travička zelená, to je moje potěšení, 
             G7C        G7             C           
    travička zelená, to je moje peřina. 
    G7                C   
    Jak jen z jara začne pučit, 
    G7              C   
    nechci já se doma mučit. 
              G7C        G7             C   
    Travička zelená, to je moje peřina. 
 
2.Travička zelená, to je moje potěšení, 
    travička zelená, to je moje peřina. 
    Když si smyslím, tak si sednu,    
    Když si smyslím, tak si lehnu: 
    Travička zelená, to je moje peřina.   
 
TÝNOM, TÁNOM 
 
   Am                   E                 Am 
1.Týnom, tánom, na kopečku stála,  
                           E                  Am 
   týnom, tánom, na mňa pozerala. 
      F                       C              E    
   /: Tynom, tánom, nepozeraj na mňa, 
      Am                  E                 Am  
      tynom, tánom, nepojdeš ty za mňa. :/ 
 
 
2.Tynom, tánom, prečo by ja nešla? 
   Tynom, tánom, však som ja nie pyšná. 
   /: Tynom, tánom, královna je pyšná, 
      tynom, tánom, predsa za muž išla. :/ 

UTÍKEJ KÁČO                                                         
 
   A         D       A  
1.Utíkej, káčo, utíkej, utíkej,  
               E         A    
   honí tě kocour divokej, divokej, 
                          E     A  
   honí tě kocour divokej. 
 
2.Káča utíká co může, co může, 
   kocour ji chytit nemůže, nemůže, 
   kocour ji chytit nemůže. 
 
UŽ JE TO UDĚLÁNO 
 
   C           G7 C                  G7   C  
1.Už je to uděláno, už je to hotovo,  
   G7     C     G7      C                              
G7    C  
   pár vajíček na rendlíček, kousek másla do toho. 
 
( To je zlaté posvícení, to je zlatá neděle, 
   máme maso a zas maso, k tomu kousek pečeně. ) 
 
UŽ MNĚ KONĚ VYVÁDĚJÍ 
 
   A                   E          A                      
D      A   
1.Už mně koně vyvádějí, už mně koně sedlají, 
                           E      D    E                        
E A     
   /: už mně koně vyvádějí a hornysti troubějí. :/ 
 
2.Přestaňte mně koně sedlat, přestaňte mně troubiti, 
   přestaňte mně koně sedlat, já se musím loučiti. :/ 
 
3.Nejprv s mojí matičkou, která mě vychovala 
   /: a po druhý s mojí panenkou, která mě milovala. :/  
 
4.Děkuji vám, má matičko, za vaše vychování, 
   /: děkuji ti, má panenko, za tvoje milování. :/ 
 
UŽ SE TEN TALÍNSKEJ RYBNÍK NAHÁNÍ 
 
   D 
1.Už se ten Talínskej rybníh nahání, 
   G         D           E               A7  
   dosahá voděnka k samému kraji. 
      D                      A7 G           A7       
D     
   /: Dosahá, dosahuje, cestičku zaplavuje. :/ 
 
2.Vyjdi ty, cestičko, vyjdi z vody ven, 
   po které jsem chodil s mým kamarádem, 
   /: chodíval ve dne, v noci, pro tvoje modré oči. :/ 
 
UŽ TY PILKY DOŘEZALY 
 
   D       A7     D    A7   D       A7        D       
A7   
1.Už ty pilky dořezaly, už ty mlýnky domlely, 
   D       A7  D       A7 D      A7          D       
   už sedláci vymlátili, maju prázdne stodoly. 
 
2.Jura enom poskakuje, Hanka se zas jen točí, 
   muzikanti podřimují, hrom ať do nich uhodi! 

14 T 
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V ŠIRÉM POLI STUDÁNEČKA 
 
      D                                    G        
D 
1./: V širém poli studánečka kamenná, :/ 
     Em    A7     D             Hm    H7  
EmA7D  
   /: a v ní voda, voděnka, a v ní voda studená. :/ 
 
2.Išlo dívča, išlo v sukni červenej: 
   Podaj ty ně, šohajku, podaj vody studenej. 
 
3.Dyž sem podal ze studánky voděnku: 
   Dojdi večer, šohajku, dám ti za to huběnku. 
 
VČERA NEDĚLE BYLA 
 
   C                                                
G7 
1.Včera neděle byla, včera byl hezký čas, 
                                                       
C C7 
   včera neděle byla, za týden bude zas. 
 
2.Nikdy bych nevěřila, že se to může stát, 
   včera neděle byla, řekl, že mě má rád. 
3.Poslal mi úsměv letmý, tolik nesmělý byl, 
   počkal si, až se setmí, a pak mě políbil. 
 
4.Láska celý svět mění, všecko je jinačí, 
   zima studená není, tvrdá lež nestačí. 
5.Včera neděle byla, včera byl hezký čas, 
   včera neděle byla, za týden bude  
   la la lalala lalala la la za týden bude zas. 
 
VÍNEČKO BÍLÉ    
 
   C      G7    C          F        C 
1.Vínečko bílé, si od mé milé, 
                           F           G7 C      G7   
C 
    /: budu ťa pít, co budu žít, vínečko bílé. :/ 
 
2.Vínečko rudé, si od té druhé, 
    /: budu ťa pít, co budu žít, vínečko rudé. :/ 
 
3.Vínečka obě, frajárky moje, 
   /: budu vás pít, co budu žít, vínečka obě. :/ 
 
VÍNKO, VÍNKO 
 
  DmA  DmGmDmDdimA7DmE  
1.Vínko, vínko, vínko červené, 
    AmEAmDm Am AdimEAm 
    vínko, vínko, vínko červené! 
      F         B       C7         F   
   /: Kdo ťa bude vínko píti, 
      Gm   CdimDm    A  B  
      až ja budem v zemi hníti? 
     DmA DmGmDm DdimA7Dm    
     Vínko, vínko, vínko červené.:/ 
 
2./: Hora, hora, hora vysoká :/ 
   /: kdo ťa bude, hora, rúbať, 
      až ja budem mašírovat? 
      Hora, hora, hora vysoká.:/ 
 

3./: Lúčka, lúčka, lúčka zelená! :/ 
   /: Kdo ťa bude, lúčka, kosiť, 
      až ja budem šablu nosiť? 
      Lúčka, lúčka, lúčka zelená! :/ 
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VINOHRADY                                                            
( Jan Kružík ) 
 
      Dm             Gm            Dm    Gm 
DmA7Dm    
1./: Vinohrady, vinohrady, dobré vínko dáváte, :/ 
      F        B       C7            F 
      A kdo sa ho jednú napije, 
                B      C7               F A7 
      dobrú vůlu z něho dostane. 
 
2./:Víno bílé, víno bílé, vínko naše červené :/ 
     Když ho šohaj pohár vypije, 
     zazpívá si pěkně vesele. 
     Víno bílé, víno bílé, vínko naše červené. 

3./:Víno bílé, víno bílé, vínko naše červené:/ 
     Když ho šohaj pohár vypije, 
     zazpívá si pěkně vesele. 
     Víno bílé, víno bílé, vínko naše červené. 

 
 VRŤ SA, DĚVČA 
 
    D                                         A7       
D 
1.Vrť sa, děvča, vrť sa, děvča, okolo mňa, 
                                                E         
A 
    vrť sa, děvča, vrť sa, děvča, okolo mňa, 
     D             Em    A7           D     
  /: Udělej kolečko, moja galánečko,  
                                             A7           
D  
     budeš moja, budeš moja, budeš moja. :/ 
 

2.Dyny ne ťa, moja milá, dyby ne ťa, 
   byli by ňa chytili, do Hradišča odvedli 
   za regrúta, za regrúta, za regrúta. 

3.Ale že si, moja milá, milosrdná, 
   tys koníčky sedlala a za mnú si prijela 
   až do Brna, až do Brna, až do Brna. 
 
VYLETĚLA HOLUBIČKA 
 
   C           G7           Am   EmF         C  
1.Vyletěla holubička ze skály, ze skály, 
     Dm           C              G7     C  
   /: probudila modré oči ze spaní :/ 
 
2.Kdyby byly modré oči nespaly, nespaly, 
   byly by tu holubičku dostaly. 

3.Nebyla to holubička, byl to pták, byl to pták, 
   když mne nechceš, můj holečku, nechej tak. 

4.Když mne nechceš milovati, nechtěj si, nechtěj si, 
   bude si mne namlouvati hodnější. 
 
 ZA STARÚ BRECLAVÚ 
 
   D 
1.Za starú Breclavú, za starú Breclavú, 
   Em                     A7           D 
   u tej boží muky, u tej boží muky. 
 
2./: Stojí tam dcérečka :/: zalamuje ruky :/ 
3.Zalamuje si jich, za svojú hlavičkú. 
4.Komus ňa zanechal, švarný šohajíčkú. 
5.Já sem ťa zanechal, enom Pánu Bohu. 
6.Aby sas modlila, abych došel domů. 

7.Šohaj z vojny jede s hlavú porúbanú. 
8.Zavaž ně ju, milá, naši nepoznajú. 
9.Matička poznala, tatíček nemohel. 
10.Tatíčku můj starý, já jsem z vojny dojel. 
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 ZA TÚ HORÚ 
 
      A                D                A                           
EA    
1./: Za tú horú, za vysokú, mám frajárku černookú. :/ 
      A                   
   /: Palagria hojá, milá duša moja, 
      A7        D      A      EA     
      mám frajárku černookú. :/ 
 
2./:Šel bych za ňú, cesta je zlá, ve dne prší, v noci je tma:/ 
   /: Palagria hojá…  :/ 
 
3./: Ťažké, ťažké rozlúčení, keď sme spolem naučení.:/ 
   /: V komúrce sedávat , huběnky si dávat, 
      do samého rozednění. :/     

ŽEŽULIČKO, KDE JSI BYLA?                             
 
   D G D A7 D                 G    D   A    D  E         
A     
1.Žežuličko, kde jsi byla, žes tak dlouho nekukala? 
   D                            A7        D   
   Ajaja, kukuku, seděla jsem na buku, 
                         A7               D 
   ajaja kukuku, seděla jsem na buku. 
 
2.Seděla jsem na větvičce, volala jsem na myslivce: 
   Ajaja… 
 
ŽEŽULIČKO 
 
   D               G        D      A7        D         
A7   D    
1.Žežuličko, kde jsi byla, žes tak dlouho nekukala? 
   D 
   Kuku, kuku, kuku, kuku ,kuku. 
 
2.Seděla jsem na jedličce, volala jsem na myslivce:  
   Kuku… 
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DĚKUJEME PANU HOSPODÁŘI 
 
   A              D                 E7                  A  
1.Děkujeme panu hospodáři za tu koledu, 
   A             D       E7                       A  
   také paní hospodyňce, ať sa podaří, 
   E7              A     E7                A        
   co máte na poli, v zahradě na roli,  
                D      A          E7     A               
   ječmen, suržice, žito, pšenice. 
 
2.Každá kráva, ať sa vám otelí a džber vody dá. 
   Každá kura čtyřikrát do roka kuřata svá dá. 
   Kura praví kur kur, kohut kykyryky, 
   ať je plný dvůr, ať je plný dvůr.     
 
EJHLE CHASA NAŠA 
 
C                 G7    C             G7  
Ejhle, chasa naša, běží ze salaša, 
C 
obuškama pleskajú, jakúsi radost majú. 
G7 
Skákajú, výskajú, gajdujú, tancujú, 
C                                                    G7  
neb z oblakú od andělú, radost velikú čujú. 
        C 
Běhajú, snášajú, chytajú, lapajú, 
                        G7   C                                        G7C  
k Betlému pospíchajú, a děťátku po kozlátku dávajú. 
 
FRANTA S DODAMA 
 
D        A7       D   A        E7        A 
Franta s dodama, Antoš s bobnama, 
A7               D               A               A7  
a Honzíček na hósličke pospíchajó před jesličke, 
D        D7     G     D      A7    D  
že tam budó hrát, mozeko dělat. 
 
JAK SI KRÁSNÉ JEZULÁTKO 
 
   A                  D     A                               E7  A 
1.Jak si krásné jezulátko, vprostřed bídy neviňátko, 
   A               D     A   A            E7      A    
   před tebou padáme, dary své skládáme. 
 
2.Já ti nesu veselého, beránka ze stáda svého, 
   s ním si můžeš hráti, libě žertovati. 
 

JEŽÍŠKU, PANÁČKU 
 
   D 
1.Půjdem spolu do Betléma, dudlaj dudlaj dudlaj dá. 
   A7         D            A7            D     
   Ježíšku, panáčku, já tě budu kolébati. 
   A7        D            A7            D 
   Ježíšku panáčku, já tě budu kolébat. 
 
2.A ty Janku na píšťalku… 
3.A ty Juro na ty dudy… 
 
NARODIL SE KRISTUS PÁN 
 
A    E7AH7E                  H7        E  
Narodil   se Kristus pán, veselme se, 
A        D        A         E7     AD AE7A   
z růže kvítek vykvet nám, radujme   se. 
   A    E7AD E7A        E7 A  D  E7 A 
/: Z života čistého, z rodu královského, 
   A      D    E7         A      
   nám, nám narodil se. :/ 
 
NESEM VÁM NOVINY 
 
A         D     A     D   A        E7A  
Nesem vám noviny, pozor dejte, 
A           D    A    D  A        E7 A     
z betlémské krajiny poslouchejte. 
 
/: Slyšte je pilně a neomylně :/ rozjímejte. 
 
NÉSÓ VĚČÍ RADOVÁNKE 
 
C             G7       C    C     F      G7            C   
Nésó věčí radovánke, jako na vánoční svátke, 
G7          C            G7          C  G7 C       
voříške a jablíčka, dajó naší mamička. 
G7          C               G7         CG7C  
A zelené stromeček, ustrojijó tatíček. 
C               F      C  C             G7     C 
Malúvaný jesličke, hovidíme sestřičke. 
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PÁSLI OVCE VALAŠI 
 
   A                                               E7  A 
1.Pásli ovce valaši při betlémské salaši, 
 
       A 
Ref.:Hajdom, hajdom tydlidom, 
                                  E7    A  
        hajdom, hajdom tydlidom. 
 
2.Anděl se jim ukázal, do Beléma jim kázal. + R 
 
STOJÍ VRBA KOŠATÁ 
 
   D 
1.Stojí vrba košatá, héj, héj koleda, 
                                             A7  D 
   na ní koza rohatá, héj, héj koleda. 
 
2.Přišel tě k ní kmotr vlk… 
   paní kmotra pojď dolů.. 
 
3.A já dolů nepůjdu… 
   radši tady pobudu… 
4.Ty máš velké zubiska… 
   natrh bys mně kůžiska… 
 
ŠTĚDREJ VEČER 
 
   D         A7         D                          G 
1.Štědrej večer nastal, štědrej večer nastal, 
   A7   D                          A7          D   
   koledu přichystal, koledu přichystal. 
 
2./: Paní mámo vstaňte :/: koledu nám dejte :/ 
3./: Paní máma vstala :/: koledu nám dala :/    
 
 

VÁNOCE, VÁNOCE 
( Z.Borovec, J.Vomáčka ) 
 
         C                        G              G7                   C   
Ref.: Vánoce, Vánoce přicházejí, zpívejme přátelé. 
              G7   C                        G              G7                  C            
        Po roce Vánoce, Vánoce přicházejí, šťastné a veselé.   
 
   G                                       D7             G   
1.Proč jen děda říct si nedá, tluče o stůl v předsíni. 
                                           D7                   G  
   A pak běda, marně hledá kapra pod skříní. 
   G                           D7             G  
   Naše teta peče léta na Vánoce vánočku, 
                                          D7                G 
   nereptáme, aspoň máme něco pro kočku.   + R 
 
2.Bez prskavek, pravil Slávek, na Štědej den nelze být, 
   a pak táta s minimaxem zavlažoval byt. 
   Tyhle ryby neměly by maso míti samou kost, 
   říká táta vždy, když chvátá na pohotovost. + R 
 
3.Jednou v roce na Vánoce strejda housle popadne, 
   jeho vinou se z nich linou tóny záhadné. 
   Strejdu vida, děda přidá: Neseme vám noviny. 
   čímž prakticky zničí vždycky večer rodinný.  + R 
 
4.A když sní se, co je v míse, televizor pustíme, 
   v jizbě dusné všechno usne v blaženosti své. 
   Mně se taky klíží zraky, bylo toho trochu moc, 
   máme na rok na klid nárok, zas až do Vánoc.  + R  
 
VESELÉ VÁNOČNÍ HODY 
 
A             D A   E7A                   D    AE7A      
Veselé vánoční hody, zpívejte dítky koledy. 
  A                 E7                   A                E7          A E7A  
/:O tom co se vskutko stalo, že se lidem narodilo 
děťátko:/ 
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ABC 
 
   A                   D      A 
1.ei, bí, sí, dí, í, ef, dží, 
   E7        A             E7                      A  
   eič, áj, džej, kej, el, em, en, ou, pí 
     A         D          A        E7   
  /: kjů,a:, es, tý, jů, ví, dabl jů :/ 
     A                           D              A 
     eks, wai, zed Oh well you see, 
     E7      A               E7  A 
     now I know the ABC. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A HARD DAY`S NIGHT 
( Beatles ) 
 
                    G      C       G 
1.It`s been a hard day`s night  

                      F7                    G  
and I`ve been working like a dog. 
                          C      G      
It`s been a hard day`s night  
                  F7                    G   
I should be sleeping like a log. 
                   C    
But when I get home to you 
               D          
I find the things that you do  
                      G    CG  
will make me feel alright. 

 
2.You know I work all day 
   to get you money to buy you things. 
   And it`s worth it just to hear you say, 
   you`re gonna give me everything. 
   So why I love to come home, 
   `Cos when I get you alone, 
    you know I`ll feel okay. 
 
                   Hm    Em                                   Hm    
3.When I`m home everything seems to be alright 
                   G       Em                                C7     D    
   when I`m home feeling you holding me tight, tight, 
yeah 
 
             G                 G   CG                          Cmaj    
Fmaj          
4.=1. + You know I feel alright. You know I feel alright. 

 
 
A TE REHRADICE  
( Vl. Redl ) 
 
    Dm                   C7               F    
1. A te Rehradice, na pěkný rovině, 
   G               Am      Dm       G C   
    teče tam voděnka, dolů po dědině. 
    Dm    Am    Dm 
    Je pěkná, je čistá. 
 
2. A po tej voděnce,  
                             - drobný rebe skáčó, 
    pověz mně má milá,  
                             - proč tvý oči pláčó. 
    Tak smutně, žalostně. 
 
3. Pláčó one pláčó, šohajo vo tebe, 
    že sme sa dostali daleko vod sebe. 
    Daleko vod sebe. 
 
4. A te Rehradice na pěkný rovině, 
    teče tam voděnka dolů po dědině. 
    Je pěkná, je čistá. 
 
 
 
A VY PÁNI MUZIKANTI  
 ( Redl ) 
 
    G                   D  G   
    Na na na.... 
    G 
1. A vy páni muzikanti, 
    A             D  G 
    ničeho nehleďte. 
     
    Nech všeci porúčajú, 
    A                    D    G 
    svoju vždycky veďte. 
    C 
    Nech sa třeba všeci bijú, 
    E                    A  D 
    kdo bude měť sólo. 
    G 
    Muziky nepoščajte, 
    A                D  G 
    chytrým ani volom. 
 
2. A vy páni muzikanti, chvály nečekajte. 
    Klobúky přes uši, přes oči si dajte. 
    Nech stará žaluje a nech statek pustne. 
    Nech si každý súsed třeba, před váma odflusne tfuj. 
 
3. A vy páni muzikanti,  nikomu neslužte. 
    Nedejte sa předeplatiť, radši huby sušte. 
    Chudým aj bohatým, hrajte rovným šmytcem. 
    Aby byla spravedlnost aspoň při muzice. 
 
4. Muziko muzičenko, ty čarodějná. 
    Do pekla pro ťa půjdú. Jak si mi věrná. 
    Nech si mňa Lucifer, na vidle bere. 
    Dušu sem dal aj tak tobě, tož tu mi nesebere. 
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ADMIRÁL NELSON  
 ( Poutníci ) 
 
   Gmi     Dmi   G        F    B 
1.Udělej cokoli, co by zač stálo, 
Dmi C  B   Dmi           Gmi 
   třeba jen přistup blíž. 
                Dmi               G F  B  
   Rány už nebolí, jenže je to málo, 
            A             D 
   však ty mi rozumíš. 
 
                   Dmi C B      Dmi 
Ref.: To chce začít hned z jara, 
        Dmi C       B  Gmi  
         a vyhnout se chybě, 
           Dmi C     B   Dmi            C  B A  
         a ženskou, co stejně už nejsou. 
       Dmi  C     B   Dmi 
         Krásnou jak Sára, 
                C    B   Gmi 
        a mírnou jak hříbě, 
        Dmi C    B    Dmi    Cmi Dmi 
         a silnou jak admirál Nelson. 
         Gmi    Cmi Dmi  Gmi   Cmi Dmi    
         admirál Nelson, admirál Nelson, 
          Gmi   Cmi Dmi   
         admirál Nelson.  
 
2. Sedí a přemýšlí, dva klauni v baru, 
    už starší a strakatí. 
    Aby snad nepřišli, o tu svou káru, 
    s bílou opratí.  + Ref.: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
AGÁTA 
( Olympic ) 
   C                 Am7 
1.Na celý dům praskot a šum  
   F          D          G 
   zahlaholí, když všichni jdou spát. 
   C                       Am7 
   Do boudy vlez i hlídací pes,  
         F                     G           C 
   kdo v domě bydlí, nesmí se bát. 
 
        C               F        G                C 
Ref.: Straší teta Agáta, Agáta, teta Agáta, 
                           F            G                  C 
         Byla příliš bohatá a ke všem lakomá. 
         C               F         G               C 
         Řeknu tetě Agátě, Agátě, teta Agátě, 
                               F                    G              C 
         Nech už toho proklatě, kdo tohle trpět má. 
 
2.Pročpak tvůj duch splácí svůj dluh, 
   tím, že jak dřív jsi postrachem všech. 
   Měsíční svit ozářil byt 
   A mně se málem zatajil dech. + Ref.: 
 

    C                        Am 
3. Pročpak tvůj duch splácí svůj dluh, 
   F              D      G   
   tím, že jak dřív jsi postrachem všech. 
   C      Cdim  Am 
   Měsíční svit     ozářil byt 
      F                    G     C  
   A mně se málem zatajil dech. 
 
                         F      G              C 
Ref.: Naše teta Agáta, Agáta, teta Agáta, 
                              F            G                 C 
         Prosbou byla dojatá, že strašidel jsem syt. 

         C                 F       G             C 
         Náhle pryč je Agáta, Agáta, teta Agáta, 

                               F           G                    C 
         Zmizela snad za blata a v domě vládne klid. 
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AHOJ, JSEM RADEK 
( Buty ) 

 
      E    H      Cm             Fm             H   Fm H4sus 
1.Ahoj, jsem Radek a je mi dvacet sedm let, 
   H              Gm      Cm    Fm             H   
   vyšel jsem ze školy, potom z průmyslovky, 
   Gm               Cm                    Fm                H 
   nastoupil jsem do práce a potom jsem šel na vojnu. 
 

                         E         H          Cm 
2.Když jsem se vrátil, už jsem tušil, 
       Fm                            H4sus H  Fm  H4sus 
   že do práce půjdu jenom nakrátko. 
 
   H      Gm                         Cm    
3.Totiž na vojně jsem hodně přemýšlel  
     Fm                   H         Gm                    Cm    F  
   a na konci už jsem věděl, že hudba je moje poslání. 
               E            A/H  E   
   A vidí, tak ahoj, jsem Radek. 
 
AKORDY 
( Karel Plíhal ) 
 
   E                            A7maj 
1.Nejkrásnější akord bude A-maj, 
   E                                   C 
    prstíky se při něm nepolámaj 
 A            H7             Gmi7      Cm 
 Pomohl mi k pěkné holce s absolutním sluchem, 
 A               C         E                A7maj 
 Každej večer naplníme balón horkým vzduchem. 
 
  E . . . 
2.V stratosféře hrajeme si A-maj, 
   i když se nám naši známí chlámaj. 
Potom, když jsme samým štěstím opilí až na mol, 
   A               C                    E                 Am 
   Stačí místo A-maj jenom zahrát třeba A-moll. 
 
   E . . .                                   Am 
3.A-moll všechny city rázem zchladí, 
   dopadne na zem na pozadí. 
   Lehneme si do trávy a budem koukat vzhůru, 
   A                    C             E                A  
   Dokud nás čas nenaladí aspoň do A-duru. 
 
  A                                            A7maj 
4.Od A-dur je jenom kousek k A-maj, 

  F mi  
   proto všem těm, co se v lásce zklamaj: 

   A                H7              G mi7   C m 
   Vyždímejte kapesníky a nebuďte smutní, 
   A                  C                E                    A7maj 
   Každá holka pro někoho má sluch absolutní. 
 
   E . . .( stejné jako 1. sloka ) 
5.V každém zní, aniž to tuší, 
   zkusme tedy nebýt k sobě hluší. 
   Celej svět je jeden velkej koncert lidských duší, 
    Jenže jako A-maj nic tak srdce nerozbuší. 
 
  E                                         A7maj 
6.Pro ty, co to A-maj v lásce nemaj, 
  E                                            C7maj 
   moh bych zkusit zahrát třeba C-maj. 

  
 
 
ALBATROS  
( Brontosauři ) 
 
                Hm  
1. Totemy malovaný se sovími křídly 
                               E 
    a stopou z vlčích drápů, 
                 Hm  
    a křeslo pro šerifa, 
                      D  
    to pro jeho vážnost, 
                       A  
    když se zasedá. 
                Em 
    A hlína bez trávy a z blízký skály  
                                          Hm 
    kámen, co v kruhu oheň chrání. 
                    G  
    Lampičky na chatách, 
                             A  
    když prší a je ti smutno,  
                                  Hm  
    abys viděl, kam se dát.  
 
 
 
2. Všude dobří lidé žijí, ale na osadách                     
    dobro je jak zákon.  
    I když jako všechno  
    na hodnotách ztrácí, 
    i dobro odřenej má hřbet. 
    To jak se unavení lidé v pátek, 
    zpátky na osady vrací, 
    a ještě chvilku trvá, 
    než si zvyknout, 
    že vyměnili svět.     
 
 
 
3. A starý tepláky a konzervy a košile 
    a kytary a lásky, 
    a písničky, co  
    neztratily nikdy  
    moudrost ani klid. 
    Chraňte tu nádheru, vy romantičtí      
    blázni , už pro to věčný mládí, 
    ten, kdo si umí hrát, 
    ten stárnout nemá čas, 
    a kdo by nechtěl žít ? 
 
 2 x: Chraňte tu nádheru... 
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ALENKA V ŘÍŠI DIVŮ 
 
   A   
1.Telegram s adresou zpět, 
   D                                           E       A  
   píšu v něm pět vlídných vět jedné dívce. 
   A                             
   Kdopak ví, kam jej zítra pošta doručí, 
   D  
   kolik náhod mu poručí. 
   E 
   Chtěl bych jen vidět tvář, 
                    A 
   Oči, které budou jej číst. 
   
        A 
Ref.:Šel bych cestou prašnou, co nikdo nezměří, 
       D  
       Sám jedenkrát bych s plnou brašnou cinknul u dveří. 
               E                                                     A 
      Bude v očích mít úžas, jak Alenka v říši divů. 
        
      I když dá mi košem, až řádky bude číst, 
      D 
      Já chtěl bych být tím listonošem, neboť jsem si jist, 
               E                                                     A    
      Bude v očích mít úžas, jak Alenka v říši divů. 
 
2.Já nechal všechna okna dokořán 
   a díval se na svět ze všech stran, jak se koulí, 
   celý den přemítám o dívce neznámé, 
   proč už dávno neznámé, 
   snad dostne ráno  
   toto poselství mé.        + Ref.: 
 
3.Odmítli můj telegram,  
   řekli, poslat jej není kam, adresa schází, 
   celý den přemítám o dívce neznám, 
   proč už se dávno neznáme, 
   snad adresu najde poselství.      + Ref.: 
 
 
ALJAŠKA 
 
   D                         G      D 
1.Až jaro na Aljašku zavítá k nám, 
                              G           Hm 
   hromadu zlata já na zimu mám, 
   D                           G            D 
   šampaňský víno si do srubu dám, 
                                G        D   
   až jaro na Aljašku zavítá k nám. 
 
2.S dívenkou krásnou já budu tam žít, 
   na jihu čeká a chci si ji vzít, 
   mosaznou postel jí do srubu dám, 
   až jaro na Aljašku zavítá k nám. 
 
3.Z těch velkejch plánů mi nezbylo nic, 
   já dva roky čekal a chtěl jsem snad víc. 
   Teď už je vdaná a co z toho mám, 
    že jaro na Aljašku zavítá k nám. 
 
4.A hlavu snad věšet, tak nedá se žít, 
   šampňský víno tu dál budu pít, 
   s partnery svými tu zůstanu dál, 
   až jaro na Aljašku zavítá k nám. 

ALKOHOL 
 
 
Rec.: Přivedli kluka, 
          totálně ožralýho na záchytku, 
       posadili ho na pryčnu a ptali se ho 
      Jseš tak mladej a už tolik chlastáš,  
       Čím to je, a on jim povídá: 
 
 
 
    C          Am  F               G7  
1. Já mám bol a ten bol mě bolí, 
    C   AmF                    G7       
    alkohol všechny rány zhojí,  
    C           Am     F    C 
    kdybych já měl alkohol,  
    F                   G7    C     
    ožral bych se až na mol. 
 
 
2.Měl jsem milou,neměla mě ráda, 
   měl jsem jinou, měla kamaráda… 
 
 
3.Láska je pití, cigareta bílá, 
   když se dokouří, zapálí se jiná…. 
 
 
4. S ženou mou už dávno chodí jiný, 
     alkohol, ten je tím vším vinný,      
     kdybych já měl alkohol…. 
 
 
5. Pivo, víno, slivovice bílá, 
     whisky, gin, to je moje milá… 
 
 
6. Na prahu svýho domu sedím, 
    na prázdnou flašku rumu hledím… 
 
 
7. Sedím sám a přemýšlím si líně, 
    sedím sám a kytaru mám v klíně, 
    ženský jsou jen potvory, 
    pryč před nima za hory. 
 
 
8. Ženský jsou jen z kůže a masa, 
    ať je to jakakoliv rasa, 
    nejdřív s tebou pohrdá, 
    pak tě k smrti utýrá. 
 
 
9. Až zemřu, tak rakev dejte bohům, 
    kosti mé však dejte alkoholu, 
    kdybych já měl myslivce, 
    ožral bych se velice. 
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ALL MY LOVING 
( Beatles ) 

 
  C                    Dm                      G 
1.Close all your eyes and I’ll kiss you,  
       C                Am 
   tomorrow I’ll miss you. 
     F                                      G  
  Remember I’ll always be a true. 
                 Dm           G                     C                Am  
 And then while I’m away, I’ll write home every day, 
              F                 G            C    
 and  I’ll send all my loving to you. 
 
2.I’ll pretend that I’m kissing 
   the lips time I’m missing 
   and hope that my dreams will come a true. 
   And then while I’m away, I’ll write home every day, 
   and I’ll send all my loving to you. 
 
        C         Am                    C            
Ref.:All my loving, I’ll send to you. 
                 Am                              C  
       all my loving, darling, I’ll be true. 
 
3.=1. 
 
Ref.: All my loving...        ..be true. 
         all my loving, all my loving, 
         all my loving, I will send to you. 
 
 
AMAZONKA 
( Kučera, Lenk ) 

 
   G                                                         Hm H7 Am 
1.Byly krásný naše plány, byla jsi můj celej svět, 
            Am7              G      Am    Am7               D7 
   čas je vzal a nechal rány, starší jsme jen o pár let. 
 
2.Tenkrát byly děti malý, ale život utíká, 
   už na táto slyší jinej, i když si tak neříká. 
 
                                   G       E          E7                  Am             
Ref.:Nebe modrý zrcadlí se, v řece, která všechno ví, 
                   Am               G      Am   Am7      D7 
       stejnou barvu, jakou měly tvoje oči džínový. 
 
3.Kluci tenkrát, co tě znal, všude, kde jsem s tebou byl, 
   Amazonka říkávali a já hrdě přisvědčil. 
 
4.Tvoje strach, že ti mládí pod rukama utíká, 
   vedly k tomu, že ti nikdo Amazonka neříká. 
 
5.Zlatý kráse cingrlátek, jak sis časem myslela, 
   vadil možná trempskej šátek, nosit dál’s ho nechtěla. 
 
Ref.: Nebe modrý... 
 
6.Teď jsi víla z paneláku, samá dečka samej krám, 
   já si přál jen abys byla /: pořád stejná přísahám :/ 

 
 
 
AMERIKA 
( z muzikálu West side story ) 
 
   C                         F 
1.Nejlepší zem je Amerika! 
   C                          G  
   Dolary všem dá Amerika! 
   Es                                 Bb 
   Pro všechny dost má Amerika, 
   As                     C 
   příležitost je tu veliká! 
 
   C  
   Zdá se mi o městě San Juan. 
                                 G7   
   Ve snu i vagabund je pán! 
 
    Sto květů vidět je tam kvést. 
    Dm                          G7    
    Sto flinků pod nohy se plést!   
 
2.Nejlepší vůz je amerika, 
   nejlepší vkus má Amerika. 
   Amerika je zem veliká,  
   Amerika je Amerika! 
 
   Packarda mít v městě San Juan! 
   Nebyl by špatnej, ten tvůj plán! 
   Svez by se bratranec i strýc. 
   Už jich máš určitě zas víc! 
 
3.Bohatej stát je Amerika, 
   tam odevšad chudej utíká. 
   Někdo nerad na ni přivyká, 
   Amerika je Amerika! 
 
   Až jednou zas budu v San Juan! 
   Svede tě kdejakej donchuán! 
   Navštívím, kdekoho jen znám. 
   A oni ujedou sem k nám! 
 
4.Nadevšecko je Amerika! 
   I to děcko, které od mlíka 
   si odvyká, ze sna vzlyká: 
   Amerika je Amerika! 

23 A  



OSTATNÍ  PÍSNĚ 

 

24 / 287 

AMNESTIE 
( Karel Plíhal ) 
 
  C          Am    G     
1.Vnikl mi do bytu orangutan,  
  C             Am       G    
   ukrad mi vařič na propanbutan. 
  Gm6     Gdim           Dm     Fm 
   Čeho se člověk dnes nedožije, 
  C7maj      F7maj C7maj F7maj   
   V ZOO je od rána amnestie. 
 

2.Koukám, jak v prádelním koši lama, 
   probírá se mýma košilama. 
   Na WC mýval si pracky myje, 
   V ZOO je.. 
 
3.V kuchyni huláká chameleon, 
   že kávu pro všechny namele on. 
   Tapíři ničí tapiserie, 
   V ZOO je.. 
 
4.Je celkem zbytečné zamykat se, 
   když letí sem zubr, jak kamikadze. 
   Tohohle zas někdo zneužije, 
   V ZOO je.. 
 
5.Piraně ve vaně z tety Majky, 
   robiá si narychlo piraňajky. 
   Budou z ní rodinné relikvie, 
   V ZOO je.. 
 
6.S panterem v zádech a v ostrým sprintu, 
   nějak jsem zapomněl na pointu. 
   Abych vás nezklamal, tak tady je: 
    V ZOO JE OD RÁNA AMNESTIE. 
 
AND I LOVE HER 
( Beatles ) 
 
   Fm        Cm           Fm         Cm  
1.I gave her all my love that`s all I do 
   Fm          Cm             A                      H             E    
   And if you saw my love you`d love her too I love her. 
 
2.She gives me everything and tenderly,  
   the kiss my lover brings she brings to me and I love her. 
 
        Cm         H     Cm            Gm   
Ref.:A love like ours could never die,  
        Cm       Gm           H  
        as long as I have you near me. 
 
3.Bright are the stars that shine, dark is the sky,         E 
   I know this love of mine will never die and love her. 

ANDĚL 
( Karel Kryl ) 

 
   C              Am                C               G7                  C 
1.Z rozmlácenýho kostela, v krabičce s kusem mýdla, 
  C          Am                   C         G7          C   
   přinesl jsem mi anděla, polámali mu křídla. 
   C           Am                  C                G7           C   
   Díval se na mě oddaně, já měl jsem trochu trému, 
   C            Am                       C            G7      C  
   tak vtiskl jsem mu do dlaně lahvičku od parfému. 
 
        C           Am                  C                   G7   
Ref.: A proto prosím věř mi, chtěl jsem ho žádat, 
        C         Am              C          G7C  
        aby mi mezi dveřmi pomohl hádat, 
       C         Am   G7  C              Am   G7      C  
       co mě čeká a nemine, co mě čeká a nemine. 
 
2.Pak hlídali jsme oblohu, pozorujíce ptáky, 
   debatujíce o bohu a hraní na vojáky. 
   Do tváře jsem mu neviděl, pokoušel se ji schovat, 
   to asi ptákům záviděl, že mohou poletovat. 
 
3.Když novinky mi sděloval u okna do ložnice, 
   já křídla jsem mu ukoval z mosazný nábojnice. 
   A tak jsem pozbyl anděla, on oknem uletěl mi. 
   Však přítel prý mi udělá novýho z mojí helmy. 
 
 ANDĚL 
( Olympic ) 

 
                                                 D G EmG Em 
Ref.:Vlak je prázdný pouze anděl a já. 
 
   G    H                      Em        C         G  
1.Zdá se nám, že vlak stojí, krajina ubíhá. 
   Em  H                Em         C               G 
   My vídáme svět dvojí, pravý se nehýbá. 
   Am                   C                     G   Em 
   Já vidím dívku, jež si mě nevšímá, 
   Am                         C                     H   EmHEmH  
   Má ladnou křivku a světlo v očích má. 
 
         Em      D           G        C         H   D 
Ref.: Vlak je prázdný pouze anděl a já. 
 
2.Pak dívku potkám náhle na malém nádraží, 
   vlak zahvízdá tak táhle, až mě to zaráží. 
   Tu dívku potkám jen jednou jedenkrát. 
   Má ladnou křivku a světlo v očích má. 
 
Ref.: Vlak je… 
 
3.Na nočním nebi dvě noční hvězdy jsou. 
   To kleště boží lístek tmy procviknou. + Ref.: 
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ANDROVERDA 
 
   Am              Dm        Am Dm         G          C 
1.Androverda, gemos gáne, ma pirani šukarnane, 
  Dm                        E 
  hoj pava prečinava hop, hop, hop, 
                                   Am 
  ma pirani šukarnane hop, hop, hop. 
 
2.Androverda, gémos gáne, ma pirani šukarnane. 
   Hoj pava prečinava hop, hop, hop, 
   ma pirani šukarnane hop, hop, hop. 
                                           1.E 2.Am  
  /: je paštuke,je pašmanke hop, hop, hop :/ 
 
*další cikánské písně: strana 
 
 
ANTITRENKOVÁ  
( Bokomara ) 
 
   D                              A7 
1.Včera sem posluchal na desce Dobeša 
                                                     D   
    braly mě mory, hned vám řeknu proč. 
                                   A7 
    Dost divno bylo mi, hruza mě obešla, 
                                                       D  
    jako když v dřevě se zavrti červotoč. 
 
2. Zpival tam o trenkách nepěknu baladu 
    že pry su trenyrky z gati to nejlepši. 
  Tož to se usměju, jak chachar na mladu 
  nic mě to nestoji - myslim si ale svy. 
     G                         D    
R.: Dobešu, Dobešu, kaj si dal pokoru, 
E                               A7   
 všichni tě viděli, tuž nech tě vezme ďas    
 D                        A7  
 Obalku tlustu jak hranični zavoru, 
                                                 D  
 strkal ti do kapsy Blažek a Adidas. 
 G      E         D             
 Co sa dalo robiť cha chá. 
 
3. V trenyrkach chacharem, 
                  - zkus La Manche přeplavať, 
Venclovsky prubnul to a nic se něchlubi 
       dřiv nežli udělal tři tempa doprava, 
        už je měl u kolen a faral do hlubin.     
  
4. Představ si Jarmilu, jak oči zasněne, 
 s usměvem přiblblym spomina na synka 
 Tož to by musela mit je snad skleněne, 
 aby se usmala na chlopa v trenyrkach. 
 
R.: Řek by ti Vaclav Klaus 
                                  - pořiď si šupleru, 
   všecko si spočitaj a trenky dobře změř 
Pak ich pul odstřihni, odevzdaj do zběru 
ze zbytku na troje slipy hned dostaneš. 
 
6. Dobešu nedělej - porno si sledoval, 
    lezly ti oči ven jak červi z perniku 
    všecko sme viděli  
                       - zblizka aj ze všech stran  
   viděli si trenky tam? Ja ani z rychliku! 

 
7. Na zavěr chcu ti řict:  
                               - když si tu hostoval, 
  tuž sem tě pozval k nam, nedělam vtipy 
  mam važnu obavu, kdyžs u nas nocoval 
  neměl si náhodú pod trenkama slipy ?! 
 
 
ARANKA UMÍ „ HULA HOP „ 
 ( Hlas ) 
 
    Hm                            G    F 
1. Barevnej šátek do vlasů a jdem, 
        Hm                            G      F  
    na zádech černejch Pegasů se svedem 
    Hm                            G 
    tohle je vůbec dobrej kraj,  
                                                         Hm 
                                - kde ti všechno daj  
                           A         Hm  
     a nejjemnější z vín tu znaj. 
 
2. Ulicí proběh žlutej pes a volá 
    rej čarodějnic ještě dnes hej hola 
    na hlavu černej klobouk dej, 
                            - v tom stavu nejsi zlej 
    a oči kryje stín. 
 
         D                          G 
Ref.: Aranka umí „ hula hop „ tydytyty 
         D                          G   
         až pánbůh tiše úpí stop tydytyty 
         D                                      C   
          občas se ve tmě blejskne nůž 
                             Hm   
          i ty ho pilně bruš 
                            A        Hm    
          a srdce otvírej, co s tím. 
           
3.Potáhnem na španělskou zem kde leží? 
   tam všechno víno vypijem, jsme svěží 
   prej je tam vůbec dobrej kraj, 
                                - kde ti všechno daj 
   a ženský divoký. 
 
2 x Ref.: Aranka umí hula hop tydytyty 
              až pánbůh tiše úpí stop tydytyty 
          Aranka zpívá svoje blues tydytyty 
               občas se ve tmě blejskne nůž 
               i ty ho pilně bruš  
               a dobře vybírej, kam s ním. 
 
                A             D                            
                Hej, kam s ním? 
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ÁRIE MĚSÍCI  
 ( Šlitr, Suchý )  
 
         C  
    Plavu si, ani nevím jak, 
                                   G7 
    vždyť nemám, prsa nemám znak. 
                                          CAm Dm G7 
    Mám jen hlavu plnou ideálů. 
        C 
    A mám rád vodu zelenou, 
                       G7 
    a pletu si ji s ozvěnou, 
                                          C   C7      
    narážejí obě  na stejnou skálu. 
    F               C      G7      C   
    Mám vodu rád, a proto si, 
    G7      C      G7    C          
    na její chlad tu zvykám, 
    F           C          G7      C  
    hraju si s kapry a s lososy, 
      D7      G7  
    a tykám štikám. 
     C 
    Řekni štiko modrošedá, 
                              G7 
    proč voda mi pokoj nedá, 
       C              G7 
    a proč mě láká ? 
            C   
    Proč šťasten jsem když do ucha, 
                               G7 
    mi chladná voda šplouchá, 
                   C         G7       C      
    a cáká, a cáká, a cáká, a cáká.      
 
 
ARIZONA  
 
    A 
1. Jel jsem jednou starým Kolorádem, 
                                              E7 
    uslyšel jsem výkřik vzdálený, 
 A                    A7        D             Dm 
  jel jsem podle hlasu a k mému úžasu 
 A                    E7               A 
 ležel tam muž k zemi skolený. 
 
     A 
R: Ruty šuty Arizona, Texas Karamba 
                                 E7 
    Ruty šuty Arizona má, 
  A                    A7       D              Dm 
  Jel jsem podle hlasu a k mému úžasu 
 A                     E7                 A 
  Ležel tam muž k zemi skolený. 
 
2. Obrátím ho k sobě obličejem, 
    poznal jsem v něm svého dvojníka, 
    jeho tělo bylo probodáno noži, 
    teplá krev mu z rány vytéká.  + R 
 
3.Pravil ke mně hlasem zmírajícím, 
   „ Příteli můj drahý, jediný, 
      byla to jen léčka, já to nevěděl, 
      jako starej vůl jsem naletěl. „ +R 

AUTA  
 (Svěrák, Uhlíř) 
 
 
    D 
1. Jede, jede ford a v něm sedí lord, 
    D 
    vedle něho lordka,stará jak ta fordka 
    D 
    Jede, jede mazda, řídí jí pan Brázda,  
    D 
    vzadu má dvě sedátka, 
    D  
    na nich malá Brázďátka. 
 
 
         Em 
Ref.: Chodníky prořídly, 
         Em 
         všichni jedou vozidly, 
         A 
         chodníky prořídly, 
         A 
         všichni jedou vozidly.  
         D  
         U devíti křížů  
         Am               G     
         uhasíme žížu a jede se dál, 
         D 
         potom na Rohlence  
         Am                   G     
         sníme utopence a jede se dál 
         A 
         a jede se dál. 
 
 
 
2. Jede, jede tatra po které se pátrá, 
    zlodějové mají spěch, nechtějí spát             
    na Borech. Jede, jede praga a v ní         
    baba jaga, Baba nemá řidičák, 
    tak to řídí dědek Jag         
Ref.: Chodníky…      
 
 
 
3. Jede mitschubischi,veze čtyři myši 
    myši mají sjezd,začíná to v šest. 
    Jede felicie podél řeky Dyje,  
    Je to metalíza a v ní teta Líza.  
 
Ref.: Chodníky... 
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AUTOBUSY PŘIJÍŽDĚJÍ 
( Spirituál ) 
 
     C 
1.  Autobusy přijíždějí, 
                               G 
     autobusy přijíždějí, 
     C 
     možná, že už zítra, 
     Emi              Ami 
     možná, že už zítra,, 
     F              C    G7C 
     pojedeme za nadějí. 
 
2. /: Známe zemi vyvolenou :/ 
    /: do vysněné brány :/ 
       nevejdeme po kolenou. 
 
3. /: Pojedeme staří mladí :/ 
    /: že tu zůstat nechcem :/ 
       našim pánům nejvíc vadí. 
 
4. /: Policajti s tváří bledou :/ 
    /: marně do nás buší :/ 
       stejně s námi nepojedou. 
 
5. /: Pod jednou či pod obojí :/ 
    /: spojme svoje srdce:/ 
        svoboda, ta za to stojí. 
6. /: Povedeme život nový :/ 
    /: nepobrali všechny :/ 
        snad se vozy vrátí, kdo ví ? 
 
 
AŽ SE K NÁM PRÁVO VRÁTÍ   
  ( Spirituál )  
 
             Dmi  
1. Chci sluncem být a ne planetou, 
     A7                        Dmi  
     až se k nám právo vrátí. 
     
    Chci setřást bázeň staletou, 
      A7                        Dmi 
     až se k nám právo vrátí. 
    
            Dmi                     C       F   
Ref.: /: Já čekám dál, já čekám dál, 
            B             A 
            já čekám dál,           
          A7                   1. Dmi Gmi A  
          až se k nám právo vrátí :/ 2. Dmi 
 
2.Kam chci tam půjdu, co chci budu jíst. 
   až se k nám... 
   a na co mám chuť, to budu číst... 
   Už nechci kývat, chci svůj názor mít... 
   já chci svůj život jako člověk žít...+ R 
 
3. Chci klidně chodit spát, 
               -a beze strachu vstávat, až se .. 
    své děti po svém vychovávat.... 
    Už se těším, až se narovnám.... 
    své věci rozhodnu si sám..... + Ref.:.. 

AŽ TO SE MNOU SEKNE 
( J. Nohavica ) 
 
        Dm                A7                    Dm   
1.Až obuju si rano černe papirové boty, 
         F                          C7                      F   
   až i moje stara pochopi, že nejdu do roboty. 
         B6   
   Až vyjde dluhy pruvod smutečnich hostu  
       Dm       
   na Slezsku Ostravu od Sikorova mostu  
                                               A7        
                                              -až to se mnu sekne,  
                 Dm     B6                  Dm  
   To bude pěkne, pěkne, fajne a pěkne, 
   A7                                  Dm   A7Dm   
   až to se mnu definitivně sekne. 
 
2.Aby všeckym bylo jasne, že mě lidi měli radi, 
   ať je gulaš silny baby smutne muzika ať ladi, 
   bo jak sem nesnašel šlendryjan ve vyrobě, 
   nebudu ho trpět ani co jsem v hrobě. 
   To bude pěkne, pěkne… 
 
3.S některym to seka, že až nevíš, co se robi,  
   jestli pomohla by deka nebo teplo mlade roby, 
   kdybych si moh vybrat chtěl bych hned a honem, 
   ať to se mnu šlehne tajak se starym Magdonem. 
   To bude pěkne…    
    
4.Jedine, co nevim, esli Startku nebo Spartu 
   bo bych tam nahoře v nebi nerad trhal partu. 
   Na každy pad sebu beru bandasku s rumem, 
   bo rum nemuže uškodit, když pije se s rozumem. 
   To bude pěkne… 
 
5.Já vím, že, Bože, nejsi, ale kdybys třeba byl,  
   tak hoď mě na cimru, kde leží stary Lojza Miltag 
   s Lojzou chodili jsme do Orlové na zakladní školu, 
   farali jsme dolu, tak už doklepem to spolu. 
   Až to se mnu sekne, pěkně, to bude pěkne, 
   až to se mnu definitivně sekne. 
 
6.Až obuju si rano černe papierove boty, 
   až i moje stara pochopi, že nejdu do roboty, 
   kdybych co chtěl dělal všechno malo platne, 
   mohlo by to byt horši, nebylo to špatne,  
                                                          -až to se mnu sekne, 
   Kdybych co chtěl dělal všechno malo platne, 
   mohlo to byt horší, nebylo to špatne, 
  A7                     B           B         
Dm/Dm/A7/A7/Dm/Dm 
  až to se mnu… ná na na ná 
na…B/B/Dm/Dm/A7/A7/Dm   
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AŽ USLYŠÍM HVÍZDÁNÍ  
( Poutníci ) 
 
 orig. v Gmi ( kapo 3 )    
   
       Emi 
1.A: Pověz mi můj příteli,  
            D 
       co uděláš, když rozdělí tě, 
       C           D     Ami                  Hmi 
       s někým jeho smích jak žhavý klín. 
       Emi  
       On si myslí jak se zdá, 
            D 
       že postačí  když zahvízdá hned, 
       C       D            Ami        Hmi    
       něhou změkneš jako parafín. 
 
            G               C  G  D  
Ref.:B:Až uslyším hvízdání,  
            C             F   C   G  
           až uslyším hvízdání, 
            G             C  G  D  
           až uslyším hvízdání, 
           Ami 
           ukryji své zklamání , 
              G                                     D 
         za nekonečnou hrou a mlhou ranní. 
        Ami 
        Ukryji své zklamání, 
             G                              D 
        za rozzářenou tvář a pousmání. 
        Ami 
        Ukryji své zklamání  
       G                                         D   Emi  
     a vezmu jeho hlavu do svých dlaní. 
 
2.A:A pověz mi jak lámeš kříž, 
       co uděláš když nevěříš, 
       že kroužkovaní ptáci zpívají. 
       Oni hvízdají jen z pýchy řvou, 
       že létat mohou nad tebou, 
       a na zemi ti z ruky zobají. 
 
Ref.:B:Až uslyším....     ...a poumání, 
           Ukryji své zklamání,  
    a narovnám jim křídla když se zraní. 
  
3.B:Poslyš když mi nevěříš, 
       ty také chceš jít pořád výš, 
       a slunce je tak zlaté až se vlní. 
       Pak se můžeš když chceš výš, 
       spálit víc než pochopíš, 
       a budeš rád když nenajdeš jen trní. 
    
Ref.:A:Až uslyším...       ...a pousmání, 
            Ukryji své zklamání, 
       a vezmu jeho hlavu do svých dlaní. 

 AŽ ZTICHNOU BÍLÉ SKÁLY 
 
 
  Dm                                   Gm   Dm 
1.Děvčátko vím, že je dnes loučení, 
              A7                       Dm  
   do ráje krás soumrak už padá. 
  Dm                                           Gm 
  Zklamán a sám v osady klín se vrátím, 
  Gm           Dm     A                     A7   D   
  dám v zapomnění snění večerům stříbrným. 
 
 
 
        D                   DbG  D                    A7     
Ref.:Až ztichnou bílé skály nad velkou peřejí, 
                          D       A7              D 
        den zhasne tmou, den zhasne tmou. 
        D                          DbGD 
        Tam, kde jsme spolu stáli,  
                        A7                        D   GD   
        tam srdce zaletí se vzpomínkou. 
        D7                 G                   D 
        Snad pro sny spálené oči se zarosí, 
                    E7                       A7 
        o štěstí vzdálené si zaprosí. 
                           DdbG    D                          A7 
        Až ztichnou bílé skály, ty budeš někde v dáli, 
                       D     GD 
        už dávno spát. 
 
 
 
2.Nesmíme znát, co život nám chtěl dát. 
   Nesmíme mít, co duše pojí. 
   Snad zůstanou nám v srdci míst bílá, 
   ta duši chudou budou v osadě dále hrát.   
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BABIČKA MAJKA 
( Bokomara ) 

 
 
       C 
1.Je neděle a na chodbách to voní 
                F                         C      F 
   rajsky a svíčkově, a taky zelím, 
                C      
   výfuky přehluší zvon, který z dálky zvoní, 
              F                       C     F 
   vaří se oběd, no a to je celý. 
 
 
                      Am                                  D 
Ref.:Internát, život, penzión – tři body paraboly, 
                      Am                                           D  
        Už sedm let tu není on, a klouby věčně bolí, 
                           Dm7                    F 
        Manželství, pohřeb, samota a třetí dveře zprava, 
                      Dm7                                         G 
        Život se pěkně zamotá, to se tak někdy stává. 
 
 
2.Je neděle a babička dnes vaří 
   rajsky a svíčkově, a taky z nudy, 
   rádia vyhrávaj a dechovkám se daří, 
   patnáctkrát trubka, no a jednou dudy. 
 
 
Ref.:Babička Majka jediná si brouká svoje “dža-da-da”, 
        Jó, tenkrát život začínal, jó, tenkrát byla mladá, 
      Trochu se zhoupne v kolenou, zkusí si tři-čtyři kroky, 
      Vzpomínky, ty jí nevezmou ti, co jí vzali roky,  
                                                                    -jó, vzali roky. 
 
 
3.Je neděle a babičky se sluní 
    rajsky a svíčkově a hrozně křehce, 
    z třiceti pokojů dál česká duchna duní, 
    babička Majka, ta ji slyšet nechce.  
 
 
Ref.:Odlišný měla názory, a to je velká vina, 
        Tak ji vyšoupli ze školy, strčili do kravína, 
        Při každým slavným výročí dechovku do ní cpali, 
       Snila, že se to otočí, nikdy ji nedostali, hm, nedostali.  
 
 
4.Je neděle a babičky se mají 
   rajsky a svíčkově, budiž jim přáno, 
   hvězdnej prach dosedá do vlasů krásné Máji 
   a sám Count Basie vjíždí  
                                      C                F                    C  
                             -slavobránu, slavobránou, slavobránou.   
 

BAHAMY 
( Miro Žbirka ) 
 
   C     Am Em              F              G             
1.Bahamy, krásná pláž, bezvadný klobúk máš, 
   C  Am Em             F                G     
   ustatý z promenád pod palmy sadám rád, 
   F             G               C 
   zaplatím whisky ľad. 
 
        F          C      Dm7   C        
Ref.:Známy párik z jú es ej (USA), 
        F        C     Dm7G     
        tiež tu trávi  holiday. 
 
2.Bahamy, krásna pláž, bezvadný účes máš, 
   kožený nábytok v hoteli nabitom  
   perfektný zážitok.   + R 
 
3.solo na sloku  + R 
 
4.Bahamy, krásna pláž, bezvadný klobúk máš… 
        ..dohra instrument 6x sloka 
 
 
BAILEYS 
( Nedvědi ) 
 
   A                  D6               
1.Půlnoční čas na bubny hrál, 
  E7                          A  
   bála ses, jak padal déšť, 
   H7                                        E 
   kytky vlály v proudu kapek za oknem, 
   H7                                      E7                    A 
   zkoušeli jsme jarní bouřku rukou ven, jak svítí. 
  
2.Půlnoční čas na city hrál, 
   samas dala ruku blíž, 
   možná, že tě ke mně přived jenom strach, 
   nebo Baileys na kuráž tvou vůni splách, pak díky pití. 
 
                        E   
Ref.:Pak jsem, když uhodil blesk, 
 
        lesk kůže tvý jsem zahlíd, 
                                                    E7  
        měl jsem najednou jak dítě strach, 
                    A             
        tak jak anděl jsi tam stála, 
        E                              
        hřála v ruce sklínku, 
                                             E7 
        spravedlnost s miskou vah. 
 
3.Chyběl list a jak náhodou 
   pohasla i jarní noc, 
   oplakaná štěstím k ránu zvalas mě dál, 
   já pozvání jsem přijal, lásko, já si tě vzal,tak jak blázen. 
 
Ref.:Pak jsem… 
 
4.=2.        + 2x Ref.:Pak jsem… 
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BÁJEČNÁ ŽENSKÁ 
( M. Tučný, Z. Rytíř ) 
 
 
               E                                                                  A 
1.Tenhle příběh je pravda, ať visím, jestli vám budu lhát, 
               H7                                                                   E   
   já jsem potkal jednu dívkua do dnešního dne ji mám rád 
                                                                                   A 
   Nikdy neměla zlost, když jsem hluboko do kapsy měl, 
                H7                                                                   E 
 vždycky měla pochopení a já se s ní nikdy hádat nemusel 
       
 
 
                     E                           E7                     A   
Ref.:Když si báječnou ženskou vezme báječnej chlap, 
                   H7                                                             E 
      tak mají báječnej život plnej báječnejch dní bez útrap. 
                                        E7                                      A 
  Celej den jen tak sedí a popíjejí Cha-teau-Neuf-du Pape, 
                  H7                                                   E  
      když si báječnou ženskou vezme báječnej chlap. 
 
 
 
2.Nikdy jsem neslyšel: „Kam jdeš, kdy přijdeš  
                                                                    -a kde jsi byl?“ 
   a já nikdy nezapomněl, abych svoje sliby vyplnil. 
A když vzpomínala, tak jen na to hezký, co nám život dal 
   nedala mi příležitost, na co bych si taky stěžoval.  + R 
 
 
 
3.Tenhle příběh je pravda a sním svůj klobouk,  
                                                           -jestli jsem vám lhal, 
    že jsem potkal jednu dívku a tu dívku jsem si  
                                                                      -za ženu vzal. 
    Zní to jak pohádka z oříšku Královny Mab, 
    že si báječnou ženskou vzal jeden báječnej chlap+2x R 

BÁL V LAPÁKU 
( W.+M.Ryvola ) 

 
          C                               F                 C   
1.Hej, řekni nám mládenče, odkud jsem jdeš, 
                                       D7          G7 
   proč smutný máš oči a jak tráva schneš. 
                                    Bb          Ab7        G7 
   Vždyť ty sem k nám patříš jak žádnej jinej, 
          C                              G7        C    
   jsou nás tu tři stovky, každej nevinnej. 
 
              F                       C   
Ref.:Jó /: vzala to voda a život jde dál, 
      G7                             C            C7   (C) 
       dneska maj muklové v lapáku bál :/ 
 
2.Já do Friska loni jsem  hytlákem jel, 
   a na střeše hezoučkej flíček jsem měl. 
   Ten bachař, co přišel, moc vošklivě řval, 
   tak ducnul sem do něj a čert si ho vzal.  + R 
 
3.Já dostal sem žízeň a whisky chtěl pít 
   a splet jsem si cestu a do banky vlít.  
   Leč v sejfu sem nenašel kořalky hlt, 
   chudáček pokladník měl z toho smrt.  + R 
 
4.Já od mládí jsem už zapomnětlivej, 
   poslyšte mládenci příběh tklivej. 
   Jak jsem měl posledně ošklivej pech, 
   když jsem mu zapomněl kudlu v zádech.   + R 
 
5.Jó, láska je mládenci moc hezká věc, 
   jen jeden kejvne a hned spadne klec. 
   Milovali jsme se pěknejch pár let, 
   pak jsem ji nasypal do kafe jed.  + R 
 
6.Já Farao jednou jsem v saloonu hrál 
   a byl jsem dost špatnej, ten chlap se mi smál. 
   To neměl dělat, měl mizernej den 
    von zostal tam ležet a já přišel sem.  + R 
 
7.Já věře mi nebo ne jsem nevinnej, 
   za všechno může můj ksicht zločinnej. 
   Že kradu prej koně, to bídná je lež, 
   když běžet chceš se mnou, tak koníčku běž.  + R 
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BALADA O MARII 
( Bokomara ) 

 
 
   Em     D            Em 
1.Marie s Lucií a Janem, 
                D     G        A 
   máma a děti, žádnej chlap, 
   Em      D                    Em  
   lavička v stínu pod kaštanem 
                D         Hm    Em G D/F Em  
   a tranzistorák – starej křáp. 
 
 
2.Marie s Lucií a Janem, 
   už měli dost těch jeho piv, 
   navěky sami nezůstanem, 
   a tři – to už je kolektiv. 
 
 
        G       D            Am 
Ref.:Marie s Lucií a Janem, 
        G        D      AmEm 
        Neodeslaný inzerát, 
        G              D                 Am Am7 
        A v křesle stářím ošoupaném 
        C      D     Hm    Em   
        U televize večer spát. 
 
3.Marie s Lucií a Janem, 
   melta je mlékem šedivá,  
   tři ptáci krouží chladným ránem, 
   a žádný z nich si nezpívá. 
 
4.Marie s Lucií a Janem, 
   jak z pláten vlámských malířů, 
   o hladu čteš si nepoznaném 
   z očí těch prázdnejch talířů. 
 
Ref.:Marie a její dvě děti, 
        Chleba se člověk nenají, 
        Čas vleče se a život letí, 
        A ti tři ještě hledají. 
 
 
BALADA O VĚČNÉ LÁSCE   
( Klíč )                                   
                                                                             
     Hmi                 A     Hmi                                  
1.  Byl jest sličný rytíř z cínu  
                                   A       Hmi             
     či snad lancknecht, mušketýr      
                          A    Hmi       
     na poličce v polostínu, 
                          A     Hmi               
     Barevný měl štít i knír 
                 A                   D      
     Nad hlavou meč nehýbá se 
              F#              Hmi   
     Není slyšet bitvy řev 
                A                D 
     Tak tu stojí v plné kráse                   
                  F#7                      Hm A Hm       
     Chce bít tvůj - a chce prolít krev. 
  

        Emi  D     Emi               
Ref.: A co růže, která vadne, 
                      G     D    Emi 
         v čínské váze opodál? 
              G      D           Emi           
        Za okny už podzim chřadne,   
                          D      Emi 
        ona na truc voní dál.  
                 D               G       
        Kolik plátků ještě zbývá?  
                H                  Emi 
        Zrcadlo má matný jas,  
                D              G  
       Na sebe se růže dívá,  
                H                            Em D Em 
  chce být tvá - a chce přelstít čas. 
 
Ref.: A ta růže, co se tváří,  
         že se jí čas netýká, 
        přes den pyšně vůkol září, 
         v noci tajně naříká. 
        Okamžik se nedá vrátit, 
        marně čekáš na zázrak 
        Nechceš-li mou lásku ztratit,  
        neříkej: ještě ne, až pak. 
     
2. A ten rytíř, co se věčně  
    chystá ztéci lásky věž , 
    Na poličce nekonečně  
    vymlouvá se, je to lež. 
    Ten, kdo váhá, nese vinu, 
     buďto útok - nebo krach, 
     Ty jsi jak ten rytíř z cínu, 
    cit je cit - ale strach je strach.                      
       
Ref.: A tak v prvním chvatu mládí  
         ležíš lásce u nohou    
         Koho kdo tu vlastně svádí  
         slova nic už  nezmohou. 
        Jí je mdlo a dech se tají  
        a ty rudneš jako rak  
        Oba chcete být už v ráji 
        peklem tam cesta vede však. 
 
Ref.:  Končí téměř bezúhonně   
          tahle věčná balada  
          Končí pro nás, ne však pro ně,   
          to vás jistě napadá. 
         Byl jest jeden sličný - inu  
          to už znáte, a tak dál... 
         A ten v něžném polostínu 
         dívce prý růži na klín dal...  
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BALÍČEK KARET 
(Rangers) 
 
Povím vám podivný příběh z války, který mi vyprávěl T. 
T. Taylor. 
Jeho hrdinou je voják a balíček karet. 
Bylo to skoro na konci války. Po mnoha bojích, 
vítězstvích i nezdarech se hrstka vojáků dostala konečně 
do města, které leželo u hranic a kde byl také vojenský 
tábor. Druhý den byla neděle. A tak hned ráno někteří 
vojáci odešli do kostela. Přišli pozdě. Kázání už začalo. 
Vojáci proto vyhledali rychle volná místa, usedli, vyndali 
modlitební knížky a začali se modlit. Všichni, až na 
jednoho. Ten vytáhl z kapsy karty a začal je před sebou 
rozkládat jednu vedle druhé. Seržant, který vojáky do 
kostela přivedl, to spatřil a přivedl vojáka k veliteli. „Proč 
jste přivedl toho vojáka, seržante?“ „Hrál v kostele karty, 
pane.“ Velitel se udiveně podíval na vojáka. „Můžeš mi 
to nějak vysvětlit?“ „Zajisté, pane.“ „V to doufám, 
protože jinak bych tě musel řádně potrestat.“ 
  „Nuže, pane, víte, byl jsem celý rok v první linii a s 
sebou jsem neměl nic než tenhle balíček karet. Věřím 
však, že vás uspokojím čistotou svých myšlenek stejně, 
jako tyto karty uspokojily moji touhu po slově božím.“ A 
s těmito slovy začal voják smoje vyprávění. 
   „Podívám-li se na eso, vzpomenu si, že nad námi v nebi 
je jen jediný bůh. Dvojka mi připomene, že bible má dvě 
části. Starý a Nový Zákon. Trojka pak trojici boží. 
Čtyřka, to jsou Marek, Matouš, Lukáš a Jan. Evangelisté, 
kteří hlásali víru svatou. S pětkou vzpomenu na pět 
panen, které vyčistily lampy své. (Bylo jech vlastně 
deset, ale jen pět jich bylo moudrých a ty byly spaseny.) 
Šestka znamená, že za šest dnů stvořil bůh tuto zemi a 
sedmička den, kdy odpočíval po té práci. Osmička mi 
připomene osm lidí, které bůh zachránil, když seslal 
potopu na tuto zam. Byli to Noe a jeho žena, jejeich tři 
synové a jejich manželky. Devítka pak znamená devět 
malomocných. I těch bylo deset, ale devět z nich bohu ani 
nepoděkovalo. Desítka, ta má stejně bodů jako přikázání, 
která bůh seslal Mojžíšovi a jeho lidu, přikázámí, kterými 
se všichni řídíme, nebo která se aspoň snažíme plnit. Král 
mi opět připomene jediného pána nebes, královna 
blahoslavenou Pannu Marii a spodek pane, spodek to je 
ďábel.  
 Sečtu-li body na všech kartách, dojdu k číslu 365, stejně, 
jako je do roka dnů. 
Je tu 52 karet jeko do roka týdnů,  
13 štichů jako týdnů za čtvrt roku, 
12 obrázkových karet jako měsíců v roce a čtyři barvy 
jako jaro, léto, podzim a zima. 
  Jak vidíte pane, ten balíček karet mi posloužil stejně 
jako bible, modlitební knížka i kalendář.“ 
     A přátelé, ten příběh je pravdivý. Ten voják se totiž 
jmenoval T.T. Taylor. 

BARBORA PÍŠE Z TÁBORA 
          (Svěrák, Uhlíř)   

 
   D 

1. Maminko, tatínku, 
    D                   A    

    posílám vám vzpomínku  
    A 

    z letního tábora. 
     A   

    Jistě víte, že vám píše 
                               D 

    vaše dcera Barbora. 
 
     D  

    Strava se nedá jíst 
     D                    A                                         

    dneska byl jen zelný list 
     A 

     polívka studená  
     A 
    co v ní plavou místo nudlí  

                            D  
    číslice a písmena. 
 
2. Myslela jsem prostě, že budou různé soutěže, 
    slíbili bojovku,  pak jsme hráli vybíjendu, 
    na ovce a na schovku. Štefan, hlavní vedoucí 
    chodí s naší vedoucí, která je příšera 
    scházejí se, líbají se u totemu za šera.  
 

         D                 Em7  
Ref.: Proč jsem se nenarodila 
         A           D  
         o pár let dřív    

         Hm               G   
         dneska bych krásně chodila 

         A                       D   
         se Štefanem, co říká si Stýv.  

         D7                Em7  
         Proč jste mě prostě neměli 

         A            D    
         o pár let dříve. 

         Hm 
         Řekla bych: 
          G                         A            D     
          Nebuď nesmělý, líbej mě, Stýve.   
 
3. Závěrem dopisu ještě trochu popisu: 
    ta bréca vedoucí, je tlustá jak dvě normální 
    oddílové vedoucí. Když  běží po lese,   
    všechno na ní třese se, užívá make-upu, 
    co na ní ten Štefan vidí, to já prostě nechápu. 
 
4. Pošlete dvě tři sta, jsem bez peněz dočista, 
    pojedem do písku, máme v plánu  zastavit se 
    v jitexovém středisku. Když  jsme se koupali, 
    všichni na mě koukali,  je to tím, že možná 
    v jednodílných plavkách už jsem,  
                                          -už jsem prostě nemožná. 
 
Ref.: Proč jsem se …  
 
    Proč jsem se nenarodila, 
    nenarodila dřív. 
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BARVY 
( Nedvědi ) 
 
   Em 
1.Nocí letí jako běs, 
 
   koly leští kolej, budí les, 
                Am                                    Em 
   potichu v zatáčkách se plíží a pak houkne, 
    
   v chatách budí dětskej pláč, 
    
   před hospodou mnohej spáč 
   Am                              Em 
   leskne se a o flašku se bouchne. 
 
                   Am 
Ref.:Bejval na plošinách, bejval zvyk 
 
        spustit v rytmu vlaku zpěv a křik, 
                                                           Em 
        chytat listí rukou jak se stromy míhaj, 
                 Am  
        jeden cigáro si mohl dát, 
 
        nebo holce něco povídat, 
                                                             Em 
        nebo vidět jak se kolej s družkou sbíhaj. 
 
2.Nocí letí jako blesk, 
   vždycky, když mě vzbudí, chytnu stesk, 
   pak mám chuť obrátit na návěstích barvy, 
   na Medníku místo znám, 
   kde ještě kámen hnědej schovávám, 
   to od páry, ty dnešní jsou jak larvy.   + Ref.: 
 
 
 
BÁSNÍK, TEN MÁ PRÁVO VETA 
( Karel Plíhal ) 

 
   Am      E         Am    E 
1.Básník, ten má právo veta,  
                                     Am                   E        Am  
                                      -může s klidem v minutě 
   Dm    A7     Dm  A7  Dm              A7 Dm     
   Na místě, kde stála teta, nechat plavat labutě. 
  G             C                  G              E 
   A tu tetu jednou větou na Venuši zanese, 
  Am   E     Am     E      Am              E         Am  
a Venušané s mojí tetou budou samá recese, HEJ! 
   Am  E     Am     E       Am             E      Am  
   Venušané s mojí tetou budou samá deprese. 

 
2.Neboť tetička jim řekne fóry,  
                                               -co by jinde neřekla. 
    Upeče jim buchet hory, což by jinde nepekla. 
  A v každé buchtě bude skryta jedna malá naděje 
    A ten, kdo jí do polosyta od srdce se zasměje 
    Ten, kdo jí do polosyta, od srdce se zasměje. 
 
3.A kdo žere jako zvíře,  
                                    -jak ti hoši z Venuše.  
   Nevejde se do talíře a po zemi pokluše. 
  Na Venuši vzniknou zmatky, všichni plní naděje 
  Proto vrátím tetu zpátky, ať je radši tam, kde je. 
  Proto vrátím tetu zpátky, ať nám taky prospěje. 

 
4.Básník, ten má právo veta,  
                                         -co se týče vesmíru.  
  Ale v tomhle konci světa může psát jen na míru. 
  Proto teta bude jenom tetou a Venuše Venuší.   A blbost 
bude nad planetou vnášet smutek doduší 
  Blbost bude nad planetou vnášet radost do duší             
                          JUCHŮ ! ( případně jiné citoslovce             
                                                     vyjadřující radost… ) 
 BATALION  
 ( Spirituál ) 
 
        Am             G       Am    
R1.: Víno máš a  markytánku, 
                               Em   Am 
        dlouhá noc se prohýří. 
                           G         Am  
        Víno máš a chvilku spánku, 
                 G  AmEmAm 
        díky, díky verbíři. 
  
    Am 
1. Dříve než se rozední, 
                C                G      AmEm 
    kapitán k osedlání  rozkaz dává, 
    Am                          G    AmEmAm  
    ostruhami do slabin koně pohání. 
    Am         
    Tam na straně polední, 
               C              G  AmEm 
    čekají ženy, zlaťáky a sláva, 
    Am                                G AmEmAm          
    do výstřelů karabin zvon už vyzvání. 
 
        Am            C   
R2.: Víno na kuráž, 
          G                       Am   
       a pomilovat markytánku, 
                           C          G   AmEmAm 
        zítra do Burgund batalion zamíří. 
        Am           C   
        Víno na kuráž, 
             G                          Am 
         a  k ránu dvě hodiny spánku, 
        C                           G    AmEmAm 
        díky, díky vám královští verbíři. 
 
 
2. Rozprášen je batalion, 
     poslední vojáci se k zemi hroutí, 
     na polštáři z kopretin budou věčně spát.           
     Neplač sladká Marion, 
     verbíři nové chlapce přivedou ti, 
     za královský hermelín padne každý rád                           
       
R1., R2. 
 
 
 
BÁZLIVÁ 
( Karel Plíhal ) 

 
       C7maj    C9          F               Fm   
Zajíklá, bázlivá, věčně se jen usmívá… 
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BEČVA    
(Vl. Redl) 
 
    D                  G 
1. Teče voda teče  

D 
dolů korytem  
Am 
odnikud nikam. 
D 
My stojíme na břehu  
   G 
a dáváme té vodě 
C               D 
nejrůznější jména 
C                Hm      Am7         D E  
Na různých místech toho koloběhu  
 

    D                D7G 
    Teče Bečva teče 

D 
dolů korytem 
                   C            Am 
a jde to s ní s kopce 
D                      Em 
A když přijde léto  
D 
tak do ní varmezští 
C        Hm    Am          EmC  Am D 
házejí duše a těla od traktorů 
 

    Hm             Em 
R.:Rád si v té vodě  

D                   G 
smývám svou špínu 
   Am               Hm 
a dívám se jak za mnou  
C                   D 
mizí všechny stopy 
      Em                   D 
Jen jednou jsem se omylem  
  G       Am 
té vody napil 
   Hm                          F# 
a od těch dob ji nosím v sobě. 
 

2. Teče Bečva teče tam a zase zpět 
a po nebi se vrací Kdovíkde si zahojila  
šrámy po mých bruslích a kde teď prší  
moji loňští sněhuláci. 
 

    Teče Bečva teče dolů korytem 
a jde to s ní s kopce A když přijde léto 
tak do ní valmezští  házejí duše a těla od traktorů. 

 
3. Teče voda teče dolů korytem  

odnikud nikamA my stojíme na břehu  
a dáváme té vodě nejrůznější jména. 

     
Teče Bečva teče tam a zase zpět 

a není jak to změnit a tak svůj kousek Bečvy 
si najdu v každé vodě a svůj kousek špíny 
si najdu v každé špíně. 

BĚDA PORAŽENÝM  
  ( Klíč ) 
 
 
Předehra: /:Emi, Ami  :/ Emi, D, Emi 
    
 
     G                Hmi 
1.  Běží krajem dlouhá cesta 
     C               D 
     do svatého města  tě  zavede, 
    G                Hmi 
     podél cesty kříže s těly, 
     C                     D 
     s těly těch , co neuspěli, 
 
 
      C   Emi  D 
 R.: Vae victis,                                                         
     G  D    C D  G 
     Amen, amen.                                                           
                                         
 
2.  Tisíce se zvedly k právu, 
      neměli nic a slávu si dobyli, 
      ponížený zvedá hlavu,? 
      veden vírou vlastní síly.+R 
 
 
3.   Plamen vzpoury letí státem, 
      otroci pouť volnou si zvolili, 
      otrokář však platí zlatem, 
      - římská vojska valem sílí.+R  
                                          
 
4.   Marné bylo odhodlání, 
      jiskra žití sklání se před silou,                          
      umírali za svítání, 
      pod nohama cestu bílou.+R   
                                       
 
 5. = 1.                                                                           
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BEDNA OD WHISKY  
( Ryvola ) 
 
    Am                 C  
1. Dneska už mi fóry ňák, 
    Am                 E7  
    nejdou přes pysky. 
     Am                     C 
    Stojím s dlouhou kravatou , 
         Am     E7      Am    
    na bedně od whisky. 
  
     Am                      C    
    Stojím s dlouhým obojkem, 
     Am            E 
    jak stájovej pinč. 
         Am             C      
    Tu kravatu, co nosím,  
         Am      E7       Am   
    mi navlík soudce lynč. 
 
                A                D 
Ref.: Tak kopni do tý bedny, 
              E                  A 
         ať panstvo nečeká, 
                                       D  
         jsou dlouhý shody do nebe 
            E              A  
         a štreka daleká. 
 
                              D   
       Do nebeskýho báru já, 
        E                  A  
        sucho v krku mám, 
                                 D     
        tak kopni do tý bedny, 
             E               A Am    
        ať na cestu se dám.   
  
2. Mít tak všechny bedny, 
    od whisky vypitý. 
    Opustil bych malej dům, 
    na louce ukrytý. 
 
    Postavil bych malej dům, 
    a z okna koukal ven. 
    A chlastal by tam s Billem, 
    a chlastal by tam Ben.  +Ref.: 
 
3. Kdyby si se hochu, 
    jen pořád nechtěl rvát, 
    nemusel jsi dneska , 
    na týhle bedně stát. 
 
    Moh´ si někde v suchu, 
    tu svoji whisky pít, 
    nemusel jsi dneska, 
    na krku laso mít. + Ref.: 
 
4. Až kopneš do tý bedny, 
    jak se to dělává, 
    na krku ti zůstane, 
    jen dírka mrňavá. 
      Jenom dírka mrňavá, 
     a k smrti jenom krok, 
     má to smutnej konec, 
     a whisky ani lok.

BĚLIDLO 
 
Am 
Tam, kde leží bělidlo, je Ratibořická zem, 
                                Dm 
Tam chodí Barunka s Tyrlem a Sultánem. 
Am                                      Dm 
Kněžna slídí po zámku, zda zůstal v láhvi gin, 
    Am                               A 
A od splavu se ozývá jen nářek Viktorčin. 
 
       A                                                     E 
Ref.:Říkal to pan Prošek, já měl té noci sen, 
   
       Že Viktorka jde ke splavu  
                                                                 A  
                                 -s tím černým myslivcem, 
                                                                         D 
  ten myslivec je zhýralý a zbraň svou dobrou má,   
                E                                Am 
        proč holka neposlouchá ta slova varovná. 
 
 
BĚLOUŠ  
 
  C     
1.Kdysi byl mojí láskou                            
                              Am                 Dm 
                             -kůň bílej jako sníh, 
  G7                        G 
   bělostná hříva mu vlála 
                                                   C  G7 
              -do všech dětských snů mých 
 
2. Táta neměl moc peněz, 
    celý život se dřel,  
    nadělal spoustu dluhů 
    jen aby ho měl. 
 
3.Když poprvé na dostih 
   s Běloušem šel 
   vsadil na jeho rychlé nohy 
   prachy vše, co měl. 
 
4. Bělouš běžel tak lehce, 
    jako by vítr vál, 
    všechny koně a jezdce 
    za sebou zanechal. 
  
5. Při každém jeho skoku, 
    rostla naděje v nás, 
    při jednom ale upad 
    a zlomil si vaz. 
 
6. Táta neřekl slova, 
    jako socha tam stál, 
    a já poprvé viděl, 
    jak se rozplakal. 
 
7. Kdysi byl mojí láskou, 
    kůň bílej jako sníh, 
    nádherné vzpomínky zůstaly, 
    jenom v očích mých. 
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BERÁNEK A VLK  
( Spirituál ) 
 
         Dmi 
Ref.: Riu riu čiu, píseň se tu zpívá, 
                                F 
        před beránkem v hrůze, 
              C             Dmi 
        zlý vlk, že se skrývá. 
 
    Dmi              F  
1. Ve dne ukryt bývá,  
        C                 Dmi      
     - stáda v noci loupí, 
    Dmi             F 
    marně Boha vzývá, 
            C                Dmi   
    kdo do cesty mu vstoupí. 
     Dmi          F 
    Vale ať dá spáse, 
            Dmi C B    A       
     - vlk nezná slitování, 
           Dmi           F 
     jen ovcím vyhýbá se, 
             C               Dmi 
     když beránek je chrání. + Ref.: 
 
2. Čím víc strach se šíří, 
     - tím víc vlk si troufá, 
     už i do vsi míří, 
     kde v bázni lid si zoufá. 
   Nikdo nemá zdání,  
   -že na ty zuby dračí, 
   není třeba zbraní, 
   být s beránkem jen stačí. + Ref.: 
 
3. Jednou přijde chvíle, 
     - účet kdy se splácí, 
     kdo věřil jen síle, 
     ten sílu náhle ztrácí. 
    Vlci strachem vyjí, 
     - to teď jim zvoní hrana, 
     že jim srazí šíji, 
     dnes od berana rána.  + Ref.:   

BETLÉMSKÝ PŘÍBĚH 
( Bokomara ) 
 
   D               A          Em           G    
1. Na malém náměstí krále Davida, 
          D                     A        D    
    dva počtáři z nudy sčítají lid. 
    D              Em       G        D   
    Psík, co se zaběhl neví už kudy dál. 
   Hm          A              D              A   
    Má žízeň, má hlad a nemá kam jít, 
   G            Em         A              D    
    ve městě Betlémě, nemá kam jít. 
 
2. Zakňučí strachem, úzkostí zavyje, 
    pak ucítí něžnou hladící dlaň, 
    mandlový oči a bříško má Marie 
    dnes večer Bože se člověkem staň, 
     ve městě Betlémě člověkem staň. 
 
        G             A                            Hm  
Ref.: Zpívám tu koledu, na sklonku času, 
       E                             Em        A   
        snad dírou v ozónu slyší mě Bůh. 
       G             D          A         Hm     
        Nestojím o slávu, peníze, krásu, 
       E                                        A  
        chci čistou vodu, chleba a vzduch. 
 
3.Pojď spolu půjdem sepoklonit Ježíšku   
   půlnoční zvony nám do kroku zní, 
   máš oči mandlový má lásko v kožíšku, 
   ty tvoje oči už viděl jsem dřív, 
   ve městě Betlémě viděl jsem dřív. 
 
4. Kolik je Herodů, kolik je náměstí, 
    kolik je psíků bratříčků mých, 
    kdekdo z nás zabloudil  
                                  - komu se poštěstí, 
    napít se z dlaní Mariiných, 
    ve městě Betlémě Mariiných. 
 
Ref.: Zpívám tu... 
                   ... chleba a vzduch. 
 
         Nestojím o slávu, peníze, krásu, 
         chci čistou vodu, lásku a vzduch. 
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BILLY ŠPUNT  
( Rangers ) 
 
              C             
R. Když jako kluk četl v kovbojkách, 
                                         G7 
    chtěl rovnat sám se hrdinům. 
   
    Nechal si mužně říkat Bill, 
                                   C  
    ale zůstalo mu Billy Špunt. 
 
    Jako každý i on fotbal hrál, 
                                      F  
    žádnej tým ho nechtěl vzít, 
                                 C   
     byl malý sláb, no Billy Špunt, 
          G7                        C  
     tak k čemu by ho měli mít.  
          F                    C 
     byl malý sláb, no Billy Špunt, 
          G7                        C  
     tak k čemu by ho měli mít. 
 
          C   
1. Víc bratr s léty mohutněl, 
                                   G7 
     a táta ho měl proto rád, 
 
     on zůstal špunt za to nesmutněl, 
                                  C  
     ale uměl se i sobě smát. 
    
     A když rukoval, tak i četař se smál, 
    C7                       F 
     komu, že to velet má. 
                              C 
     Ale jednou i on překonal 
    G7                         C 
     svoji malou výšku sám, 
     F               C  
     jednou i on překonal  
    G7                        C  
    svoji malou výšku sám. 
    F 
    Billy překonal ji sám, 
    C                        Am 
    Billy překonal ji sám, 
    C                G7  
    jednou i on překonal, 
    F                           C 
    svoji malou výšku sám. 
 
2. A bratr, ten už zatím hrál, 
    za nejslavnější team. 
   Svůj díl štěstí by mu jistě přál, 
   ale ono raději šlo s ním. 
    A pak jeden den si dětí pár, 
    začalo tak s řekou hrát. 
      F                    C 
    A ze všech lidí jenom Bill, 
          G7                        C   
    měl odvahu se s řekou prát, 
      F                   C 
    a ze všech lidí jenom Bill, 
          G7                        C 
    měl odvahu se s řekou prát. 

 
 
 
 
   F 
   Billy překonal se sám, 
   C                         Am 
   Billy překonal se sám, 
           C           G 
   život dal, aby zachránil 
  Dm7                                    C  
   překonal svou malou výšku sám. 
 
 
 
 
BIM BAM 
  ( Spirituál ) 
 
   D                       A  
1. Hvězda zářila a vzduch se chvěl, 
                             D 
     hvězda zářila a vzduch se chvěl,  
    D7                    G 
     hvězda zářila a vzduch se chvěl, 
              D               A7       D    
     jasná noc nad Betlémem stála. 
 
        D                     G   A     
Ref.: Tichounce tam hráli, 
        D                  G         A7  D    
         na zvonky si zvonili bim bam, 
        G              G    A     
         přišli lidé z dáli, 
         D              G         A7  D  
         povídali a chodili sem tam. 
        G D                  G D    
         Ó jak se máte?  Ó proč se ptáte? 
                                G   A 
         Tichounce tam hráli, 
         D                 G         A7  D    
         na zvonky si zvonili bim bam. 
 
2. /: V chlévě dítě jako z růže květ :/ 3x 
        králové vzdávají mu díky 
 
3. /: Látky, šperky, radost pohledět :/ 3x 
       k tomu datle a čerstvé fíky     + R 
 
4. /: K ránu všichni tiše usnuli :/ 3x 
       k jejich štěstí či k jejich smůle 
 
5. /: Hvězda zářila a vzduch se chvěl :/ 
       pokoj všem lidem dobré vůle 
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BLÁZNOVA  UKOLÉBAVKA  
 ( Dydovič, Řebíček ) 
 
    D                       A    
1. Máš má ovečko dávno spát, 
       G               D  
    i píseň ptáků končí. 
    D                             A   
    Kvůli nám přestal i vítr vát, 
          G             D 
    jen můra zírá z venčí. 
 
         A     
    Já znám její zášť tak,  
    G 
    vyhledej skrýš zas, 
     E                       G             A 
     má bílej plášť a v okně je mříž. 
 
         D                       A  
Ref.: Máš má ovečko dávno spát, 
            G                         A 
         a můžeš hřát, ty mě můžeš hřát. 
                    D              G    
         Vždyť přijdou se ptát, 
                        D             G 
         zítra zas přijdou se ptát, 
                      D                     G  
         jestli ty v mých představách, 
              D 
         už mizíš. 
 
2. Máš má ovečko dávno spát, 
    dnes máme půlnoc temnou. 
    Ráno budou nám bláznům lát, 
     že ráda snídáš se mnou. 
 
    Proč měl bych jim lhát, 
    že jsem tady sám když, 
    tebe mám rád, když  tebe tu mám. 
 
Ref.: Máš má ovečko ... 
 
BLIZARD   
( Grossmann ) 
 
                   C                      C7   
1. Když jde Blizard s vichřicí, 
               F             C  
    já sám jedu vánicí, 
                                           G7   
    na cestě jsem skoro celý den. 
            C                     C7 
    Jedu k tý o níž jsem snil, 
               F                         C  
    cestou dlouhou přes sto mil. 
              Dmi         G7                  Ami  
    A jen 10 mil mi zbývá k Mary Ann, 
             Dmi          G7                  C  
    A jen 10 mil mi zbývá k Mary Ann. 
 
2. Jedu nocí šílenou,  
    bílou mlhou, černou tmou, 
    můj koník je už taky unaven. 
    Sčítám chvíli za chvílí, 
    sčítám míli za mílí, 
    a jen 7 mil... 

 
3. Kůň už nemůže a pad, 
    zchromil ho ten věčnej chvat, 
    vítr stopy ničí, jako ráno sen. 
    Tak se nocí probíjím, 
    z láhve brandy popíjím, 
    a jen 3 míle... 
 
4. V dálce světla zaplály, 
    to mé oči hledaly, 
    potíž je jenom v tom, že nemůžu dál. 
    Na sedlo si hlavu dám, 
    už se mi chce strašně spát. 
    a jen 100 yardů ... 
 
5. Tak ho našli za pár dní, 
     ležet v jámě bezedný, 
     hlavu měl bílou a oči jako len. 
     V ruce prsten, co chtěl ji dát, 
     proč ho k sakru nemoh hřát, 
   a jen 100 yardů měl ke své Mary Ann    
 
 
BLÍŽENCI 
( Olympic ) 

 
   C           G                     Am  
1.Tys byla víc než krásně bláznivá 
   F           G                     C 
   i hloupá s žádnou pamětí. 
                 G                   Am 
   Mít sílu, tak se zpátky nedívám, 
   F              G                E 
   Už chápu, co je prokletí. 
 Bb F                         C 
   Já zbouranej jsem tu dál. 
 
2.Říkal jsem všem tvým plánům tlachání 
   a bral tě vůbec s převahou. 
   Prohlížím loňskou fotku z koupání 
   A piju víno nad Prahou. 
   Já zbouranej jsem tu dál. 
   Já zbouranej jsem tu dál. 
 
        Am          F             Am          F 
Ref.:Víš holka, vzal síly ten pocit, že se mýlím, 
        Am           G                   C      E7 
        jak já moh myslet, že tě znám. 
        Am         F           Am           F 
        Ty tam a já tady, spíš věřím na záhady, 
        Am       G                   C    G7  
        A proto zřejmě sedím sám. 
 
3.Nech příští záplavy svých dopisů, 
   blížence dálka rozdvojí. 
   Léty se změníš v jeden z obrysů, 
   Zatím si dobře nestojím. 
  /: Já zbouranej jsem tu dál.:/ 4x 
 
   Tak sám, tak sám. 
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BLUDIČKA JULIE 
( Zahradník, Poštulka ) 
 
 
                   aEa      d        a    E  a  
1. Bludička Julie, vidět už z dáli je, 
                 a   G      C   F      C  E     F 
    jak láká za řekou, na cestu dalekou. 
             d     G              C     F 
    Duše váhavý, neboť sama ví, 
             d                    E            a  
    jak ti bejvá, když ti slzy tekou. 
 
 
2. Bludička Julie svou krásou vábí je, 
  když z hospod vracejí se ticho ualejí, 
    muži vážení domov vymění, 
    za tu naději a oči její. 
 
 
          G           C               
Ref.:  A potom tam, kde je ráno, 
 
        tam, kde je ráno, tam, kde je ráno, 
                       G 
       v trávě tulipán. 
 
       Tam stopa končí, tam stopa končí, 
                                                        C             
      tam stopa končí, nezvěstnej je pán. 
 
      Tam, kde ti páni, tam, kde ti páni, 
                                C7            F    
      tam, kde ti páni, písně pěli jí, 
                G      E            a    
      je ráno žal a prázdnej sál  
             d    h7        E   a   
          a vítr vzal si Julii. 
 
 
2. Bludička Julie, 
    jen bláznům k vůli je, 
   tak hochu neváhej, pánbu ti pomáhej.          
   Končí krásnej sen, už se blíží den, 
   ještě kroků pár a bude ti hej. 
 
 
Ref.: A potom... 
 
 
3. = 2. 
 
     la-la-lá-lá-lááá ( fade out ) 

BLUES O TOUZE LÉTAT  
( Poutníci ) 
 
     G                                 C  
1. Blues na křídlech spočívá, 
               D                             G 
     vždyť létat je snadné však víš. 
                                              C 
     Jen stín je ptačí ostatní se zdá, 
     D                                             ( G )  
     blues je stesk, jemuž se podbízíš. 
 
2. Máš tak málo k proclení, 
    že můžeš hned vzlétnout bez ptaní, 
    buď víc než ovce v houfu lhostejných, 
    blues je vztek a s ním i hořkej smích. 
 
3. Znáš svý místa k přistání, 
    jen létej, jsou špatná ze všech stran, 
    je blues tvý marný dlouhý čekání, 
    blues je daň z tvý touhy dokořán. 
 
4. Máš tak málo k proclení, 
    že můžeš hned vzlétnout bez ptaní, 
    buď víc než ovce v houfu lhostejných, 
    blues je vztek a s ním i hořkej smích. 
    Tvoje blues. 
 
 
BON SOIR, MADEMOISELLE PARIS 
 (Olympic)  
 
 kapo - 5 
 
   G         D                 Em              
1. Mám v kapse jeden frank,  
           C                G                  H   H7 
   jsem nejbohatší z bank nad Seinou. 
   G      D                 Em  
   Mám víc než krupiér,  
   C                G                H      H7 
   stíny Sacré Coeur nade mnou. 
 
       C            D     G 
Ref: Láska je úděl tvůj, 
        D               H    Em  Em7 
        pán Bůh tě opatruj, 
                    C                 D          Em 
        /:bon soir, mademoiselle Paris:/ 
 
2. Znám bulvár Saint Michel, 
    tam jsem včera šel s Marie-Claire. 
    Vím, jak zní z úst krásnejch žen  
    slůvka quand je taime, oh ma chere. 
 
Ref: Láska je úděl tvůj... 
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BOSSA NOVA 
 ( B. Basiková ) 
 
   G 
1. Modleme se, modleme se, 
    bossa nova, bossa nova. 
    Opakujte ta dvě slova, 
    bossa nova, bossa nova. 
     Modleme se zas a znova, 
     bossa nova, bossa nova. 
 
       Am      GmAm        Gm    
2. /: Bossa nova, bossa nova, 
        G                              Gm 
         bossa nova, bossa nova. :/ 
 
           G                          
3. S tou modlitbičkou dojdeš 
                                                    A  
                                   -  vždycky nejdál, 
     D                                               G 
   a dosáhneš s ní všechno, cos kdy chtěl 
       G                                A 
   ač Karel  IV. byl ukrutný feudál, 
        D                               G         F7  
   tak zaved u nás vínoa ne chmel. 
 
    Bm        AmBm         Am 
4. Bossa nova, bossa nova, 
   Ab                             Am   
    bossa nova, bossa nova, 
    Bm       Am Bm        Am 
    bossa nova, bossa nova, 
    Ab        - 
    bossa , jsem bosa ! 
  
5.= 4. 
 
    ( akordy sloky ) 
6. Ta modlitba ti vrátí zdraví chatrné, 
     to je zcela mimo diskuzi, 
     a ač Jan Ámos Komenský byl bratr, 
     nezavrhujme ho, soudruzi. 
 
     Hm . .  
7. Bossa nova....  
 
8. = 3. 
 
    Cm . . 
9. Bossa nova....   

BOTY Z KŮŽE 
( Michal Tučný ) 
 
 
   D                                                               G 
1.Tenkrát skončila válka, když spatřil jsem svět. 
                              D                      Hm          A      
   Já sotva nohama plet, když mně byl jeden rok. 

            A7     D            D7            G  
   Jenže nebyla kůže, táta ušil mi pár bot, 
                                D      Hm 
   z kůže toulavejch psů a řek: 
                                           A 
   V nich budeš mít pevnej krok. 
 
 
 
         D                                 G            Em 
Ref.: Jen si fidlej a hraj, jen pro ty, co maj, 
                 A                  A7      D 
        hlavu v oblacích a plnou snů. 
                                       G             Em  
        Jen fidlej a hra, jen pro ty, co maj, 
                A7                        D 
        boty z kůže toulavejch psů.   
   
 
 
2.Já zůstal jsem stejnej, jak bejval jsem dřív. 
   To jen čas na mě kýv v proudu dní, jak se zdá. 
   Mám pořád svý první banjo, co jeden tulák mi dal, 
   Já s ním pod hlavou spal a dodnes stejnej zvuk má. 
 
 
 
Ref.: Jen fidlej a hraj…  
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BRABENEC  
    ( Voskovec+Werich  ) 
 
   D 
1.Jednou z lesa domů se nesa  
                                       G    A7 D 
                                      -moudrý Ezop. 
   D   
    Potkal brabce, který mravence 
                                        G A7   D  
                                       -málem sezob.   
   G                 D  A7 
   Brabenec se chechtá,  
                              G               D       A7   
                             -Ezop se ho hned ptá 
    D                               
    Čemu, že se na trávě v lese  
                                      G   A7          D   
                                      -právě chechtá 
     
      D              A7                          D  
2.   Já, povídá brabenec, se velmi rád 
                              
                -hlasitě chechtám, chechtám. 
                      Gm          A7       D    
      když pupenec kyselinou leptám. 
                          A7                         D 
    Vím na to ten brabenec mravenečník    
                                                     D 
                                     -že se mě neptá. 
 D               Gm                             D     
  pozře mě, ať se chechtám nechechtám 
 
   Bb 
3.Kampak by to došlo,  
 
                      -třeba s pouhou ponravou 
  E 
   kdyby měla plakat,  
                                       Hm         A7 
                              -že je ptačí potravou 
                  D               A7  
     A proto ty, ač nejsi brabenec,  
                D               D 
   -se taky rád hlasitě chechtej, chechtej. 
                    Gm     A7      D 
    a na svou bídu si nezareptej. 

 
 
 
 
BRATŘÍČKU, ZAVÍREJ VRÁTKA 
( K. Kryl ) 
 
   Em        
1.Bratříčku, nevzlykej, to nejsou bubáci, 
   D                                                   H7 
   vždyť už jsi velikej, to jsou jen vojáci, 
   C                                                            H7   
   přijeli v hranatých, železných maringotkách. 
   Em             
   Se slzou na víčku hledíme na sebe: 
   D                                                      H7  
   Buď se mnou, bratříčku, bojím se o tebe 
   C                                                               H7  
   na cestách klikatých, bratříčku, v polobotkách. 
 
     Em HmEm  HmEm HmEm Hm EmHm EmHmEm   
Ref.:Prší a venku se setmělo, tato noc nebude krátká. 
        Em   HmC  Em Am   Em    
        Beránka vlku se zachtělo.  
        C       Em                            H7 
        Bratříčku: 1. rec.:zavřel jsi vrátka? 
                                    Em      H7       Em  D  Em   
                         2.rec.: zavírej vrátka! Zavírej vrátka! 
 
2.Bratříčku, nevzlykej, neplýtvej slzami,  
   nadávky polykej, a šetři silami.  
   Nesmíš mi vyčítat, jestliže nedojdeme. 
   Nauč se písničku, není tak složitá,  
   opři se, bratříčku, cesta je rozbitá. 
   Budeme klopýtat, zpátky už nemůžeme.  + R 
 
 
BRNO JE ZLATÁ LOĎ 
( Ivan Mládek & Banjo band ) 

 
  Am                               Dm   Am 
1.Přeběhla mi přes cestu černá srna, 
                                         Dm Am   
   jel jsem zrovna za maminou do Brna. 
  Dm                                 Am              H7                  E7 
  Neměl jsem však smůlu, spíše štěstí, až na tři ječná zrna. 
  Dm              G7               C                A7    
  Mirka doma spala, vůbec nikde netrajdala, 
           Dm               E7                            Am   G7 
   co si vlastně můžu od života ještě více přát?  
  
           C    Adim  Dm  G7  C   Adim    Dm     G7 
Ref.: /: Brno je      zlatá loď, za děvčaty z Brna choď,  
           A7         Dm     G7    C 
           hm, jsou hezké, hm a mladá :/ 2.chytrá, 3.věrná 
 
   C7                                 F 
2.Kam se hrabou děvčata z Prahy, Plzně, Ústí,  
   D7                             G7             
   kdo má trochu filipa, do Brna se pustí. 
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BROADWAY 
 
   D 
1.Chodím poBroadway  
 
                    -žízniv /: sem a tam :/ 
                                                     A7 
Chodím po Broadway žízniv sematam    
A          D                    G    
Chodím po Broadway, po Broadway, 
D                   A                 D 
Po Broadway žízniv sem a tam. 
 
   D 
R Singing jou jou jupí jupí jou jou jou 
                                            A 
    Singing jou jou jupí jupí jou jou jou 
                 D         G 
    Singing jou jou jupí jou jou jupí 
    D                      A            D  
    Singing jou jou jupí jupí jou. 
 
2.Moje černé děti mají stále hlad...+ R 
3Práci nedostanu černou kůži mám+R 
4.A já pevně věřím, že zas přijde den.. 
        ..že zas bude černoch svoboden. 
 
 
 
BROUČEK 
 
    C                            G7             C     
1. Můj malý broučku, běž klidně spát. 
                C         G7         C 
    O svoji mámě nechej si zdát. 
    C7                                F 
    Máš jeden z nejhezčích darů,  
   F                               C  
    Že můžeš tak klidně spát. 
    C                             F 
    Tvá máma tančí teď v baru,  
            G              F                C 
    Jiný muž, má ji už nade vše rád.  
 
2.Já měl tvou mámu nade vše rád, 
   víc než svou lásku nemoh jí dát,  
   Trochu modrého snesl bych z nebe 
   A život za ní bych dal, 
   Za to, že dala mi tebe, 
   S muži žít, víno pít, odešla v dál. 
 
3. Jen odešla máma půlnoční tmou, 
    já spěchám z rána za prací svou. 
    Jen klidně spinkej můj broučku, 
    Nikdo tě neprobudí. 
    Mám prázdnou náruč i sklínku 
    A ty to dobře víš. 

 
 
 
 
 BURÁKY 
 
   A 
1.Když Sever válčil s Jihem  
    D                      A 
   a zem jde do války, 
       D                  A 
   na polích místo bavlny  
         H7             E7 
   teď rostou buráky. 
        A                           D              A 
   Ve stínu u silnice tam vidíš vojáky, 
         D             A 
   Jak flákají se s kvérem 
       E7               A 
    A louskaj buráky. 
 
Ref.: 
A                                  D                  A 
Hej, hou, hej, hou, nač chodit do války 
    D               A          H7              E7  
Je lepší doma sedět a louskat buráky 
A                                  D                  A 
Hej, hou, hej, hou, nač chodit do války, 
    D                A        E7                A  
Je lepší doma sedět a louskat buráky. 
 
2.Plukovník je v sedle,  
   volá Yankeeové jdou. 
   Mužstvo stále leží, 
   Dál už nemohou, 
   Plukovník se otočí 
   A koukne do války, 
   Však jeho slavná divize 
    Teď louská buráky.   +Ref.: 
 
3.No, až ta válka skončí  
   a můžem domů jít, 
   svý milenky a ženy  
   zas půjdem políbit. 
   Až zeptaj se tě hrdino, 
   Cos dělal za války ? 
   No, flákal jsem se s kvérem 
   A louskal buráky. 
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BUTTERFLY 
 
   D                     G              D 
1.Malá loď, rybí pach, bílý kýl, 
                       G               A7 
   kolik má asi drah, kolik mil? 
   D                        G          D 
   Lodi znám, které osudy i vlastní jména maj, 
                   A7                 D 
   kapitán ji pokřtil Butterfly.   
 
       D             
Ref.:Butterfly, loď Butterfly,  
              G                A7 
        kolíbá jí mocný proud 
                  D 
        Butterfly, loď Butterfly,  
       G         A7                    D   
        blázen motýl, co chtěl plout 
 
2.Když byl mír, byl i lov, jak má být, 
   ale tak škoda slov, škoda snít. 
   Do těch dob, co děla hřmí a lodi střílny maj, 
   nehodí se bílá Butterfly.  + Ref.: 
 
3.Třicet let přešlo tak jako dým, 
   lodi má, že jsi vrak nevěřím. 
   Šťastný lov a mušlí, ať plný sítě maj, 
   Na vlnách se vznášej Butterfly.  + Ref.: 

 
 
 
 
 
 
 
 
CARPE DIEM  
 (Redl / I.Viktorin) 
 
    Am              Dm7 
1. Nadešel asi poslední den 

       G                         Em 
podívej celá planeta blázní 
       Am               Dm7 
a já neuroním ani slzu pro ni 
          G 
jenom zamknu dům 
E                Am                 Dm7 
A půjdu po kolejích a ž na konečnou 
            G                             Em 
hle jak mám krok vojensky rázný  
   Am                  Dm7 
a nezastavím ani na červenou 
           G 
natruc předpisům 

 
    Am                     G    Am 
R: Tak tady mě máš 

                   G                    C 
dnes můžeš říkat klidné co chceš 
  
zbylo tak málo vět 
               Am      G 
tak málo slov co nelžou 

 
2. Tak už si nebudeme hrát na román 

setři růž nikdo nás nenatáčí 
je poslední den a zbyla nám jen  
miska cukroví 
 
Ať všechny hospody  
dnes doženou plán  
ať svět s posledního pije a tančí 
já nebudu pít nechám naplno znít 
v hlavě všechno co mám 

 
3. Žádný slib z těch co jsem ti dal  

nejde vyplnit a nejde vžít zpátky 
tak ať točí se svět mladší o deset let 
na desce Jethro Tull 
 
Ať platí aspoň co dřív jsem jen lhal 
carpe diem život je krátký  
v tvých očích je klid 
a nemám chuť snít co by bylo dál 
 

R: Tak tady mě máš 
dnes můžeš říkat klidně co chceš 
zbylo tak málo vět 
tak málo slov...  
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CENTRÁLKA 
( Bokomara ) 

 
            C                                   G7 
1.Moja stará buší na Centrálce, kemo, to je věc, 
                                          C 
   s mrtvolama o přestávce leze na tanec, 
     
   s mrtvolama potancujem,  
   F 
   potom trochu pošpásujem, 
   G7                                         C    F 
   no, a chlastem to skončí nakonec.  
 
       F 
Ref.:Na Centrálce veget jako kráva, 
                                                       C7 
        V jednom kuse fučí se tam tráva, 
     
        Mrtvoly tam poskakujou na place, 
                                           F 
        Zase jedna extravagance. 
  
        Na Centrálce veget jako kráva, 
                                               Bb 
         Mrtvoly maj taky svoje práva, 
                                           F 
        Majó svoje nezávislý vodbory, 
        C7                                   F 
        Só to mrchy zyhle mrtvoly. 
 
2.Moja stará buší na Centrálce, háček jako bék, 
   tympl dobré má jak sviňa, to bych teda řek, 
   hraje karty, taky kostky,  
   zapíjí to flaškou vodky, 
  s mrtvolama je kámoška až za hrob.  + R 
 
3.Mrtvoly a moje stará – mančaft jako křen, 
   na Centrálce hrajou fotbal, uteče jim den, 
   a když už se doťukajó, věncama se počastujó, 
   jsou bez rozumu z rumu z konzumu. 
 
         C7                                  F 
R.: + só to mrchy, tyhle mrtvoly, tak!  

 
 
 
 
CESTOU Z HOSPODY 
( Nedvědi ) 
 
         D                             Am           D 
1.Až jednou zase zvesela z hospody půjdem, 
                  Am            G/H    D     
   vezmu si harmoniku přes kabát 
                                Am         D 
   a oblaka se budou červenat studem 
           Am               G/H    D  
   za ty písničky, co budem hrát. 
 
2.Až jednou zase v náladě z hospody půjdem, 
   bude do kroku nám buben znít, 
   hvězdy začnou blednout na nebi rudém 
   a my si počkáme až na úsvit. 
 
                 Am     G    D   
Ref.:Cesta má se líně kroutí,  
                  Am   G      D 
        jak se žitím prodírám, 
                                                    Am       D  
        A najednou tu máme konec poutí,  
                       Am       G         D    
        stáhnout roletu a zavřou krám.   
 
3.Když tak denně chodím kamenitým polem, 
   probírám hlušinu a ztvrdlej jíl, 
   ať se na to dívám horem nebo dolem, 
   to pro mě nikdy nebyl ten správnej styl.  + Ref.: 
 
4.Však si dneska odpočinu od tý dřiny věčný,  
   až dneska svoje ovce dostříhám, 
   stavím se u jedný pihovatý slečny 
   a spolu vyrazíme na slušnej flám.   + Ref.: 
 
5.Někdy je moc nutný neztratit šťávu 
   a dělat všechno, co si usmyslíš, 
   a i když si máš o trám rozmlátit hlavu, 
   přece se kvůli tomu neshrbíš.   + Ref.: 
 
6.To nejhorší, co vůbec udělat můžeš, 
   je ztratit veškerej svůj mužskej cit, 
   svou duši navlíct do hovězí kůže 
   a nechat kamarády, ať jdou sami pít.  + Ref.: 
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CIKÁNKA  
 ( K. Vacek ) 
 
    Em           H7 
1. Stíny lesa tajemné, 
           C               G  
    nad tábořišťěm sní, 
     C                  G    E  
     v dáli západ zhasíná, 
     Am D7      G H7   
     září poslední. 
 
    Em                  H7 
    Marně hledám nocí tmou, 
        C                 G  
     cikánku nevěrnou, 
     C                   G  
     zdá se mi, že nebudeš, 
          A7     D7 
     již nikdy mou. 
 
                           G                            E   
Ref.: Cikánko ty krásná, cikánko malá, 
                         Am           D7        G   
         srdíčko ti láska má, nespoutala. 
         D7             G  
         Jiného teď mámí černé oči tvé, 
         E           Am   D7           G Cmi  
    které se mi zdály být, tak upřímné. 
  
         G              C                           G     
         Až v ohni  tábora zrudne tvůj vlas, 
                      A7                       D7 Cm   
         a houslí tesklivý, ozve se hlas. 
D7                  G   
Vzpomeň si cikánko, že měl jsem tě rád, 
E              Am           D7       G  D7 G 
tu lásku ti nikdo víc, nemůže dát. 
 
2. Zmámila si duši mou, 
    klid vrátit nemůžeš, 
    vše, co řekla ústa tvá, 
    změnilo se v lež. 
 
    Dříve, než se rozední, 
    tvůj tábor zmizí v dál, 
    proč´s neřekla, 
    bych se tvojí lásky bál. + Ref.: 

 
 
 
 
 
 
CIKÁNSKÝ TÁTA 
( Klíč ) 
 
 
                 Gm      Adim  D7         Gm        
1.Spíš než cit měl hmat a tělo jako had. 
                             Adim    D7                   Gm  
   Mě táta měl tak rád, že i hračky pro mě krad. 
   F                     B           Cm          D7  
   Když mi táhlo patnáct, korále mi dal. 
   Gm            Adim D7              Gm    
   Růže přišly pak    červený jak rak. 
                         Adim      D7            Gm    
   A říkal mi, že mám oči jako drahokam. 
  
 
        F                 B             Cm                 D7        
Ref.: Už se blíží, dcero má tvůj cikánský bál…! 
 
 
2.Čáry v dlani mí jenom on prej hlídat smí. 
   Můj osud, to je zpěv, jsem lvice, on je lev. 
   Krásně uměl lhát, i v lapáku byl král. 
   Prej bejval tam s ním kříž, dyť ukrad jim i mříž. 
   Pro mě zpíval, tančil, pil, a tak můj strach utopil. 
 
 
Ref.: Už se blíží, dcero má, tvůj cikánský bál…! 
 
 
           Gm                            Adim D7                    Gm  
Ref II.:Teď mi z těch tvejch snů     zbejvá tak na rubáš. 
                                                  Adim    D7              Gm   
           Konec všivejch, zlatejch dnů už ruce křížem máš. 
           F     B     Cm D7       
           Tak tam, táto snad,  
    
 
4.Nebudeš tak sám, čáry v dlani mám.  
   I Bůh ví, že je slast pro cikáně hračky krást.  
   Růže oheň spálí, korále ti dám. 
   Já spíš než hmat, mám cit, ten bál je, jak má být! 
   Vždyť jen po tobě prej mám oči jako drahokam… 
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CIZINEC 
( Nedvědi ) 
 
   D              Hm                   Em             A7  
1.Za vesnicí stával, tam kde dobytek se pás, 
   F7                                           Hm  
   nikdy s nikým nemluvil, nikdo neznal jeho hlas. 
   A       G                  Em     A7 D       Fm      Hm       
   Vždy zůstal jenom na chvíli a důstojnou měl tvář, 
             Em                 A               F7              Hm A    
   Často jen tak prošel polem jako dobrý hospodář 
       G               A7               D    
   A nikdo neví, odkud se tu vzal. 
 
        A                  A7        D          G                 Em A      
Ref.:Byla vám to záhadná věc, že kdykoliv se objevil ten    
        D             Hm A7                                       D       
        divný cizinec, jako by nám tím chtěl něco říct. 
 
2.Když viděli ho poprvé, držel v rukou meč a štít, prý za    
    blázna ho měli, ale nechali ho být. 
    A do týdne se vojna zvedla, bůh ví proč a zač, jen    
    rychle prošla krajem, v patách za ní křik a pláč, 
    a nikdo neví, kde se ten muž vzal. 
 
3.Když jednou přišlo sucho nejhorší za sto let, 
   on objevil se znova, prošel ke studni a zpět, pak se     
   v noci spustil liják, blesky bily tam a sem, 
   a přitom hvězdy zářily na nebi bezmračném 
   a nikdo neví, kde se ten déšť vzal. 
 
4.Už dávno se tu neválčí a úrody je dost,  
    čas na práci i na lásku a důvod pro vděčnost:   
    to cizinec, když před léty se zjevil naposled, 
    prý na tváři měl úsměv a v ruce bílý květ. 
    A pak už vícekrát nevrátil se zpět. 
 
5.Když mně to děda vyprávěl, tak zrovna kvetl vřes 
   a já si vzpomněl na dětství, vidím to jako dnes: 
   Jako kluk jsem potkal lovce,  
   nesl přes rameno síť, 
   Pak i já svou první rybu chyt. 
 
6.A pak jsem jednou za bratrem až do Dublinu jel, 
   já na nedělní mši s ním tehdy do kostela šel. 
   Tam na zdi visel obraz, měl už oprýskaný rám, 
   Ten muž, co se z něj díval, to byl svatý Patrik sám 
  /: A já najednou věděl, že ho znám. :/ 

 
 
 
 
 
 
CO JE TO? 
( Nedvědi ) 
 
kapo-3 
   Am                   G 
1.Na tvý jméno a na tvou noc,  
   Am                     A7  
   na pár rukou, co na pomoc 
   G                         Am  
   přišly ráno, když chtěl jsem jít,  
        A                                G  
   asi neuměl jsem správně žít.  
 
2.Nenaspaný rána mám, 
   často bývám večer sám, 
   když ne s tebou no tak s kým, 
   s knížkou tvou si spím. 
 
        Am 
Ref.:Telefon hlídám, 
              G                 
        jak pěkně teď lásko zní, 
        Am    
        písničky střídám, co je to, hlad, 
            A                                   G    
        to všechno je, mám, mám rád. 
 
3.Zasel vítr setbu svou, 
   nezklamaných přání proud, 
   pod obrázkem, co tu mám, 
   vždy tě večer lásko potkávám.   + Ref.: 
 
4.=1.         …správně vzít. 
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CO KDYŽ 
( Vlasta Redl ) 
 
                 A       H7   E    
1.Ještě mě studí slzy na límci,  
        A                   H7                 E 
   co naposled kdy pro mě vyplakala, 
                A        H7      E   
   než zas odešla kamsi za kýmsi,  
   A                       H7          E   
   nad kým prý se ještě slitovala,  
             D                          A 
   to ale nade mnou bůh se smiloval,  

   H7         Cm                        D 
   když mi nechal její slzy na rameni,  

                   Cm   Gm  A    H7 
   teď můžu chodit řádně povýšen,  
   E                                         E  D  
   po světě, kde lásky pro mě není. 
 
2.Jistě není nebylo a nemá být 
   asi beznaděj a už vůbec ne bída 
   a srdce na dlanich netlučou a nevábí 
   jsou tak stejná až darmo to střídat, 
   to asi obejmout vítr je skoro víc 
   vylézt do korun a nechat se houpat, 
            Fm  Gm A     
   v lese hladit kůru borovic 
  H           AHCm7E       A        H 
   co když…             je jen hloupá.    
    
  3.Ještě mě budí ze sna obrázky, 
     co na kůži mi nehty napínala, 
     šrámy ve tváři od něžné pomlázky, 
     kterou mi hvězdy zhasínala. 
     A slunce nemá důvod vycházet, 
     tak se fláká kdesi za horama, 
     já potmě šmátrám pod svícnem, 
     co když…  je taky sama. 
 
4.Tak už to dopij putovní příteli   
    popojedem dolinami 
    napříč obilím kaktusy a svízely 
    spávat na kopci slámy. 
    Až kam nás dovedou tahací provázky 
    necháme otisk bosé nohy čaroděje, 
    budeš mě učit zpívat bez lásky, 
    co když…  se směje. 

CO TÝDEN DAL 
( Nedvědi ) 
 
   G 
1.Řeka líně se loudá  
                                                 D      
   a kameny v ní dělají, že jako nic. 
    
   V meandrech kolem chat se plíží  
                        D7                                     G  
   a kouká, kdo přijel a kdo co zase přišel říct. 
 
2.Z okenic do tmy chaty svítá, voní tu petrolej  
   a vůně dřeva z vlhkejch stěn. 
   Narezlý panty otvíráš 
   A na chviličku pouštíš z oken chatu ven. 
 
                      C 
Ref.: Bude se zpívat a povídat, 
                                                      G 
         Co novýho nám tejden zase dal a vzal. 
                          Am                                D7 
         A z korun stromů bude Manitu se dívat, 
                                                    G  
         Jak to vedem a jak vést to chceme dál. 
 
3.A klacík ke klacíku, 
   co děti přes den v lese našly do kamenů poskládáš. 
   Na dekách na lavičkách kolem ohně zpěvníky, 
   To pro jistotu vždyť to všechno znáš. 
 
4.Taková doba je, že každej hledá, 
   kam by schoval na chvíli svůj smutnej svět. 
   Jak panenka mít myšlenky, 
   Prostě zapomenout, vynechat, nic nevědět.  + Ref.: 
 
5.Když bílý saze padaj do tváře 
   a z čerstvejch větví syčí pára, kdo by smutnej byl. 
   To asi zůstalo nám z dávnejch dob, 
   Že se lidi sejdou, je jim líp, to jako bys je pohladil. 
 
Ref.: Bude se zpívat a povídat, 
         Co novýho nám…. 
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CO VŠECHNO SE MŮŽE STÁT 
( Olympic ) 

 
   Em  
1.Dnes jsem seděl u pramene, 
   C                          D                              Em              
   vodu jako démant bral jsem do dlaní a pil. 
    
   To pramínek pod kamenem 
   C                             D                           Em 
   Jako malý zázrak si cestu na svět prorazil. 
    C                         D         G 
    Chtěl bych všem zprávu dát, 
        C                     D       G 
    Co všechno se tu může stát. 
         Em 
    Že dnes jsem seděl u pramene, 
    C                           D                             Em 
    Vodu jako démant bral jsem do dlaní a pil. 
 
2.Náhle jen tak znenadání 
   přišla jedna dívka krásná, až se tajil dech. 
   A docela bez zdráhání 
   Sedla si do stínu, tam, co je nejměkčí mech. 
   Chtěl bych všem zprávu dát, 
   Co všechno se tu může stát. 
   Že náhle, jen tak znenadání 
   Přišla jedna dívka krásná, až jsem tajil dech. 
 
        C                                D                            Em 
Ref.:Všechno dosvědčí mi modré nebe nad hlavou. 
        C                                D                            Em 
        Všechno dosvědčí mi modré nebe nad hlavou. 
        C                                D                            Em 
        Všechno dosvědčí mi modré nebe nad hlavou. 
 
3.Šli jsme spolu podle břehu, 
   kde se voda ztrácí pod nánosem hrozných pěn. 
   Jako pod lavinou sněhu 
   Zmizela ta dívka, já zůstal jako omráčen. 
   Chtěl bych všem zprávu dát, 
   Co všechno se tu může stát. 
   Šli jsme spolu podle břehu, 
   Kde se voda ztrácí pod nánosem hrozných pěn. 
 
Ref.: Všechno dosvědčí mi modré nebe nad hlavou. 
         A kdo nevěří mi, co se všechno může stát. 
         Ten, kdo nevěří mi, ať nemůže klidně spát…! 

COLORADO  
( Rangers ) 
 
    D   
R. Colorado, Colorado, Colorado, 
                    D7 
    z mládí tě znám. 
          G 
   Colorado, Colorado, Colorado, 
              G7 
   ráda tě mám. 
            A 
   Jezer jas, vůni hor,  
 
   pastviny divokých stád, 
 
   v lesích znám každý kout, 
                              D 
   krásné, krásné tě znát. 
 
           G 
1. Léta touhy zbožných přání, 
               C                           
    čím víc toužím, život se sklání, 
              D7                          G    
    už jen pár chvil možná mi zbývá. 
 
   Ještě sílu v nohách cítím, 
                C 
   chci zas jednou brouzdat se kvítím, 
           D7                       G    
   jako dítě si pod skálou hrát.  + R 
 
2. Pojď se mnou mé prchlé mládí, 
    je to dávno, čas pádí, 
    tam jednou možná se vrátím 
    Starou cestou u té skály, 
    co je louky na slunci pálí, 
    tam se vrátím, mé Colorado. + R  
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COPÁNEK  
( Brontosauři ) 
 
             A 
1. Cesty bez konce, co maj svůj řád, 
                H7 
    a kluky blázny, co uměj si hrát, 
                D  
    a holky copatý s řemínkem ve vlasech 
                  A 
    jak mám rád. 
 
2. Jak je mně cizí protivnej svět, 
     barevnejch světel a řev diskoték, 
     hučících ulic a špinavejch hospod 
                         - kde člověk člověkem, 
     není snad. 
 
                    A 
Ref.: Po lese vítr s kouřem vál, 
 
         písničku smutnou ve skalách hrál, 
 
       o touze přežít náš podivnej svět tak, 
                       A 
       jak by sis přál. 
 
3. Řeky stočený okolo měst  
    a palce zalomený bez velkejch gest, 
    a ohně s hranicí větší než dům, 
    jak mám rád. 
 
4. A cesty bez konce, co maj svůj řád, 
    a kluky blázny, co uměj si hrát, 
    a holky copatý s řemínkem ve vlasech 
    jak mám rád.  + Ref.:   
 
 
COS MI CHTĚL  
( Brontosauři ) 
 
    C 
1. Do očí se dívej dál, 
                           F         C  
    a řekni znovu, cos mi chtěl, 
    F                      B       F   
    že to, co děláš, děláš rád, 
                               B    C7  
    že ti to stačí, aby ses měl, 
 
    to je málo, to je málo. 
 
2. Zapomněls, že tu nejsi sám, 
    jsou lidi, co chtěj o schod vejš, 
    básníci, klauni, lidi s vírou, 
    co jim i slovo někdo vzal, 
    i to málo, i to málo. 
 
                     F                           C 
R.: Zhasněte světla nad městem v slzách 
                      G                         C  
     kamenným mostem není kam jít, 
                     F                        C   
     pro dobrý bydlo zapomněl svět, 
                    G7                     C 
     na krásu, ducha, svobodu, klid. 
 

3. Do očí se dívej dál, 
    a řekni znovu, cos mi chtěl, 
    mlčíš a takovejch jsou mračna, 
    účel se mění na úděl, 
    a to je málo, to je málo.  + Ref.:     
 
 
COŽ TAKHLE DÁT SI ŠPENÁT 
( K. Svoboda, F.R.Čech ) 
 
    G                        D          C                                  Em 
R:Což takhle dát si špenát, špe špe špe špe špe špešpenát, 
    G                        D         D                       Em 
    králem květin je špenát, ten zeleňoučký špenát. 
  
   Em                                      C H       
1.Na talíř, když šéfkuchař ho dává,  

   C H Em   G                                   FdimG D   G  D    
   dává nám strávník volá vivat, hurá,    sláva, špenát 
mám. 
 
2.Zdroj vitamínů skýtá, to organismus vítá, 
   elixír mládí skrývá, uvěří, kdo se dívá. 
 
3.S tělem tvým pak energie mává, mává dál, 
   on se zdrojem inspirace stává, stává nám.  + R 
 
4.Ženšen, ten je proti němu sláma, vím to sám, 
   špenát baští sportsman, dítě, dáma, též si dám. 
    D                   Eb    
   Co chceš více, chop se lžíce. 
 
Ref.: Což takhle… v As dur 
 
CTIHODNÍ  
 ( Klíč ) 
                                                
    Gmi        F                           Gmi                                                                                                                               
1. Ctihodní jdou mají sváteční procesí, 
                     F                              Gmi  
Pěkně růžoví jsou, sědomí jest jim hrou    
   Gmi       F                                Gmi  
2. Závist a zášť k pasu do měšce pověsí, 
                        F                           Gmi 
    Mají baret a plášť, a to cení se zvlášť                                                              
 
                   Cmi                               B 
R.:Almužnu dát, zvedat chvost jako páv                  
                                         D7 
     A když sis nakrad, tak slav                                           
                                             G 
     Běž se handrákům klidně smát.   
                  Cmi 
     Úsměvy hrát 
                                   B 
     A ty, cos náhodou chcíp   
                                            D7 
     Buď zdráv, je dobro jen vtip 
                                     Gmi 
     Starý satan ví, že je mlád  
 
3.  Farizej pán, davu rád rady udílí,      
     chce být prorokem zván,  má už báječný plán.       
  
4. Kdo nedá se svést,   pojde s básníky za chvíli, 
     bude pro svět to čest, kdekdo dojat tím jest. + R 
5.= 1. + Ctihodní jdou... 
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ČÁRKY 
( Nedvědi ) 
 
           C                   C7             G  
1.Máš v sobě světlo snad všech hvězd, 
                             G7     C       
   jak krásně umíš hlavu splést. 
                          F              C                 G7  
   Tak něžně jde čas, když blízko tvých řas, 
            C                  G7       C  
   Svou pusu nechám ve tvé kvést. 
 
2.Tajně poslouchám tvůj dech a tep, 
   jak zrychlí se, když dlaně mám 
   tam okolo spánku, blízko tvých řas, 
   když zhasnem, touha ztiší hlas. 
 
        C                                     G7    
Ref.:Probuzená rána, když se dotknete jen, 
        F                                 C 
        V koutku pusy zůstal vlas, 
                             F                    C             G7 
        Vůně mýdla na rukách, jak zastih tě den 
            C               G7      C   
        A vyrovnaný čárky řas. 
 
3.Ještě nevstávej, já chci ti hrát, 
   teď je ta správná chvíle na písničku, 
   jak panenku měl Janíček rád, 
   tam u Hradišťa na trávníčku.     + Ref.: 
 
ČAU, LÁSKO  
( Gott, Svoboda, Šíp )  
 
          G  
1. on: Ukrutně pršelo, 
          Em                            Am7  
           tvůj deštník do sucha zval 
          D                      
           Pak se ten zázrak stal,  
                                           G  
           navzdory dešti jsem vzplál.  
          G 
   ona:V očích dva plamínky, 
           Em                          Am7   
            těmas mě celou noc hřál. 
            D                            
            Rtěnkou na zrcadlo 
                                       G 
            ráno jsem o tebe stál. 
  
                G               A/G   
Ref.: Čau, lásko, čau, lásko, 
            Cm                        
         ty jediná, nejdražší, nejsladší  
         D           G   
         nashledanou. 
        Čau, lásko, čau, lásko, 
         ty jediná, nejkrotší, nejkratší 
         nashledanou.  
 
2.on: Nebe se zjasnilo, jen já mrak na srdci mám. 
          Dík tobě mizero, s talentem k milostným hrám. 
    ona: Kdykoli zaprší, slyším tvůj zrychlený dech. 
             Až se zas potkáme, doufám, že nebude spěch.  
 
Ref.:  Čau, lásko, čau lásko...  

ČERNÁ DÍRA 
( Karel Plíhal ) 
 
   G                D             C              G 
1.Mívali jsme dědečka, starého už pána, 
   G               D              C                   D  G 
    stalo se to v červenci jednou časně zrána. 
    Em                C             A              D  
    Šel do sklepa pro vidle, aby seno sklízel, 
    G            D           C                    D   G  
    Už se ale nevrátil, prostě někam zmizel. 
 
2.Máme doma ve sklepě malou černou díru, 
   na co přijde, sežer – v ničem nezná míru. 
   Nechoď babi pro uhlí – sežere i tebe, 
   Už tě nikdy nenajdou příslušníci VB. 
 
3.Přišli vědci zdaleka, přišli vědci zblízka, 
   babička je nervózní a nás děti tříská. 
   Sama musí poklízet, běhat kolem plotny, 
   A děda je ve sklepě nekonečně hmotný. 
 
4.Hele, babi, nezoufej – moje žena vaří, 
   a jídlo se jí většinou nikdy nepodaří. 
   Půjdu díru nakrmit zbytky od oběda 
   Díra všechno vyvrhne, i našeho děda. 
 
5.Tak jsem díru nakrmil zbytky od oběda, 
    díra všechno vyvrhla, i našeho děda. 
    Potom jsem ji rozkrájel motorovou pilou, 
    Opět člověk zvítězil nad neznámou silou. 
 
  A                 E         D             A 
6.Dědeček se raduje, že je zase v penzi, 
   A               E           D                E   A 
   teď je naše písnička zralá pro recenzi. 
 
ČERNÝ MUŽ 
 
   G 
1.Černý muž pod bičem otrokáře žil, 
   C                                G 
   černý muž pod bičem otrokáře žil, 
 
   černý muž pod bičem otrokáře žil, 
          D                          G 
   kapitán John Brown to zřel. 
 
         G 
Ref.: Glory, glory, alelúja, 
         C                       G  
         Glory, glory, alelúja, 
          
         Glory, glory, alelúja, 
                 D            D7          G 
          kapitán John Brown to zřel.  
 
2.Sebral z Virginie černých přátel šik… 
   ..prapor svobody pak zdvih. + Ref.: 
 
3.Hrstka statečných však udolána jest.. 
   ..kapitán John Brown je jat. + Ref.: 
 
4.Zvony v Charlestonu v dáli temně zní  
   .. Johnův den to poslední.  + Ref.: 
5.John Brown mrtev jest a jeho tělo tlí.. 
   .. jeho duše kráčí dál. 
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ČERVENÁ ŘEKA 
 ( Ivo Fischer )   
 
                C                F                C 
1. Pod tou skálou, kde proud řeky syčí, 
                 C                         G  
    tam, kde ční červený kamení. 
           C                            F    
    Žije ten, co mi jen srdce ničí, 
           C         G7                  C  
    toho já ráda mám k zbláznění. 
 
2. Vím, že lásku jak trám lehce slíbí, 
     já ho znám srdce má děravý. 
     Ale já ho chci mít mně se líbí, 
     bez něj žít už mě dál nebaví. 
3. Často k nám jezdívá s kytkou růží, 
     nejhezčí z kaubojů z okolí, 
     vestu má ušitou z hadích kůží, 
     bitej pás na něm pár pistolí. 
 
4. Hned se ptá, jak se mám,jak se daří, 
    kdy mu prý už to svý srdce dám, 
    na to já odpovím, že čas maří, 
    srdce blíž červený řeky mám. 
5. Když je tma a jdu spát, noc je černá, 
    hlavu mám bolavou závratí. 
    Ale já přesto dál budu věrná, 
    dokud sám se zas k nám nevrátí. 

ČÍŠE  
( Brontosauři ) 
 
   C         
1. Když naplmí se říše  
     
    a kapku přidáš jen, 
         F                 G           C 
    tak přes okraj ti přetéká,   
         F      
    tak nějak je to s námi 
      C          
    i pro nás skončil den  
      G                          C 
    a smutnej kabát obléká. 
 
2. Já nejsem tvoje všechno, 
    tak jak jsi to chtěl mít, 
    služka, holka jenom tak, 
     tak vem si svoje věci 
     a už můžeš jít, 
     stejně jseš jak černej mrak. 
    
    C 
R: Odnáší tenhle čas, smutnej čas  
      
     všechny věci pryč, 
                 F 
     vždyť i láska, city,  
                          C 
     všechno mizí pryč, 
 
     každý z nás myslí jenom na svý já 
       G        C 
     a zapomíná.                                    
         
 3. Ty kašleš na to, co já,  
      tak jsi to chtěl mít, 
      bez starosti v pohodlí si žít, 
      za rohem si randit a do noci pít, 
      tak to ne, to klidně můžeš jít. 
 
4. Když naplní se číše  
    a kapku přidáš jen, 
    tak přes okraj ti přetéká, 
    tak nějak je to s námi, 
    i pro nás končí den, 
    a smutnej kabát obléká. 
 
Ref.: Odnáší tenhle čas... 
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ČTRNÁCT KUBÍKŮ 
( Ivan Mládek & Banjo band ) 
 
  Am                        E7    Am   
   Jedu velmi rychle, jedu ostře,  
   E7                                      Am 
   jako kdybych prchal Kosa Nostře. 
   Dm               Am         E7     Am    
   Na dopravní vyhlášku já ale dbám, 
   Dm     Am       E7          Am    
   čtrnáct Kubíků na korbě mám, 
          Dm      Am       E7          Am   
   ano, čtrnáct Kubíků na korbě mám. 
 
 
G7 C                       G7  
1.A Lojzu Kubíka a Bédu Kubíka a Čendu Kubíka  
     C                                               G7 
   a Edu Kubíka a Frantu Kubíka a Honzu Kubíka  
     F                 G7   C 
   a Ferdinanda Kubíka. 
 
      C                     G7     
  A Jardu Kubíka a Karla Kubíka a Láďu Kubíka  
    C                                                              G7     
  a Vencu Kubíka a doktora Oldu Kubíka a Rudlu Kubíka    
    F               G7    C7  
  a Vendelína Kubíka. 
 
  F             G7         C  
  Po desáté bylo už pozdě,  
  F        G7        C  C7 
  bojuju o sekundy, 
  F                  G7              C       A7 
  čtrnáct Kubíků já musím složit 
  Dm             G7       C     G7 
  v restauraci U rotundy. 
 
2.A Lojza Kubíků a Béda Kubíků a Čenda Kubíků  
   a Eda Kubíků a Franta Kubíků a Honza Kubíků  
   a Ferdinand Kubíků. 
 
   A Jarda Kubíků a Karel Kubíků a Láďa Kubíků  
    a Venca Kubíků a doktor Olda Kubíků a Rudla Kubíků    
    a Vendelín Kubíků. 
 
   Před hospodou všichni teďka pláčou,  
   slzy kanou na vyprahlou zem, 
   zbytečně jsem starý motor trápil, 
   do devíti dneska měli jen. 

ČTRNÁCTILETÁ 
( Bokomara ) 

 
   E                      A  
1.Marušce táhne na čtrnáct, 

   Fm          H 
   ráda čte Filipa a Bravo 
  E               A 
   a líbí se jí Michael Knight, 
  Fm                               H 
  chtěla by se s ním toulat travou.  
 
2.To její otčím nečte nic, 
    snad jenom čárky z pivních tácků, 
    a ze všech metod výchovných 
    ovládá nadávky a facku. 
 
        E                               A            H 
Ref.:Maruško, skončila ti poklidná sezóna, 
        E            A               H 
        Čekají tě čtyři roky pekla, 
        E                          A         H  
        Těžko se dovolat citu či zákona, 
         E            A                   H 
         Otčím je divnej, matka vzteklá. 
 
3.Že jsem ji plácl přes zadek, 
   proto jí přece neubude, 
   já chci mít doma pořádek, 
   jak řeknu, hergot, taky bude! 
 
4.Proč se ta holka zamyká, 
   má nějak roupy v osmý třídě, 
   snad nestydí se fotříka, 
   takovejch ve vaně už jsem viděl. 
 
5.V košilce, která sluší ti, 
   nejdeš spát, protože se stydíš, 
   otčím si klidně rozsvítí, 
   černej klín přes tu látku vidí. + R 
 
6.To není domov, to je klec, 
   když okradou tě o soukromí, 
   co ti chtějí vzít nakonec, 
   až dočista tě zlomí, zlomí. 
 
7.Jak jen to jde, tak utýct pryč, 
   svěřit se náhle není komu, 
   jako cejch pálí v ruce klíč, 
   když po schodech se vracíš domů. 
 
8.V románech, tam je čistej svět,  
   tam nemaj chlapi divný oči, 
   s Alenkou za zrcadlo zpět, 
   a svět se točí, točí, točí, točí, točí. 
 
           E            A                     H 
Ref.: + otčím je divnej, matka vzteklá.. 
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ČTYŘLÍSTEK 
 ( Brontosauři ) 
 
           D                                   G  
Cestou na nádraží natrhal jsem kytek pár 
                       D                           G  
to, tobě lásko, asi by tam u kolejí zvadly 
                           D 
až by přijel další vlak. 
G               D   
A pak jsem v trávě hledal čtyřlístek, 
             G 
to tobě, lásko, pro štěstí víš, 
D            
co je dneska dobře mi. 
     G                                           D    
Co zítra bude nevím no jsem jen chlap 
  
               D 
Ref.: Ale mám rád, mám rád, 
 
         tebe mám rád. 
 
Cestouna nádraží zpíval jsem si písičky 
ty tvoje, lásko, o Moravě  
                                 - a o tuláckým ránu    
když se v trávě probouzí. 
A pak jsem do studánky u tunelu 
hodil peníz, víš, to se často stává, 
že se potom na ta místa,  
lidé spolu navracejí. 
                 Ref.: Protože mám rád.... 
 
DAJÁNA   
( Anka, Borovec ) 
 
    C             Am 
1. Lidé o ní říkají, 
    F                  G  
    že je v lásce nestálá.  
    C              Am 
    Ona zatím potají, 
    F             G  
    jediného v srdci má.  
   C                   Am     
   Na toho, kdo klid ji vzal, 
   F                  G 
   dnem i nocí čeká dál. 
   C   Am F      G       C          
   krásná, bláhová Dajána. 
 
2. Ten, kdo klid jí na vždy vzal, odešel už bůhví kam. 
    Dajána má v srdci žal, žije marným vzpomínkám. 
    Předstírá-li ve dne smích, pláče v nocích bezesných, 
    krásná, bláhová Dajána.      
 
3. Ospalá jde ulicí,  nezbaví se lásky pout, 
    sny, jež voní skořicí, sny, jež nelze obejmout. 
    sama bude věčně snít, nenalezne nikdy klid, 
    krásná, bláhová Dajána. 
 
( 4. ) Lidé o ní říkají, že neumí lyžovat, 
        ona zatím potají  na svah chodí trénovat 
       Namazaná francovkou, žene si to sjezdovkou  
       krásná, bláhová Dajána. 

DAKOTA 
 
    G                        C           G  
1. Bylo to v Dakotě vo vejplatě, 
                                     D 
   whisky jsem tam pašoval. 
   G                            C                  G 
   A že jsem byl sám, jako kůl v plotě, 
                          D              G    
   s holkou jsem tam špásoval. 
 
   G . . .  
   Ved jsem ji nocí, jak vede stezka, 
 
   okolo červenejch skal. 
 
    Než jsem jí stačil říct, že je hezká, 
 
    zpěněnej býk se k nám hnal. 
 
                       C             G 
Ref.: Povídám jupí čerte jdi radši dál, 
                                          D 
         pak jsem ho za nohy vzal, 
         G                       C          G    
         udělal přemet a jako tur řval,  
                      D      G    
         do dáli upaloval. 
 
2. To bylo v Dawsonu, tam v sallonu 
    a já jsem zase přebral. 
   Všechny svý prachy jsem  
                                      - měl v talónu,   
   na život jsem nadával. 
 
  Ztracenej život, čert by ho spral,   
  do nebe jsem se rouhal. 
  Než jsem se u báru vzpamatoval, 
  belzebub vedle mě stál.  + Ref.:   
 
3. Jó rychle oplácí tenhleten svět, 
    dřív, než bys napočet pět, šest, 
    ďáblovým kaňonem musel jsem jet, 
    když jsem se navracel zpět. 
 
    Jak se tak kolíbám, uzdu v pěsti, 
    Schylovalo se k dešti. 
    Belzebub s partou stál  
                                -  v prostřed cesty, 
    zavětřil jsem neštěstí. 
 
R.:  Povídám... a pak mě za nohy vzal, 
      Udělal přemet .... 
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DÁL PLYNE ČAS  
 ( Klíč ) 
 
                  Fmi 
1. A tak si dál plyne čas, 
 
    hudba zazní někde v nás. 
                                                C7  
    Hrát jdem tak, jak dřív tolikrát, 
         Fmi  Eb      Fmi 
    zas den střídá den, 
       Bmi                 Fmi  
    a smích mění se v pláč. 
                              Cmi     Des        Fmi      
    Je dost těch, co jen opodál musí stát.. 
 
2. Jak to chodí, kdekdo zná, 
    v písních bývá pravda zlá. 
   Pro pár slov měl bys hned zavřít krám 
   My chcem zpívat dál, 
   a víra zůstává v nás, 
   Zas kalich svůj musí pít každý sám... 
 
3. Myšlenky vcházejí po špičkách, 
    do duší, kterým vládne strach, 
    strach z lidí, co nechtěj zůstat stát. 
    My chcem zpívat dál, 
    a víra zůstává v nás. 
   Snad se jednou budem zas klidně smát 
    
   Všichni chcem zpívat dál, 
    a víra zůstane v nás. 
   Snad se jednou budem zas klidně smát 
 
   Fmi              C7    Fmi  
   A tak si dál plyne čas ! 
 
 
 
DÁLNICE Č.5 
( Minnesengři ) 

 

   D                     Fm Em    A            D 
1.Časně ráno mrholí    na dálnici číslo pět. 
                              EmA                         D 
   Já mít křídla sokolí, obletěl bych celý svět. 
                               Fm EmA                     D 
   Místo křídel nohy mám,    v srdci naději i cíl. 
                                   Em  
   Jen si marně vzpomínám,  
                              A                                  D 
                             -kde jsem s tebou holka byl. 
   

      D                         FmEm       A                  D  
Ref:To nám bylo osmnáct, jen osmnáct a půl roku  
                                     Em              A            D 
       Život tančil kolem nás a zdál se bez nároků. 
 
2.Svět je pořád veliký, jako plná láhev snů. 
A jsou na něm chodníky, které vedou k domovům 
Když se nebe usmívá, to se mi jde mnohem líp. 
Hned si člověk vzpomíná, jak si přál svět obejít. 
 
Ref.:To nám… 
 
3.=1.   Časně ráno… 
                         …svět. 

DANNY 
( Olympic ) 

 
   C                                                                      Am 
1.Provází hosty starým zámkem dívka, říkají ji Danny, 
                           F            D7                 G 
    ústa z mořské pěny, diadémy v očích má. 
    E                 AmC                  F                        G 
    Nikdo nevnímá, o čem vypráví si nikdo nevšímá. 
 
2.Čeká tě ještě tisíc stejných  
                                 -dlouhých nudných výprav Danny, 
   stále stejné stěny s těmi jmény, které znáš. 
   Marně počítáš dny, kdy přijde ten, na něhož čekáváš. 
 
        F                                  Gm                           F      Gm   
Ref.:V hodovní síni myslíš na to, jak se posadíte spolu, 
        F                         Gm                       FGmF     
        K jednomu stolu a na něj bílý ubrus dáš, říkáš však: 
        Gm               Am 
        Tak tady žil, snil, jed a pil,  
         Bb                        G7                    C 
         tak tady žil kníže pán s milenkou svou. 
                    A7               Dm          F                    Bb 
         Zdejší věž Trápení zvou z té výšky kněžna skočila, 
                            F            G 
         Když kníže nechal ji být. 
 
3.Přízemní byt, kde není klid,  
                                      -dvě sestry, táta s mámou, Danny 
   kdy se tohle změní, tak už není možné žít. 
   Okno ve věži čeká, až z něj skočíš se svou zátěží. 
 
Ref.:Jen pojďte dál, tam na tom loži  
                                                -v noci kníže klidně spával, 
        zde karty hrával a zde pořádal velký bál, 
                                   -a lidé jdou za tebou, smějí se řvou. 
        Jdou za tebou, 
        Netuší o tobě nic, 
        Nečtou ze tvých zřítelnic tisíc lidí kolem projde 
        A opět klidně odejdou. 
 
4.Večer, až zamkneš bránu,  
                                     -půjdeš sama cestou domů Danny, 
    les je přítel němý, tiché stromy hladí déšť. 
    Když se ohlédneš, vidíš černou věž,  
                                     -tak řekni kam jen jdeš? 
    F   G     BbF     F  G     BbF       
    Danny, Danny, Danny, Danny? 
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DAVID A GOLIÁŠ 
( Werich + Voskovec ) 

 
C    Am                     F  G 
Lidi na lidi jsou jako saně, 

C                   Am          F   G 
člověk na člověka jako kat, 

C             A           Dm      G7 C   H7 
podívejte se na ně, musíte naříkat. 

Em                          H7 
Obr do pidimužíka mydlí, 
Em                               H7 
domnívaje se, že vyhraje. 
G        Em     Am    D7 
Klidně sedne na židli, 

G 
čtěme bibli, tam to všechno je. 
C           Am                F     G 
Samuelova kniha nám povídá, 

C                Am        Dm G 
jak na Žida přišla veliká bída, 

C      C7    Am   C7F                  Fm 
jak ti bídní Filištíni válku vést nebyli líní, 

C             G7 G 
až potkali Davida. 

C                  Am              F       G 
David šel do války volky nevolky, 
C                   Am               F        G 

z velké dálky nesl bratrům homolky, 
C                    A 

v pochodu se cvičil v hodu, 
Dm                G7              C                G 7G 

dal si pro strýčka příhodu tři šutry do tobolky. 
C7  G              C                         D7 

Hej, hej, kam se valej, vždyť jsou malej. 
G7            G 7         A7                 G7 

Takhle Goliáš ho provokuje, David slušně salutuje, 
C                Am             F    G 

když mu ale obr plivnul do očí, 
C            Am                F    G 

David se otočí, prakem zatočí, 
C         C7     Am       C7 

když začínáš, no tak, tu máš, 
F                    Fm 

byl jsi velkej, já měl kuráž 
C             D7G7C 
a jakej byl Goliáš. 

DÁVNO    
( Olympic ) 
 
    Em                                CD 
1. To všechno, co se mělo stát, bylo 
   Hm                            C               D   
    nic není staršího než včerejší den 
  Em                                    C   D     
   A všechno, co jsem včera zvlád, silou 
  Hm                           C  
   je dneska úsměvný a vzdálený jen 
   Hm      Am         Hm    Em  
   spousta příběhů, lásek, jmen. 
 
2. Ta chvíle, kdy jsem prvně vlál nocí 
    nad dívčí nahotou a rokenrol zněl. 
     Ta doba, kdy jak slunce hřál pocit, 
     že všechno moh bych mít jen 
                                 - kdybych já chtěl  
    to už dávno je bohužel. 
 
        G  D    AmEm     
Ref.: Dávno, dávno,  
        C           G          D      
         to slovo má slzu pod usmáním 
        G D    AmEm   
         dávno, dávno,  
        C               G           D          H     
         zní ve mně vlídně a bez ustání. 
 
   3. Když začne všechno kolem jít líně 
    a závrať z dávných výher už je ta tam.   
    A mizí chuť i důvod být v mlýně, 
    na všechno říkáš si: 
                        - „Vždyť tohle už znám.“ 
    tohle já za sebou mám. + Ref.:
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DĚDEČKU, NESKUHREJ 
(Svěrák, Uhlíř) 
 

Em7, A7, D, Hm, G, A, D, Dm  

 

    Dm                              Gm   
1. Moje štětka na holení pelichá 
C7                F     
a šediví můj vous. 
Dm                             Gm 
Naděje,že se to změní je lichá, 
A4                  A        Dm  
lámu,co jsem kdysi skous. 
 
                        Em7   
Ref.: Dědečku neskuhrej, 
                  F#m7         Gmaj7 
 radši nám desku hrej 
Gmaj7          A7      D      
s orchestrem Karla Vlacha, 

Em          F# A#o  Hm  
na kterou dá  váš bacha. 
         Em              A          F#m7   Hm7  
Mezi námi vnoučaty,dědečku náš zlatý, 
       Em7    A7 Dmaj7 Hm7G     A  
zapomeneš na stáří,      očička ti zazáří. 
 
2. Beru spoustu prášků a též injekcí, 
vrže mi každý kloub. 
Když mám spát tak nespim 
a spim když nechci, 
koukám, že jsem taky zhloup. 
 
Ref.: Dědečku … 
                    …/:zapomeneš na stáří,očička ti zazáří:/ 

DĚDEČKŮV DUCH 
( Olympic ) 
 
   A     D    A       D      A     D         A       D   
1.Nad Vltavou je cosi, plouží se to v rákosí. 
    A       D       A     D     A  D         A     
    K mé hrůze je to cosi, dědečkův duch. 
                     D                   E  AE          A  D  
    Ó nech mě být, já už víckrát nebudu pít. 
 
2.Děda si k láhvi sedá, ani loknout mi nedá 
   a vedle něj ó běda se šklebí myš. 
   Ó nech mě být, já už víckrát nebudu pít. 
 
        A7              D      
Ref.: Kdo pochopí, když vleze blíž, 
                       E    
         Co natropí zlá bílá myš. 
 
3.Už se mě na nic neptá, jenom se hloupě chechtá 
   a zničeně mi šeptá ten dědův duch. 
   Ó nech mě být, já už víckrát nebudu pít. 
   A  D      AD A D      ADA D      AD A D     A         
   Nebudu pít, nebudu pít, nebudu pít, nebudu pít. 
 
Ref.: Žádné pivo-žádné pivo, 
         Žádné víno-žádné víno, 
         Žádnej rum-žádnej rum, 
         Žádnej drink-žádnej drink. 
 
Ref.:Žádný brandy-žádný brandy, 
        Žádný whisky-žádný whisky, 
        A už nikdy vodku-a už nikdy vodku, 
        Žádnej drink-žádnej drink. 
 
Ref.:Jenom vodu-jenom vodu, 
        Anebo mlíko-anebo mlíko, 
        Nebo sodu-nebo sodu, 
        Žádnej drink-žádnej drink. 
 
       Nebudu pít-nebudu pít… 
 
DEJ MI OČI NA KLÍN UNAVENÝ 
( Olympic ) 
 
  E Fm Gm   E Fm Gm    
   E             Fm  Gm A       H H7 
1.Proč máš děvče oči     unavený, 
   E             Fm  Gm  H       H7 
   kým jsou ty tvý oči     opuštěný, 
   Cm          A 
   já o ně stál, jen jsem se bál, 

   F                       H     
   že zůstanou moc zlý. 

   E Fm Gm A H H7   E Fm Gm A H H7 
 
2.Do zlejch očí se spíš koukat nedá, 
   někdo proto hodný oči hledá, 
   a netuší, že budou dál, 
   pod retuší moc zlý. 
 
3.Dej mi na klín oči unavený, 
   ty tvý oči věčně opuštěný. 
   Můžou tu spát, já je mám rád, 
   I když snad jsou moc zlý. 
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DEJ MI VÍC SVÉ LÁSKY 
( Olympic ) 
 

  Am G E7 

   Am                                                 C 
1.Vymyslel jsem spoustu nápadů, á-hů, 
      Am                                   G     E7 
  co podporujou hloupou náladu, á-hů. 
 Am 
 Hodit klíče do kanálu,  
 D                   Dm   
 sjet po zadku holou skálu, 
 Am               E7                 Am  C 2.G7   
 v noci chodit strašit do hradu. 
 
2.Dám si dvoje housle pod bradu, 
   v bílé plachtě chodím po zadu. 
  Úplně melancholicky 
  s citem pro věc jako vždycky 
  vyrábím tu hradní zábavu. 
 
        C                               E  
Ref.:Má drahá dej mi víc, má drahá dej mi víc, 
        Am         F              C                 G7             
        má drahá dej mi víc své lásky a-hů. 
        C                             E   
        Já nechci skoro nic, já nechci skoro nic, 
       Am           F                 C            E7  
       já chci jen pohladit tvé vlásky á-hů.. 
 
3.Nejlepší z těch divnejch nápadů, 
   mi dokonale zvedl náladu. 
   Natrhám ti sedmikrásky, 
   tebe celou s tvými vlásky,      Am G E7  A 
   zamknu se na sedm západů.   á-hů           hů. 

DĚKUJI 
( K.Kryl ) 

 
   Am                                 G 
1.Stvořil Bůh, stvořil Bůh ratolest, 
                                Am 
    bych mohl věnce vázat, děkuji, 
              G   
    děkuji za bolest,  
                           C 
    jež učí mne se tázat děkuji. 
 
              G               Am                   E       
   Děkuji za nezdar, jenž naučí mne píli,  
   Am                               G 
   bych mohl, bych mohl přinést dar, 
   Am                  F E    
   byť nezbývalo síly,  
         Am      F          Am  E   
  děkuji, děkuji, děkuji. 
 
2.Děkuji, děkuji za slabost, 
   jež pokoře mne učí, pokoře, 
   pokoře pro radost, 
   pokoře bez područí, děkuji. 
 
   Děkuji za slzy, ty naučí mne citu  
   k živým, již k živým, již žalují  
   a křičí po soucitu, 
   děkuji, děkuji, děkuji. 
 
   Am                            G 
3.Pro touhu, pro touhu po kráse, 
              Am 
   děkuji za ošklivost, za to že, 
                G 
   za to že utká se láska  
     C  
   a nevraživost pro sladkost. 
 
                       G         Am    E             
  Pro sladkost usnutí, děkuji za únavu,  
  Am     Am       G 
  děkuji za ohně vzplanutí  
  Am     F      E   
  i za šumění splavu  
         Am       F         Am   E  
  děkuji, děkuji, děkuji.  
 
4.Děkuji, děkuji za žízeň, 
   jež slabost prozradila, děkuji, 
   děkuji za trýzeň, 
   jež zdokonalí díla. 
   
   Za to, že, za to, že miluji, 
. . Am                        E       Am   
   byť strach mi srdce svíral Beránku, 
   F         Am          F    E    
   děkuji, marně jsi neumíral, 
          Am       F         Am   
   děkuji, děkuji, děkuji, 
          Em7 E7  Am    
   děkuji,            děkuji. 
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DĚLÁNÍ 
( Svěrák, Uhlíř ) 

 
  E 

/:Když máš srdce zjihlé, 
  A 

  když máš potíže, 
  E 

  tak dej cihlu k cihle, 
  A 

  těsto do díže. 
  Fm   H7 

  Upeč třeba chleba, 
  E        Cm 

  postav třeba zeď, 
  A        H7 
  žal se krásně vstřebá, 

  E       E7 
  začni s tím hned teď, 

  A        H7             E      E7 
  začni s tím hned teď.:/  
 
        A         H7 
Ref: Dělání, dělání, 
        E                       A 
        všechny smutky zahání 

        Fm  H7          E7 
       dělání, dělání je lék. 
        
       Dělání.... 
       to nám úsměv zachrání  
       dělání, dělání je lék.              
 
DEN JE KRÁSNÝ 
( Starci na chmelu ) 
 
             C               Am            Dm                G   
1.Když dva se rádi mají, hned v lednu je jak v máji. 
             Dm               G 
   Hned v lednu je jak v máji,  
   C           Am       F           G      
   s tebou, s tebou, s tebou, s tebou.  
  
                   Dm                 C                     Dm 
Ref.:Den je krásný, den je krásný, den je krásný, 
 
       S tebou, s tebou, s tebou, s tebou. 
 
2.Když dva mohou být spolu u jediného stolu, 
   u jediného stolu, 
   s tebou, s tebou, s tebou, s tebou. + Ref.: 
 
DĚTI JDOU KAM JE POŠLOU 
( Spirituál ) 
                 G 
      /: Děti jdou kam je pošlou, 
 
          jdou kam je pošlou ó, 
          C      D7        G 
          a jak jdou tak melou svou, že prý: 
 
          Dva chytli lva, co couvá 
 
          sám zůstal Sámo se svou slávou 
                  C       G       D7      G   
          jdou, jdou, jdou a melou svou.:/ 

DĚTI Z PIREA 
 
 
  A                               E7 
1.Každého jitra z toho přístavu  
                                             A 
   vyplují bárky a lodě do moří. 
                                  E7        
   A slunce kulaté jak míč s každým  
                                                   A  
  úsvitem v dáli se z hlubin vynoří. 
                                E7 
   Jen děti z Pirea se po břehu loudají, 
                                   A 
   moře jim nohy omývá 
                                   E7 
    ty modré nedozírné dálky je lákají víc, 
                            A  
    nežli země šedivá. 
 
 
              E7    A                                      E7  
Ref.: Co moře skrývá pod křídly kormoránů, 
                                  D        E7                        A 
         o tom se zdává k ránu všem dětem z Pirea. 
         E7               A                               E7  
         Snad každý mívá své jedno velké přání, 
                                   D    E7                  A 
         sní o něm do svítání, jak děti z Pirea. 
 
 
2.Každého večera se od moří 
   k přístavu bárky a lodě vracejí. 
   A znovu připlouvají s nákladem ryb 
   starých lásek a nových nadějí. 
    
 
   Jen děti z Pirea už nejsou tu na břehu, 
   dávno už musely jít spát. 
   Budou až do ranního úsvitu snít o tom všem, 
   o čem snili tolikrát.  + Ref.: 
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DĚVČE MI USNULO 
( Karel Plíhal ) 

 
   C7maj    Am7        A7              Dm  
1.Děvče mi usnulo už v polovině sloky, 
   Hm7          E7              Am                F7maj 
   hrál jsem jí od Kainara jedno krásný blues, 
               C7maj      A7     
   hodiny zlenivěly a ztišily své kroky, 
   F7maj                       Ab7maj 
   pod okny zazníval poslední autobus. 
 
2.Schoulená do klubíčka spokojeně funí, 
   nejlepší publikum, co vůbec kdy jsem měl. 
   Ač duchem daleko, dnes poprvé jsem u ní, 
                               . . . Ab7maj  G                   
   A co bych napoprvé ještě více chtěl. 
 
3.Otoman zanaříkal: To je dneska mládež, 
   jen samý slovíčka a nukde žádnej čin. 
   Jenže ji probudit – to by byla svatokrádež, 
   Zbejvá mi kytara a nedopitej gin. 
 
4.A tak tu tiše zpívám oprýskaným stěnám, 
   o jedný holce, co ji Kainar kdysi znal. 
Ač trochu pod parou, ač vůbec nerozumím ženám 
   Jestli mi dovolíte, budu zpívat dál. 
 
 
 
DEZERTÉR 
( M.Dvořáček, D.Vančura ) 
 
   C               Dm         C  G7 C  
1.Zdál se mi, má milá, jednou sen, 
   G               Am         G D7   G  
   zdál se mi, má milá, jednou sen. 
      C              Dm7   Em Dm   G7     
   /: Žes přišla k nám, žes přišla k nám, 
      C              Dm     C   Dm 1.G 2.C  
      já jsem mašíroval pod oknem :/ 
 
2./: To nebyl, můj milej, žádnej sen. :/ 
   /: Já přišla k vám, já přišla k vám, 
      ty jsi byl na vojnu odveden.:/ 
 
3.Na vojnu do Hradce Králové. 
   Tam prej na vás, tam prej na vás,  
   šavlema blejskají Prajzové. 
 
4.Tejden už v zákopu ležíme. 
   Co přijde dál, co přijde dál, 
   kdy budem ládovat, nevíme.     
 
5.V tom se zved větříček májovej. 
   Vod Prajza k nám, vod Prajza k nám 
   přinesl papírek notovej. 
   
6.Tak mě tu máš zase, má milá. 
   Proč bych měl jít s Prajzem se bít, 
   když on je muzikant jako já. 

DIEGO  
 
   D                     Em  G                 D 
R:Diego, Don Diego, krásný koně máš 
   D                     Em      
   Diego, Don Diego,  
                           G                         D 
                          -proč máš v očích pláč. 
  
   D                            Em 
1.Za to hříbě, Don Diego, 
  G                                     D  
   tady nugety mé všechny máš. 
   D                            Em 
   Za to hříbě, Don Diego, 
   G                            D 
   za tu krásnou bílou tvář. +Ref.: 
 
2.Pohlédni do očí svému koni, 
   až uzříš ohňů zář. 
   Pak skloň hlavu do jeho hřívy, 
   vzpomeň na tu krásnou tvář.  
 
Ref.: Diego..      ..pláč. 
 
Rec.: Tenkrát jsem ještě nevěděl, 
         Stařičký Don Diego, 
         Co pro tebe to hříbě znamená. 
         Nevěděl jsem,  
         že přiběhlo uprostřed bouře, 
         hnáno živým žárem, 
         ke dveřím tvého ranče 
         s malým živým uzlíčkem u sedla.  
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DÍVÁM SE, DÍVÁM  
 ( Hapka, Horáček ) 
 
   D                                A  
1. Dívám se, dívám a ty spíš, 
                                      G 
    matně se leskne malý kříž. 
 
    Stoupá a klesá tvoje hruď 
                                    D                  A 
   a já si říkám Bůh jen suď, Bůh jen suď 
 
2. Zdali až jednou blýskne se 
    a vítr liják přinese, 
    vezmeš mě k teplu pod svůj plášť, 
    jestli to pro mě uděláš. 
 
    D                                 A (baré)   
3. Když budu sedět nehnutě 
                                    E 
    a zase znovu zklamu tě. 
                                                   D 
    Svým dojmem, že jsem na poušti 
                                 A (baré) E  
    a že mě štěstí opouští.       ...ach! 
 
   D                                 A    
4. Zeptáš se, kam jsi oči dal, 
                                          G 
    tvá šťastná hvězda svítí dál. 
                          
    Jdi za ní, já tu držím stráž. 
    D                                    A   
    Tak se ptám, jestli to uděláš,  
             G                          A 
    tak se ptám, jestli to uděláš, 
                     D   
    pro mě uděláš. 
 
  c,d,f,g F                                C 
5.         Co když se těžce zadlužím, 
                                              A 
          i ten kříž prodáš, co já vím, 
 
          když mě mé masky unaví, 
                                                          FC   
     stáhneš mě k sobě do trávy, do trávy. 
 
6. A klidně řekneš hroznou lež, 
    na svoje léta hezkej jseš. 
    Před sebou ještě všechno máš, 
    jestli to pro mě uděláš. 
 
   F                                      C(baré)    
7. Co, když mě zapřou přátelé 
                                        G 
    a budu s cejchem na čele, 
                                      F 
    podroben strašné žalobě, 
                                       C(baré)       G  
  vzkážeš mi stojím při tobě, jen při tobě 
 
 
 
 
 
 

 
 
    F                               C           
8. Jediná vždycky budu stát, 
                                     A  
    i když ti celý svět dá mat, 
     
    věřím ti všecko, braň se snaž. 
               F                       C 
    Tak se ptám, zda to uděláš, 
   F         A                      C      
    tak se ptám, jestli to uděláš, 
                      F  
     pro mě uděláš.  + mezihra 
 
    D . . .  
9. Stoupá a klesá tvoje hruď 
    tak spolehlivě jako rtuť 
    na teploměru našich dní, 
    ráno svět zuby vycení. 
 
      D                                A 
10. A mně se mnohé nezdaří 
                                    G  
      ale tvé prsty po tváři, 
       
      mi zvolna přejdou každý zvlášť. 
      D                                A 
      Vím, že to pro mě uděláš, 
           G                               A 
       já vím, že to pro mě uděláš,  
                          D 
       všechno uděláš.  + dohra 
 
 
DÍVKA NA KOŠTĚTI 
( Michajlov, Kopta ) 
 
         A D A   Fm                        H7   E7  
Ref1:Saxano, v knihách vázaných v kůži, 
        A  D  A  Fm       E7       A    
        zapsáno kouzel je víc než dost. 
        A D A   Fm               H7      E7  
        Saxano, komu dech se z nich úží. 
        A  D A  Fm       H7       A7     
        Saxano, měl by si říct už dost. 
 
   A                      C   
1.Cizími slovy ti jedna z nich poví,  
         D                         F        FG          E7        
   jak muži se loví buď pan admirál nebo král, 
   A                            C                          D 
   vem oko soví, pak dvě slzy vdovy to svař  

                           F       F  G           E7     
   a dej  psovi, co byl a vyl sám opodál. + R1 
 
2.Seď chvíli tiše, a pak hledej spíše, 
   kde veršem se píše, že tát bude sníh, loňský sníh, 
   najdeš tam psáno, jak změnit noc v ráno,  
   jak zaklít ne v ano a pláč noci zlých, změnit v smích. 
 
Ref2:Saxano, v knihách vázaných v kůži, 
        zapsáno kouzel je na tisíc. 
        Saxano v jedné jediné růži,   
        Saxano, kouzel je mnohem víc. 
 
v B: 2x Ref 2.: Saxano…  

61 D 



OSTATNÍ  PÍSNĚ 

 

62 / 287 

DIVOKÉ KONĚ  
( Jarek Nohavica ) 
 
       Em 
1. /: Já viděl divoký koně, 
      G        Am     Em      
       běželi soumrakem. :/ 
      Am      Em    Am            Em   
  /:  Vzduch těžký byl a divně voněl, 
     1.AdimC  2.H7Em 
         tabákem.  :/ 
 
2. Běželi, běželi bez uzdy a sedla, 
    krajinou řek a hor. 
    Sper to čert jaká touha je to vedla, 
    za obzor. 
 
3. Snad vesmír nad vesmírem, 
    snad lístek na věčnost. 
    Naše touho ještě neumírej, 
    sil máme dost. 
 
4. V nozdrách sládne zápach klisen, 
    na břehu jezera. 
    Milování je divoká píseň, 
    večera. 
 
5. Stébla trávy sklání hlavu, 
    staví se do šiku. 
    Král s dvořany přijíždí na popravu, 
    zbojníků. 
 
6. Chtěl bych jak divoký kůň  
                                       - běžet, běžet, 
     nemyslet na návrat. 
     S koňskými handlíři vyrazit dveře, 
     to bych rád. 
 
     Já viděl divoké koně. 

DNES V NOCI  
( West Side Story – Bernstein ) 
 
                   F                  G               F              G     
1.ona: Jdem tmou, jdem tmou, jdem nocí bezednou 

          F                   Dm       Em7 Eb7  
        a přece slunce nás objímá. 
           Ab         B              Ab              Bm    
on: Je můj tvůj stín, když jdeme setměním 
                      Gm7                          C7 
      v černých tmách život nám začíná. 
             Bm         Eb7           Gm7    
oba: Jsi v nás, jsi náruč plná světla 
           Gdim                Abm  
on: Jsi hvězda, co sem slétla 
             Fm7               G  Eb7  
ona: Jsi klid, o kterém sním, 
        C7 F              G         F                  Dm 
        kde vzít mám rým až v noci čarovné 
                   Am   C7      F       
oba: splyne s tvým můj stín.  

Am/ B/ B/ E7/ A/ H/ A/ Hm/ D7maj/ D7maj/ C7/ C7 
Ááá… 
 
        Hm         E7             Gm   
2.Jsi v nás, jsi náruč plná světla, 
       Gdim             Am  
   jsi hvězda, co sem slétla, 
       Fm7             G E7 
   jsi klid, o kterém sním. 
   C7 F           G       F               Dm   
   Kde vzít mám rým až v noci čarovné  
              AmC7    F  
   splyne s tvým můj stín. 
 
 
DOBREJ  DEN 
 ( Brontosauři ) 
 
    Dm    Dm7                      Gm 
1. Ubývá dnů a noci dlouhý, 
   Dm         Am                Dm  
    a léto už dávno nechce hřát. 
                     Dm7                            Gm   
    Na cestách klid se s tichem snoubí, 
    Dm        Am            Dm   
    co víc si tulák může přát. 
                    Gm 
Ref.: Dobrej den, dobrej den, 
                     Dm 
         dobrou noc, dobrou noc, 
               E7            A7            Dm  
         pár kamarádů dříví posbírá. 
                    Gm  
         Dobrej den, dobrej den, 
                    Dm  
         dobrou noc, dobrou noc, 
                 E7               A7             Dm     
         ještě do spánku ti někdo zazpívá. 
 
2. Na čele ještě chladí tráva, 
    zítra jak člověk zšediví. 
    Počítáš kroky nočních pražců, 
    dávno už dehtem nešpiní. 
Ref.: Dobrej den... 
                                     .. zazpívá. 
         Ještě do spánku ti někdo zazpívá.   
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                                                    DOBYTÍ RÁJE 
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DOHRÁLA HUDBA   
(Vl. Redl) 

 
    C           G    
1. Dohrála hudba v nás 
    C         G                       C 
    zanikla v tónech dřív už známých 
   C           G 
   Dohrála hudba v nás 
   C      G                C   
   a léto nové písně mámí 
 
    Am            
   Slyším jak hrajou 
    G                           Dm     G7 
     z otevřených dveří krámů 
    Am                         G    
    stokrát vyzkoušená slova  
                   Dm  
    načesaný hluk 
               Em                      Dm  
    co duši zaléhá co v uších zaléhá 
              C 
    zvuky aut, zvuky cest, 
           G          Am      G       Dm7C 
  o nás dovedou prý až za štěstím 
 
 
2. Dohrála hudba v nás 
    bez ovací a bez tleskání 
    nikdo ji nekoupí  
    a nikdo neprodá, není k mání 
 
    Vím, její melodii  
     nikde nikdo nenahrál 
    je prostě pryč ale hledám dál 
    jsem přece muzikant  
    zkušený v hledání 
    mám k tomu nadání  
     každý to říká, mám nadání 
 
             D                    Gb  
Ref.:  /:Já vím svět je veliký  
                           D         Gb       
         a neleží mi u nohou 
         D                    Gb  
         Krupiér karty vymění  
                               D 
         a staré do hry nemohou 
 

              Hm                     A    
Vidíš, všechno se mění  
                    G 
jen ty jsi stejná 
Hm                 A  
pojď dál to se oslaví 
                  G 
budoucnost nadějná 
                           D/F  
jó, když se štěstí unaví 
              G/E  
necháme hříchy spát 
        D                        F 

               noc je dáma co všechno ví. :/ 
 
Ref.:  Jak se zdá hledat nestačí 

chce to někdy umět vzdát 

a času mám boty netlačí 
takže se nemusíš bát 
že moje krásná minulost  
už je taky na prodej 
 
Prodám jsem přece čaroděj  
mám devět životů 
a všechny se mi nehoděj 
a za tvou samotu dám svou vlastní klidně se ptej 
 

   Ref.:   Může být že přijdeš 
zase jednou někdy na koncert 
To víš čas ten nakonec 
vždycky všechno obrátí v žert 
 
A stejně dál se mi zdá 
když tak usínám že někdo zpívá 
slyším co už jsem zapomněl 
hledal jsem kde se dá 
a nikde jsem nic nenašel 
jak rád bych uvěřil 
že jsem si všechno jen vymyslel.  

 
 
 
DOLINA 
 ( ruská lidová ) 
 
   Am 
1. Kúril machorku charošij tabak, 
   Dm                     Am 
    lúbil děvočku zadonskij kazak. 
  
        E7                         Am   
Ref.: Ej razkašaty maja, ej razkaša, 
        E7                         Am 
         ej razkašaty maja, ej razkaša. 
       Dm                   Am  
     /: Dolina, dolina, dolina, dolina, 
         E7                   Am               
          dolina, dolina, dolina maja :/  
  
2. Kde eta ulica, kde etot dom, 
    kde eta děvočka, što ja ljubljom. + R 
 
3. Vot eta ulica, vot etot dom, 
    vot eta děvočka, što ja ljubljom. + R 
 
4. Zgarela ulica, zgarel i dom, 
    zgarela děvočka, što ja ljubljom. + R 
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DOMŮ 
( Nedvědi ) 
 
   D                      A7      D     G       D     A7             D        
1.Vzpomínám si na náš dům, cítím vůni dřevěných plotů, 
                       A7      D Em                                   ADA7 
   od zelených pahorků naši táhnou proti Skotům. 
 
2.Už jsem skoro uměl číst, když mi tátu hlína vzala, 
   dodneška si nejsem jist, jestli o něj stála. 
 
3.Jednou, když jsem na práh šláp, 
                                            -stál tam kočár v stínu stromů, 
   v síni s mámou cizí chlap a já musel z domu. 
 
4.Na cestu mi vítr vál, otčím v sadě stromky sázel, 
   farář, co mě biřmoval, ten mě vyprovázel. 
  
5.Za lodí vlá ptačí křik, malí kluci prkna drhnou, 
   jakýpak jsem námořník, když mi oči vlhnou? 
 
6.Svobodu si národ přál, Mexikem se vojna valí, 
   já jim k tomu bubnoval, a tak mi metál dali. 
 
7.Zlaťáků mám dneska dost, velký dům a pole k tomu, 
   taky syna pro radost, ale já chci domů. 
 
8.Nevyrost jsem pro livrej, nemám boty z hadích kůží, 
   ukážou mi orchidej – já chci planou růži. 
 
9.Pořád myslím na náš dům, cítím vůni dřevěných plotů, 
   prý se naši vracejí z války proti Skotům. 
 
10.Nikdy už se nevrátím, dětské sny mně z očí mizí, 
     pro ty doma – to já vím – pro ty bych byl cizí. 

DOPIS 
( K. Plíhal) 
 
   D                                        A  
1.Tak ti teda píšu v opilecké pýše  
   Em             G     A              D 
   dopis, co ti jinej frajer nenapíše,  
                                              A 
   dopis, co ti jinej frajer nesesmolí, 
   Em                 G       A                 D 
   žádný hloupý fráze, jak mě srdce bolí. 
    
          D7                    G               Em           A 
Ref.:   Nejsem žádnej zlatokop a není mi to líto, 
           D7                  G        E7           A 
           že jsem kdesi propil rejžák i to síto. 
 
2.Zato když jsem včera večer seděl s kamarády v šenku, 
   má stará múza dala mi svou novou navštívenku. 
   Už od rána mě svádí, hladí, líbá a tak dále, 
   jenže bez tebe se cítím jako přikovanej k skále. 
 
Ref.:   Vzpomínky mě klovou do mých ztvrdlých jater, 
           slzím z dýmu, jenž sem vane z vater kolem Tater. 
 
3.Prej z vesmíru se blíží naše příští zkáza, 
   a Země – to je stará a velmi křehká váza. 
   Popraskaná váza jako tvoje láska ke mně, 
   co zbylo z tvý lásky – co zbude z tý Země. 
 
Ref.:   Nebude to bolet, neboj, potrvá to chvilku, 
           přestaneme řešit malou násobilku. 
 
Ref.:Přestanem se trápit, kdo ji za nás dopočítá, 
        přestanem si nalhávat, že na východě svítá. 
 
4.Obyčejní lidé vedou věčné války, 
   chci naposled tě uvidět a třebas jenom z dálky. 
   Třebas jenom z dálky, když už to nejde zblízka, 
   dokud konec toho všeho Pámbu neodpíská, 
   dokud toho všeho Pámbu neod- 
 
5.Tak ti teda píšu v opilecké pýše, 
    dopis, co ti jinej frajer nenapíše, 
    dopis, co ti jinej frajer nesesmolí, 
    žádný hloupý fráze, jak mě srdce bolí, 
    žádný hloupý fráze, jak loučení bolí, 
    žádný hloupý fráze, jak beznaděj bolí, 
    žádný hloupý fráze, jak loučení bolí, 
    žádný hloupý fráze, jak mě srdce bolí... 
 
 
 
DUJ DUJ 
  
Am       E         Am   G 
Duj duj duj duj dešu duj. 
C               G              Am 
Tečumidal, tečumidal Pala muj. 
   C              Dm         Am             G 
/: O pardumi čumidal, gere kostar kikidal, 
  Am       E        Am   G7 
   šarlagi, šarlagi čumidal :/   [ sekaral ] 
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DŮM U VYCHÁZEJÍCÍHO SLUNCE 
( americká lid., Z.Borovec ) 
 
           Dm         F         G           B   
1.Snad znáš ten dům za New Orleans, 
       Dm  F                 A  
   ve štítu znak slunce má. 
           Dm          F         G                 B 

   Je to dům, kde lká sto chlapců ubohých 
    Dm          A7      Dm A7   
  a kde jsem zkejs i já. 
  
              Dm    F            G       BDm   F          A       
Ref.:Mé mámě Bůh dal věnem, prát a šít blue jeans, 
        Dm F         G      B    Dm       A7    Dm     A7   
        táta můj se flákat jen, sám po New Orleans. 
 
2.Bankrotář se zhroutil před hernou, 
   jenom bídu svou měl a chlast. 
   K putykám pak táh tu pouť mizernou 
   a znal jenom pít a krást. 
 
3.Být matkou, dám svým synům lepší dům, 
   než má kdo z vás, ten dům, 
   kde spím, má emblém sluneční, 
   ale je v něm jen zima a chlad. 
 
4.Kdybych směl se hnout z těch kleští, 
   pěstí vytrhnout tu mříž, 
   já jak v snách bych šel do New Orleans 
   a měl tam k slunci blíž. 
 
 
DVA KAMARÁDI 
 
   D                        A  
1.Před chajdou, až oheň bude plát, já budu vzpomínat 
       D              A               D 
   na štěstí, jež uprchlo mi v dál. 
                              A   
   S dívkou, kterou měl jsem tolik rád, odešel kamarád 
     D                    A             D 
   a já musím teď na kytaru hrát. 
  
  D                                                       A                       D 
RPřijď jen na malou chvíli, až den se schýlí a vše jde spát 

                                               A                   D 
   Poznáš, že píseň zaplaší tíseň, v srdci tě bude hřát. 
   G                         D          G                   D      A    
   Ty víš, že mám jen tebe rád, tobě chci svoji lásku dát. 
   D                                              A                           D 
   Pohádko mládí mějme se rádi, šťasten ten, kdo je mlád. 
 
2.Až tě děvče chlapec opustí, přijď tam nad propastí, 
   kde chajda je ukrytá v tmách. 
   Tam tě čeká věrný kamarád, který tě má rád, 
   a ten ti bude na kytaru hrát. 

DYNAMIT 
( Olympic ) 
 
   G                                    D  
1.Dynamit, dynamit udělá bum, 
   D7                                     G 
   dynamit, dynamit rozboří dům. 
                                 G7                C 
   Dynamit, dynamit já chtěl bych mít, 
                  G           D7          G  
   dynamit, dynamit to je můj hit. 
 
2.Dynamit, kilo mít až půjdeš spát, 
   položit, zapálit, měl jsem tě rád. 
   Pozdravit, odejít, včas uskočit, 
   dynamit, dynamit a byl by klid. 
 
                       D7                           G  
Ref. I.:Byl by konec fajnovej naší lásky bláhovej, 
                   D7                                G 
        byl by konec senzační, jen mi brečet nezačni. 
                 D7                                    G  
      Byl by konec famózní, víc bych nebyl nervózní, 
                 D7                            G  
      byl by konec senzační naší lásky nejsladší. 
 
3.Dynamit, dynamit udělá krach, 
   dynamit, kilo mít, tak bych byl vrah. 
   Dynamit, dynamit, tak je mi líp, 
   dynamit, dynamit, to je můj tip. 
 
            G   
Ref. II.:Dynamit, doma mít, dynamit s rozbuškou, 
                                                                       D 
             dynamit, doma mít v balíčku se stužkou. 
             G                             G7 
             Dynamit, doma mít to je mý přání, 
             C                Cm                       G    
             snad někdo k Vánocům dá mi dynamit. 
                            D7                  G 
             dynamit, dynamit na dámy. 
 
4.Dynamit urovná každičkej spor, 
   žena je od ráje podivnej tvor. 
   Nechci ti ublížit, nechci tě bít, 
   dynamit, dynamit to je můj hit. 
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EDU VZALI K FOTOGRAFOVI 
(Svěrák, Uhlíř) 

 
    C         

1. Edu vzali k fotografovi, 
Ami 

že mu krásný snímek zhotoví. 
D               Ddim           C      A7  

Přičísli mu vlasy na patku, 
Dm7         G6                  C   (G+) 
bude míti pěknou památku. 
 
C . . . 
Eda je však chlapec prchlivý, 
do přístroje zuřivě civí. 
Dej, Edáčku, hlavu ke straně, 
netvař se tak strašně naštvaně. 
 

         Ab7                    C 
Ref.: Má fotograf pan Mráček 

        Fm       C       Ddim     C   
        citlivé desky, pěstěný knír. 

        Ab7                     C                      
        Pozor, teď vyletí ptáček,  

        Fm          C        Ddim    C   G+    
        usměj se hezky, a řekni sýr, sýr. 
 
2. Jak Eda o sýru uslyšel, 
    vyskočil a hned ho míti chtěl. 
   Žádal plísňák a to smažený,  
   tím byl celý snímek zkažený. 
 
  Uklidněte, prosím, chlapečka, 
  ať mi ještě chvíli posečká. 
  Dej, Edáčku, hlavu ke straně, 
  netvař se tak strašně naštvaně. 
 
Ref.: Má fotograf… 
 
3. Kde je ten pták, co měl vyletět, 
    zvolal Eda a prudce se zved, 
    a že obelhal ho fotograf, 
    do ruky ho znenadání raf. 
 
    Odveďte si toho pobudu, 
    fotografovat ho nebudu.  
   Druhý pokus máme teprve 
   a já už mám ruku od krve. 
 
 
Ref.: Tak fotograf pan Mráček   
         rozdupal desky, zničil si knír. 
      /: Žádný nevyletí ptáček, 
         plav domů hezky a dej si sýr. :/ 

EIGHT DAYS A WEEK 
( Beatles ) 
 
Předehra:D E/D G/D  
    D                        E7             G                              D 
1. Ooh I need your love babe, guess you know it`s true 
                                   E7            G                      D 
   Hope you need my love babe, just like I need you. 
   Hm         G6          Hm        Em    
   Hold me, love me, hold me, love me. 
   D                                E7            G                 D     
   I ain`t got nothin` but love babe eight days a week. 
 
2.Love you every day girl, always on my mind. 
   One thing I can say girl, love you all the time. 
   Hold me, love me, hold me, love me. 
   Ain`t got nothing but love girl, eight days a week. 
 
3.Ooh I need your love babe, guess you know it`s true, 
   hope you need my love babe, just I like need you. 
   Hold me, love me, hold me, love me, 
   Ain`t got nothin` but love babe, eight days a week. 
   A                             Hm  
   Eight days a week I love you, 
   E                               G                   A7  
   eight days a week is not enough to show I care. 
 
4.Love you every day girl, always on my mind. 
   One thing I can say girl, love you all the time. 
   Hold me, love me, hold me, love me. 
   Ain`t got nothing but love girl, eight days a week. 
   G                  D       G                  D     D E/D G/D D 
   Eight days a week. Eight days a week. 
 
EL CONDOR PASA 
( Simon & Garfunkel ) 
 
         Dm                                    F 
1.I`d rather be a sparrow than a snail. 
                                                      Dm   
   Yes I would, if I could, I surely would. Hmm… 
                                                   F 
   I`d rather be a hammer than a nail. 
                                                              Dm 
   Yes I would, if I only could, I surely would. Hmm.. 
       A                                             F 
    Away, I`d rather sail away, like a swan. 
                                          A 
   That`s here and gone. A man gets tied up to the ground. 
                          F                                                      Dm  
    He gives the world its saddest sound, its saddest sound. 
 
2.I`d rather be a forest than a street. 
   Yes I would, if I could, I surely would. Hmm.. 
    I`d rather feel the earth beneath my feet. 
    Yes I would, if I only could, I surely would. Hmm.. 
    Away, I`d rather sail away, like a swan. 
   That`s here and gone. A man gets tied up to the ground. 
    He gives the world its saddest sound, its saddest sound. 
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ELEKTRICKÝ VALČÍK 
(J. Uhlíř, Z. Svěrák) 
 
    Cm                                                                 G7  
1. Jednoho letního večera na návsi pod starou lípou 

                                                                            Cm  
hostinský Antonín Kučera vyvalil soudeček s pípou. 
         Ab                            Cm 
Nebylo to posvícení, nebyla to neděle,  
           Ab                            G     G7    
V naší obci mezi kopci plnily se korbele. 

 
     C             
R. Byl to ten slavný den,  

                                        G7 Gdim  G7     
  kdy k nám byl zaveden elektrický proud, 
    
  byl to ten slavný den, 
                                        C   Cdim C   
  kdy k nám byl zaveden elektrický proud 
  C7    F    G      EmAm  Dm7 G7   C              
  střídavý, střídavý, silný elektrický proud, 
  C7    F   G       EmAm   Dm G7    Cm  G7CmG7         
  střídavý, střídavý, silný elektrický proud. 
 
Melodie sloky a do toho recitativ: 
Kdo tu všechno byl: okresní a krajský inspektor, 
Hasičský a recitační sbor, 
Poblíže obecní váhy tříčlenná delegace z Prahy, 
Zástupci nedaleké posádky  
pod vedením poručíka Vosátky.  
Početná skupina montérů,  
jeden z nich pomýšlel na dceru sedláka Krušiny, 
dále: krojované družiny, alegorické vozy, 
italský zmrzlinář Antonio Cosi 
na motocyklu Indián a Svatý Jan z kamene vytesán. +R 

 
2.Na stránkách obecní kroniky  
                                             -ozdobným písmem je psáno: 
   „ Tento den pro zdejší rolníky znamená po noci ráno.“ 
   Budeme žít jako v Praze, všude samé vedení, 
   Jedna fáze, druhá fáze, třetí pěkně vedle ní.  + Ref.: 
  

Recitativ 2:  
  Z projevu inženýra Maliny z Elektrických podniků: 
  Vážení občané, vzácní hosté! S elektřinou je to prosté, 
  Od pantáty vedou dráty do žárovky nade vraty, 
  Odtud proud se přelévá do stodoly, do chléva. 
  Při krátkém spojení dvou drátů dochází k tzv. zkratu. 
  Kdo má pojistky námi předepsané,  
                                       -tomu se při zkratu nic nestane. 
  Kdo si tam nastrká hřebíky, vyhoří – a začne od píky. 
  DO KAŽDÉ RODINY ELEKTRICKÉ HODINY! +R 

 
FARAO   
( Spirituál ) 
 
          D 
1. Jen žhavý písek , žhavá poušť, 
       G                         D 
    a žhavý vzduch tam byl, 
    pod žhavým sluncem chudý lid, 
       G                  D 
    a řeka jménem Nil. 
         D  
    Ti lidé byli otroci, 

    
   G              C   G    D   
    nad nimi karabáč stál, 
    nad karabáčem velekněz, 
       Hmi  A       D 
    a nade všemi král. 
     D  
2. Říkali mu Farao a byl tak vysoko, 
         G          A   D 
     že nevrhal ani stín, 
     zato měl sýpky, sklepy, zlato, 
                  G     A    D  
     a lesklá těla otrokyň. 
   Říkali mu Farao, a ten když rukou hnul  
               G        A        D   
    duněly bubny k obřadům, 
     tančily kněžky, hlavy padaly, 
                 G       A     D  
     to, aby nepad jeho trůn. 
 
                        D  
Ref. 1: /: Svůj trůn měl Farao rád, 
                      A          D 
               měl rád měl rád, 
 
               nechtěl ho nikomu dát, 
                             A    D 
               to na žádnej pád :/ 
 
3. Říkali mu Farao a musel všechno mít,  
    to víme z dávných knih, 
    jeho vojska by nikdo nepřehlíd, 
    kdyby šel týden kolem nich. 
  Říkali mu Farao a z knížatpozemských 
  ten nejmocnější byl, 
  až jeden člověk hlavu zdvih, 
  a jeho vůli se postavil. 
   
  Říkali mu Mojžíš a měl tu výhodu, 
  že se nebál o svou moc, 
  svému lidu slíbil svobodu, 
  a k útěku zvolil noc. 
 
Ref. 2 : /: Měl Mojžíš svobodu rád, 
                měl rád, měl rád, 
                nechtěl se svobody vzdát, 
                to na žádnej pád. :/ 
 
4. Říkali mu Mojžíš a jako lodivod, 
     vedl k moři národ svůj, 
     za ním se vojsko dalo na pochod, 
     a Farao volal: Stůj ! 
    Co udělal Mojžíš ? Holí udeřil, 
     vlny se zvedly v mocný val, 
     na jednom břehu Mojžíš byl 
     na druhém zuří král. + Ref. 1: 
 
5. Jen žhavý písek, žhavá poušť, 
    a žhavý vzduch tam byl, 
    pod žhavým sluncem chudý lid, 
    a řeka jménem Nil. 
    Ten příběh dávno odvál čas, 
    jen krále neodvál, 
    kus Mojžíše je v každém z nás. 
         G  Hmi A     G D    
    Tak jak to bude dál ?  
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FERDA 
 
Nejlepší je Ferda, protože Ferda chytrák je. 
I když má své chyby, tak se všem líbí, vyhraje. 
 
Báječně zpívá vždycky najde správný rým a my s ním. 
A proto štěstí mívá, kam se podívá, 
jdeme z veselou za ním cestu svou. 
 
Legrácky a žádná zlost a to je nám pro radost. 
 
FILIMI  
( Spirituál ) 
    
    Fm    
1. Čert, aby vzal už tuhle trať, 
          Ab  
    kdo hledáš práci tak se ztrať, 
        Fm 
    že nemáš prachy ? - no tak ať ! 
                  Cm   Fm 
    Jó tak se na to dívám ! 
        Fm   
Ref.: Filimi jori jůri ej,  
        Ab  
         Filimi jori jůri ej, 
        Fm  
         Filimi jori jůri ej, 
                    Cm    Fm 
         vo tom si teď zpívám. 
 
2. Jen pražce chop a kolej suň 
    chyť lano, táhni jako kůň. 
    Pod tíhou jako medvěd fuň 
    jó, tak se na to dívám ! + R 
 
3. Z kůže se loupeš jak had 
    je vedro, že by jeden paď 
    na vodu smíš jen vzpomnat 
    jó, tak se na to dívám !  + R 
 
4. Když konečně máš vody dost 
    určitě přes ní stavíš most 
    kláda ti ráda zlomí kost 
    jó, tak se na to dívám !  + R 
 
5. Na rukách už jsem potěžkal 
    většinu těch okolních skal 
    ještě to cejtí každej sval 
    jó, tak se na to dívám !  + R 
6. Slunce už dělá z trávy troud 
    jen kdybych se směl vocaď hnout 
    na tuhle trať zapomenout 
    jó, tak se na to dívám !   + R 
 
7. Jen Bůh mi víru zachovej 
    a nasednout mi sílu dej 
    můj vagón bude pérovej 
    jó, tak se na to dívám !    + R 

FOTKY 
( Wabi Daněk ) 
 
             G                 G7maj 
1.Včera uklízel jsem ve skříni  
      G6             G7maj                        D7    D7  
   a když jsem chumáč prachu ze dna zvedal. 
                                            Am 
   Znenadání našel jsem ten sešit,  
                D7                G  G7maj G6 G7maj  
   co jsem kdysi marně hledal. 
           G                  G7maj 
   Měl desky z kůže králičí  
       G6               G7maj      D7 
   A místy se už moli do něj dali, 
                               Am  
   Však slabou vůní jehličí  
             D7                         G G7maj G6 G7maj 
   tu ani moli z něj už nedostali.  
 
2.Tak sedl jsem si do křesla  
   a prolistoval sešit jedním dechem, 
   co stránkám kousek víkendu 
   vystřiženej aparátem s mechem. 
   Pár fotek party drsňáků, 
   Co nevědí a zatím jenom tuší, 
   A pod krempama širáků 
   Jim odhodlaně odstávají uši. 
 
    G7maj C                  Hm          Am        
Ref.:Těm fotkám nijak neuškodil čas, 
        C                   D7                 G  G7maj 
        Co inkasovat chodil kolem nás. 
 
3.Jak listoval jsem stránkama, 
   a v duchu zase šlapal suchou trávu. 
   Nějakej bacil toulavej  
   si na svý pouti našel moji hlavu.    
   Tak dal jsem sešit do kapsy 
   A starou tornu na záda si hodil, 
   A vydal jsem se přes lesy, 
   Tam, kam jsem kdysi s touhle partou chodil.  
 
4.Pak jsem se toulal z místa na místo 
   a přirovnával je k těm starým fotkám, 
   a cestu střídal za cestu a čekal, 
   že je na jedný zas potkám. 
   Zas to nekonečný bloumání  
   A stovky otázek a odpovědí, 
   A slunce skloní hlavu do strání  
   A stráně budou mít zas barvu mědi.  + Ref.: 
 
5.Já coural mezi skalami a tušil, že, 
   co hledám už tu není,      
   Tom občas píše z Panamy 
   A Danny, ten se dneska znovu žení. 
   I ostatní už sebral čas 
   A jako voda obrousil jim hrany, 
   A z velikánskejch balvanů  
   Na drobný písek semlel všechny plány. 
 
6.Pak vařil jsem si snídani a ze sešitu přikládal jsem listy, 
    skončilo mi hledání, zejtra do něj vlepím zase čistý. 
  Teď šlapu dolů k nádraží A lidi kolem slepí jsou a hluší, 
    A neslyší mé zpívání A nevidí, že odstávaj mi uši.   
  Ref.: 
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FRAM 
( Wabi Daněk ) 
 
   Am                             Am6Am                               D   
1.Zas mě to táhne o kus dál, zas nemám doma nikde stání 
                                Dm       E7                            AmAm6 
   desítky důvodů si sháním, už abych na cestu se dal. 
   Am                         Am6Am                      D 
   Pelikán křídly zamával, vítr je příhodný a stálý, 
                                       Dm E7                           AmAm6      
před námi slunce mosty pálí, tak proč bych ještě vyčkával 
 
    Am 
R:Klenotník měsíc zavřel krám,  
                                         Em      
    z výkladu svoje šperky sklízí, 
    Dm                           Em  
    obrysy domů v dálce mizí, 
    Dm                          E7 
    tak naposled ti zamávám 
                                      Am 
    z paluby lodi jménem Fram. 
 
2.Dávno už vyvětral se dým  
                                        -mých věčných cigaret a dýmek, 
   ty žiješ jenom ze vzpomínek a já se stále nevracím. 
   Námořní mapy pokryl prach, mé knihy nikdo neutírá, 
nevíš, zda právě neumírám, tam někde na ledových krách  
 
Ref.:Klenotník měsíc zavřel krám, 
        z výkladu svoje šperky sbírá, 
        chlap jen tak lehce neumírá, 
        na modré lodi jménem Fram 
        tě za pár roků vyhledám. 

FRANKIE DLOUHÁN  
 ( Brontosauři ) 
 

                   C 
1. Kolik je smutného,  
             F                 C 
    když mraky černé jdou. 
                          G7 F#7 
    lidem nad hlavou, 
    F                  C    
    smutnou dálavou. 
 
    Já slyšel příběh, 
             F                     C 
    který velkou pravdu měl. 
                     G7 F#7  
    za čas odletěl, 
    F               C 
    každý zapomněl. 
 
                          G  
Ref.: Měl kapsu prázdnou, 
 
         Frankie Dlouhán, 
                          F                  C  
         po státech toulal se jen sám, 
               F                 C                   G7   
  a že byl veselej, tak každej měl ho rád.  
                       F7 
         tam ruce k dílu mlčky přiloží, 
            C             Am 
         a zase jede dál. 
             F                          G  
         A každej, kdo s ním chvilku byl, 
               F         G         C   
         tak dlouho se pak smál.     
     
2. Tam, kde byl pláč,  
    tam Frankie hezkou píseň měl, 
    slzy neměl rád, 
    chtěl se jenom smát. 
    A když pak večer ranče, 
    tiše usínaj, 
    Frankův zpěv jde dál, 
     nocí s písní dál. + Ref.. 
 
3. Tak Frankieho vám jednou  
     našli, přestal žít, 
     jeho srdce spí, 
     tiše klidně spí. 
     Bůhví jak, za co, tenhle 
     smíšek konec měl, 
     farář píseň pěl, 
     umíráček zněl. + Ref.: 
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FRANTIŠEK  
( Buty ) 
 
   G                                             C   
1. Na hladinu rybníka svítí sluníčko 
   Em                                        G  
    a kolem stojí v hustém kruhu topoly, 
   Am                                          Hm    
    které tam zasadil jeden hodný člověk, 
   Am                              D  
    jmenoval se František Dobrota. 
 
2. František Dobrota,   rodák z blízké vesnice, 
   měl hodně dětí a jednu starou babičku, 
   která když umírala,  tak mu řekla Františku, 
   Teď dobře poslouchej, co máš všechno udělat. 
 
          C                                         DC  
R.: 3x Balabambam, balabambam  
Am                                              D 
A kolem rybníka nahusto nasázet topoly. 
   
3.František udělal všechno, co mu řekla,       
   balabambam, balabambam. 
   A po snídani poslal děti do školy, 
   žebřiňák s nářadím dotáhl od chalupy k rybníku, 
   vykopal díry a zasadil topoly. 
 
4. Od té doby vítr na hladinu nefouká, 
    takže je klidná jako velké zrcadlo, 
    sluníčko tam svítí vždycky rádo, 
protože v něm vidí Františkovu babičku. 
 
FREE AS A BIRD  
( Beatles ) 
 
Předehra: AFm FE AFm DmE              

                AFm DmG CAm EE7 
    A Fm FE    A  Fm 
1. Free        as a bird. 
    Dm     E            A         Fm    
     Itś the next best thing to be. 
     Dm  G    C     Am  
     Free as a bird! 

    AFmF E              A  Fm 
     ooooo   home and dry 

     Dm   E           A      Fm 
     like a homing bird I fly 
     Dm       G         C     Am E E7   
     thereś a bird on wing. 
 
        F 
Ref.: Whatever happened to, 
        Fm 
         the life that we once knew ? 
         G 
         Can we really live, 
             A 
         without eachother ? 
         F 
         Where did we lose the touch, 

          Fm 
         that seemed to mean so much ? 
         G                          E     E7   
         It always made me feel so. 
 

2. = 1.      
 
 Ref.: Whatever happened to, 
           the life that we once knew? 
           It always made me feel so free. 
 
Mezihra:  Cam FmiG CAm FmiG  
 
              
Dohra: Free as a bird! 
             Itś the next best thing to be. 
             Dm   G    A   Fm    DmG A 
        3 x Free as a bird!      
 
 
 
FROM ME TO YOU 
( Beatles ) 
 
 
          C                     Am           C                    Am   
Da da da da da da da da.  Da da da da da da da da. 
    
 
   Am         C                         Am 
1.If there`s anything that you want, 
                  C                    G7 
   if there`s anything I can do. 
           F                           Am       
   Just call on me and I`ll send it along  
           C             G       C  
   with love from me to you. 
 
 
2.I`ve got everything that you want, 
   like a heart that`s oh so true. 
   Just call on me and I`ll send it along 
   with love from me to you. 
 
 
                Gm7                    C7   
Ref.:I got arms that long to hold you 
               F             C7      F      
        and keep you by my side, 
                D7 
        I got lips that long to kiss you  
              G                     G7+   
        and keep you satisfied.      
 
 
            C Am       C+       C   Am     
3.=1. + to you, to you, to you. 
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 GENERAČNÍ  
( Brontosauři ) 
 

          Am 
1. Šel průzračnou nocí a táhl z něj rum, 
 
    tak pět křížků  moudrosti měl,  
    G                      Am       
    někde se rozdat chtěl.   
 
    Když opustil les a poslední dům, 
 
    tak oheň v dálce uviděl, 
    G                     Am 
    a tam se rozdat šel. 
 
                   C            G       C           G 
R.: Jste jen proradná banda lumpů a lidí 
      E7                    Am  
      co my se na ně dřem, 
      C           
      člověk se za vás červená, stydí, 
        E7                      Am 
      a diví se, co nosí den. 
 
2. Tam uprostřed trampů byl i jeho kluk, 
    a ten se pomalu zved, 
    táto, prosím tě, mlč. 
    Když dostal facku, tak neřek ani muk, 
    jen  olíz  rozbitej ret. 
    Táto, prosím tě, mlč. 
 
R.: Kdo z  nás je proradná banda  
                                 - lumpů a lidí, 
      a kdo se na nás dře? 
      Kdopak se za  nás červená, stydí 
      a diví se, co nosí den.   
 
GILOTINA 
( Karel Plíhal ) 

 
   G              A7 D    G7        C       Eb7 G 
1.Na rezavý gilotině v rámci dobré zábavy 
   G              A7     D    C      G    D       G 
   oddělím ti ve vteřině tvoje tělo od hlavy. 
 
2.Na co hlavu, hlava bolí, v hlavě straší strašáci, 
   utrápí tě pro cokoli, rozptyluje při práci. 
        Em                         C7majEm7 A7     D  
Ref.: Zato tělo, to je dílo, nohy, ruce, sádlo, špek, 
        Em                            C7maj Em7 A7    D  
   To ono školu vychodilo, na něm stojí příští věk. 
 
3.To ono sevře páku stroje, čí rukojeť praporu. 
   V každé ruce kýbl hnoje směle šplhá nahoru. 
4.Trnitá je cesta vzhůru a mozek váží přes kilo. 
    Musíš myslet na figuru, vždyť by ji to zničilo. 
 
R:A co s láskou – co to meleš ve zbytečné obavě 
 No řekni, jestli nedovedeš se zamilovat bezhlavě 
 
5.Na rezavý gilotině v rámci zvrhlé zábavy. 
   Oddělím ti ve vteřině tvoje tělo od hlavy.  
6.Křičíš, že to bude bolet, to jste celí vy, mladí 
   Vždyť funguje to nejmíň sto let a nikomu to nevadí. 
   Nikomu to nevadí.   

GOBELIN 
( Klíč ) 
 
   Gm                         F       Dm 
1.Z cimbuří zněl můj táhlý tón, 
                   Gm                               F   
   když můj pán slavně z bran vyjel ven, 
       Gm                      F                   D7 
   ta trubka, či trouba, to jsem já, ne on! 
              Gm           F             Gm  
   Vždyť on na hon vyrazil si jen. 
 
2.Když na trofej číhal v doubravě, 
   kolem toulavý trubadúr šel. 
   Měl pod paží loutnu, kuklu na hlavě 
   A můj hlas pěkně v ústrety mu zněl. 
 
        Gm    B                                  F   
Ref.:Něžně v komnatách dámy ho vítaly, 
                Cm                             Gm 
        Aby na sladkou loutnu jim hrál. 
                  B                           F                   D7 
        Spolu gobelin tkali, můj pán, ten lovil dál. 
        Gm                 F                    Gm             
        Kluk – vykuk v kukle se jen smál… 
 
3.Truvéra loutna sladká jsem, 
   trouba hlásná, ta netuší nic, 
   že můj pán té dámě, zlíbal roucha lem, 
   je pravdy jenom polovic. 
 
4.Spíš, než šíp z toulce – toulavá, 
   píseň ze srdce zasáhne laň. 
   Ten, kdo ví, jak tkát, nit s nití protkává, 
   Útěk je nebezpečná zbraň. 
 
Ref.: A že láska i les mají temný klín, 
         Je tu paroží, truvér i laň. 
         A tak bude ten gobelín, navždy zdobit síň, 
         Výjev či historická daň.  
          Gm                 F                Gm 
          Pojď, popatř a pomodli se zaň. 
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 GOLGOTA 
 ( Bokomara ) 
 

    D             G             Am7       
1. Slunko se červenalo krví, 
               C                 D 
    odešlo někam do Říma. 
                   G                Am7 
    A psal se týden mínus prvý, 
              C            D 
    Maria matka usíná. 
 
               G                C   
    A bylo jaro, svátky byly, 
                       Am7          D 
    v tom městě poblíž jezera. 
                  G 
    Beránky dávno vykoupili 
   Am7          C                 D 
    pro krutou oběť večera. 
  
        Hm7                          Am7  
Ref.: Řekni mi Pane, co se stane, 
        Hmi                      Am7 
         ve čtvrtek v Getsemane, 
                          C                       D  
         měla jsem sen a v něm můj syn. 
        Hm7                            Am7   
        Budím se v ledovatém potu 
                     C                    D    
        a z okna hledím na Golgotu, 
                     G               Am7   
        děsí mě její strašný stín, 
                     C               D   
        děsí mě její strašný stín. 
 
2. Marie pospěš už ho vedou, 
    chátra se blahem pomine. 
    Tvé vlasy mají barvu šedou, 
    přikryj je rouškou před synem. 
 
    I nejlepší chlap hostí hada 
    s nevinou vždycky chodí hřích. 
    V bankovních domech dneska zrada 
     je v kursu třicet stříbrných.   + Ref.:  
 
3. Naposled hladíš mrtvý tělo, 
    máš v prstech jeho podobu. 
    Kterýpak mámě by se chtělo, 
    vystrojit syna do hrobu. 
 
    O jeho šaty v kostky hráli, 
    tvým slzám budou rozumět. 
    Matky, co syny vychovaly, 
    až příliš dobře pro náš svět. 

GUADALCANAL 
( J.Voldán ) 
 
   Dm                                              Gm    Dm 
1.Vlny moře bouří, větry dují, loď uhání v dál, 
                                               Gm         A7  
   američtí námořníci plují na Guadalcanal. 
   Dm                                                  Gm       Dm   
   Harmonika tesknou píseň zpívá do přísvitu hvězd, 
   Gm                   Dm                         A7                         D   
   a jak píseň zní, mnohý z nich to ví, že se možná nevrátí. 
   
       D                   FmG                   D     
Ref.:Krásná Meredith, víš, kdo jel se bít 
        Gm               D    A7               D   
        a plul na křižníku na Guadalcanal. 
       D                  FmG                  D    
       Krásná Meredith, až zas budeš snít, 
       Gm             D       A7               D    
       nezapomeň nikdy na Guadalcanal. 

                                Hm    F       
       Jak tam pod palmami pad 

       Hm                F   A7    
       ten, co měl tě tolik rád. 
       D                  FmG                     D   
       Krásná Meredith, přijď se pomodlit 
       Gm              D     A7                  D    
       za ty, jež nevrátil nám Guadalcanal. 
 
2.V širém moři na ostrůvku malém, o kterém ty sníš, 
   v háji stinných mlčenlivých palem je prostý jen kříž. 
 Pod ním mnohý z mladých námořníků spí věčný svůj sen 
 když se hvězdy skví v ticho půlnoční,  
                                                -v palmách větví píseň zní. 
 
Ref.:Krásná Meredith… 
 
HÁDĚ   
(Klíč)     
 

    Emi                      D          Emi 
1.  Znám jedno hádě se zlým jazykem 
            D     Emi           
    Má klevet,pomluv, kouzel plný krám 
                                 D 
    Koho uštkne, chřadne vánku dotykem 
   Emi                        Hmi 
    Zláme si nohu nebo zajde rulíkem 
 
        Emi                               D 
Ref.:  Že má proradnice duši černou 
       Emi                                 D Emi 
         na tělo bílé vpálit cejch jí dám ! 
 
2. Jedna mi jen tak přešla přes cestu 
    - hned začla její vinou šilhat vám 
    Druhá pro posměch je, sedí v arestu 
   a třetí  našla štíra na těstu. + Ref.: 
 
3. Když začne žárlit, hodí cukíkem 
    pak ale štoudví, pánví - čert ví sám 
   Proč mě ničí křikem, pláčem povykem                                                                                                                             
Nezbyde mi, než se k ní vrátitsprosíkem. 
             +Ref.:                         
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HALELU!  
( Spirituál ) 
 
   Gm                                 Cm7Gm    
1. Co prej bude s mojí duší povídaj, 
                                                   D Gm 
     co prej bude s mojí duší povídaj. 
     D         Gm 
     Co prej bude s mojí duší, 
     Cm7   
      když nezpívám, co se sluší, 
          Gm  
      tak co prej bude 
                        Cm7Gm  
      s mojí duší, povídaj ! 
 
2. /: Počkej jednou zazní ámen povídaj:/ 
       počkej jednou zazní ámen, 
       bouchnou hroudy, bouchne kámen, 
       jó, bouchnou hroudy, 
       bude ámen, povídaj ! 

3. /: Ať mi na hrob dají fůru kamenů :/ 
       ať jich klidně dají fůru, 
       moje duše vzlítne vzhůru - 
       přijde den a 
       vzlítne vzhůru - HALELU ! 

 
HANCE 
( Nedvědi ) 
 
            C7                 F 
1.Ještě máš pod kůží smích, 
           C                              G     
   ještě pod mou hlavu ruku máš. 
           C7                                     F  
   Tiše pod závěsy vklouzl k nám den, 
                    C                         G  
    Zeptat se, kolik si mě ještě dáš. 
                  F                                      G        
    A než ti pod nos sedne z verandy kouř, 
                 C7                            F   
    Pomalu sprcha smívá dnešní noc, 
                      C                          C7 
    Ne nejsem nešťastnej, vždyť mám tě, 
    F                    G           C  
    Mám tě rád a to je tak moc. 
 
2.Žádný velký slova, sliby a nic, 
   objetí, něha, pomoc, činy jsou víc, 
   plujeme po řece, kde není snad břeh, 
   myšlenkám poroučíme, jen žádnej spěch. 
   Tak hezky zvolna, jednou ty, jednou já, 
   Už se mi po nocích už o tobě zdá, 
   Tak jenom opatrně zvolna, po špičkách, 
    Jak v lásce se má. 
 
3.Ještě máš po kůží smích, 
   ještě od snídaně mléka chuť, 
   a den na mě přes tvý mávnutí dých, 
   dneska se stýskat bude buď jak buď. 
   Jakub si někde brumlá to svoje tadadadá 
   Až ho oblíkneš, tak pusu mu dej. 
   A řekni, že mě máš rád, 
   Že nám bude ve čtyřech hej. 
 
4.=2.   + 2x Tak jenom hezky.. se má. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
HANKA  
( Brontosauři ) 
 

    A 
1. Na rameno ruku ti dám, 
                    D                         A  
    hlavu k ní skloníš, dotknout se chceš, 
 
    něha přišla po kůži k nám, 
                  D                    A 
    o svatbě zpívá kostelní věž. 
 
         A                                      E7  
Ref.: Hledám slova jak to mám říct, 
                               A 
         že tak tě mám rád, 
             H7 
         až nad tím vším co dělám, 
              E7                                A  
         jak myslím, rozum zůstává stát. 
 
2. Včera ráno dopis jsem psal, 
     na úřad kamsi a byl samej verš. 
     Pak do kafe jsem sůl nasypal, 
     a česat se chtěl, to protože seš. + R   
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 HEJ, PANE DĚDA MRÁZ 
( Redl ) 

 

       C 
1. Hej pane děda Mráz  

F                     Em 
         to jste se snad splet 

Dm     C     G      Am 
Už jste zase naděloval  
G 
u špatnýho zvonku 
                 G/F 
U souseda stojí 
C     D/F   G 
další chevrolet 
C              F 
A má milá dostala  
G                      C 
zase jenom sponku 
C   F   G       C 
Hm...................... 
 

2. Hej pane děda Mráz 
          jistě jste to splet 

Ale ptal jsem se i ostatních 
a dopadli jsme stejně 
A přitom už vám píšem  
lístky kolik let 
A stejně vždycky dostanem  
to co obyčejně 

 
3. Hej pane děda Mráz  

Vždyť jsem přece nezlobil  
Zeptejte se v práci  
Asi máte v počítači  
někde závadu 
A ty naše lístečky  
se tam všecky ztrácí 

 
         G 
Ref.: Jen se mi zdá  

                            C 
Že se pletete moc často 
G                  C 
Těm za deset tisíc  
C7                 F 
a tobě Vlasto za sto  
Dm                    G 
Snad bychom se jistě spolu  
C       F       G 
nějak dohodnuli 
C                       F 
Vždyť ten rozdíl nedělá  
G                         C 
nic víc než dvě nuly 

         C       F F  G    C 
Hm.......................... 

 
4. Hej pane děda Mráz  

už zase jste to splet 
Ale za ty roky jsem si taky  
na to celkem zvykl 
V duchu vás omlouvám  
to už umím nazpaměť 
Ale dejte pozor aby vám 
někdo pytel neufikl. 

 
HEJ, PANE KRÁLI 
( Voskovec, Werich ) 
 
   E7         Am  A7    Dm         Am 
1.Bereme na potaz učené bakaláře. 
                Dm        E7        Am  
   Et item doktory, et item rektory. 
   E7              Am       A7     Dm          Am   
   Proč jenom chudák trhan patří do žaláře? 
                       Am6           H7            Em      
   Vždyť mezi boháči jsou také potvory! 
                      Dm               E     Dm E     
   Kdyby nás chudáky lépe znal pan král, 
   Dm                               E E7 
   snad by nám odpověď dal. 
   Am          E7                Am                    G7           C   
   Hej, pane králi, nebuď líný, vem hadry a jdi mezi lid. 
   E7                                           Am    A7       Dm      
   Poznáš, co je živořit z dřiny, uvidíš za den tolik špíny,  
   AmEm  Dm              Em  E7 
   do smrti nebudeš mít klid.          
   Am        E7               Am                    G7             C    
   A vůbec velkomožní páni, přijďte se na nás podívat,  
   E7                                        Am       A7    Dm    
   vy páni, kteří jste tím vinni, že bída z lidí vlky činí, 
   Am       E7             Am 
   že vlky z lesů žene hlad. 
   A                                  Dm   G7                         C    
   Myslete si, že jsme jen lůza, že se nás nemusíte bát. 
   E7                                     Am 
   Jednou však popadne vás hrůza,  
                   F          H7      E   E7 
   až pod okny vám budem řvát. 
   Am            E7          Am                   G7           C                
   Hej, křečkové a bařtipáni, je čas, budeme účtovat, 
   E7                                        Am      A7     Dm    
   pánové, sami jste tím vinni, že bída z lidí vlky činí, 
   Am         E7                Am Dm A 
   že nás proti vám žene hlad. 
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HEJKAL 
 
   Am                                 C 
1.Divnej jekot po lesích se prohání, 
       Dm                 Am              E 
   až v žilách tuhne krev a zuby cvakaj SOS. 
   Am                        C 
   Utichá až u potoka pod strání, 
         Dm          Am         E               Am 
    Jó, takovýhle řvaní by nesnes ani pes. 
    Dm             Am     Dm          Am  
    Žhavý rudý voči a drápy krvavý, 
    Dm                                      E 
    Kosti chřestěj v rytmu kastanět. 
    Dm               Am    Dm                 Am 
    A strašidelný vytí a skřeky chraplavý, 
           Dm                                E    Am 
    Tak to je hejkal, na to vemte jed. 
 
                 Am  
Ref.:U nás hej, hej, hejkal straší v lese, 
              Dm                                 Am               E 
        Jen ten, kdo něco snese, tam může v noci jít. 
                Am 
        Jeho hej, hej, hekání se nese,  
                                             Dm 
                                        -každej se strachy třese, 
                    Am 
         k ohni nesesedneme se,  
                  Dm                             E                 Am 
        neboť za boudou v lese zase hejkal začal výt.  
 
2.Kdo z vás tady na hejkaly nevěří,  
   ten může u nás přespat, až se zastaví. 
   Nevystrčí špičku nosu ze dveří 
   A bude jásat, že se rána dožil ve zdraví. 
   Jenom kalný oči a rysy strhaný,  
   kalhoty si bude muset prát. 
   Děs a hrůza v hlase, jó to mu zůstane, 
   Až koktavě bude povídat.   + Ref.: 
 

HEJNA VČEL  
( Brontosauři ) 
 
              Am 
1. Nějak umírá nám láska, 
                 Dm                E 
    my jako hejna divejch včel, 
              Am 
    jdeme dál. 
 
2. Každej vztah je vlastně sázka, 
    a každý ráno může zmizet, 
    my jdeme dál.     
  
         Am                             Am7     
Ref.: Řekněte, kdopak za to může, 
                              Dm             E    
         kdo z nás má právo něco brát, 
         Am                        Am7 
         kdo učil lidi zlobu dýchat, 
                        Dm              E   
         kdo na vojáky chce si hrát. 
 
3. Už zase bohatejch je spousta, 
     a čím víc peněz lásky míň, 
    jdeme dál. 
 
4. A každej pusu plnou slov, 
    o tom, jak zítra budem dál, 
    budeme dál. + R 
 
5. Už zase umírá nám láska, 
    my jako hejna divokejch včel, 
    jdeme dál. 
 
HEJNO VRAN 
( M.+W.Ryvola ) 

 
   C  
1.Když nad pasekou vzlétne  
   F                                   C 
   hejno vran, hejno vran, hejno vran, 
                                   F    
   je léta pel už dávno vyprodán. 
   G7                                   C   
   Podzim se hlásí chladem jasným rán. 
                                        F 
   V tom ránu prochází se sám a sám, 
        G7                              C  
  kdo městu dávno sbohem dal. 
  
        C                                 E7   
Ref.:A tak se toulám travou spálenou, 
                                          Am 
        neví, jak rozloučit se s létem. 
                                      F 
        Dívá se na krajinu spálenou, 
        G7                          C 
        které dal celý život svůj. 
 
2.Nad hlavou zakrouží ti  
   hejno vran, hejno vran, hejno vran, 
   a bílých hvězd je všude oceán, 
   přece si nepostavíš pod ně stan. 
   Budeš spát pod širákem, jak tě znám, 
   i když už podzim přichází.  + Ref.:  
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HEY JUDE 
( Beatles ) 
 
          C                             G  
1.Hey Jude, don`t make it bad,  
             G7                             C    
   take a sad song and make it better. 
       F                                           C 
   Remember to let her into your heart, 
                          G7                   C  
   Then you can start to make it better. 
 
2.Hey Jude, don`t be afraid, 
   you were made to go out and gether. 
   The minute you let her under your skin, 
   Then you begin to make it better. 
 
C7                                     F                            Dm   
And any time you feel the pain, hey Jude, refrain, 
                         G7                       C 
Don`t carry the world upon your shoulders. 
C7                                          F  
For well you know that it`s a fool who plays 
   Dm                         G7                 C  
It cool by making his world a little colder. 
               C7         G7 
Da da da da da da da da da da. 
 
3.Hey Jude, don`t let me down,  
   you have found her, now go and gether. 
   Remember to let her into your heart, 
   Then you can start to make it better, 
   better, better, better, better, better. 
    C            B                F                        C    
 /: Da da da da da da da da da da da hey Jude. :/ 
 
 
 
HLÁSNÁ TŘEBÁŇ 
( Ivan Mládek & Banjo band ) 

 
C                        Em 

Hlásná Třebáň je krásná, 
             Dm               G7             C                 G7 
 a proto ke svý Máně do Třebáně často jezdit hledím. 

C                         Em  
Hlásná Třebáň je krásná, 
             Dm            G7              C  
u Máni v Třebáni si prostě lebedím. 
 

F7                        C  

Dole u Berounky roste kapradí, 
Dm          G7         C                C7    

komáři že koušou, to nám nevadí. 
F                            C  

Máňu u řeky když večer objímám,  
D7                                            G7 

tak bodání hmyzu vůbec nevnímám. 

HLAVNĚ, ŽE JSME NA VZDUCHU 
(Svěrák, Uhlíř) 
 
    C  
1. Když radosti není dosti, 

F 
raduju se z maličkostí. 
C                   Am 
Představím si třeba kdyby  
G 
lidi žili jako ryby. 

 
                G      C              Em      
Ref.:  /: To je dobře náhodou, 

        C                  C 
že nežijem pod vodou. 
             Em               F 
Na vzduchu, na vzduchu 
             G                C   
můžem zpívat ejchuchu.  

 
Zpívati si pod vodou 
nejde ani náhodou, 
z hlubiny, z hlubiny 
vyšli by jen bubliny. :/ 

 
2. Jen si představ milá babi, že jsme dejme tomu krabi. 

Nebyla bys mou babičkou, byla bys mořskou krabičkou. 
Ref.: /:Buďme rádi, Bohouši, že žijeme na souši. 

Na zemi, na zemi, ušmudlané sazemi. 
 

3.Vžij se rybě do kůže, 
     třeba ti to pomůže 

 C        Em        F   
 I když jsi na suchu, 
             G                   C  
 hlavně, že jsi na vzduchu.:/  

 
HLE, JAK SE PEROU 
( K.Kryl ) 
 
          Em          D              Em          D     
1.Tak hle jak se perou, jen pohleďte na ně, 
         Em        D          G          Am   
    jak úplatky berou a svrbí je dlaně. 
          Em          C             D         Em      
    Jen pohleďte na ně, jak zatančí tance,  
             D          Em         H7         Em                  
    když namísto daně jim dají kus žvance. 
  
        C    D     G            Em   G            Em    D         Em              
Ref.: Pít, klít, rouhat se víře, pak sedět v díře nějaký rok. 
   C     D   G           Em  G                 Em       D            Em   
   Klít, pít, co hrdlo ráčí, vždyť osud stáčí už poslední rok. 
 
2.Tak pohleď jak s vervou tu do sebe mlátí, 
    než hrdlo si servou a život si zkrátí.  
    Tak s křikem se boulují s tupostí mezků 
     A páni se radují, utáhnou přezku.      + Ref.: 
 
3.Když v hospodě pijí, tak pozor dej na ně, 
   jak na klubko zmijí, jež zabíjí laně. 
   Tak pozor dej na ně, v té podivné době. 
    Vždyť při této hraně jde o krk i tobě! 
 
2x Ref.: Pít klít…             …poslední lok.  
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HLÍDAČ KRAV 
( J.Nohavica ) 

 
D 

Pam pam pa dam pam pa dá dam pam pam pa dam  
                         G                   A7                  D  
pam pa dá dam pam pa da da dam pa da da dá 
     
   D                               
1.Když jsem byl malý, říkali mi naši,  
 
   dobře se uč a jez chytrou kaši. 
   G                             A7                       D 
   Až jednou vyrosteš, budeš doktorem práv. 
 
2.Takový doktor si sedí pěkně v suchu, 
   bere velký peníze a škrábe se v uchu. 
   Já jim ale na to řek: chci být hlídačem krav. 
 
                      D 
Ref.: Já chci: Mít čapku s bambulí nahoře, 
                                                  G                       A7 
     jíst kaštany, mýt se v lavoře od rána po celý den,  
                  D  
    zpívat si jen.  
                    D 
    Zpívat si: Pam pam... 
 
3.K vánocům mi kupovali hromady knih, 
   co jsem ale vědět chtěl, to nevyčet jsem z nich. 
   Nikde jsem se nedozvěděl, jak se hlídají krávy. 
 
4.Ptal jsem se starších a ptal jsem se všech. 
   Každý na mě hleděl jako pytel blech. 
   Každý se mě opatrně tázal na moje zdraví. + Ref.: 
 
5.Dnes už jsem starší a vím, co vím, 
   mnohé věci nemůžu a mnohé smím. 
  A když je mi velmi smutno, lehnu do mokré trávy. 
 
6.S nohama křížem a rukama za hlavou, 
   koukám nahoru na oblohu modravou, 
   kde se mezi mraky honí moje strakaté krávy.   
 
Ref.:Já chci... 
 
 
HLÍDEJ LÁSKU   
( Brontosauři ) 
 

     C      
1. Jak to v žití chodívá, 
                                     GC 
    láska  k lidem přichází, 
 
    přijde, jen se rozhlédne  
                   F   C 
    a zase odchází. 
 
    Já ji potkal ve skalách, 
                     F      C 
    šla bosá jenom  tak, 
 
    měla džíny vybledlý, 
                     G7     C  
    na zádech  starej vak. 

 
         C 
Ref.: Hlídej lásku skálo má, 
                                        GC 
         než se s ránem vytratí, 
 
         čeká na nás těžká pouť, 
                                           FC 
         než se s ránem vytratí. 
 
         Mezi lidma je těžké plout, 
                                            FC 
         než se s ránem vytratí, 
 
         víš, co umí člověk, pojď, 
                                 G7   C 
         než se s ránem vytratí. 
 
2. Když mně ahoj povídá, úsměvem  mě pohladí, 
    tak zas jedna z  mála snad,co ji tulák nevadí. 
   Sedli jsme si na skálu, dole šuměl řeky proud, 
   den zmizel za obzorem, stín skryl náš tichý kout. + R  
 
HLUBOKÁ VRÁSKA 
( Suchý, Šlitr ) 
 
       C                            G7          C  
1.Naraž si bouřku ještě více do čela, 
   F                                   C 
   bouřku ještě více do čela, 
                                  G                C  
   aby ti vráska z čela zcela zmizela. 
 
2.Věř mi, že láska vrásky vždycky nadělá, 
   láska vrásky vždycky nadělá. 
   A obarví ti černý vlasy do běla. 
 
3.Zdá se mi, že ti milá s jiným zmizela, 
   že ti milá s jiným zmizela, 
   a tím ti vryla vrásku do čela. 
4.Nešťastná láska vrásky vždycky nadělá, 
   láska vrásky vždycky nadělá. 
   A tak si naraž bouřku do čela. 
 
HO HO WATANAY  
    ( Žalman ) 
 
        D 
1. Spinkej můj maličký, 

C                 D   
Máš v očích hvězdičky, 

                         C  
         Dám ti je do vlasů, 
               G               D   
         Tak usínej, tak usínej.  
        D                        C       D 
Ref.: Ho ho Watanay, ho ho Watanay, 
              C                 G             D   
    Ho ho Watanay, kijokéna, kijokéna. 
 
2. Sladkou vůni nese ti,  noční motýl z perleti, 
    vánek, co ho kolíbá,  už nespívá.    + Ref.: 
3. V lukách to zavoní, rád jezdíš na koni, 
    má barvu havraní, jak uhání, jak uhání.  + Ref.: 
4. V dlaních motýl usíná, hvězdička už zhasíná 
    vánek, co jí k tobě nes, až do léta ti odlétá.   + Ref.: 
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HOLKY 
( Nedvědi ) 
 
kapo-3    
            Am                                    Am7*  
1.Malý čísla černejch šňerovacích bot,  
                                 Fmaj7  
   co se těžko sehnat daj. 
                                                     Am7* 
   Dřevěný korálky a na širokým pásku, 
                        Fmaj7  
   V kůži nůž a čaj. 
 
                    G 
Ref.:Trochu bezbranně, ale s odhodlanou touhou, 
                   C                F        C    
        Hledaj na slunci si místa svý. 
                    Am                       
        Prostě něco dělat, být, žít, 
        Am7*                  Fmaj7            
        A že jsou holky, co má bejt? 
 
2.Ne nestřídaj se po nocích, to jen čísi špína  
   vylévá se z hloupých hlav. 
   Kluci sbalej se a jedou a holkám kdekdo připomíná 
   Slušnost, cit a mrav.   + Ref.: 
 
3.Velký košile, to po tátovi, když vojančil, 
   stejný bágly, co ti odřou prst. 
   Pár dívčích starostí, znáte to, není o co stát, 
   Prstýnek a pláče hrst.   +    2x Ref.: 

HOLKY Z NAŠÍ ŠKOLKY  
    ( Kotvald, Hložek, Vágner ) 
 
  D                  G              A           A7 
1.Majdalénka, Apolénka s Veronikou, 
             D         
   a taky Věrka, Zdenka,  
  G                   A 
  Majka, Lenka s Monikou. 
                D      
  No jasně Klára, Hančí,  
 G                   A             A7 
  Bára, Mančí, už nevím čí.    
                    D 
  To všechno byly holky  
 G                    A 
  z naší školky senzační   
 
    D   A  G A              D               G    
R.:Jé, jé, jé, kdepak ty fajn holky jsou, 
             D                G 
    a kde maj hračky svý, 
                A 
    ty naše lásky tříletý. 
  D    A   G                   D                 G   
   Pá, pá, pá, řekli jsme pá před školkou 
           D               G  
   bylo nám právě šest  
               A              A7 
   a začlo další dívčí show. 
 
 
 
 
2.Ve škole Daniela, Michaela s Romanetou, 
   a taky Adriána,Mariána se Žanetou. 
   a hlavně príma Radka  kamarádka, co všechno ví.         
   Tyhlety holky byly naše síly školních dní 

 
R.: Jé, jé, jé, kdepak ty fajn holky jsou, 
      a kde maj v žákovský, ty naše lásky klukovský. 
      Čau, čau, čau, řekli jsme čau před školou 
      táhlo nám na patnáct a začlo další dívčí show. 
 
3.Na gymplu bezva Šárka, třída Klárka, Táňa jak sen, 
   a taky senza Lenka v podkolenkách veselá jen. 
   A všechny v sexy tričku Postavičku měly ham, ham. 
   No prostě prima štace inspirace k maturitám. 
 
R.:Jé, jé, jé, kdepak ty fajn holky jsou, 
     A kde maj zazděný, ty naše lásky vysněný. 
    Au, au, au, vzdychli jsme au, čau a pá     
     už se dál nekoná  žádná další dívčí show. 
 
4.I když pak poznali jsme spoustu dalších dívek a jmen, 
   plavovlásky,černovlásky, žár i sen. 
   V rytmu diska z dálky, z blízka i v náručí. 
    Přesto jsou stále holky z naší školky nejlehčí.  
 
R.: Jé, jé, jé, kdepak ty fajn holky jsou, 
      A kde maj cůpky svý, Ty naše lásky tříletý. 
      Pá, pá, pá, říkáme dál před školkou, 
      To se ví, léta jdouAle ty holky nestárnou. 
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HOLKY Z POLABÍ 
( Svěrák, Uhlíř ) 
 
   C                                                           G 
1.Žádná holka z Polabí bez jízdního kola by  
                          C  G                     C  
   ani chvíli nebyla, ani chvíli nebyla. 
                                                                   G  
   Zkuste holce z Poděbrad jízdní kolo odebrat, 
   G                       C  G                       C7  
   každýho by zabila, každýho by zabila. 
 
        F                                                         C7    
Ref.:Do školy i do úřadu na kole, na kole, na kole. 
                                                                                  F   
        Krásné vpředu, krásné vzadu na kole, na kole, na 
kole 
                                                                       C7 
        Navštěvují tety strýce na kole, na kole, na kole , 
         
        z radnice do porodnice. 
           C7                           F 
        /: Na kole  Polabanka Polabím se řítí, 
           C7                   F                   C7FG7               
           Polabané křičí: chci tě, lásko, míti. :/ 
 
2.Myslíš-li to upřímně, vem kolo a chyť si mě 
   za mé zlaté copánky, za mé zlaté copánky. 
   Ke kolu si zakrátko přišroubujem sedátko 
   pro malé Polabánky, pro malé Polabánky.    
 
                                          C7           F   
 Ref.:Do školy…           …chci tě míti. 

 HOLKY Z UTOPIE  
( Vl. Redl ) 

 

        Am 
1. Přistály v talíři  

    E7 
na střeše radnice 
 
Našly si nás snadno 
G 
 po vůni slivovice 
E7 
Vrhly se nám kolem krku  
Am                   F 
polibky nás dusily 
Am           
Jak ty zlaté rybky jsme jim 
F                         E7          Am 
Po třech přáních splnit musili  
E7                Am 
než  nás pustily. 

 
       Dm       G7                  C 
Ref: Byly to holky z jiných planet 

Dm    E7                  Am 
Anča, Božka, Karin, Žanet 
Dm        E7             Am        C 
Přiletěly za náma až    z Utopie jé 
Dm                G7 
A že všechno platí  
            E7 
co kdo sní a vypije. 
 

2. Povláčili jsme je po celej Moravě  
   Vinobrali v Znojmě Vyfarali v Ostravě 
   A ty holky s náma dokázaly držet krok 
   Na ledaco jsme byli zvyklí  
    Ale tohleto byl pro nás zážitok 
 

Ref: Byly to holky .... 
 
Ref: Takové holky u nás nenajdete  

Anča, Božka, Karin a Žanete 
Byla to láska  
co už nikdo nezažije 
Ogaři z Vizovic  
a cérky z Utopie 

 
3. A tak to šlo týdny až přišlo to ráno  

A jeden po druhém jsme řekli svoje áno 
Odlétly v talíři rovnou od radnice 

             Am 
             V bílých šatech s vlečkou 

                                                      FE Am E A  
              nespatřili jsme je více. 
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HOLÚBEKA HOLUBIČKA                        
( Vl. Redl ) 
 
    C                 G       C               G 
1. Viděla jsem svého holúbka sivého, 
    A             A7 
    letěl k mořu. 
    Am                      G C 
     Počkaj mňa můj milý, 
                               Am          D7  G C   
                              -  můj holúbku sivý 
     D7             G     
     půjdem spolu. 
 
2. Holubičko sivá, si-li eště živá, jak sa míváš. 
    Si-li v řečách stálá, lebo sas vydala lebo čakáš. 
 
3. Ja sem sa nevdala, na tebja čekala, sivý sokol. 
    Pro tvé peří hladké, vrkotání sladké,Nemám pokoj. 
 
4. Estli ťa nenajdu, já ťa hledat budu, u chodníčka.  
    Kady ľadé půjdú, já sa pýtať budu na Janíčka.   
 
HOLUBÍ DŮM 
    ( Šelingr ) 
 
  Em D    C         D                Em 
1.Zpívám ptáků a zvlášť holubům, 
  EmD   C         D               Em  
   stával v údolí mém starý dům. 
  EmD  G           D              G    
   Ptáků houf zalétal ke krovům, 
   Em D     G          D               Em 
   měl jsem rád holubích křídel šum. 
 
2.Vlídná dívka jim házela hrách, 
   mávání perutí víří prach. 
   Ptáci krouží a neznají strach, 
   měl jsem rád starý dům, jeho práh. 
 
        Em        C            D 
Ref.: Hledám dům holubí, 
                    G               Em 
        kdopak z vás cestu ví. 
                  Am          D           G      
        Míval stáj roubenou bílý štít. 
       G     D  C           D 
        Kde je dům holubí  
             G               Em 
       a ta dívka, kde spí. 
                      Am  
       Vždyť to víš, 
                     D                      Em 
        že jsem chtěl jen pro ni žít. 
 
3.Sdílný déšť vypráví okapům, 
   bláhový, kdo hledá tenhle dům. 
   Odrůstáš chlapeckým střevícům, 
   neslyšíš holubích křídel šum. +R    
 
4.Nabízej úplatou cokoliv, 
   nepojíš cukrových homolí. 
   Můžeš mít třeba zrak sokolí, 
   nespatříš ztracené údolí. +R

HONKY TONKY 
( Suchý + Šlitr ) 
 
     C 
1./: Každý ráno na piáno hraje Jack, hraje Jack, 
     F                               C 
      každé ráno na piáno hraje Jack, hraje Jack, 
     G                 F                  C        G      C 
     honky tonk, honky tonk, honky tonky blues.:/ 
 
2.Nikomu v domě nevadí, že to piáno neladí, 
   když hraje Jack, jak už jsem řek, 
   svý honky tonky blues. 
 
3.=1. 
 
HONZA S FRANTOU 
( Redl ) 
 
C                        F             G7       
Honza s Frantou hádali se o čepice + opakování 
 
HONZÍK  
( Brontosauři ) 
 

            C  
1. Prsty otlačený od řemínků, 
   G7 
    náplast na patách, prach až 
    C                   Am,               G 
    pod víčkama, sluncem znavený. 
  
    Čekaj na nádražích na lavičkách 
        C               Am              G   
    až pojede jim ten správnej vlak. 
 
2. Šátky na krku a širáky 
    a páry těžkejch bot, 
    podle doby název pionýr či skaut. 
    Co je po jménu, chtěj na chvilku 
    si vlastní život do svejch rukou vzít. 
 
                  Am 
Ref.: Přišli zpívat jen a hrát, 
                       G 
         trochu si postěžovat,  
        F  
         že se jim moc stýská. 
                  Am   
        Že tak strašně máme práce, 
                G                  F                 Am  
        že už nezbývá nám na ně vůbec čas. 
 
3. Vážný, až by člověk brečel, čelem  
     do zdi narážej, potom 
     s natlučeným nosem zase dál.         
     S léty mnohý člověk pochopí  
     a radši zapomene, to, co tolik chtěl. 
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HOPSINKY 
 ( Nedvědi ) 
 
   A 
1.Sundej kabát, sedni si sem k nám. 
                                                                       E7  
   A mlč a poslouchej a vem si hopsinku, co mám, 
 
   My jsme se sešli, abychom si hráli to, 
 
   víš, co starostí je teď. 
                                                                                A7  
   Tak jestli chceš si s námi hrát, dej ruce na stůl a seď. 
 
                          A   
Ref.:V kytarách zapláčou si Bílý skály 
 
        A na nich Pampelišek žlutej květ, 
 
        Přijde i kovboj, co mu bůhví proč říkaj,  
                              D  
       že už je poslední. 
                
       Tak na zdraví a na umění brečet, 
                    A 
       Aby nám Montgomery zpíval dál, 
                    E7       
       Je lepší protloukat se, nežli někde klečet, 
                    A                              A7  
       Prosit o kostku cukru, co dá král. 
 
2.Když nemusíš zpívat, pískej nebo tluč 
   nebo si do kuchyně skoč a dvě lžíce si puč. 
   V Rikatádu dělej třeba koně v Panence, řetízky a tak, 
   Nebo si lehni na stůl, zavři oči, spi a dělej mrtvej vlak.   
2x Ref.: V  kytarách… 
 
HORNÍ, DOLNÍ 
( Nedvědi ) 
 
   Em                        A                           Em 
1.Dobré víno svlaží ústa a smích přijde sám, 
                                 A 
   horká ruka stiskne chlad sklenek, pijme, 
   D                      A 
   aby občas bylo proč, 
           D                           A  
   proč ne, je tak jasné, to víme. 
 
2.Koštýř na prstech, jak lůza se spíjíme, 
   snad nám prominou ti příští, pijme, 
   aby občas bylo proč, 
   proč ne je tak jasné, to víme. 
        D 
Ref.:Horní, Dolní ze Skoronic koně vedou, 
       A                           
       zpívej, zpívej, paličky noty předou, 
       D                                         A  
       snad se to všechno v dobré změní, 
       D                                  A  
       kdyby měl ze vsi přijít dráb. 
 
3.Dlaždičky vedle lisu chuť maj už neomytou, 
   jak v cihlách penízky, my vrátili se už, 
   jak pentle na zdobení králů, 
   z nečasů do časů co rok.   + Ref.: 

HOSPODSKÁ 
( Karel Plíhal ) 

 
   G 
1.Na hospodským ubruse se stejně dějou věci, 
                                                         D 
   pod rukama malíře, co vypil čtyři deci, 
         G      C     A7      D       G      C    
   ohořelou zápalkou si kreslí malý domek, 
  G                                              C        G     
   vedle domku zahrádku a na zahrádce stromek. 
   C          G         D     C         G        Am  
   Tá tadá tá tadá tá tá, tá tadá tá tadá tá tá, 
   C          G        D      C7maj               D          G 
   Tá tadá tá tadá tá tá, tada ta ta ta ta tadadadadá 
 
2.Po dvou dalších půldeci se malíř stává snílkem, 
   na zahradu přistál talíř a marťan s tykadýlkem. 
   Strká nosík do hlíny, on pozoruje broučka, 
   Odpusťme to malíři, že v mládí hltal Součka. 
   Tá tada… 
 
3.Než si stačil malíř z láhve další dávku odlít, 
   Marťan skončil bádání a zase někam odlít. 
   Na ubruse zůstal jen propálená čára, 
   Od plasmových motorů a nebo od cigára. 
   Tá tadá… 
 
HOŠI Z MORAVY ( Ná, ná, ná.. ) 
( Fkrok ) 

 
   Em 
1.Tancovala žížala na zahrádce polku, 
    D                                            Em 
    pojďte se mnou, pane Sedlák, za ten kousek vdolku. 
        Em                D                     Em        
Ref.: Á á á a á á a , á á á á á á á á á a 
 
2.Plavala rybička po modrém Dunaji 
   chytil ji a vykostil chlap na samoučkém kraji.   R 
3.Kočka leze dírou, pes rovnou oknem 
   Jestli bude dneska pršet, to zas z toho scvoknem.  R 
 
4.Tluče bubeníček, tluče na buben, 
   a svolává všechny hochy: Hoši, pojďte ven.  R 
5.Až já budu velká, bude ze mě selka, 
   pojďte k nám, já vám dám plný krajáč mléka.  R 
 
6.Bude zima, bude mráz, kam se ptáčku, kam schováš, 
   zalez rychle do dubu, nebo dostaneš přes zobák.  R 
7.Šla Nanynka do zelí, natrhala lupení, 
   skočil na ni z křoví hajný, rozšlapal jí koš.   R 
 
8.Měla babka čtyři jabka a dědoušek jenom dvě, 
   dej mně babko jedno jabko, uděláme mošt.+R. x krát 
 
Ta samá melodie… 

 
1.My jsme hoši z Moravy a vzali jsme si do hlavy,  
   že budem nosit hára dlouhý, džíny modravý.  +R 
  
 2.Na přechodu pro chodce, tam drtí tatra důchoce, 
   střeva tečou do kanálu, tatra jede dál  + R 
 
3.Černý brýle bílá hůl a dědek frajer neuhnul, 
    a tatře to nevadí, ona jede dál. + R 

82 H 



.   OSTATNÍ PISNE 

 

 
83 / 287 

 HOTEL  HILLARY 
  ( Poutníci ) 
 

                 Ami   
1. Tvař se trochu nostalgicky, 
  
    už  tě nikdy nepotkám. 
   F                  G 
   Máš to jistý pro vždycky, 
              Ami 
   nastav uši vzpomínkám. 
 
2. Jak tě znám i v tuto chvíli, 
    ved bys řeči peprný. 
    Jak tenkrát, když nám tvrdili, 
    že je vítr stříbrný.         
 
             F 
Ref.: A tváře měli kožený, 
 
         my jim zdrhli z průvodu. 
                 Dmi 
         Zahodili lampióny, 
         D 
         našli hospodu. 
               F 
         Ale taky Jacquese Brela, 
 
         a s ní smutek z cizích vln. 
            Dmi 
         A žádostivost těla, 
                   D 
         a pak radost z volovin. 
                       Ami   
         A ta nám zbejvá. 
 
3. Po večerech pro diváky, 
    dělali jsme kašpary. 
    Pak na zemi dva spacáky, 
    náš hotel Hillary. 
    Slavný sliby jsme už znali, 
    i to jak se neplní. 
    A cenzoři  nám  kázali, 
    o správným umění. Ref.: 
 
4. A tak válčím s nostalgií, 
    bují ve mně jako mech. 
    A pořád všechno slibují, 
    starý hesla na domech. 
    Tys už splatil všechny dluhy, 
    i za hotel Hillary. 
    I já vyhážu ty černý stuhy, 
    funebrákům navzdory. 
 
Ref.: Vždyť mají tváře kožený, 
         My jim zdrhnem z průvodu. 
         Zahodíme lampióny, 
         najdem hospodu. 
         A tam svýho Jacquese Brela, 
         a s ním smutek z cizích vln. 
         A žádostivost těla, 
         a pak radost z volovin. 
         A ta  nám  zbejvá.  

HRACÍ STROJEK 
( Karel Plíhal ) 

 
   A                      E      Fm                D 
1.Nad svátečním pitím čekáš, kdy už chytím, 
   C                  D        E4sus E  
   kdy už jiskra přeskočí. 
   A                E    Fm            D 
   Náhle mezi řečí ve tmě ruka něčí 
   C                      E   A 
   zlatým klíčkem otočí. 
 
2.Stává se to zřídka, čas, jak stará zídka 
   na prášek se rozdrolí. 
   Pán se dvorně klaní, k tanci vyzve paní, 
   Roztáčí se soukolí. 
 
         F                          A 
Ref.: Tiše cinká strojek hrací  
         F                           C 
         tóny hodné mistra skláře. 
         F                           A 
         Mizí oknem kdesi v mracích, 
        F                            C       E  
         kde se rozpouštějí v páře. 
 
3.Pán se stále klaní roztančené paní, 
   nic jiného neumí. 
   Ač má v hlavě zmatky, kolečka a drátky, 
   Jeho vášně utlumí. 
 
4.Tak jí aspoň znova šeptá něžná slova. 
    Ona se jen usmívá. 
    Ve strojku to chřestí, zvonivýho štěstí 
    pomaloučku ubývá.   +Ref.: 
 
5.Poslední dvě noty zpité do němoty 
   mizí na dně skleniček. 
   Pán se ohnul v pase a tak skončila se 
   Krátká láska na klíček. 
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HRAD 
( Nedvědi ) 
 
            E7 
1.Ráno otevřel jsem okno, byl tak bílej den, 
             A7 
   že jen nevěstu a moh se brát, 
 
   na stromech špičky stály, nepohnutě koukaly ven, 

         F                              H 
   jak nad Vltavou pražskej Hrad. 
                E7    
   Ráno je naděje, co neumírá před polednem, 
            A                            G   
   když do oběda nevyjdeš ven, 
                   A                               E  
   jukneš se na teploměr nálady a podle pole 
   H7                          E7  
   s novinama začneš den. 
 
                                      A 
Ref.:Co člověk nemá a má, 
                                 E   
        Co může nedát, dá, 
                                      H 
        Jak smířit radost i stesk, 
                                        E 
        Když se mu u srdce blejská. 
 
3.Ráno otevřel jsem okno, byl tak černej den, 
   že jen nevěstu a do pekla moh, 
   tak rychle vyjít a po ulicích nasbírat vzdor, 
   co vrší se jak v létě stoh. 
 
4.Moudře se otočíš a za vrátkama pohladíš den, 
   do oběda času dost, 
   jak z jinýho století, jak nucenej sen 
   si připadáš, jak špatnej host. 
 
3x Ref.: Co člověk… 
 
 
 
 
 
HRÁLA MI JULII  
( Vl. Redl ) 
 

            G   
1. Byla noc, na černou Ostravu  
    Bb 
    sníh se tiše snášel. 
               Am7 
    Z baru Fénix vedle divadla, 
   C                    D7  
   vyvádějí Mikuláše.  
                 G 
   Nahoře v bufetu už se svítí, 
            G7 
    paní Květa dělá hercům čárky. 
    E7   Am                              C  
    A já dole už bez role volám nahoru 
                          D7  
    „ Kdo měl ty párky ?“ 
 
 

 
                   G   
Ref.: A ona hrála mi Julii 
            Dm7 
         a hrála Desdemonu. 
                    Am 
          Hrála Roxanu, Taťánu, 
          Cm                D7  
          Medeu a Antigonu. 
                    G      
          Hrála Dorotku, Justinu,  
           Dm7           E7  
           Ofelii, Mesalinu, 
              Am    Hm        Am  D7    
           a já role podle ní bral.  
 
2. Včera volala, že dabuje, 
    tak jsem šel volat kamarády. 
    Stála s ním, 
    Naštěstí otočená ke mně zády.  
    Pak jsem chodil trochu po barech, 
    abych to mládí už nějak zkrátil. 
    Ve všech hráli stejně video, 
    stejný herec jiné stejně mlátil. 
 
3. A pak konečně spolužák 
    trhá noc na devět třídních knih 
    a Černá s Bílou se usmíří  
    Pane, pane, že jste v Blížencích. 
    Hleďme, čas trhnul oponou 
    tak ať si taky trhne nohou 
    Se všemi dramaty a fraškami, 
    Na tělo milenců za výlohou. 
 
Ref.: Vždyť každá hrála jen Julii 
         a hrála Desdemonu,  
         hrály Terezku, Dorotku, 
         Justynu a Antigonu. 
Kdo by si nezahrál pro trochu vzrušení  
Konec sázek jedna k miliónu 
A já ani nezatleskal. 
 
4.  Noc, Ostravou, sníh se snášel. 
     Z barů se motají další Mikuláši. 
     Je noc už šestého,  
     prosinec rozdal dárky. 
     A nahoře se pořád svítí. 
     Tak křičím do oken 
     „ Já měl ty párky. „ 
 
 
R:AonahrálaJulii,Desdemonu,Roxanu 
Maryšu,Kaťušu,Ciociolinu,Eyerovou, Makepeaceovou, 
Bovaryovou, D`Artagnanovou, Popelku, Jasněnku, 
Nastěnku, Zlatovlásku, Ježibabu, Těreškovovou a řadu 
jiných. 
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HRÁŠEK  
( Brontosauři ) 
 
          D   
1. Jak v mořích slunce s tmou se ztrácí, 
 
    a pokřik racků šel už spát, 
         G                                       D  
    tak utekla nám láska, jó, to se stává, 
      E7                                    A7  
    a najednou tě holka nemám rád. 
 
2. Mám dost už těch tvejch  
                                   - věčnejch nářků, 
    a prožárlenejch hloupejch scén, 
    tak někdy zase brnkni, jó, to se stává, 
    prostě táhne mě to z kruhu ven. 
 
             D  
Ref.: Já půjdu až tam, 
        
         na místa, kde už to znám, 
                           G                        D   
         pár stromů, ohniště a tunel a trať, 
            
         a kašlu na celej svět, 
        
         jen v tobě zas jsem se splet, 
                 G                                    D    
    a po stý řeknu sobě hloupneš, tak plav 
 
3. Jak nabobtnalý klíčky z hrášků, 
    byly cíle tvý, a já chtěl víc, 
    já předělat chtěl svět, jó, to se stává, 
    kolik bylo nás a stále nic. 
 
4. Tak pozdravuj ty svoje šminky, lásko 
    a do zrcadla zkoušej řvát, 
    holt utekla nám láska, jó, to se stává, 
    a najednou tě holka nemám rád. 
 
Ref.: /: Já půjdu až tam... :/  

 
 
 
 
 
HRÁZ  
( Brontosauři ) 
 

      G 
1. Stál tam na stráni dům, 
 
    v něm židle a stůl, 
                                                   Am 
    pár kůží a krb, co dřevo z něj voní. 
    D7 
    S jarem, když  máj rozdá barvy svý, 
                                                     G      
    tu sosna krásná nad chajdou se kloní. 
  D7  G 
    A říčka, když stříbrným hávem, 
 
    se přikryje s ránem, svý ahoj ji dáš, 
                      E 
     a pak je tu den. 

 
        C  
Ref.: Zazní údolím kytara tvá, 
              Em  
         tvá píseň ráno uvítá  
               D7              G     D7   
        svět s ním, svět s ním. 
 
2. Touláš se po lese, touláš  
    a jenom tak bloumáš, 
    a koruny stromů tě uvítaj rosou. 
    Víš, že času je dost, to znáš,  
    a možná někde potkáš dívku bosou. 
    Po slůvkách, který se říkaj, 
po dnech něžných stisků vás uvítáchajda 
   a zas je tu den. + Ref.: 
 
3. Však náhlé volání, 
     táhlé ti přeruší snění, 
     a oznámí všem: Je poslední den. 
     Voda zaplaví údolí, 
     sosnu, chajdu pohled zabolí. 
     Ta hráz je potřebná všem,  
     však zabíjí den,co nosil tě v náručí                
     romantickém. 
 
R2.: Zazní údolím bolest tvá, 
        ta bolest ráno uvítá, 
        svět s ním, svět s ním. 
 
 
HROBAŘ 
( Premier ) 

 
   C 

1.V mládí jsem se učil hrobařem, 
  Am  
   jezdit s hlínou, jezdit s trakařem, 
   F                                   C  
   kopat hroby byl můj ideál. 
 
2.Jezdit s hlínou, jezdit s vozíkem, 
   s černou rakví s bílým pomníkem, 
   toho bych se nikdy nenadál. 
 
        /: C Am F G :/ 
Ref.: Na na... 
 
3.Že do módy přijde kremace, 
   černý hrobař bude bez práce, 
   toho bych se nikdy nenadál.   + R 
 
4.Kolem projel vůz milionáře, 
   záblesk světel pad mi do tváře, 
   marně skřípěj kola brzdící. 
 
5.Stoupám vzhůru, stoupám ke hvězdám 
   tam se s černou rakví neshledám, 
   sbohem bílé město zářící. 
  C                    Am      F                         G 
   Sbohem moje město, vzpomínat budu přesto. + Ref.: 
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HUČKA 
   ( americká lidová ) 
 
   D  
1. Hučku svou na pozdrav smekám, 
             Em 
    světla vlaků vidím plát, 
              A7 
    tak na svůj nárazník čekám, 
                G              D 
    už jsem tě měl akorát. 
 
2. Zejtra ráno až se vzbudíš, zjištíš, že se slehla zem, 
    a tvůj miláček, že pláchl, tím půlnočním expresem. 
         ( stejné ) 
Ref.: Za chvíli už budu v dáli, Za chvíli mi bude fajn, 
        O tvý lásce, která pálí, Nebudu mít ani šajn. 
 
3. Teď už zní vlakovej zvonec, pak píšťala je mi hej, 
    a nevěřím, že je konec  naší lásky pitomej. 
4..Z kapsy tahám harmoniku, s tulákem si budu hrát, 
    sedím si na nárazníku, a je mi tak akorát.   +R 
 
HUDSONSKÝ ŠÍFY 
( Wabi Daněk ) 

 
   Am                                               C 

1.Ten, kdo nezná hukot vody lopatkama zvířený, 
           G         Am 
    jako já, jako já. 
                                                          G  
    Kdo hudsonský slapy nezná sírou pekla sířený, 
             Am                  G               AmG GAm      
    Ať se na hudsonský šífy najmou dá, jo ho ho. 
 
2.Ten, kdo nepřekládal uhlí, šíf když na mělčinu vjel, 
   málo zná, málo zná. 
  Ten, kdo neměl tělo ztuhlý až se nočním chladem chvěl, 
  ať se na hudsonský šífy najmout dá, jo ho ho. 
 
        F                       Am 
Ref.: Ahoj, páru tam hoď, 
            G                                  Am    G GAmG GAm  
         ať do pekla se dříve dohrabem, jo ho ho, jo ho ho. 
 
3.Ten, kdo nezná noční zpěvy zarosenejch lodníků, 
   jako já, jako já. 
   Ten, kdo cejtí se bejt chlapem, umí dělat rutyku, 
   ať se na hudsonský šífy najmout dá. 
 
4.Ten, kdo má na bradě mlíko, kdo má pořád jenom hlad, 
   jako já, jako já. 
   Kdo necejtil se bejt chlapem, kdo se málem utopil, 
   ať se na hudsonský šífy najmout dá, jo ho ho, jo ho ho. 
Ref.: Ahoj... 
 
5.Kdo má roztrhaný boty, kdo má pořád jenom hlad, 
   jako já, jako já. 
   Kdo chce celý noci čuchat pekelnýho ohně smrad, 
   ať se na hudsonský šífy najmout dá, jo ho ho, jo ho ho. 
 
6Kdo chce zhebnout  třeba zejtra, komu je to všechno fuk 
  kdo je sám jako já, jako já. 
  Kdo má srdce v pravým místě, kdo je prostě prima kluk, 
  ať se na hudsonský šífy najmout dá, jo ho ho, jo ho ho. 
  + Ref.: 

HUSLIČKY  
 ( Vl. Redl ) 
 

        A                             DA 
1. Čí, že jste husličky číe, 

Hm           F mE  
kdo vás tu zanechal. 
A                            DA 
Čí, že jste husličky číé, 

Hm           F mE      
kdo vás tu zanechal. 
Hm7              A   D 
Na trávě poválané, 
H              E  A  D   
na trávě poválané, 

Hm    F mE    Hm F m E 
u paty ořecha. 

        Hm7              A    D   
        Na trávě poválané, 
        H                E A D 
        na trávě poválané, 
       Hm    F m E 
        u paty ořecha. 
 
2. A kdože tu trávu tak zválal, aj modré fiály. 
    A kdo tu trávu tak zválal, Aj modré fiály. 
    Že jste husličky samé,Že jste husličky samé, 
   Na světě zostaly.  
 
3. Který tu muzikant usnul, co sa mu přišlo zdát. 
    Který tu mládenec usnul, a co sa mu přišlo zdát 
    Co sa mu  v noci zdálo, bože, co se mu v noci zdálo, 
    že už vjec nechtěl hrát. 
 
4. /: Zahrajte husličky samy, zahrajte zvesela. :/ 
    Až sa ta bude trápit,až sa ta bude trápit, 
    která ho nechtěla. 
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HVĚZDIČKO BLÝSKAVÁ 
( Petr Novák, Krečmar )  
 

               D  
1. Hrozně ráda máš ten gril 
                                      A  
                 -  tam v přízemí, 
                 D  
     proč já blázen jsem tam byl 
                                     A   
                  -  a chtěl tě mít. 
                      G  
      Z velkých fotek a malých 
                                  A  
                   -  roliček tvých, 
         D  
      já znal tvůj smích. 
 
 
2. A ten úsměv dvouřadý jsem chtěl mít sám, 
    byl jsem pryč z té záhady, že tě vážně mám.  
    Žil jsem s tebou od těch dob několikrát 
    mám a nemám tě rád. 
 
        D                 
Ref.: Hvězdičko blýskavá, 
         G                            D  
          mám život svázaný s tvým. 
          D   
          Těžko tě získávám, 
           G                           D   
           lehko tě ztrácím, já vím. 
                         Em7     D 
           Jak mám spát, co s tím. 
                         Em7 D 
           Jak mám žít a s kým. 
 
3. Dál se vrhat za sebou, to nic nezmění,    
    úděl bumerangů dvou je mínění, 
    Tak tě míjím, ať tě někdo lepší má. 
     jen ať v tom nejedu já. 
 
4. Za tvé krásy chladných stěn,šel někdy mráz. 
    Mohlas mít sto známých jmen a já se třás. 
    Ale štěstí jsem dostal , víc, než kdy dřív. 
    už nechoď, zas bych kýv.  + R 
 
  + /: Hvězdičko.. 
                   já vím. :/ 

HVĚZDY 
 ( Poutníci ) 
 
     F                C         B      C F  
1. Schovej mi kousek od večeře, 
                        B     F C  
    a počkej, co poletí hvězd. 
         F              C        B    C F       
    Po urážkách  zpívej o důvěře, 
          B  F    B F           C 
    po ranách pohlaď mi pěst. 
 
         C  
Ref.: Nikdy bych nebyl tak hroší a psí, 
         Dmi       GmiDmiC  
         kdyby mi nebylo zle.  
            
         Jak pěšímu pluku když za vesnicí, 
         F         B  F  B C  
         počítá do neděle. 
 
2. Skoro se zdá, že proměníš svět, 
    a to snad má lásko i teď. 
    Kdy s holými zády už  tisíce let, 
    čekáme na odpověď. 
 
Ref.:Nikdy...          ...do neděle. 
        F             C         B       C   F 
        Skoro se zdá, že proměníš svět. 
 
 
HVĚZDY NA VRBĚ 
( Štajdl, Mareš ) 

 
   Em      Am   Em     Am    F       Em         C  
1.Kdo se večer hájem vrací, ten ať klopí zraky. 
  Em   Am    EmAm    G       Hm     A  C  
  Ať je nikdy neobrací, k vrbě křivolaký. 
  Em   Am  EmAm   F         Em      C  
  Jinak jeho oči zjistí, i když se to nezdá, 
  Em   Am  Em     Am  Dm Ab         Am   
  že na vrbě kromě listí, visí malá hvězda. 
 
                C                    F  
Ref.: Viděli jsme jednou v lukách, 
                    C              F     
         plakat na tý vrbě kluka, 
                  Dm            Bb   
         který pevně věřil tomu, 
                D7                G7 
         že ji sundá z toho stromu. 
 
2.Kdo o hvězdy jeví zájem, zem když večer chladne. 
   Ať jde někdy klidně hájem, hvězda někdy spadne. 
   Ať se pro ni rosou brodí, a pak vrbu najde si, 
   a pro ty, co kolem chodí, na tu větev zavěsí. + R 
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HYMNA ČÍNSKÝCH DĚTÍ 
 
   D                   A           D  
1. My jsme děti z lidové Číny. 
 
        D                      A                D   
Ref.: Vaň, vaň, vaňů, vaňů, vaňů, vaň. 
 
2. Vyrostli jsme z bambusu a hlíny.+ R 
 
3. Mao - ce - Tung naučil nás písňe.+ R 
 
4. Zbavil nás tak veliké tísně.+ R 
 
5. Neleknem se práce ani dřiny. + R 
 
6. Jen když je to ve prospěch Číny. +R 
 
HYMNA SOVĚTSKÉHO SVAZU 
 

C                Em     F               C 

Sajúz něrzšimij respublik svabódnych, 
      Dm                    G 

splatila na věky Vělikaja Rus. 
     C                    G    
Da zdrastvujt sázdányj, 
     Am     Em    F               C    
 válej náradov jedínyj magúčij  
   D7            G 
Savjetskij Sajúz! 
C          G             Am        Em  
Slávsja otječestvo náše svobodnoe, 
 F                                       Dm 
 družby naródov naděžnyj aplót. 
         G7    C        AmDm           Am 
Známja sovětskoe, známja národnoe 

F            C             D7         G7   C 

pust at pabědy k pabědě vedjot. 
 
CHAJDA 
 
      C                                  G7           C  C7  
1. /: V dáli za horama stojí chajda malá :/ 
       F                C                G7         C    C7     
    /: Pod ní teče řeka, nad ní stojí skála :/ 
 
2. /: Jednou přišla voda, vzala chajdu malou :/ 
    /: Ti dva kamarádi nemaj si kam lehnout :/ 
 
3. /: Smutně bloudí světem, hledaj chajdu malou :/ 
    /:Tam, kde chajda stála, černá skála stojí  :/ 
 
4. /: Neplač kamaráde pro tu chajdu malou :/ 
    /: Dřív, než přijde jaro, postavíme novou :/ 
 
5. /: Dřív, než slunce vyšlo, stála chajda malá :/ 
    /: Pod ní teče řeka, nad ní stojí skála :/ 

 CHIP & DALE 
 
Správný zásah v tu pravou chvíli má,  
když přízrak temný svým rejdům šanci dá, 
tahle príma dvojka slídilů, ta řeší problém tvůj: 
 
Chi chi chi chi chi chi Chip a Dale zákon hájí, 
Chi chi chi chi chi chi Chip a Dale v tomto kraji. 
 
Vždycky jdou až naleznou, 
 co skrývá tajně vinu svou, 
 
Chi chi chi chi chi chi Chip a Dale zákon hájí, 
Chi chi chi chi chi chi Chip a Dale v tomto kraji. 
Chi chi chi chi chi chi Chip a Dale. 
 
CHTĚL BYCH SE JMENOVAT JAN 
( Buty ) 

 
                                         Dm F                          C 

1.Chtěl bych se jmenovat Jan, být přítel dívek a dam. 
                                      Dm F                         C  
   Přicházet k nim nepozván a odcházet nepoznán. 
  

        C     Am Em F C/E F F G 
Ref.: Celé mládí,  
         G   AmEm F C/E F F G          
         celé stáří,  
                                               C 
         chtěl bych se jmenovat Jan. 
 
2.=1. 
 
Ref.: Celé mládí.. 
 
CHVALABOHU  
( Vl. Redl ) 
 
    Em               H7EmAmB H7E  
1. Chvala Bohu, že sem sa narodil, 
  Hm                F mHm EmFFmH 
  že jsem svojich mladých roků     užil. 
  E7                         A7          D7G 
   Měl jsem v světě, enem ty jediné, 
  Em               C7             H7E    D7 
   odešly mně, nebudu mět jiné. 
   G                        A7            DG  
   Měl sem v světě, enem ty jediné, 
  Em              A7              H7Em  
   odešly mně, nebudu mět jiné. 
 
2. Kdyby nebe za peňáze bylo, 
    málo by tam chuďáků pobylo, 
    ale nebe za peňáze není. 
    Tam je chuďák cisárovi rovný. 
    Ale nebe za peňáze není. 
   Tam je chuďák cisárovi rovný. 
 
3. Ty člověče rozpomeň sa na to, 
    že si tady enem prach a bláto, 
   až ty přijdeš na súd Boha Pána, 
    nepomóže ti výmluva žádná. 
    Až ty prídeš na súd Boha Pána, 
    nepomóže ti výmluva žádná.   
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 CHVÁLÍM TĚ, ZEMĚ MÁ 
                            ( Svěrák, Uhlíř )    
  
          F 
1. rec.: Chválím tě, země má, 
             F                 B    
    zpěv: Chválím tě, země má, 
 
    rec.: tvůj žár i mráz 
             F             C   
    zpěv: tvůj žár i mráz. 
             
    rec.: Tvá tráva zelená, 
             F             B   
    zpěv: tvá tráva zelená, 
 
    rec.: dál vábí nás, 
             F    C     F 
    zpěv: dál vábí nás. 
 
2. Máš závoj z oblaků, 
    bílých jak sníh. 
    Hvězdo má, bárko zázraků, 
    na nebesích. 
 
         F           B              F  
Ref.: Ať před mou planetou,  
                      B               C     
         hvězdný prach zametou. 
 
3. Dej vláhu rostlinám, 
    dej ptákům pít,  
    Prosím, svou přízeň dej i nám, 
    dej mír a klid. 
 
4. Dej vláhu rostlinám, 
            rec.: chválím tě země má 
    dej ptákům pít, 
              rec.: tvůj žár i mráz 
    svou přízeň dej i nám, 
               rec.: tvá tráva zelená   
    dej mír a klid, 
         rec.: dál vábí nás 
 
5. rec.: Máš závoj ...( 2. sloka ) 
 
6. zpěv: Ať před mou, rec.: ať pře mou   
    zpěv: planetou, rec: planetou 
 zpěv:hvězdný prach, rec:hvězdný prach 
 zpěv: zametou 
 
7. zpěv: Dej vláhu rostlinám + rec.: 
    zpěv: dej ptákům pít + rec.:  
    zpěv: Prosím, svou přízeň dej i nám 
                + rec: svou přízeň dej i nám 
    zpěv: dej mír a klid + rec.: 
    zpěv: svou přízeň dej i nám, 
    zpěv: dej mír a klid.  

 IGELIT 
( Brontosauři ) 
 
    G 
1. Ukrytý v stínu lesa, 
    D                               C        G    
    igelit, to kdyby přišel k ránu déšť. 
     
    Pod hlavou boty, nůž, 
      D                                    G 
    tátovu bundu šitou z maskáčů. 
     
    K ránu se mlhy zvednou, 
      D                                C G   
    a ptáci volaj hele, lidi, svítá, 
 
    pak větvičky si nalámou 
        D                        G 
    na oheň, aby uvařili čaj. 
  
         G                Em   D7    G     
Ref.: A všichni se znaj, znaj, znaj, 
                          C   G   
         a blázněj a zpívaj, 
                             Em D7  G 
         a po cestách dál, dál, dál, 
                   Am         G    
         hledaj normální svět. 
 
2. Ukrytý v stínu lesa, 
    k večeru 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 plyne, jak od ohýnku dým. + R 
Dozpěv: Ukrytý v stínu lesa, 
          igelit, to kdyby přišel k ránu déšť. 
 
INDIANA 
( Nedvědi ) 
 
               D  A    D    GD               Hm A  G          D G      
1.Tak se loučím, Indiano, míchám radost s hořkostí, 
   D           A7    D    GD             HmA7   G        D   G        
   tak se loučím, Indiano, v hlavě závrať, v srdci stín. 
   D      G        Em      A              Hm A9   D       
   Irská zem je možná chudá, ale já ti přísahám,  
                D  A    D    GD              Hm A      G    DG    D   
   Jsi moc krásná, Indiano, domov svůj však jinde mám. 
 
2.Léta práce, léta zrání, léta nálezů a ztrát, 
   první lásky na počkání, první vzestup a první pád. 
   Když máš úspěch, lidé žárlí, pak tě začnou pomlouvat 
   A co mi umřel bratr Charlie, už myslím jen na návrat. 
 
3.Moji známí hlavou kroutí, prý na tom jen prodělám,    
   říkají mi, že jsem blázen, ale já svůj důvod mám. 
   Žádný z nich u soudu nestál, když jsem hájil kůži svou, 
   Soudce Taylor v očích města zničil rázem povět mou. 
 
4.Tak se loučím, Indiano, míchám radost s hořkostí, 
   tak se loučím, Indiano, v hlavě závrať, v srdci stín. 
   Pod lodí už se voda vaří, ale já ti přísahám: 
   Ty jsi zemí stovky tváří, domov svůj však jinde mám. 
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 INSTALATÉRSKÁ 
( Karel Plíhal ) 

 
              D                  D9                   G6    E7   
1.S mým vodovodním kohoutkem je trápení, 
    A7              A+            D 
    pořád brečí do ucpané vany, 
     G              H7               E7 
     řeknete si: to je špatný těsnění, 
       G               H7                  E7                  A7  
  ale věřte nebo nevěřte, tyhle kapky, ty jsou slaný 
 
2.Vypadá to na mou věru dojemně, 
    zvláště pak ta přeplněná vana. 
    Jestli on to neokoukal ode mě. 
    Jak jsem vloni bulil, když mě opustila Dana. 
 

        G                       Gdim      D 
Ref.: Nejspíš mu dám do inzerce větičku, 

         G                    Gdim              D 
         I když se s tím zrovna dvakrát nechlubím, 
         G                       H7             E7 
         Hledám hodnou vodovodní slepičku 
          G                 H7      E7 A7   
          Láska přece prochází i potrubím. 
 
3.Nejsem psychologem vodovodních ventilů 
    a nejsem ani žádnej instalatér. 
    A když mám blues, tak zajdu někam do grilu. 
    Líp se brečí nad pivem a velkou porcí jater. 
 
4.=1. + Nekecám. 
 
ISLAND 
 

C             Am             Em 
1.Má zem je krásná jako stín 

         F    G7     C    Am 
červených borovic. 

C             Am 
Tam, kde je Island, 

      Em         F              E7   
Hoří den jako knot voskovic. 

Am            E7          Am 
hřímá zemí fjordů severák, 

F          Dm             E7   G7 
má země zpívá jako pták. 

C            Am             Em 
Vím, že je příliš vzdálená, 

           F  G7     C 
vzdálená,vzdálená. 
 
2.Můj starý kompas na svou zemdávno už zapomněl, 
jít za modrou střelkou  nikdy jsem v pravý čas neuměl. 
Když září na obloze Velký vůz,  
zpívám o své zemi smutný blues, 
o zemi,  kde roste jen lišejník,jenom mech a lišejník. 

 
3.Tam, kde můj otec míval dům z červených borovic, 

vítr už rozvál všechen dým ze starých voskovic. 
O tom,  kde jsou lidé, co jsem znal, 
o dívce, kterou jsem nikdy nepoznal, 
jen staré ságy zpívají, zpívají, zpívají. 

 JÁ 
( Olympic ) 

 
   G                                            FG          
1.Ve všem chtěl mít větší podíl, pro jiné se nenarodil, 
 FG                                H      C      
   sám neuměl ničeho se vzdát. 
 FG                                  FG 
   Jen ostatní za nos vodil, myslel na to, kudy chodil, 
FG                                    H C H Bb GA 
   a jen sebe upřímně měl rád. 
   A                                          CD 
   Každou větu začal slůvkem JÁ. 
 GA                                           CD 
   Každou větu končil slůvkem JÁ.  
 
2.On nevěřil na chiméry a ve jménu kariéry 
   nosil boty špičkou do zadu. 
   Nikdy nepsal verše ženě, vždy se tvářil unuděně, 
   když jsi k němu přišel o radu. 
   Každou větu začal slůvkem JÁ. 
   Každou větu končil slůvkem JÁ. 
 
          C                       G 
Ref.:/: Já, já, já, jenom já:/   3x 
                             F   
           já stačím si sám.  
 
        /: Já, já, já, jenom já:/   3x 
                              F               D 
            já stačím si sám, já se mám. 
  
3.V očích led a vlhké dlaně, usmíval se polekaně, 
   v obavě, že budeš něco chtít. 
   Velmi dbal na osobitost, povýšil svou sebelítost, 
   na ten nejušlechtilejší cit. 
   Každou větu začal slůvkem JÁ. 
   Každou větu končil slůvkem JÁ. 
 
4.Vidíš ho, jak podle zvyku důstojně jde po chodníku 
   a nic kolem sebe nevnímá. 
   Do stop padá sůl a písek, jednoho dne nevrátí se, 
   nikdo si té ztráty nevšímá. 
   Komu chybí jeho věčné JÁ, 
   jen ozvěna domů vzpomíná. 
 
Ref.: /: Já já já jenom já... :/ 
 
JÁ BUDU CHODIT PO ŠPIČKÁCH 
( Petr Novák ) 

 
   C            Am           F                     G  
1.Zavři oči a jdi spát, vždyť už bude brzo den, 
  C                    Am            F                 G 
   nech si o mně něco zdát, ať je krásný ten tvůj sen. 
 
         F                     G                  F                      G      
Ref.: Já budu chodit po špičkách, snad tě tím nevzbudím, 
        F             G                      F                 G            
        až slunce vyjde v tmách, polibkem tě probudím. 
 
2.Zavři oči ať už spíš, ať z toho snu něco máš, 
   ráno až se probudíš, polibek mně taky dáš.  + R 
 
3.Rozhoď vlasy na polštář a sni o mně krásný sen, 
   nebo ráno nepoznáš, že je tady nový den. 
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JÁ BYCH SE V KOČÁRKU 
     ( Žalman ) 
 
       C                               Dm7    
Ref.:Já bych se v kočárku vozil, 
        Em7                          Dm7   
        Růžový sny bych jen měl. 
        C7            Am          Em  
        Já bych se v kočárku vozil, 
        A7                          Dm7 
        Den byla noc a noc den.  
        C                              Dm7  
        Já bych se v kočárku vozil,  
        Em7                    Dm7    
        Hloupě se na lidi smál. 
         C7            Am          Em   
         Já bych se v kočárku vozil, 
         Dm          G            C    
         Jen kdyby někde tu stál. 
 
    C                        Bb  C7 
1. Jsem tu pro potulky, 
    F7                         C 
    ležím si a oči zamykám. 
                             Bb   
    Ve snu je mi dáno, 
   Dm                      G   
    Dojít pěšky do Nikam. + R 
 
2. V jedný ruce sklenku, 
    v druhý pasiáns ti namíchám, 
    a pak vzhůru letím, 
    užívat si do Nikam.   + R 
  
3. Bláhový si neříct, 
    že babí léto už nenachytám, 
    když mý srdce stůně, 
    tak se vydám do Nikam.  + R 
 
JÁ JE ZNÁM 
( Olympic ) 

 
  E                        A        E                 A 
1.V nebetyčných álejích jarních baráků, 
   E                  A                        H     
   rostou holky přímo z chodníků. 
   E             A            E                    A   
   Vyrůstají z nadějí, taky z mindráků, 
   E                        A             H 
   touhou zvoní, jak sto budíků. 
  
       E    A    E     A E  A     E     F        
Ref.:Jó, já je znám, jó, já je znám,  
       G                D   
       než se stačí propadnout, 
       G                         D 
       v kostkách dlažebních, 
       A                 E  
       kluci, holky ukradnou 
       A             A H 
       včetně poslední. 
 
2.Nebetyčnost baráků se mnou osiří. 
   Jarní holky vzlétly k zářivkám. 
   Já odkvetlým bodlákům foukám do chmýří, 
   smutnou větu říkám o dívkách.   + Ref.: 

JÁ SE V TOM NEVYZNÁM 
( Marek Eben ) 
 
                             Dm                               B            Dm 
Ref.:/: Já se v tom nevyznám, já se v tom neorie-entuju, 
                             E            A Dm   
           já se v tom neorie-entuju. :/ 
    
   Dm                   Hm7           Gm   
1.Už nevím, co je vpravo a co vlevo,  
               F                 C 
   kde má ta věc svou hlavu  
            A                  Dm         Hm7 
   a kde střevo už se mi třesou ruce,  
                 Gm        
   potím se čůrkem,  
      F               C                       A  
   tohle je ještě horší, než vojna s Turkem.   + R 
 
2.Ke komu se mám přidat, když vyjdu z domu, 
   vždyť já bych rád zaplatil, 
   jen vědět komu, komu se podřizovat  
   a komu velet, C                           A  
   kdo asi půjde k moci, kdo do pr- říkám vám, že: 
 
Ref.: že se v tom vůbec nevyznám… 
 
 
JÁ TAM BYL 
( Olympic ) 

 
   Am                                                  G       Dm   Am 
1.Zeptej se mě, já ti odpovím, (tím se vůbec nehřeší.) 
   Am                                                       G      Dm    Am   
   Zeptej se mě, já ti prozradím, (kde má láska přístřeší.) 
   C  C  D           Am  C  C D            Am   
   ú – u – u, já tam byl, ú – u – u, já tam byl. 
 
2.Zeptej se mě věčnou otázkou, ptej se jednu za druhou, 
   copak je tam dál tam za láskou, co je dál tam za duhou. 
   ......já tam byl,   ...já tam byl. 
 
       Dm                                                                       Am   
Ref.:Stal jsem se tam svědkem spousty lidských zázraků, 
        Dm                                                Am   A Ab G Gb 
        nepotkal jsem smutek, závist, ani pláč. 
        Dm                              Dm          Am        
        Viděl jsem tam nebe stále modré bez mraků, 
        G                   F                 G                 F     
        někdo řek by, je to ráj, jó, jenže já tam byl. 
 
  
        Každý tam má neustále dobrou náladu, 
        neslyšel jsem nikdy říkat, já mám vztek, 
        chceš-li tam jít, musíš znáti jednu zásadu, 
        každý v sobě cestu skryl, je dlouhá mnoho mil. 
                  Am           
        Já tam byl ( já tam byl ), já tam byl ( já tam byl ). 
 
3.Zeptej se mě, dám ti svědectví, kde jen láska usíná, 
   kde je cesta zpátky do dětství, ve tvých očích začíná. 
   ...já tam byl,    ...já tam byl. 
 
Ref.:Stal jsem se...               já tam byl. 
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JABLKO 
( Nedvědi ) 
 
         D                                  A7 
1.Šel stín tichým krokem po bílých zdech 
      D                       A 
   a vítr v záclonách vál, 
          D                              A   
   a ty krásná jak jabko, jak první vzdech, 
                    D                     A 
   až jsem se probudit lásko bál. 
   
                    D               E                A 
Ref.:Dobrý den, dobrý den, dobrý den 
                   D            G     A     
        a díky za každé ráno s tebou, 
                  D                E                A    
        dobrý den, dobrý den, dobrý den, 
                         D           E                     A         A7         
        jak rychle ruce tvý jsou v mých a předou. 
 
2.Šel stín krokem po bílých zdech 
   a slyšel, jak v poduškách dýcháš, 
   jak hřebíčku voníš, má bylinko krásná, 
   tvůj dech je, jako když něco zpíváš.      + 2x Ref.: 
 
 
 
JAK SE TAK DÍVÁM 
 
                       D                        G 
Ref.:Jak se tak dívám, už kvete jíva, 
              A                                     D 
        Tak vlajky vlajte a ty hudbo hraj. 
        A             D                 G  
        To tam je bláto a vypadá to, 
                       A                                 D 
        Že přijde jaro, přijde, bude zase máj. 
 
  D                 A                                          D 
1.Potkal jsem z rána pána, nos mu koukal z šály, 
                      A                               D 
   měl klapky na uších a děti se mu smály. 
                 Em     
  Snad ani nevěděl, že jaro přišlo z dáli, 
                                            A 
  Že ptáci zpívaj a zelená se háj.   + Ref.: 
 
2.Potkal jsem hezkou holku v najlonový blůze, 
   šla buďto ze školy a nebo z ňáký schůze. 
   Tak jsem ji požádal o čtvrthodinku chůze, 
   Na jednu sodu a na cinzano draj.  + Ref.: 

JAKO PÁR CHROMEJCH KONÍ  
( Poutníci ) 
 

    Gmi 
1. Sednu si na taburet z lýčí, 
               Es  
    a ty na postel z nehorázné něhy. 
            F 
    A to spojení nás zničí, 
           Gmi 
    Tvá tvář je víc než boží, 
                  Es 
    i v týhle chvíli, která nemá břehy, 
                  F 
     a v tom strachu, kdo koho dřív složí. 
                   Es                             Cmi 
  JAK TEN PÁR CHROMEJCH KONÍ. 
 
2. Tak marnej jako záře svící, 
     na pláň rozdupanou těmi, 
     co se milujou jak býci. 
     Kdy se v osudovým třesku, 
     řítí touhle věčnou zemí, 
     stáda rozpálenejch mezků. 
     NEJEN PÁR ... 
 
3. Těch, co se věčně choulí k sobě, 
     a viní kdekoho z tý zimy, 
     kdy je v posteli, jak v hrobě. 
     Kdy ti nevinní se vzbouří, 
     a ti vinní se vzbouří s nimi,  
     že se udí v jednom kouři. 
     JAK TEN PÁR.... 
             B                                        F 
Ref. Co polední mu zvoní, když by spal,  
                   B    Es  B    Es  B     Es  B         
        jenom dál, jen dál, jen dál, jen dál. 
 
                B 
4. Tak mi podej láhev piva,  
               Gmi 
      která jediná tu zbyla, 
               F    
      která jediná tu zpívá, 
                B 
      Jen se zvedej ty mí mládě, 
                     Gmi 
      jsme teď první v tom je síla, 
                       
      a  taky předposlední v řadě. 
                     Es 
      PO NÁS PÁR....   
 
5. Ti se belhají k svý mezi, 
    která byla a už není, 
    a ta ženská z nich je březí. 
    A nás v klešťích drží sázka, 
    při zemi to hřmění, 
    a při životě láska. 
    JAK TEN PÁR.... 
 
Ref. Po polední mi zvoní, když by spal,  
       jenom dál, jen dál, jen dál, jen dál. 
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JAKUB 
( Nedvědi ) 
 
                        A 
1.Let všedních dnů vnímám jak déšť, 
      
   kruh lidí a jmen a pravdu a lež. 
                   D                                   A  
   A hranice snů, v noci den, ve dne noc, 
                                E7                        A  
   A tu a tam vztek, když je všeho už moc. 
 
2.Někde uprostřed mám, tvůj obrázek mám, 
   vždycky když bolí den, tak si ho maluju sám. 
   Krásně bílá je smích, černá oči a strach. 
   To, jak poznáváš svět, slunce, květy a prach. 
3.Pojď, ruku mi dej, nechci, abys šel sám. 
   Možná bude nás víc, řeknem, kdo půjde kam. 
   Do posledních koutů týhle planety říct, 
   Že nad lásku není, že nic není víc.   
 
4.Let všedních dnů vnímám jak déšť, 
   kruh lidí a jmen a pravdu a lež. 
   A bezmocně koukám, jak všemu jdeš vstříct, 
   Vždycky zakopneš dřív, než stačím ti říct. 
5.=3. + Do posledních…   ..není víc – fade out 
 
JANTAROVÁ ZEMĚ 
(P.Lohonka-Žalman) 
 
Am                   C 
Do splašenejch koní 
                      Am 
už zase lovci střílí, 
                 C 
ulicí je ženou 
                   Em 
dolů k ohradám. 
               Dm7 
Zítra jako vloni 
               Am 
Hra je pro ně dohraná. 
                    Dm7 
Bujný hlavy skloní 
                Am 
někam do trávy. 
Dm7                Am7 
Krá, až si kabát změní, 
Dm7                Am7 
krá, bílé vrány odletí, 
Dm7                   Am7 
krá, v jantarový zemi  
           F                     Em 
přistanou v jiném století. 
2.Zamčený jsou stáje. Kat už hřívy stříhá. 
   Lovčí král je v kapli po stý korunován. 
   Sníh pomalu taje.Těla stromů se probouzí. 
   V jantarový zemi bude zas co pít. 
Dm7                Am7 
Krá, až si kabát změní, 
Dm7                Am7 
krá, bílé vrány odletí, 
Dm7                   Am7 
krá, v jantarový zemi  
           F                     Em 
přistanou v jiném století. 

JARMILA 
( Pavel Dobeš ) 
 
   C                             G 
1.Jarmila vždycky mi radila,  
             G7                          C 
   abych pracovní dobu dodržel. 
   C                       G                    G7 
   Dneska mně ale náramně táhlo domů, 
                                C 
    A tak jsem prostě šel. 
 
  Am                                 G  
  Jarmila má totiž dneska narozeniny, 
   G7                                       G 
   proto jsem dnes přišel dříve o dvě hodiny. 
                 C                                G 
   Na stole sklenice, smích slyšet z ložnice, 
                    G7                        C 
   V předsíni stojí pánské střevíce. 
 
2.Vytahuji z aktovky květiny, 
   uvažuji, kdo asi přijel z rodiny. 
   Tipuji nejspíše na strýce, 
    Kdo jiný měl by přístup až do ložnice. 
 
  Kdo jiný, kdo jiný, než strejda z rodiny, 
   vzpomenul si na Jarmilu, nejsem jediný. 
   V ruce mám kytici, už stojím v ložnici, 
   Vidím, že nevymřem po přeslici. 
 
3.Kdepak, jejda, není to strejda, 
   Františku, ty máš boty úplně jak on. 
   Při čemž nechávám prostor úvahám, 
   Vyhledávám optimální tón. 
 
  Kterým bych oba dva jednak pohanil, 
   přitom abych nikoho slovem nezranil, 
   takže jsem chvíli stál, pak říkám krucinál, 
   tebe bych soudruhu tady nečekal. 
 
4.Dodnes mě mrzí, že jsem byl drzý 
   a že jsem pracovní kázeň porušil. 
   Dřív než o hodinu vypnul jsem mašinu, 
   Čímž jsem rozdělanou práci přerušil. 
 
  Oba si mě postavili na kobereček, 
   to, jak zle mi vyčinili, nedal jsem si za rámeček. 
   Z nevěry nedělám závěry, 
   Mrzí mě, že jsem u nich pozbyl důvěry. 
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 JARNÍ KURÝR 
    ( W.+M.Ryvola ) 
 
   C                   F                  C  
1.Dunění kopyt večer slýchávám, 
                       Em           E7 
   údolím jarní kurýr jede k nám. 
             Am         G 
   V peřejích řeka zvoní 
     F              E7 
   a jarem vítr voní, 
          Am       G        F       E7 Am    
   přijíždí jarní kurýr, dobře ho znám. 
 
        Am       G 
Ref.:Ví, celej kraj to ví, 
     F              G       F                  E7Am 
     Veze nám jaro v brašně sedlový. 
 
2.Zase jdou krajem vánky voňavý  
   vobouvám svoje boty toulavý. 
   Dobře ví, moje milá 
   i kdyby víla byla 
   tyhle toulavý boty nezastaví. 
 
Ref.: Mám boty toulavý 
         ty ani kouzlem nezastaví. 
 
3.Musím jít, mraky táhnou nad hlavou, 
   musím jít stopou bílou toulavou. 
   Neplakej, že se ztratím 
   já se do roka vrátím, 
   prošlapám cestu domů jarní travou. 
 
Ref.:Víš, ty to dobře víš, 
        ty moje boty nezastavíš. 

 JARNÍ TÁNÍ   
(Brontosauři)                                                                 
 

                     Hm  Em             D  
1. Když první tání cesty sněhu zkříží, 
      G        Em      F#          Hm 
    a nad ledem se voda objeví. 
                             Em             D   
    Voňavá zem se sněhem tiše plíží, 
     G            Em   F#                      Hm 
     tak nějak líp si balím, proč, bůh ví. 
 
                       G                       D  
R.: Přišel čas slunce, zrození a tratí, 
                     G                                D  
  na  kterejch potkáš kluky ze všech stran 
                    Hm                             Em 
  /: Hubenej Joe, Čára, Ušoun se ti vrátí, 
                 G       F#            Hm                
      oživne kemp, jaro, vítej k nám. :/ 
 
2. Kdo ví, jak voní země, když se budí, 
    pocit má vždy, jak zrodil by se sám. 
    Jaro je lék na řeči, co mě nudí, 
    a lidi, co chtěj zkazit život všem. + R 
 
3. Zmrznout by měla, kéž by se tak stalo, 
    srdce těch pánů, co je jim vše fuk. 
    Měl bych pak naděj, že i příští jaro, 
    bude má země zdravá jako buk. + R  
 
JARO  
( Brontosauři ) 
 

                  Am 
1. Přišlo se jaro ptát, co dělám, 
                         G 
    a která se mi líbí, 
                     Am 
    jestli jsem pod rozkvetlým stromem  
                G  
    už pusu dal. 
                   C                        D7    
    Řek jsem mu o tobě a ono přikývlo,  
                G  
    jako že príma. 
                  C                        D7 
    Do vůně zrození, o našem chození, 
                 G 
    jsem mu hrál. 
 
         G     F   F      E    
Ref.: Mám rád, mám rád, 
         A7         D7     G 
         co víc si můžu přát. 
         G     F   F      E     
         Mám rád, mám rád, 
        A7          D7          A7     D7  
        co víc si můžu, co víc si můžu, 
        A7          D7    G  
        co víc si můžu přát. 
2. Přišlo se jaro ptát, jestli když umím brát, umím i dávat. 
    Jestli jsem hodnej, něžnej, milej, jakej mám bejt. 
    Řek jsem mu o tobě a ono přikývlo,jako že príma. 
    Do vůně zrození, o našem chození, 
    jsem mu hrál.  + Ref.:    
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JARO 
( Karel Plíhal ) 

 
   C              F         C  Am   F7maj G    C 
1.Jaro začlo nešťastně jak ostatně   vždycky, 
   C            F        C                 Am  F7maj G   C 
   neslaně a nemastně, zkrátka makro-bio - tic-ky. 
    F                 C           G        Am7   G 
    Slunce svítí na dámy čtoucí český Burdy, 
    C                   F        C    Am  F7maj G   C   
     Stejně jak na Saddámy, střílející       Kurdy. 
 
2.Přišel jsem dřív z oběda, v pokoji hrál Verdi. 
   Načapal jsem souseda, měl gatě na půl žerdi. 
   Jdu do polí za prací a za druhou mízou, 
   Unavený lustrací a parlamentní krízou. 
 
3.Svítí křídla bělásků, v řece se třou líni, 
   Na tradiční pomlázku s řetězy jdou skíni. 
   Čichám děsný aroma, potácím se, blednu, 
   Narazil jsem na Roma, co píchli ho tu v lednu. 
4.Jaro začlo..               ..makrobioticky. 
 
JARO  
 ( Šťáhlavský, Linka ) 
 
   Am           C        G                Am 
1.My čekali jaro  a zatím přišel mráz. 
                          C             G                  Am   
   Tak strašlivou zimu   nepoznal nikdo z nás. 
                                 C 
   Z hustých černých mraků  
                                     G                Am 
                               - se stále sypal sníh, 
                   C            G              Am  
    A vánice sílí  v poryvech ledových. 
   C                                G 
    Z chýší dřevo mizí a mouky ubývá, 
    Dm                             G 
    Do sýpek se raději už nikdo nedívá. 
  C                                       G 
  Zvěř z okolních lesů nám stála u dveří 
  Dm                        G                             Am 
  A hladoví ptáci přilétli za zvěří a stále blíž. 
 
2.Jednoho dne večer, to už jsem skoro spal, 
    vystrašený soused na okno zaklepal. 
  Synek doma leží, v horečkách vyvádí, 
  Do města bych zajel, snad doktor poradí. 
  Půjčil jsem mu koně  a když sedlo upínal,  
  Dříve než se rozjel,tak jsem ho varoval. 
  Nejezdi naší zkratkou, je tam příkrej sráz 
 A v týhletý bouři  tam snadno zlámeš vaz, tak neriskuj 
 
3.Na to chmurný ráno dnes nerad vzpomínám, 
   na tu hroznou chvíli,  kdy kůň se vrátil sám. 
   Trvalo to dlouho, než se vítr utišil, 
   na sněhový pláně si každý pospíšil. 
   Jeli jsme tou zkratkou až k místu, které znám  
   Kterým bych té noci snad nejel ani sám. 
    Pak ho někdo spatřil, jak leží pod srázem, 
    krev nám tuhla v žilách  nad tímto obrazem,  
    já klobouk sňal  
Am                 C              G              Am     
Často ten,kdo spěchá, se domů nevrací. 

 JARO DĚLÁ POKUSY  
 ( Svěrák, Uhlíř ) 
 

     D                  
1. Jaro dělá pokusy, 

     D     
    vystrkuje krokusy, 

                                  A            
    dříve než se vlády chopí, 

                           D 
     vystrkuje periskopy. 
    Než se jaro osmělí, 
     vystrkuje podběly. 

                              A     
     Ty mu asi dolů hlásí 

                                   D  
     čerstvé zprávy o počasí. 
 
2. U dopravní cedule  vyrostly dvě bledule, 
     blízko telegrafní tyče vyrostly dva petrklíče. 
     D7                    G 
R: Jaro, jaro, je to v suchu, 

                   A                        D      
     zima už nemůže, zima už nemůže, 

     D7                                G   
     stoupá, stoupá, teplota vzduchu 

                A                      D       
     a míza do růže, a míza do růže. 

     D7                  G 
     Jaro, jaro, je to v suchu, 

                      A                           D    
     vychry už nedujou,vychry už nedujou. 

    D7                           G       
    Nahlas, nahlas,nebo v duchu 

              A                      D 
    lidi se radujou, lidi se radujou  
   D               A                            D    
   Mouchy se radujou,mouchy se radujou 
 
JAROŠOVSKÝ PIVOVAR  
   ( Argema ) 
 
    G           D    C             G  
1. Léta tam stál, stojí tam dál, 
    G         D          C            G   
    pivovar u cesty, každý ho znal. 
    G          D     C             G   
    Léta tam stál, stát bude dál, 
    G                D           C          G                        
    ten, kdo zná Jarošov, zná pivovar. 
 
        C      D         G         Em  
Ref.: Bílá pěna, láhev orosená, 
         C             D            G 
         chmelový nektar já znám. 
         C               D  
         Jen jsem to zkusil 
           G             Em  
         a jednou se napil 
         C                D      G    
         od těch dob žízeň mám. 
 
2. Bída a hlad, kolem šel strach, 
    když bylo piva dost, mohl ses smát. 
    Třista let stál, stát bude dál, 
    ten, kdo zná Jarošov, zná pivovar. + 2x Ref. 
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JASNÁ ZPRÁVA 
( Olympic ) 

 
   C                                         Am             F                 G   
1.Skončili jsme jasná zpráva, proč o tebe zakopávám dál. 
   Dm               F                C 
   Projít bytem, já abych se bál. 
 
2.Dík tobě se vidím zvenčí, připadám si starší menší sám, 
   
  kam se kouknu, kousek tebe mám. 
 
       Am              Em           Am          Em       
Ref.:Pěnu s vůní jablečnou, vyvanulý sprej. 
        Am             C                 G    
        Telefon, co ustřihlas mu šňůru, 
        Am                  Em            Am              Em  
        Knížku krásně zbytečnou, co má lživý děj. 
        Am              C             G        
        Píše se v ní, jak se lítá vzhůru, 
              Dm                    G  
        lítá vzhůru, ve dvou vzhůru. 
 
3.Odešlas mi před úsvitem,  
                          -mám strach bloudit vlastním bytem sám, 
   kam se kouknu, kousek tebe mám.   + Ref.: 
4.Skončili jsme jasná zpráva není komu z okna mávat víc 
   jasná zpráva, rub, co nemá líc. 
 
JDE TO 
( Bokomara ) 

 
   G         D  G    C             G    

1.Možná mi závidí, že žiju vesele, 
   D/F   G            C         D 
   kolik si vydělám vleže a z postele, 
   Em          Hm       C              Hm 
   myslej si, že mám v punčoše jmění, 
        Em        A                 C         D G 
   no, vono to vždycky tak docela není. 
 
2.Jsou chlapi voňaví jak vítr nad mořem, 
   a jiný, jak to říct – zkuste spát s úhořem. 
   Postel je stejná, jména se mění, 
   No, vono to vždycky tak docela není. 
 
        D                              G             D 
Ref.:Jsou v našem salónu příjemný poměry, 
                                 G             D 
        Zrzavý Irky, ty obzvláště letí, 
                                   G              D 
        Štamgasti říkají: počkám si na Mary, 
                                    G             D  
        První jde honák a pastor až třetí. 
 
3.Ten, kdo je samotnej, ať se dál netrápí, 
   knížky jsou pro mnichy, ženská je pro chlapy, 
   každej tu stojí o pohlazení, 
   no, vono to vždycky tak docela není. 
 
Ref.:Jsou v našem salónu sem-tam i aféry, 
        Před každým prahem najde se smetí, 
        Štamgasti říkaj:počkám si na Mary, 
        Druhej jde šerif, pastor až třetí. 
 
4.=1.  

JDEM ZPÁTKY DO LESŮ 
    ( Žalman ) 
 
        Am7  
1. Sedím na kolejích, 

D                        G    CG   
         které nikam nevedou.  ó 
       Am7   
        Koukám na kopretinu, 
              D                      G    G  
        jak miluje se s lebedou. ó 
       Am7   

   Mraky vzaly slunce  
      D                            G   Em   
       zase po svou ochranu  ó   
      Am7   
      Jen ty nejdeš holka zlatá,  
     D                            G  D  
      kdypak já tě dostanu. 
 
        G                            Em    
Ref.: Z ráje, my vyhnaní z ráje, 
                            Am7  
        kde není už místa, 
       C7               G  
        prej něco se chystá. 
      G                                Em  
       Z ráje, nablýskaných plesů, 
                               Am7 
       Jdem zpátky do lesů,  
                       G  
       za nějaký čas.   
 
2. Vlak nám včera ujel, 
    ze stanice do nebe. 
    Málo jsi se snažil, 
    Málo šel jsi do sebe. 
    
    Šel jsi vlastní cestou,   
    To se dneska nenosí, 
    I pes, kterej chce přízeň, 
    Napřed svýho pána poprosí. 
 
Ref.: Z ráje.... 
 
3. Už tě vidím z dálky, 
    jak máváš na mě korunou, 
    jestli nám to bude stačit, 
    zatleskáme na druhou. 
 
   Zabalíme všechny, 
   Co si dávaj rande za branou. 
   V ráji není místa, 
   Možná v pekle se nás zastanou. 
 
Ref.: Z ráje...  
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JDOU PO MNĚ, JDOU 
( J.Nohavica ) 
 
                      D              G           D 
1.Býval jsem chudý, jak kostelní myš, 

                 Fm         Hm            A7     
   na půdě půdy jsem míval svou skrýš. 
      Hm            D       A7             D  
   /: pak jednou v létě řek jsem si bať, 
                                 G             D  
      svět fackuje tě a tak mu to vrať. :/ 
 
2.Když mi dát nechceš, já vezmu si sám, 
   zámek jde lehce a adresy znám. 
   /: Zlato jak zlato, dolar či frank, 
      tak jsem šel na to do National bank :/ 
 
                              D      G      D  
Ref.:Jdou po mně, jdou, jdou, jdou, 
                                       G          A7  
        na každém rohu mají fotku mou. 
        G               D        A7           D     
        Kdyby mě chytli, jó byl by ring, 
                                      C                   G      A7D    
        tma jako v pytli je v celách Sing Sing, jé jé. 
 
3.Ve státě Iowa byl od poldů klid, 
   chudičká vdova mi nabídla byt. 
   /: Byla to kráska, já měl peníze, 
      tak začala láska, jak z televize. :/ 
 
4.Však půl roku nato řekla mi dost, 
   tobě došlo zlato, mně trpělivost. 
   /: Sbal svých pár švestek a běž si, kam chceš,  
      tak jsem na cestě a chudý jak veš. :/  + R 
 
5.Teď ve státě Utahu žiju spokojen, 
   pípu jsem utáh a straním se žen. 
   /: Kladou mi pasti a do pastí špek, 
      já na ně mastím, jen ať mají vztek. :/ 
 
Ref.:Jdou po mně, jdou, jdou, jdou, 
       na nočních stolcích mají fotku mou. 
       Kdyby mě klofly, jó byl by ring, 
       být pod pantoflí, je hůř než v Sing-Sing. 

JE TO TVÁ VINA 
( Olympic ) 

 
   G                                         F                     G 
R.Je to tvá vina, ty jsi příčina svýho smutnění. 
                                                 F                   G 
  Chápej má milá, ty jsi svítila, já měl zatmění. 
  
       Am                    G  
   1. To se někdy tak stává vítězkám, 
       F                                 G    
        zvyklejm na stupních stát. 
        Am                        G                        F      
        Že se začnou těch, co jim netleskaj, bát. 
          
        Am                     G        
    2. To se někdy tak stává ješitám, 
        F                           G 
        co jsou zvyklý jen brát, 
        Am             G                         F     G      
        já z klidu tě krásně rozkmital rád, rád. 
 
       C                         G 
    3.Říkáš, že jsem tě skoupal  
                        Dm                           F  
       a žes byla hloupá a nemáš chuť žít. 
      C                   G                                 Dm  
      Že ti po srdci čmárám, že je po mně spára, 
       C                   G                           Dm   
       že jen jsem tě houpal a tep, že ti stoupal, 
                                   F 
       tím, jak mě chceš mít. 
       C                            G                             Dm        G 
       Však pod tím vším pýcha, už se chystá dýchat a znít. 
 
   G                                         F                     G 
R.Je to tvá vina, ty jsi příčina svýho smutnění. 
   G                                            F                   G  
   Chápej má milá, ty jsi svítila, já měl zatmění.  

 
   Am                   G                  
3.To. co stalo se, nejde odestát, 
   F                       G  
   nejspíš to bude tím, 
   Am                     G                          F     G 
   že já sejmul tvůj vzácnej majestát, vím, vím. 
 
4.=3. 
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JE TO VE HVIEZDACH  
( Habera, Uličný ) 
 
        A   
Ref.: Je to vo hviezdach,  

        A     Cm  
         je to vo hviezdach. 
               A                     H              E   
     Proste na všetko máš jasnú odpoveď. 
  
    E  
1. Už to s tebou ťahám,  
    A 
    najmenej sto rokov. 
    H               A              E   
    Držíš si ma stále od tela. 
    E 
    Vďaka tvojim vnadám, 
    A  
     som už celkom scvokol. 
     H                            A           E  
     Sto rokov sa smiem len pozerať. 
     Cm                                    H 
     Studená si ako zima na Aljaške, 

     Cm       A               
     opýtať sa kedy ťa smiem zohriať, 
     H 
     je tak ťažké. 
 
 
Ref.: Je to vo hviezdach.... 
 
         Je to vo hviezdach, 
 
         je to vo hviezdach, 
 
       niečo iné chcem počúvať a to hneď.    
 
2. Náš zväzok je tesný, 
    delí nás len vesmír. 
    Obzerám si ťa len diaľkovo 
    No a to je nuda, 
    zabi ma či udaj, 
    len už nebuď skúpa na slovo. 
    Studená si ako.... 
 
Ref.: Je to vo hviezdach... 
 
3. Solo ad lib.  
    Studená si ako zima .... 
 
Ref.: Je to vo hviezdach.... 

 JEDEM DO AFRIKY 
 ( Buty ) 
 
  C             F                     Dm  
1Jedem do Afriky jedeme do Zimbabwe 
                B                          C 
  jedem na hostinu, špatně to nedopadne. 
                 F                              Dm 
  To, co je před náma, lehtá nás u pupku, 
                          B 
  mám strach, že skončím, 
                                        C                F    
                       -   něčemu v žaludku ó jé. 
 
2. Krokodýl zelený, fláká se po pláži, 
    lehce se usmívá, vo něčem přemejšlí. 
    Krokodýl zelený, fláká se po pláži, 
    co asi vymyslel, že na nás doráží. 
 
3. = 1. 
 
4. Zebry a žirafy, nemaj co na práci, 
    honěj se se lvama, maj z toho legraci. 
  Když je lvi dohoněj, tak je pak sežerou 
  oni se nezloběj, souhlasej s přírodou. 
 
5. = 1.  
 
6. Náčelník Bokassa chytne tě do lasa. 
    Nacpe do lednice, masa jak u rasa. 
    President Francie tam taky večeřel, 
    když slyšel, co tam je, 
                           -  div z toho neumřel. 
 
7.= 1.  
 
8.  /: Jedem do Afriky :/ 8 x 
 
9. = 1.        
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 JEDEME DÁL 
( Olympic ) 

 
       E  
On: Ty všechno zasklíš, víš, co to dá práce, 
       D                           A 
       když ty tvoje fóry vyžehlit mám. 
        E 
Ona: Nervy ti praskly, teď se začneš kácet, 
            D                        A                      E  
         já tuhletu story už sto let znám, já znám 
         D               E 
Oba: Tak teď to mám. 
      E  
On:Ty se jen chválíš, neposloucháš Stouny, 
       D                            A   
       tak se sotva můžeš mou ženou stát. 
        E   
Ona:Něco se pálí, jó volaly Louny, 
        D                                  A                             E 
        prej, že tam máš zejtra s kapelou hrát, máš hrát. 
        D                      E 
Oba: S kapelou hrát. 
         H  
Ona: Tejden pryč, hned zas šňůra,  
         A                         
         tak jen křič nahlas hurá, víc. 
      H                                     A 
On:Rock and Roll, to je víra, že mě znaj, to tě zžírá, vím 
         H   
Ona: Co teď já s tímhle fantem. 
         A                          
         Proč jen mám s muzikantem žít. 
        H                                         A 
On: Chtělas dřív, míň než málo, malej byt, 
                          H    C     D    E     H... 
       moji stálost mít, mít, mít, mít, mít... 
        H                                 A 
Ona: Hádky nám lásku doceněj,  
                                              
        ruce nám po tom odměněj, víc 
     H                    
On:Kde zas mám čistý džíny, 
      A 
      dobře víš, moh bych k jiný jít. 
        H                                        A 
Ona: S lucernou, kdybys hledal to, co já, jiná nedá víš 
       H                                    A                
On: Hádky nám lásku větraj, tak pojď sem,  
                            H   C    D    E    H C D E H 
       už se netrap, víc, víc, víc, víc... 
         E 
Oba: Je to soda, tyhle hádky  
          D                    A  
          líp než krásná hudba nám zněj 
         E 
         Žádná voda, bouchaj zátky, 
         D                  A            E 
         jedeme dál a láska má děj. 
         A   E     D         E    D          E    D          E 
         Má děj, jedeme dál, jedeme dál, jedeme dál. 

JEDNOU BUDEM DÁL  
( Spirituál ) 
 
    A         D        A                D        A    
1. Jednou budem dál, jednou budem dál, 

                D  CFmi H E  H7 E  
     jednou budem dál, já vím, 
    DE A  D    A     D       E Fmi    
     ó , jen víru mít, doufat a jít, 
    A         D         A   E7A   D E E7  
     jednou budem dál, já vím. 
 
2. Cíl je blízko nás... 
 
3. Jednou přijde mír... 
 
4. Jednou budem dál... 
 
 
 
 
 
 
 
 
JEDNOU RÁNO 
( Buty ) 

 
  Dm       Gm7A7      Dm7G7      Bb        A7         Dm7  

1.Jednou ráno přišel vítr,   vzal si střechu i s pokrývačem, 
   G7        Bb       A7         Dm7   
    i s klempířem, i s kominíkem. 
 G7       Bb        A7     Dm   Gm7 A7 Dm7 G7 Bb A7Dm   
  Jenom dlaždič zůstal dole. 
 
2.Zůstal dole, chodník dláždil, plival na zem a byl sprostý 
      Kamarádi někam letí  
   /: a on tady musí klečet.:/ 9x 
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JEN JEDNU NOC    
(Klíč)     
         

    Gmi       F               Gmi 
1. Cikánský oheň do noci plá 
     B                F            B   D7(Adim) 
    ohnivé víno plameny zná 
     Gmi            F(Adim)   Gmi 
     je jako růže, kterous mi dal, 
     D7                         Gmi 
    a pak jsi jen pro mě lhal.  
 
2. Hlava  se točí -bláznivý rej 
   cikánský tanec, víno mi dej 
   zakryté vozy jsou domov náš 
   -neříkej, že rád mě máš.                                                                                                                          
 
        Es                   D7 
Ref.: Láska je oheň -vyhasne zas 
         Es                 D7 
         na sliby není čas 
        Gmi                F(Adim) Gmi 
        Cikán je volný, umí se smát                                                                                                        
         D7                         G 
        zítra zas jinde chce spát. 
 
Ná na ná... /:G, F, Es, F, G :/ 
G, F, G, D7, Gmi       
 
4.  Dohasly ohně, všichni jdou spát                                  
     poslední doušek,čeho se bát 
     vášnivá touha, láska je sen 
    -končí, než přispěchá den. 
 
5.  Miluj mě, miluj, večer je náš 
     času jen málo máš! 
    Věčná je láska a jiný snad  
     zítra mě bude mít rád.     
                   Ná na ná... 
6. Ohnivé víno přestalo hřát 
    ty jenom chvíli měl jsi mě rád 
   Tak je to vždy - co sis víc přál? 
   Zítra zas potáhnem dál... 
 

JENIFFER LADY 
( Nedvědi ) 
 
                G                 
1.Drobně mží a do noci zvon  
                  C                    G  
   z majáku lodím zavolal vstříct, 
                                                          D 
   útesy skal, ostrých jak nůž už proplouvá. 
                G                  
   Jeniffer Lady, tak malá jak stín,  
                       C                           G 
   Má na boku ránu a v plachtoví klín, 
                        Em                 Hm  D    C G      
   To z pitomý války muži se vrací domů k nám. 
 
2.Kolik jich šlo a vrací se půl, 
   to bude pláče a po dlaních sůl, 
   a bez tátů synů a bez věna dcer, Bože, co bude dál?  
   Přatane svítat, až do hrobu dáš  
   všechen ten smutek, má irská zem? 
   Co platný jsou květy a všechna ta sláva?  
                                                       -Bože, co bude dál? 

 
3.V srdci úzkost, na duši vzdor, 
    myšlenky letí jak potoky z hor, 
    dokud nám budou poroučet blázni, kde bude svět?  
    Svobodo drahá, kolik to stojíš? 
    Kolik nás zemře ve válkách jen, 
    Až jednou ráno snad vyjdeš, jak slunce v jedinej den? 
 
4.=1. 
 
JENOFÉFA   
 
   C                                   Am  
1.Kaubojové slyšte píseň mou, 
  F                                           G7 
  nechte chvíli těch pitomejch krav. 
  C                                         Am 
  V Utahu jsem nechal lásku svou, 
  F                              G7   
  Jenoféfa zve se ona skvaw. 
  C                                   Am 
  Vlasy má jak řeka zvlněný, 
  F                            G7 
  očí jako květy šalvěje. 
 C                                     Am 
  Pro ty oči má hned splněný, 
  F                              G7 
  co si přeje i co nepřeje. 
  
Ref.:C            Am   G7                    Am     
Jenoféfo, Jenoféfo, Jenoféfo, prérie spí  
       C             Am  G7   
Jenoféfo, Jenoféfo, Jenoféfo,  
                                                         C  
                                         -má píseň zní. 
 
2.Abyste to nezapomněli, 
   opakuji, že jsem ji měl rád. 
   Než mi začal chodit do zelí, 
   jeden starej dobrej kamarád. 
   Dostal olověnou do těla, 
   Jenoféfě přímo na prahu. 
   Do dneška ho neobrečela, 
   tak jsem raději ujel z Utahu.+Ref.: 
 
3.Jako kojot vyju na měsíc, 
   kaubojové slyšte píseň mou. 
   Ačkoliv mám jinejch na tisíc, 
   Jenoféfa byla jedinou. 
   Mohl bych o tom zpívat ještě dál, 
   kdyby to má láska slyšela. 
   Někdo z vás mi laso na krk dal, 
   vem to ďas, ráda mě neměla.+Ref.: 
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 JENOM BLÁZNI SE RADUJOU 
( L. Filipová, M. Pavlíček ) 
 
   A          Hm7           A                            Dm  
1.Pomalu bez smíchu, bez slov a bez hříchů, 
   A                     Hm7      A                 Dm        
   cloumám svou opratí a řvu jen potichu, 
   Fm                          D                   A 
   nečekám vůbec nic a dostávám tím víc, 
                   Hm7                                   E  
   byla jsem honky-tonky woman a teď vyju na měsíc. 
 
2.Tři malamuti jdou, maj plný oči slz, 
   jenže nic nenajdou, už první lyžař zmrz,  
   kdo hledá v závějích, ten najde jenom sníh, 

                   Hm7                                  C7                                    
   byla jsem honky-tonky woman a už nejsem, řekla bych. 
 
                  D                     A                           E     
Ref.:Jenom blázni se radujou, když loďka se naklání, 
                  Hm7               A                      E  
        jenom blázni se radujou, že voda jim stoupá, 
                  D                     A                         E 
        jenom blázni se radujou, jsou na prahu svítání, 
                                          A 
        radujou se, že prostě jsou. 
 
3.Ty lehce kráčíš po vodách a vítr neslyšíš, 
   ne, neříkám, že nemám strach, řvu hlasem nejtišším, 
   nehledám vůbec nic, nacházím čím dál víc, 
   už i za zrcadlem vidím spíš jeho rub ne líc.   
 
Ref.: Jenom blázni…    ..že prostě jen jsou. 
Ref.:Jenom blázni…     ..je dobře, že jsou. 
 
 
JEŘABINY 
( Karel Kryl ) 
 
   Gm                                         D7 
1.Pod tmavočervenými jeřabinami, 
                                    Gm 
   zahynul motýl mezi karabinami, 
   Eb          B         F       
   zástupce pro týl šlápl na běláska, 
   Cm       F        Gm          D7 
   zahynul motýl jako naše láska,  
   Gm                  D7             Gm 
   zahynul motýl jako naše láska. 
 
2.Na břehu řeky roste tráva ostřice, 
   prý přišli včas, však vtrhli jako vichřice, 
   nad tichou zemí vrčí netopýři 
   /: a národ němý tlučou oficíři :/ 
 
3.Na nebi měsíc jako koláč s tvarohem 
   koupím si láhev v rumu v krčmě za rohem. 
   Budeš se líbat v noci s cizím pánem 
   /: já budu zpívat zpitý s kapitánem. :/ 

JEŠŤĚ JEDNO KAFE 
 ( Poutníci ) 
 

            Emi 
1. Máš sladkej dech, 
                          D 
   a oči,  kterým patří svatozář  
     C 
   a vlasy máš jak, 
                             H             
    hedvábí když je vhodíš na polštář. 
           Emi 
    Ale já se o tvou lásku ani, 
    D 
    vděčnost neprosím ty, 
    C 
    děkuješ jen hvězdám a seš, 
     H 
     věrná jenom  jim. 
 
         C                                    H 
Ref.: Ještě jedno kafe bych si dal, 
         C                              H 
         ještě jednokafe krucinál, 
                           Emi 
         než pojedu dál. 
 
2. Tvůj táta to je vandrák, 
     a vod přírody zběh, 
    a místo písmen, 
    učí tě jen dorovnávat dech. 
    A taky házet nožem  
    a držet pospolu. 
    A brada se mu třese 
    když se nosí ke stolu. + Ref.: 
 
3. Tvá sestra hádá z ruky, 
    a tvá máti jakbysmet, 
    a ty sama umíš všechno, 
    co je mimo tenhle svět. 
    A tvá rozkoš nezná hranic, 
    děvče s hlasem skřivana. 
    Jen tvý srdce je jak moře, 
    samí tajemství a tma. + Ref. 
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JEŠTĚ NE 
( Nedvědi ) 
 
              C  
1.Jak by z dálky dým šel k nám,  
 
   bílým plátnem skrýval svět. 
                G           D       G                              C      
   Tichým nářkem, bídou hnán, ještě ne, ještě ne. 
 
   Ještě sílu mám a dost, ještě vidím,  
 
   co bych vidět měl a mám,  
           G                               D       G                            C   
   ještě neoslep jsem touhou vrátit zlost, ještě ne, ještě ne. 
 
        Am                                          E7   
Ref.:Nenechte mě takhle blízko tý špíny stát, 
       F                                               C   
       Copak člověk může z víry jen žít. 
       Dm                                      Am    
       K tomu ještě o své milé mít věčný strach, 
       D7                                    G7  
       Pomozte mi dotknout se, být. 
 
2.Jak by z dálky dým šel k nám, 
   bílým plátnem skrýval svět. 
   Snad toho pláče snad už bylo dost, ještě ne, ještě ne. 
   Nevíra jak je snadná, já vím, 
   už jednou chodil poutník, říkal, kdo jsem. 
   Dali jsme ho na kříž právě jak dnes, ještě ne, ještě ne. 
 
3.=1. 
 
JEŽEK 
( Nedvědi ) 
 
                   E 
1.Listy, jak unavené hlavy skláněj k zemi blíž, 
    
   noci teplo ztrácej, ježci hledaj v listí skrýš. 
                A  
   Na kraji měst usínaj zabaleni  
                                           E 
   do kradenejch dek tuláci zla. 
 
2.Světlo se poztrácelo, v chatách svíčky zavoní. 
   Písničky smutnější se do zpěvníků nakloní. 
   Potoky ztmavnou až se na hladinu  
   listí jako peří položí. 
 
                E  
Ref.: Tak rád, tak rád se dívám, 
                             A                                  E  
         Jak všechno Pánbůh k spánku ukládá. 
               E        
         Jen stát, jen stát a dívat, 
                             A                        E 
         Jak všechno miluje se a nehádá. 
 
3.Podzime vítej, stromy chystaj se svou krásu svléct. 
   Tuláci prořídnou a těžší budou dálky cest. 
   Obzory s podvečerem zahořej  
   a my volat budem bože, to je svět.  Ref.: 

JIPÍ JOU 
 
   D                        G                D    
1.Noc je dlouhá, oheň začal hřát. 
                                          A7 
   Sedí Joe a nechce se mu spát, 
          D      D7                   G   
   sedí Joe a noc je strašně dlouhá, 
             D      Hm            D 
   tak si zpívá o tý, co má rád. 
 
               A7         D          A7        D   
Ref.: Jipi jou, jipi jou, jipi jou, jipi jou. 
 
2.Jak Joe zpívá v pláni ztemnělé, 
   znenadání je tu neděle. 
   Svět je rázem velký salön krásy, 
   na kytary hrajou andělé.  + R 
 
3.Znenadání je tu modrej den, 
   a ta, co má oči jako len. 
   V háji jilmů, jak ve starým filmu, 
   Joe ji líbá hladce oholen.  + R 
 
4.Jak Joe líbá, vůbec nevnímá, 
   zavřený že svoje oči má. 
   V drsný tváři, že mu úsměv září, 
   ve spánku Joe sedlo objímá.  + R 
 
5.Hvězdy planou, oheň přestal hřát, 
   sedí Joe a nechce se mu spát. 
   Ať spí Joe a ať je ta noc dlouhá, 
   když se mu zdá o tý, co má rád.  + R 
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JÍZDA  
( Alice Springs ) 
 
    E                 A          E 
1. Jedeme dál, země se točí, 
                       A            E  
    jedeme dál, neptej se kam. 
         Fm              H                E      AE   
    Až dojde benzín, možná zastavím. 
 
2. Nezpomalím, pomalí umřou, 
    nezajímá mě zbytečnej čas. 
    A blázen bude asi jeden z nás. 
 
   AE         A                      E    
R.: Nechci trápení, nechci strach a pláč, 
                    Fm7       E  
     chci se ti dívat do očí. 
                  A                    E 
     Vidět bílej sníh, slyšet dětskej smích 

         Fm       A H 
     a nejlíp obojí. 
 
3. Koupím klíč a zamknem si svůj svět. 
    Snad na pár dní, snad napořád. 
    Až konec přijde potom klíč zahodím. 
 
4. Chce se ti spát, už jsme skoro v cíli, 
    až přijedem pak tě probudím. 
    A stopy smažem listím spadaným. + Ref.: 
 
R 2.: Možná nikdy víc už se nevrátím, 
         zůstanem tu napořád. 
        A když budeš chtít, klidně můžeš jít     
        a já  + R1 + R2 
      
JIŽNÍ KŘÍŽ  
( Brontosauři ) 
 

    D                          Hm  
1. Spí Jižní kříž, jak říkali jsme  
                            A   
     hvězdám kdysi v mládí, 
        Em  
     to na studený zemi ještě  
    D               Hm           A   
     uměli jsme milovat a spát. 
 
2. Dál však to víš světem protloukal ses         
    jak ten život pádí, 
    dneska písničky třeba od Červánků 
    dojmou tě, jak vrátil bys to rád. 
 
            Em                                    D   
R: Zase toulal by ses Foglarovým rájem 
       Hm              A  
     a stavěl bobří hráz. 
                       Em  
     Se smečkou vlků čekal na jaro 
          D                   Hm           A   
     jak stejská se, až po zádech jde mráz. 
 
3. Spí Jižní kříž, vidí všechna místa, 
    kde jsi někdy byl. 
    To když naplněnej smutek  
    jsi plakal, plakal nebo snil. + R  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
JMÉNO 
( Bokomara ) 

 
   D                   Am                G                D 
1.V nejkratších nocích samotnému těžko spát, 
               Am             G                   D 
   samota něžně dlaní polštář pohladí, 
                 Am                G                   D 
   ztratíš-li dívku, ztratil jsi svý jméno snad, 
                   Am            G                   D 
   bez jména osamělým srdcím těžko žít. 
 
       D           Am               G                 D    
Ref.:A láska právě zkouší bílou křídou psát 
                      Am                G                   D 
        To tajný jméno, který jednou sám jí dáš, 
                          Am              G                 D 
        Kouzelnou přízí můžeš jednou-jedinkrát 
                        Am            G                  D 
        Přišít svý jméno cizí dívce na polštář. 
 
2.Tisíc je skřítků v růži, v lístcích čajových, 
   tisíc je najád, které tančí v dubinách, 
   tisíc je kouzel, tisíc štítků na dveřích, 
   tisíc je kroků přes ten jeden pravý práh. + Ref.: 
 
3.Vybírej dívku, která tajný slova zná, 
   vybírej toho, kdo má v očích tajemství, 
   pak přijde ta chvíle, kdy ti nový jméno dá, 
   na míru šitý krásný nový jméno tvý. 
 
            D               Am             G                 D  
Ref.: + kouzelnou přízí můžeš jednou-jedinkrát 
                            Am            G                  D  
            Přišít svý jméno cizí dívce na polštář…. 
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JÓ, TŘEŠNĚ ZRÁLY  
    (Fischer) 
 
     C                      G7                 C 
1. Jó, třešně zrály, zrovna třešně zrály, 
    C        C7      F        G7            C 
    sladký třešně zrály a vlahej vítr vál. 
    C 
    A já k horám v dáli,                                   
                    G7                        C    
                  - k modrejm horám v dáli. 
     C         C7     F 
     Slunce, který pálí,                               
                               G7                C 
                        - tou dobou stádo hnal. 
 
    C             Am    Dm      G7    C 
R: Jó, třešně zrály, zrovna třešně zrály 
    E7                 AmF  G7              C  
    Sladký třešně zrály a jak to bylo dál  
 
2Tam jak je ta skála ta velká bíláskála 
  tam vám holka stála a bourák opodál 
  Moc se na mě smála,                                 
                           - z dálky už se smála  
  i z blízka se pak smála                                   
                        -a já se taky smál. + R 
 
3.Řekla, že už dlouho mě má ráda, 
                           - dlouho mě má ráda, 
   dlouho mě má ráda a abych si ji vzal 
   Ať nechám ty svý stáda, 
                            - že léta pilně střádá, 
   jen, abych ji měl rád                               
                      -a žil s ní jako král. + R 
 
4.Pokud je mi známo já řek milá dámo 
 milá, hezká dámo zač bych potom stál 
 Ty můj ty nejsi, já mám svoji Gracy 
 Svoji malou Gracy a tý jsem srdce dal   
                                             + R 
5. Jó, u tý skály dál třešně zrály, 
    sladký třešně zrály a vlahej vítr vál.  
    A já k horám v dáli,                               
                   -k modrejm horám v dáli, 
     sluncem, který pálí,                               
               - zas hnal svý stádo dál + R 

JOHANKA  
( Brontosauři ) 
 

                  Em     Dm 
1. S hlavou skloněnou, 
                              Am 
    lidí zástup se tu dívá, 
           Em       Dm    
    nebe nad hlavou, 
              G         Am  
    slyšíš dětskej pláč, 
               Em      Dm 
    jenom s vírou svou, 
                                Am 
    stojí dívka plavá, bílá, 
             Em     Dm                   
    oheň  nad sebou, 
               G             Am  
    jenom s pravdou dál. 
 
         E7                       Am     
Ref.: Hej, muži, přidej oheň spí, 
                   E7               Am 
         vždyť lidé se nudí jen, 
            E7                    F     
        ať plameny nesou zprávu zlou, 
              C                       G              Am   
        jak skončil soudnej den s Johankou 
 
2. Dík svůj dal ti král, celá Francie si zpívá, 
    to se osud smál, smutek utíká. 
    S naší Johankou ke štěstí se země dívá, 
    vítr zprávu vál, že se dýchat dá. + Ref.: 
 
3. S hlavou skloněnou lidí zástup se tu dívá, 
    nebe nad hlavou, slyšíš dětskej pláč. 
    Popel s vánkem ví, co se v dívčím srdci skrývá, 
    hra se zastaví, jiná začíná. + Ref.: 
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JOSEF 
( Nedvědi ) 
 
             C 
1.Cesta dlouhá vedla pouští, 
                                             G 
   Josef za ruku si vedl osud náš, 
 
   Marie o synka se bála, 
 
   Chtěla vodu a něco jíst, 
 
   Rabín v oáze jim přes den 
              G7                C 
   Chodí z Bible verše číst. 
 
                     C 
Ref.:Hleďte, v Betlémě snad svítá, 
 
        Tak krásně jasná zář, 
                                                  G 
        Už narodil se z vůle Boží Syn. 
 
        Vemte každý, co má navíc, a spěchejte, je čas, 
                                                       G7              C    
        Vemte ovečky a plátno, nocí povede nás hlas. 
 
        Ježíši říkají mu všichni, v jeslích leží na senách, 
                                  C7                F   
        Prý i králové se poklonit tam jdou, 
 
        Vyšla hvězda, vyšlo ráno, 
                   C 
        Magdaléno, synka vem,  
                    G7                                  C  
        všichni lidé budou slavit dnešní den.    
 
2.Pastýř od dveří svý stádo stále shání, 
   aby zástup mohl poklonit se, jít, 
   aby položit moh každý 
   dar, co z mála z domu vzal. 
   Marie tiše něco zpívá, 
   By nevzbudil se, spal. 
 
3.Oslík s volkem teplo dýchá,  
                                    -večer přinesl už chlad, 
   a lidí neubývá, 
                       -každý Syna zahlédl by rád. 
   Tesař děkuje a kývá,  
   olej v lampách dolévá, 
   odkudsi trubky jasně zní 
   a hvězdy zář se rozlévá.   + 2x Ref.: 

 

JOŽIN Z BAŽIN 
    ( Ivan Mládek ) 
 
   Am  
1.Jedu takhle tábořit  
                          E7                  Am 
                         -škodou sto na Oravu. 
   Am     
   Spěchám, proto riskuji, 
                        E7                    Am  
                        -projíždím přes Moravu. 
    G7               C  
    Řádí tam to strašidlo,  
                                   G7           C     E7 
                                  -vystupuje z bažin 
 Am                            E7            AmG7 
 Žere hlavně Pražáky, jmenuje se Jožin. 
 
        C                   Cdim           G7  
Ref.: Jožin z bažin močálem se plíží, 
                              Dm7        G7C   
         Jožin z bažin k vesnici se blíží, 
         C                  Cdim        G7 
         Jožin z bažin už si zuby brousí, 
         G7                Dm7    G7   C   
         Jožin z bažin kouše, saje, rdousí. 
         F              C 
         Na Jožina z bažin,  
                               G7                     C 
                              -koho by to napadlo, 
      F              C       G7                  CE7  
      platí jen a pouze práškovací letadlo. 
 
2.Projížděl jsem dědinou  
                            -směrem na Vizovice, 
   přivítal mě předseda  
                            -řek mi u slivovice: 
   Živého či mrtvého,  
                             -Jožina kdo přivede, 
  tomu já dám za ženu dceru a půl JZD.  
     
Ref.: Jožin z bažin.. 
 
3.Říkám: Dej mi předsedo 
                                  -letadlo a prášek, 
    Jožina ti přivedu,  
                           -nevidím v tom háček. 
    Předseda mi vyhověl  
                            -ráno jsem se vznesl, 
  na Jožina z letadla prášek pěkně klesl.   
 
Ref.: Jožin z bažin už je celý bílý, 
         Jožin z bažin z močálu ven pílí, 
         Jožin z bažin dostal se na kámen, 
         Jožin z bažin tady je s ním ámen. 
         Jožina jsem dohnal, 
                            -už ho držím johohó, 
          každá kačka dobrá 
                          -prodám já ho do ZOO. 
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JSME TO SVĚT BLÁZNŮ 
    ( Žalman ) 
 
          kapo - 4 
                            G   
Ref.: Až i pro nás přijdou, 
                     Am      D7           Hm 
        Sednem k vínu, napíšeme křídou, 
                                              C 
        Jdou s tou kosou o dům dál. 
                           G 
        Jenom ať si přijdou,   
                                Am   
        Zbydou po nás stíny,  
        D7            Hm      
        Na pozadí špíny,  
     C            D                  G   ahaGah 
     Vyrejem, co nám život vzal.  
 
   Hm7          G  
1. Na lavičku z trávy, 
                           Am  
   hlavičku si položím,  
                      Hm    
   budu hledat souhvězdí, 
                               Am  
   kde se příště narodím. 
  D                       G  
   Hlavně, že jsme zdrávi 
                        G7 
   A čistý od novin 
                     C6   
   Krev a slzy nevinných, 
   D                 C   
   Jsme to svět bláznů, 
   Cm               G  Am7 
   Bláznů bláznivých.    + Ref.: 
 
2. Do světnice vchází ticho, pak zmizí za rohem. 
    Když se vznáším nad tebou, Pod víčky rosu máš. 
    Kdekdo už se sází, Kdy se pominem. 
    Zloba je jak černej sníh, 
    Ve světě bláznů Bláznů bláznivých.   + Ref.:  
 

K VODĚ 
( K. Plíhal ) 
 
kapo-4 
   A                     E       A                    E  H7   E 
1.Až mě jednou pustíš k vodě, tak ti asi vyhovím. 
             Hm    Fm Hm H7      E         H7      E         
   Budu mávat na ty lodě s rozvinutým plachtovím. 
               Hm Fm  D   A                D        E        Fm      
   Dáš mi čaje do termosky, kousek chleba k svačině, 
   E     A         E        A        Fm Hm  E     A   
   a vydám se jen tak bosky po zelený hladině. 
 
2.Po hladině jde se těžce skromným i těm chvástavým, 
   na nejbližší rovnoběžce, ňákou loď si zastavím. 
   Nech si svoje tklivý plky, rozděl věci na půlky. 
   Potkám pravý mořský vlky, pravý mořský Karkulky. 
 
3.Přijde bouře, strhne stěžně, ťažko bude tej noci, 
   až na zádech mě ke dnu něžně snesou rejnoci. 
   V tu ránu už budu v pánu, věčný spánek na víčkách, 
   proto v Tichém oceánu, choďte prosím po špičkách. 
 
4.Až mě jednou pustíš k vodě, tak ti asi vyhovím. 
   Budu mávat na ty lodě s rozvinutým plachtovím. 
   Když se s koňma dlouho oře, zpravidla jsou znavení. 
   Co dál říci, snad jen: moře ( město kuře stavení ). 
 
KÁČA NAŠLA PTÁČE  
    ( Svěrák, Uhlíř ) 
 
   C                              F                C 
1.Káča našla ptáče, je promoklé a pláče 
                               Dm             G 
   kdo poradí Káče, komu ptáče dát. 
   C                              F                C 
   Káča našla ptáče, je promoklé a pláče 
                               Dm             G 
   kdo poradí Káče, komu ptáče dát.      
         C          F               G               C 
  Nikomu jinému, jenom panu hajnému, 
            C            F 
  on ho dá do hnízda,       G              C   
                              -ptáče zase zahvízdá 
          C          F               G              C 
  Nikomu jinému, jenom panu hajnému, 
              C            F  
   On ho dá do hnízda,     G             C     
                             -ptáče zase zahvízdá. 
 
2.Jířa našla zvíře, co netrefilo k díře, 
   kdo poradí Jíře, komu zvíře dát. 
  Nikomu jinému, jenom panu hajnému,  
   hajnému jedině, on ho vrátí k rodině. 
 
3.Míra našel výra, má ponoční a vírá, 
   zajímá se Míra, komu výra dát. 
   Nikomu jinému jenom panu hajnému 
   hajnému jedině, on ho vrátí rodině. 
 
4.Na dolejší lávce,  
                        -tam Slávka našla savce, 
    kdo poradí Slávce, komu savce dát. 
  Vždyť je to Pavlata zadělaný od bláta 
  měli ho za zvíře špinavý byl k nevíře.  
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KAČEŘI 
 
Kačerov jak hurikán k nám už míří, 
auta, laser, eroplán městem víří,  
příběhy píše z téhleté říše KAČER, 
teď k vám děti z dálky letí KAČER hů hů, 
přináší sem kouzelnou zem KAČER hů hů. 
Kačeři přijdou, když jsi v nouzi, 
když tě úzkost ze sna vzbouzí,  
zavolat jen stačí hesl KAČER hů hů,  
přináší sem kouzelnou zem KAČER hů hů. 
 
 
KAHÁNEK 
( Nedvědi ) 
 
                Dm 
1.Obrysy stromů ztrácí stín, po loukách bloudí mlhy dým 
                                                      C7         F  
   a z černých krovů větví hvězdy chtějí jít k nám. 
                   Gm                                      B 
   Tak ještě pod zadek si dát pár dek, co v noci budou hřát 
    Gm                                      A7                                Dm 
A za ruku tu svou, bez níž by stejskalo se, ač začnete hrát 
 
2.Podivná vůně z blízkejch chat, 
                                              -dřevo je krása, co máš rád. 
   Když smůla z ulomených větví zdobí kmen. 
   Do láhve z limonády dát něco, co zmírní žízeň, hlad, 
A za ruku tu svou, bez níž by stejskalo se, až začnete hrát 
 
        Dm 
Ref.:Písnička je lék, 
 
        Člověk by povstat chtěl a smeknout, 
   
        Když doba na kahánku pláč i smutek má. 
                       Gm 
        Čistá jak studánka, když zní, 
                          D  
        Nocí když rozhněvaně hřmí, 
                      A7                                                 Dm   
        A vůbec nejhezčí je, když smíchem zazvoní. 
 
3.Naposled podívat se jdou mámy, zda děti ještě spěj. 
   Ještě se marně ladí, však taky ne moc. 
   A pak už cosi uvnitř rozplyne se, jen oči hledaj dál, 
   tam v ohni kdesi uprostřed je všechno,  
                                                   -co sis odjakživa přál.   
 
2x Ref.: Písnička… 

 
 
 
KAMARÁD 
 ( Brontosauři ) 
 

              D 
1. Měsíc cestou svojí nad řekou, 
     
    když hvězdy provází, 
     
    každý kamarád si s kytarou  
    
    svý tóny nachází  
                     G             D  
    laj la la la laj, laj la laj, 
              A7   
    jdeme spolu cestou dál, 
           A                                   D  
    aby oheň věčný kamarádství plál. 
 
  
Ref.: /: Lajla lajla lajla laj, 
                     G              A7 
            lajla lajla lalala laj, 
                   Hm                      D 
            lajla laj lajla laj lajla laj:/ 
           Hm        A7        D    
            laj lajla lajlajla laj  
 
2. Kdesi v dálce život probouzí  
    se jinej umírá, 
    ještě dneska patnáct let ti bije, 
    zejtra šedesát, 
    laj la .... 
    každou vteřinou se usmívej, 
    a v duši pláč a smutek ukrývej. + Ref. 
 
3. A když vlasy tvoje šediví, 
    tvá píseň utichá, 
    můžeš s klidem říct svý poctivý jen                   
    ahoj do ticha, 
    laj la... 
    přijdou tuláci  ti sbohem dát, 
    pak šeptem řeknou: Byl to kamarád 
     + Ref.:  
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KAMENNÁ PROSBA  
( Klíč ) 
 
kapo - 3                                 
        Dm              C                        Dm   
1. O pomoc žádá nápis na zdi katedrály. 
        F                     C                    F 
    Já kolem chodím stezkou pro pěší 
      Gm               C                   F 
    a pokaždé můj pohled letmo bloudí 
                          Gm   
    k těm slovům, která dávno vytesaly 
                    A 
    snad ruce dědů v době nejtěžší. 
 
2. O pomoc žádají ta vroucí slova 
    svou léty zkamenělou vděčností. 
    Tou naléhavou výzvou tiše pláčou 
    vzpomínky touhy, která zas a znova 
    čas bídy střídá časem radostí. 
 
3. Zoufalá prosba lidí 
                          -  problouzněných vírou 
    - nikdo ji nepřivede k životu. 
    Jak probudit ji z kamenného snění, 
    když vidět chceme jen černou a bílou 
    a slovy nelze zakrýt nahotu ? 
 
    Gm 
4. Dnes nevoláme  
                                                      Dm 
                   -  v těžké chvíli všemohoucí 
      Gm                             F  
   a kámen naše přání neváží. 
              Gm            C                 F 
   Však - můžeme žít pouze vírou v lidi, 
                        Gm  
   když mnohdy slovo naší prosby vroucí 
                 C 
   jen do kamenných srdcí naráží ? 
Dm                  C                        Fm 
O pomoc žádá nápis na zdi katedrály ! 
 
KAMÍNKY  
( Brontosauři ) 
 

    D           G        D              A7  
1. Bláznivý rána a bez hříchů noc, 
      D              G           A7  
    a den, co se zdá jako sen, 
      D                        G          D 
    a pořád se zpívá a vypráví jen 
                      A7           D   
    a přezdívky zní místo jmen. 
 
2. A ohýnky k ránu a k obědu zas, 
    a prostě se jí, co kdo vzal. 
    Pak uklidit trávu a sbalit a jít, 
    kouknout se o kousek dál. 
 
3. Bláznivý rána a bez hříchů noc, 
    a říčky a útesy skal, 
    a na stráni chajda a pod chajdou břeh, 
    kde kamínek z vody sis vzal.

KAŇONEM TAKHLE K VEČERU 
( Šlitr, Suchý ) 
 
   G 
1.Kaňonem takhle k večeru  
   C 
   uhání kovboj v sombréru 
      G                               D7 
    a haleká si: Jupi, jupi, jou. 
       G                                     C  
    A zatím někde v City, v casinu pro bandity, 
          G               D7               G C G 
    nic jiného, než whisky nepijou. 
    D7 
    Podvodníci světového kalibru  
    G                                E  
    nekoukají na dolar, ni na libru. 
        A7                             D7       
    Žijou si romanticky, na policajty vždycky  
          G              A7            D D7     
     už nějakou tu boudu ušijou. 
 
2.Vzhledem k tomu, že kaňony  
    vzdáleny jsou ti na hony, 
    tak halekáním v noci lidi budíš. 
    Že nebaví tě výlet, když nemáš po kom střílet, 
    je jasné, že se tudíž nudíš. 
    Dobrodružná krev ti v žilách hárá, 
    hrudní koš je kotel a v něm pára, 
    a právě proto možná, že flinkáš se u pasáže, 
   D7G                 C       A7D7                  G  
    nikdo tě vážně nebere a to tě žere frajere.    
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KARLÍN 
( I. Hlas ) 
 

    A                                     D 
1. V podivným bytě jsem se našel, 
    A                                D  
     na patře pachuť trávy spálený. 
     A                                       D 
     Snad jsem si v noci trochu zašel, 
    A                             D    
     ta holka jenom krčí rameny, zpívá si: 
       A A A D D D D 
     /: Tip ta dý da.....       :/ 
    
2. Pod okny kolem šedejch domů, 
    Evropu odděluje viadukt. 
    Skupinky excelentních Romů, 
    zpívaj svůj roztouženej kontrapunkt,     
                                              - zpívaj si: 
      /: Tip ta dý da.....          :/     
 
     A                  D                           A   
R.: Karlín, ó - o Karlín, má černou duši 
    A      D                       A           D   
     ó - o Karlín, tamtamy buší,ó-o Karlín .  
     E                          D  
     Má zvláštní chuť, vzduch je jak rtuť, 
                      A 
      překrásně voní. 
 
3. Před kostelem pomodlím se k bohu, 
    ať přejdou tyhle temný závratě. 
    V karlínským Central parku v rohu, 
     točí se malá holka na patě, zpívá si: 
        /: Tip...    :/   + Ref.: 
 
       A A D D   
10 x Tip ta dý da... 
 
   A                  Am   Am   F/A      A         
4. Podle hodin bude ráno a já odlétám 
                             Am 
     teď mám všude rozestláno, 
    F/A           A 
     ty už nejsi sám. 
 
5. Nejsem světlo, nejsem vůně, 
                         -  jsem jen modrej klam. 
    Ani láska, ani mok 
    jenom krásnej rám. 
 
6. = 4. 
7. = 5. 

KARNEVAL 
( Klíč ) 
 
   Am         G                          Am  
1.Snad sám Bůh se po mostě blíží, 
   C               G       C   
   růže planá, zlatý roj. 
                          G             Am     
   Jiskry podkov stíny mu kříží 
                                  G        C     
   V slunci jak rtuť se leskne zbroj. 
 
2.A ten most, co právě míjí, 
   kamení bílé jak z cukru má. 
   Usnul čas a kůň kloní šíji. 
   Pod mostem v řece plyne loď, ta tvá. 
 
        Dm       C                     Dm 
Ref.: V bárce štká s dívkami dáma, 
         F                         C        F   
         Na míse hrozny, jablka jsou. 
                            C              Dm 
         Fíky, višně, že je však sama, 
                                   C         Dm   
         Pátrá po milenci pod vodou. 
 
         Dm… 
         Plyne proud, most je tak stálý, 
         Stín řeky odraz navrací můj. 
         Slunce růže na mostě pálí 
         Má je voda a ten kámen tvůj. 
 
3.Karneval zítra už začne, 
   v tanci masky ukryjí tvář. 
   Páv a orel, hyeny lačné 
   Nikde láska, nikde svatozář. 
 
Ref.:Karneval začal už včera, 
        Vířil marně v ulicích roj. 
         Můry, draci, havraní péra, 
         Nikde onen, jemuž jiskří zbroj. 
      
         Zbyl tu kmán, troufalý básník, 
         Básně, ty vůbec nemusím mít. 
         On byl Bůh a ty jsi spíš chasník. 
         V té masce můžeš leda kníry skrýt. 
 
4.Zbyl jen most a pod ním panna, 
   sen se jim dozdál, panoš jel dál. 
   Tys cizí sen a já v srdci rána 
    Ty mě nemáš, já tě nedostal… 
 
     Já tě nemám, tys mě nedostal… 
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KARVINÁ 
( Yo Yo Band ) 
 

   D6         G  
1. Hledám zase temnej kout, 
                 Hm7  
    kde pak moh bych obejmout, 
             C7maj               G D6  
    jeden den, tam v Karviné. 
                G  
    Hebkej vítr do očí, 
                 Hm7       
    s černou vášní zakročí, 
             C7maj                G  D6    
    jeden sten , tam v Karviné. 
 
2. Nebe mělo plno stuh, 
    slunce mělo rudej pruh 
    a dítě bylo hmm nevinné. 
    Smělo jen tak trochu číst, 
    v ruce držet tátův list 
    a ptát se proč, proč se Země houpá. 
 
       Em     Em/F   
Ref.:Černý ptáci mu stelou 
        Em/G         A     
         postel nebeskou, 
        Em   Em/F        Em/G A     D   
         nedá práci sehnat holku nehezkou. 
                       G                     C7maj    
         /: Mírnej vztek s mírnou hlavou, 
                            D                Em  
            duši často mění v alkohol, 
                              C7maj       D 
            tam v Karviné, v Karviné. :/ 
 
3. Těžní věž je jako úd, 
    měsíc pije žlutej sud, 
    a dává pusu nezvěstné. 
    Její oči nejsou fajn, 
    její ústa leccos znaj, 
    smutně obhlížím ten kraj. 
 
Ref.: Černý ptáci....   
         /:   .. oči často mění...   :/ 
 
4. =  1. 
 
5. =  2.  
     
Ref.: Černý ptáci... 
         8x /: Mírnej vztek.. 
                 .. duši často... :/ ... 

  
KÁVU SI OSLADÍM 
( J. Štaidl ) 
 
              E              H7                               E 
1.Hlavu níž nesklopím, nezmizím v hlubinách, 
                         A                   E          H7                       E     
   uvidíš, co udělám až pochopím, že chceš mi sbohem 
dát. 
 
                     E  
Ref.:Kávu si osladím o trochu víc,  
                                                  H7 
        svý banjo naladím a jinak nic. 
                      E                   G7Cm 
        Oslavím sám vánoční svátky  
           F7        Fm7          H7     
        a na jaře si vrásky spočítám.  
 
       
        Kávu si osladím o trochu víc,  
        v duchu tě pohladím a jinak nic, 
        pustím svůj žal zadními vrátky 
        a půjdu zase klidně o dům dál. 
 
2.Neskonám v obavách barvu svou neztratím, 
   už to mám co udělám v těch hodinách až budu zase 
sám. 
 
Ref.:Kávu… 
 
 
 
KDE JSOU 
( K. Plíhal ) 
 
   G                          C            G      Em   D  GD 
1.Kde jsou, kdepak jsou naše velkolepý plány, 
   G                         C               G      Em  D GD  
   kde jsou, kdepak jsou na hřbitově zakopány. 
   F            C          D 
   Sedíš tu tiše jako pěna,  
   F               C                            D 
   žijem svůj život no jak se říká do ztracena. 
   G                          C            G      Em   D  GD 
   Kde jsou, kdepak jsou naše velkolepý plány. 
 
2.Kde jsou, kdepak jsou naše velkolepý plány. 
   Kde jsou, kdepak jsou písně nikdy už nedopsány. 
   Život byl prima a neměl chybu, 
   teď je mi zima a nemám ani na Malibu. 
   Kde jsou, kdepak jsou naše velkolepý plány. 
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KDO TI ZPÍVÁ 
    ( Žalman ) 
 
  D G A G F m    
 
   A         D                 F m 
1. Kdo tě líbá, krásná dámo, 
            H7                   Em7       A7  
   do vlasů ti zanes vítr stébla trav, 
             D                 F m    
   kdo ti chodí každý ráno, 
   H7  Em             A7         G     D    
   utřít sladký slzy a z duše prach. 
 
2. Pilas málo, krásná dámo, 
   teď už vím, že je to tvůj dávnej zvyk, 
   nikde v očích nemáš psáno,  
   jseš-li ryba, ovce, lvice nebo býk. 
 
        D            Hm        F m     
Ref.: Na dveře prázdný garsonky, 
        Hm           F m     
         reju to tvý jméno,  
        E7                    A                 D  
        se kterým se na rtech probouzím,   
               Em7   
    a když soumrak spadne na mý záda, 
       F m   
        noc je jako čokoláda, 
       Em7                           D       G    
        ty miluješ a já klidně spím. 
 
3. Kdo ti kreslí, krásná dámo, 
    na kůži ty vrásky bílým inkoustem. 
    Prstem brnkáš o piáno,  
    Hledáš na mý tváři,  
                          - kde teď zrovna jsem. 
 
4. Já teď ležím, krásná dámo, 
    s tebou sám, jenom tak  
                         - v trávě pod stromem, 
    jenže není rozestláno, 
    spletl jsem si jaro zase s podzimem. 
 
Ref.: Na dveře prázdný garsonky.... 
 
Kdo ti zpívá, krásná... 
 
KDYBY   
( Vl. Redl ) 
 

    D                G        F m EmAD  
1. Kdyby tady někde byly, 
   D                    G               FmEmA 
   dveře, co vždy v pravou chvíli, 
  Em            A           F m 
   otevřou se do pohádky, 
   D                  G      AD 
   to bychom se nezlobili. 
 
2. Těmi dveřmi do pohádky, 
    mohlo by se taky zpátky, 
    a svět, co jsme opustili, 
    byl by na to takhle krátký. 

 KDYBY SIS OČI VYPLAKALA 
            ( Starci na chmelu ) 
 
   G                     Em            C              D   
1.Kdyby sis oči vyplakala a jako moře byl tvůj žal, 
   Hm             Em              C                D  
   nikomu tím nepomůžeš, život půjde dál. 
   G                         G7 
   Na slzy vždycky je moc brzy  
                                                C                                Cm  
                                            -a jenom slaboch by jich dbal, 
    G                       Em                 C      D        G           
    nářkem planým málo zmůžeš, život půjde dál. 
 
2.Nevěř, že zrada nepřebolí, ten zázrak už se stokrát stal, 
   ať se trápíš pro cokoli, život půjde dál. 
   I pro tvé oči moje malá čas dávno lék svůj uchystal, 
   Kdyby sis oči vyplakal, slepý bych tu stál. 
 
KDYŽ JDE MALÝ BOBR SPÁT 
( Skoumal, Vodňanský ) 

 
   D                              A              G             A 
1.Když jde malý bobr spát, bobr spát, bobr spát, 
  D                             A             G             D   
   tak si chvilku hraje rád, hraje rád, hraje rád. 
   D                       A            G             A    
   Postaví se na zadní, na zadní, na zadní, 
   D                           A               G       D     
   jenom bobře nespadni, jenom nespadni. 
  
         A   
Ref.I:Prosím vás, buďte tak dobří, dělejte to jako ti bobři, 
        D                          A      D                        A  
        raději hned po dobrém, následujte za bobrem. 
 
2.Když jde malý bobr spát, bobr spát, bobr spát, 
   dobré jídlo jídá rád, jídá rád. 
   Pijte mléko glo glo glo, glo glo glo, glo glo glo, 
   aby mu to pomohlo, dělá glo glo glo.   + Ref.:. 
 
3.Když jde malý bobr spát, bobr spát, bobr spát, 
   tak si uši myje rád, myje rád, myje rád, 
   vyčistí si pravý zub, levý zub dupy-dup, 
   a už spinká jako dub, spinká jako dub. 
 
Ref.II:Prosím vás, buďte tak hodní, 
        dělejte to jako ti vodní. 
        Stejně Jana jako Jan 
        pochodujte do hajan. 
 
4.Když jde malý bobr spát, bobr spát, bobr spát, 
   tak si chvilku hraje rád, hraje rád, hraje rád. 
   Postaví se na zadní, na zadní, na zadní, 
   jenom bobře nespadni, jenom nespadni. 
 
Ref.I.:Prosím vás...     ..dobří... 
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KDYŽ JSEM BEJVAL TRAMP 
( Olympic ) 

 
   Em                                  A 
1.Když jsem bejval tramp, šel jsem po stezkách, 
   G                                        Em 
   se mnou dobrá holka nehezká. 
                                     A 
   Měla dlouhej vlas až dolů přes boky, 
   G                                       Em 
   pěkný drsný ruce, oči divoký. 
 
       A                                                                   Em 
Ref.:Mě si chytlo město možná s jiným jezdívá, 
        A 
        myslím na ni přesto, i když byla ošklivá. 
        H    
        Písně hrála, láskou plála, to teď nebývá. 
 
   Em                                   A               
3.Vona byla zvláštní žádná loutka ospalá, 
   G                                     Em 
   svoji krásu v sobě skrejvala. 
                                    
                                          A 
4.Když jsem bejval tramp dál od měst a vil, 
   G                                   Em  
   tam já v ní tu krásu objevil. 
 
Ref.:Mě si chytlo... 
 
4.=5. 

KDYŽ JSEM JÁ ŠEL DO LIDUŠKY  
(Svěrák, Uhlíř) 
  

    Am                                          Am     
1.Když jsem já šel s klarinetem do li-, 
                             Am        E   
do li-,hallo Dolly, do lidušky,  
E                                    E          Am G  
nehudební děti třásly v poli hrušky, 
C                     G 
chodily si na ovoce 
C                            G         E          Am 
a já chudák musel foukat, bé nebo cé. 
 
Když jsem já šel s helikónem do hu-, 
do hu-,kolem stohu, do hudebky, 
nehudební ťukali si na své lebky, 
ťukali si na čelíčko, 
kampak vlečeš to své lesklé potrubíčko 
 
        G                              C 
Ref.:No, a vidíte dneska: já a Bedřich   
              C              
Kubínů,máme vlastní skupinu, 
G 
v prádelně nádherně  
G                    C 
zní to, zní to, zní to.  
 
Ještě Milan Bambasů 
hraje s námi na basu 
G 
v prádelně,nádherně, 
                     C 
zní to,zní to,zní to. 
 
2. Když jsem já šel s housličkama  
do ho-,do ho-,to je toho,do hodiny, 
nehudební děti měli zájmy jiný, 
nedbajíce mého žalu,prakem se mi strefovali do futrálu. 
 
   Když jsem já šel do lidušky na pi-, 
na pi-,sakra chlapi,na piáno, 
nehudební mládež měla vystaráno, 
skákala si dálku výšku, 
a já cvičil pro Elišku,pro Elišku. 
 
Ref.: 
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KDYŽ JSEM KYTICI VÁZALA 
( Werich, Voskovec ) 
 
D        D7 G     A7D        A7D               H7             AmH7    
Co do poupěte, které nemá, které nemá nikdy květ mít. 
Em           A7   H7Em   H7Em             E7           A7          
Co do děvčete, které nemá, které nemá pro koho žít. 
D          D7   G        A7     D              A7    
K čemu jsou města, když v nich není,  
                                    D                         H7            AmH7  
                                   -když v nich není, kdo tě má rád.  
Em           A7           Am    H7E7                              A7   
K čemu nevěsta, která se má, která se má bez lásky vdát. 
D             D7        G        D               D7    G     Gm     
Častokrát jsem se tázala, když jsem kytici vázala, 
D                   Ddim EmA7 D           B7  A7  
častokrát jsem se       tázala: Komu ji dám? 
D            D7    G           D            D7   G       Gm     
Má duše přece zlá není, má láska není mámení, 

D              Ddim Em  A7D  Gd   
proč samotu a       trápení mám. 
Gm           C       D  D7 Gm           C       F    
Jen jednou se mi zdálo, že měl mě někdo rád, 
Gm         A7    Dm     E                    A7  
mé srdce už se smálo, že mohlo milovat. 
D              D7       G        D                   D7 G    Gm   
Častokrát jsem se tázala, když jsem kytici vázala, 
D             DdimEm  A7D    GD   
proč samotu a     trápení mám. 
 
 
KDYŽ JSI SMUTNÁ 
( Karel Plíhal ) 

 
                          C         F7maj         C 
1.Když jsi smutná, tak i kapky deště bolí, 
    F7maj  C            F7maj    A7   
    rány se otevřou a naplní se solí, 
                  Dm          G                      Em 
    držím tě za ruku a  nemám žádnou záruku, 
  Am F7maj     C               F7maj 
    že nezůstanu o žebrácké holi. 

 
2.Když jsi smutná, tak mi něco ruce sváže, 
   do mé hlavy mlčky vpochodují stráže. 
   Všechny mé nápady hned zahánějí do řady, 
    A střílí puškou té nejtěžší ráže. 
 
3.Když jsi smutná, tak i sochy v parku brečí. 
   Stromy procitnou a mluví lidskou řečí. 
   Tiše tě konejší, jak umí stromy vezdejší. 
    A náhle jsi víc svoje nežli něčí. 

KDYŽ MUŽ SE ŽENOU SNÍDÁ 
 ( Habera, Šíp, Gott ) 
 
    C     G                 Am       
1. Citu prázdné století  
      G                 C  
    a všechno má řád 
                G            Am     
    věrnost láska obětí 
        G           F  
    se vzdávají vlád, 
         Am      Dm   
    náš kód je dán. 
    G             Am  
    Schází mi v něm  
                C           G 
    nádech vlídných rán. 
 
 
2. Zas úsvit světem hnul  
    nehybný je jen pro nás 
    Je čtvrt nebo půl,  
    chci hodiny zmást 
    snad zdáš se mi zdáš. 
    G 
    Nepospíchej,  
   Am    G  
    zastavím ten čas. 
 
 
         G                           Am  G  C        
Ref.: Když muž se ženou snídá, 
       C G            F               Am           G   
        a vychládá žár, než se den rozhostí.      
        /:  
        Když muž se ženou snídá, 
                               
         noc zamknou jak chrám  
                                                            :/ 
                               - s ozvěnou něžností.          
 
 
3. Svět se vytrh z opratí, 
    má zběsilý cval 
    a my stále na tratích 
    se míjíme dál, 
    náš kód je dán. 
    Schází mi v něm 
    nádech vlídných rán. 
 
 
4. Už svítá je a kvap 
    něha v čase minulém. 
    Den na plyn prudce šláp. 
    Sním v údolí tvém, 
    snad zdáš se mi zdáš. 
    Nepospíchej, 
    zastavim ten čas. 
 
 
Ref.: Když muž.... 
                  ... s ozvěnou něžností. 
                 Když muž se ženou snídá.  
  
Solo: třeba melodie sloky 
          Když muž se ženou snídá. 
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KDYŽ NÁŠ TÁTA HRÁL    
    (Greenhorns)      
 
    D 
1. Když jsem byl chlapec malej,  
 
    tak metr nad zemí, 
  G                                  D 
  scházeli se farmáři tam u nás v přízemí 
   D 
   Mezi nima táta u piva sedával 
   A7                           D 
   a tu svoji nejmilejší hrál. 
 
          D7       G                     D 
Ref: /:A to je má zem, a to je má zem, 
                    A7                              D 
        od Kalifornie až po New Orleans:/ 
 
Ref.: K vy, k vy, k vy, k vy, k výčepu, 
          najdu cestu třeba poslepu. 
          K vy, k vy, k vy, k vy, k výčepu, 
          najdu cestu, najdu cestu svou.  
 
2. Už nejsem chlapec malej, 
    šest stop a palců pět, 
    už jsem prošel celý státy  
    a teď táhnu zpět. 
    Kdybych si ale v světě  
    moh ještě něco přát, 
    tak chtěl bych slyšet svýho tátu hrát. 
 
Ref: A to je ... 
 
3. Ta písnička mne vedla 
    mým celým životem, 
    když jsem se toulal po kolejích, 
    žebral za plotem, 
    a když mi bylo nejhůř  
    tak přece jsem se smál, 
    když jsem si vzpomněl, 
    jak náš táta hrál. 
 
Ref: A to je... 
 
4. To už je všechno dávno, 
    táta je pod zemí, 
    když je ale noc a měsíc  
    potom zdá se mi, 
    jako bych od hřbitova, 
     kam tátu dali spát, 
    zase jeho píseň slyšel hrát. 
Ref: A to je... 

 
 
KDYŽ NEJSI SE MNOU  
( Bokomara ) 
 
     H               E      
 1. Jseš kostka cukru v kávě,  
                   A 
     kamínek spadlý z římsy,  
              F#m7                     H   
  kolečko z hodinek, breviář vzpomínek,  
                  E                             A F#m   
  prsten ztracený v trávě kýmsi. 
 
   H               E            A            F#m   H   
R Když nejsi se mnou, se mnou, se mnou 
  /:                                                      :/ 
  Když nejsi se mnou, se mnou, se mnou. 
   
2. Jseš chladná špička rtěnky, 
    jseš vločka, která lepí 
se na podrážky bot, jseš uzavřený vchod 
    z rozbité sklenky střepy.  + Ref.: 
 
    A 
3. Se mnou jseš správně vzorná,  
    D                H        E   
    vždycky víš kdo a s kým. 
    A                                 D    
    Visíš mi v zádech jako torna, 
                 F#m7 H  
    můj milující     stín,  
              E    A        F#m       H    
    /: můj stín ó-ó-ó  ó-ó-o-o  óó :/ 
        
    H            E . . . 
4. Jseš černobílá fotka, 
    cesty za glóbusem, 
    někde se klikatí, mince se neplatí, 
    a třpytíš se jak vodka s džusem.  + R 
 
5. Jseš odložené sako, 
    jseš prohraná bitva, 
    jedna z posledních, chladná jako sníh, 
    chladná jseš jako břitva.  + Ref.: 
 
6. Říkáváš hlavně, že jsme spolu, 
    jenomže chvílemi, 
    když ty chceš vzhůru- já chci dolů, 
                  - tak zůstáváme v přízemí 
   v přízemí ó-ó-ó  ó-ó o-o óó 
   v přízemí ó-ó-ó  ó-ó o-o óó  
   v přízemí              
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KDYŽ SE ZAMILUJE KŮŇ 
(Svěrák, Uhlíř ) 
      
    Bb     C F       
1. Když se zamiluje kůň 
Dm           C 
tam někde v pastvinách 
C        Gm 
láskou hlubokou jak tůň, 
C              F  
tam někde v pastvinách, 
C          F                   F7          Bb  
když se zamiluje kůň koňskou láskou, 
Bb         F                           C  
zpívejte písničku pro jeho klisničku, 
                F  
nechte ho jít. 
 
        C                           Bb    
Ref.:Nejkrásnější zvíře,zvíře pro rytíře 
F 
jmenuje se kůň,jmenuje se kůň. 
C                         Bb 
Važme si ho lidé,ať nám jich pár zbyde 
F                          
jmenuje se kůň, jmenuje se kůň, 
C 
jmenuje se kůň. 
 
 
2. Slečna s bílou lysinkou 
tam někde v pastvinách 
bude brzy maminkou, 
tam někde v pastvinách, 
vždyť se zamiloval kůň koňskou láskou, 
hřívu si navlnil,aby ji oslnil a cválá k ní, 
hřívu si navlnil,aby ji oslnil a cválá k ní. 

KEJKLÍŘŮV ZMAR 
( Klíč ) 
 
   Am               C                                    G 
1.Já oslí kuklu mám, k mým rolničkám patří smích. 
                            F                      E                            Am   
   A smích slyším všude znít, jak procházím světem tím. 
                          C                  
   Světem, který rád tak se chválí sám, 
             G               F      E         Am  
   že jen k bláznům mám důvěru jít. 
  
        C                           G   
Ref.:Drápy skal bytosti bez duší, 
        Am                             E    
        Svět přízraků, mlčení moruší. 
                         F                               C 
        V ovzduší kouzel, čar zahlédnu pokaždé ten tvar: 
         E                                      Am    E            Am 
         Svůj vlasní škleb zrcadla střep, kejklířův zmar. 
 
2.Pár frašek umím hrát a k oslavám patří žert, 
   a čert je má figura, ta nestvůra,  

-kterou dám rozhřešení vám, 
   vrahům, nevěstkám, úspěch mám  
   A svět je, jak má být. 
 
   Am            C                                        G     
3.Bůh ví, že mám už s maskou srostlou tvář. 
            Dm   Am                       C         
   Věru, mám stín v duši, věčný strach 
                                                 G 
   Vždyť i ve fraškách co mám rád 
       F    E            Am  
   Se vás začínám bát.    + Ref.: 
 
 
KLEKÁNÍ 
( M. + W. Ryvola ) 

 
  E                               E7      A                E 
1.Von vysokej byl akorát, Allan se jmenoval 

                                                        F7             H7 
   a ženskejch, těch se nechtěl bát a překrásně se smál. 
         A                                H7              E E7 
  Měl voči modrý po nebi a úsměv křídovej. 
        A                  E                         H7           E 
  Pak zmizel, aniž slovo řek, v tom nebyl férovej. 
 
       E7      A                   E      H7     A      EE7   
Ref.:Když vostruh klekání mi večer vyzvání 
         A           E        H7          E E7 
       /: z dálky slyším jeho volání :/ 
 
2.Už dávno nejsem veselá a vrásčitou mám tvář 
   sem dočista už vomšelá, jak starej kalendář. 
   Jen voči modrý po nebi, můj bože, ty mi dej, 
   můj Allan jednou vrátí se, byl přece férovej. + R.: 
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KLEMENTAJN  
( Šlitr, Suchý ) 
 
    G7   C 
1. Byla krásná, byla milá,  
                                  Dm7 
   byla chytrá, zkrátka fajn. 
  G7    Dm7    G7   C   
   Na zahrádce něco ryla, 
 Am Dm7G7      C   
  říkali jí Klementajn. 
 
2. Kolik má prej nápadníků, 
    vo tom nemá nikdo šajn. 
    Podávaj si u ní kliku, 
    každej by chtěl Klementajn. 
 
3. Jednou ráno přišel jeden 
    napůl Ábel napůl Kain. 
    Napůl peklo a napůl Eden, 
    začal svádět Klementajn. 
 
4. Tělo rovný měl jak lajna 
    nejrovnější ze všech lajn. 
    A tak vznikla láska tajná, 
    mezi ním a Klementajn. 
 
     jenomže: 
5. Když je radost, přijde smutek 
    a zmizí vše, co bylo fajn. 
    Její dárlink vod ní utek  
    a zbyla sama Klementajn. 
 
6. Jednou přišel pozdrav z Vídně: 
    junge Frauen - alter Wein 
    jinak se mám celkem bídně 
    žij si blaze Klementajn. 
 
7. Do duše jí padla tíseň 
    tak se vrhla na kokain 
    a tím končí nejen píseň 
    ale taky Klementajn. 
 
( pozn.: v orig. první dvě sloky v Eb, 
              třetí v E a každá další 
                                pak o půltón výš )         

 KLUCI, KLUCI S KLUKAMA 
( Svěrák, Uhlíř ) 
 
   C               F     C                                    G   
1.Kluci mají rádi míče, lítaj s nima po parku, 
   G7                                D7                             G     
   holky, co se míče týče, dávaj přednost kočárku. 
   C              F      C                                       G 
   Kluci loví ryby z tůňky, nebo láhve z Vltavy, 
   G7                                     D7                G    
   holky na to nemaj buňky, lovení je nebaví. 
 

          G7        C                F     
Ref:/: A proto kluci, kluci s klukama,  
          G                  C 
          holky, holky s holkama, 
          C     C7   F     D7         G                     C                
          je to léty, je to věkem,  je to těma rokama. :/ 

 
2.Než se léto s létem setká, hnedka je to jinačí, 
   do Karla se zblázní Bětka, Jaromír zas do Káči. 
   Přejdou deště aprílový, usadí se v kraji máj, 
   všechny holky kluky loví, najednou se zajímaj. + R 
 
3.Pánům vlasy náhle zřídnou, dámám do nich padne sníh, 
   sledujte to s tváří vlídnou, na hodinkách kapesních. 
   Děda s dědou v šenku hačaj, žejdlík s pěnou vábí je,  
   babičky si zajdou na čaj do kavárny Slavie. 
 
Ref.: A zase kluci.. 
                     ..je to těma rokama. 
         Je to léty, je to věkem, je to těma rokama. 
 
KLUZIŠTĚ 
( Karel Plíhal ) 

 
   C          Em7   Am7  C       F7majC     F7majG    
1.Strejček kovář chytil kleště uštíp z noční oblohy 
C      Em7    Am7   C      F7maj  C        F7maj G  
jednu malou kapku deště a ta mu spadla pod nohy 
C        Em7Am7 C       F7maj  C      F7majG      
Nejdřív ale chytil slinu, tak šáh kamsi pro pivo, 
C         Em7  Am7 C  F7majC       F7majG      
Pak přitáhnul kovadlinu a obrovský kladivo. 
 
                   C        Em7   Am7          C 
Ref.: Zatím tři bílé vrány pěkně za sebou, 
                 F7maj         C                D7              G 
      Kolem jdou, někam jdou, do rytmu se kývají. 
                C        Em7   Am7           C    
      Tyhle tři bílé vrány pěkně za sebou  
                F7maj          C              F7maj       C  
      kolem jdou, někam jdou, nedojdou, nedojdou. 
 
2.Vydal z hrdla mocný pokřik  
                                    -ztichlým letním večerem, 
   Pak tu kapku všude rozstřík  
                                     -jedním mocným úderem. 
   Celej svět byl náhle v kapce a vysoko nad námi, 
   Na obrovské mucholapce visí nebe s hvězdami. 
 
Ref.: Zatím tři … 
3.Zpod víček mi vytrysk plamen  na zmačkané polštáře. 
    Kdosi mě vzal kolem ramen a políbil na tváře. 
   Kdesi v dálce rozmazané strejda kovář odchází. 
    Do kalhot si čistí dlaně umazané od sazí. 
Ref.: Zatím tři bílé vrány… 
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 KNOFLÍKY LÁSKY 
( I. Bartošová, P.Vaculík ) 
 
        F                   Dm               B    
1.on:V parku jsem snídal jedno ráno 
           F           Dm                    B 
   ona: táhnu se zvolna s taškou knížek 
           F             Dm                B    
           dívám se, dívám, jak se tváří 
        F                Dm                    B  C4    
   on:vnímám, je krásná, nesmím váhat 
 
          C             F                    B               Am                 
C4               
R:oba:Knoflíky lásky po celé léto ospalý soumrak 
rozpíná,     
           C            F       F            B      
           knoflíky lásky do rukou pálí 
           Dm  Gm               C                   F       
    ona: je to tajemství, co víme jen my dva.  
 
2.Díky té chvíli teď tě líbám, 
   díky té chvíli mám tě ráda, 
   díky té chvíli máme šanci 
   smát se a žít jak jelimánci.   + R 
 
KOČKA NA OKNĚ 
( Šlitr, Suchý ) 
 
C            Cdim G            E7     Am        D7        G 
La-la-la-lá-la-la, la-la-la-lá-la-la, la-la, la, la-la-lá-la. 
D7G 
Na okně seděla kočka, byl horký letní den, 
                                     D7   
na okně seděla kočka a koukala se ven. 
 
Byl horký letní den a kdekdo chodil bos, 
                                              GGdimD7     
na okně seděla kočka, venku zpíval     kos. 
       G                                Hm     E  
Byl horký letní den a celý svět se smál  
  Am                                    D7 
a mně veselý sen se pod jabloní zdál. 
   G                              E7  
A celý svět se smál, vidím to jako dnes,  
    Am   E        Am        D7                 G   
na okně seděla kočka a venku štěkal pes. 

KOHOUT 
( Nedvědi ) 
 
   G 
1.S podvečerem tady u nás začnou ptáci zpívat 
     D 
   a nad krajinou nebe vzlítne kamsi, kde je řád, 
      Am 
   a do řeky se světla z oken budou chvilku dívat 
                C                                                          D      
   a pak si unavený lásky půjdou lehnout, budou spát. 
 
2.V tu dobu zavírám už oči, abych tě měl, něžná lásko, 
   v soukromí tak tiše, jako voda tečky hvězd, 
   nádhernou a bílou, jak svý ruce ke mně vzpínáš, 
   jak často nechávám se tebou do ztracena něhy svést. 
 
                   D             G  
Ref.:Zvony zvoní jen chvíli, ruce budou se třást, 
                                       D 
        a pak zmlknou, má lásko, 
            Am                    C                                    G 
        to kohout je umlčí k ránu, když mě opouštíš. 
        D                                                 
        Zvony zvoní jen k ránu, jen než přijde den, 
                                D  
        pro to krásně a blízko, 
                 Am  
        a pak ztichnou, abych slyšel, 
                                     C               G   
        jak mi tajný přání mý odpouštíš. 
 
3.S podvečerem tady u nás začnou ptáci zpívat 
   a nad krajinou nebe vzlétne kamsi, kde je řád, 
   to já se chodím do tvých očí v noci lásko dívat, 
   a kdyby do očí, jo to bys koukala, kam už jsem spad. 
 
4.Na záda ti nehty napíšu miláčku jméno 
   a podepíšu na čas rozloučení věrný slib, 
   že kameny se spíš než moje láska k nebi zvednou, 
   že jsi moje štěstí, s tebou je mi vždycky trochu líp. 
 
Ref.:Zvony… 
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KOLOTOČ  
( Klíč ) 
 
   A            Dm  
1. Láska je na prodej,  
         C          Dm  
    tak kupte si pár kousků 
      F               C                F       
    a vybírejte, co kdo máte rád. 
   A            Dm    
   Jen život čaroděj nás  
   C           Dm  
   balí do ubrousků 
     F                      A                 Dm  
   a chce s námi na slepou bábu hrát. 
 
2. Kdo koupí za měďák, 
    ten v lásce neutrácí 
    a nepochopí, co je zůstat sám. 
    Slibovat jenom tak se 
    nikdy nevyplácí, 
    když nemáte dost na pořádnej flám. 
 
     Gm 
R.: Roztoč ten kolotoč  
        Dm  
      a drž se, kde se dá, 
               F                C               F  
      vždyť kolo štěstí rychle opustíš.      
     Gm 
      Toho, kdo vypadne,  
          Dm  
      už nikdo nezvedá 
             Gm                              A   
      sám okusí, jak bolí zemská tíž. 
 
3. Kdo zlaťák nešetří, 
    už cítí se být pánem 
    teď zaplatit a potom vždycky brát. 
    Jenom si nesmí poplést 
    zlato s marcipánem, 
    až zůstane na křižovatce stát. 
 
4. Všichni si nakoupí 
     ať zlatem nebo mědí 
     a všichni budou stejně bohatí. 
     Jen jednou nakoupí 
     a pak už sami vědí, 
     že v lásce žádný peníz  neplatí. + R 
5.= 1. 

KOMÁR 
( Nedvědi ) 
 
   Dm 
1.Zkouším, jak stín vrhá svíčka, 
   B 
   blouzním, myšlenka mě hýčká, 
   Gm               C  
   jak spíš, dát, do ucha ti budík dát. 
   B/F B/E Gm/D 
   Hm… … 
 
2.Dýcháš a občas chrupneš, lásko, 
   můj chlap, co víc, večer říkal jsi mi krásko, 
   ta chuť, jak spíš, do ucha ti budík dát. 
   Hm… … 
 
        Dm  
Ref.:Mám, mám, mám, 
                                                             Gm 
        Z tebe, lásko, krásně čisto v duši mám 
                     F                   A                    Dm   
        A jak ti z očí spících noc teď lásko skrádám. 
 
        Tajně hádám, 
                  Gm            
        Jestli rád máš, když toužím, 
                             B                     
        Když kolem tebe marně kroužím, 
                    Dm    
        K tobě patřím, jak déšť k loužím, 
                  Gm                    A                   Dm           
        Asi tě vzbudím, lásko, jestli jsem to já. 
 
3.Loudím, ty v limbu kdesi bloudíš, 
   zpívej, nebo mluv, říkej ne, anebo zívej, 
   zkouším do ucha ti komára dát. + Ref.: 
 
KOPYTA A HŘÍVA 
( Klíč ) 
 
   E      A    C7 Fm   Hm          E  
1.Jsou kopyta a hříva a čabraky a šporny. 
                A        C7      Fm  Hm       E           A  
   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. 
 

        C7           Fm            C7              Fm    
Ref.:O tý holce, která v stáji dává koňům pít. 

        E                A              Hm           C7  
        Klisny tiše řehtají, že hříbě bude mít. 
 
3.=1. 
 
4.Teď slunci srst se svítí a přes potok si skáčem, 
   už zejtra budem s pláčem sedlat opodál. 
 
Ref.:Starý jezdce bez otěží do chomoutu vlít, 
        o hřebce tu neběží, vždyť holka chce si žít. 
 
5.Budou prstýnky a hříva a čeledín je mlád. 
   a proto kůň jen krkem kývá a smíchy chtěl by ržát! 
 
6.=5.  .. do vytracena. 
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KOTĚ 
( zpívá Pavel Horňák ) 

 
  G               AmG          C      D      G   CD    
1.Kotě usíná na zápraží, on se díval ven, 
   G           Am       G          C       D         G 
   do hlavy jako do nádraží vjíždí krásnej sen. 
 
  G                   Am       G        C 
2.Chtěl bych ti to kotě jen tak dát  
                                              D        G        CDG 
                                           -a říct ti Vem si ho 
                    Am  G  C     D        G  
   Chci jenom udělat něco krásnýho. 
 
   C           Am            C                   Am       D 
R.Kotě už spí jak zabitý copak mu na světě záleží 
          C          Am  C             Am              D    
Utahaný kotě neví, pro koho ten kluk teď touží žít 
 
   G                                 Am          G 
3.Já se ti přiznávám, ten kluk jsem já,  
                                                     C      D      GCD 
                                                    -já se díval ven 
  D             G            Am        G     C     D      G    
  Já si s tím kotětem schválně hrál, já tě lákal ven. 
 
KOUSEK 
( Nedvědi ) 
 
kapo-4    
   G        G4sus    D   D4sus  
1.Vítr se zdvihá a píská  
            Am                  D  
   a noc jediná začla se smát, 
                           D4sus          D    D4sus             
   jen ten, kdo ví, jak je, když stýská se,  
         G          C               D     
   jen ten umí říct, jak mi je. 
 
2.Zavřenej s kytarou skládám  
   a když neskládám, pořád bych spal, 
   kam se podívám, všude kousek je tě, lásko, 
   včera vlasy tvý jsem ze stolku vzal. 
             
                G             D  
Ref.:Však víš, však víš, taky díváš se z oken, 
 
        Jestli mě neuvidíš někde stát. 
 
        Netrap se bůhví proč, miláčku, doma jsem, 
                           G          D  
        sedím sám, tvůj, jen tvůj. 
 
3.Vítr se chlubí a píská, 
   suché zemi přines stíny a déšť 
   a co já, kdo mě schladí, kdo vískat  
   bude ve vlasech, když ráno chci vstát.   + Ref.: 
 
   G                     D            G            D…   
   Však víš, však víš, však víš, však víš, 
   Však víš, však víš, však víš, však víš, 
   Však víš… 

KOUSEK LÁSKY  
( Klíč ) 
 
  kapo - 6 
předehra: Am, G, C, E, Am, G, Am 
        
       Am G         Am    G 
Ref.:Dát kousek lásky, 
       C       G                C  
        vám, pane, pouze vám? 
        E     Am   G       C      E     
        Nečekejte na mé vyznání, 
                 Am     G            Am 
        běžte dál, už zavíráme krám.+ př. 
 
    C                G 
1. Moji lásku, milý pane, 
     Am             E  
     žádáte snad tisíckrát, 
     F                C  
     svoje srdce zatoulané 
    G                     E  
     chcete k mému dát? + Ref.+ př. 
 
2. Tolikrát jsem, milý pane, 
    potkala vás opodál, 
    oči strachem uplakané 
    - vy jste se jen smál. +Ref.+ př. 
 
3. Proč dnes tedy, milý pane, 
    čekáte zas u dveří? 
    Nechci vědět, co se stane, 
    až se sešeří. + Ref.: 
 
Ref.: Dám kousek lásky 
         vám, pane, pouze vám. 
         Ráda vám teď dám své vyznání, 
        pojďte dál, já lásku svou vám dám.   
 
 
 
KRAJINA POSEDLÁ TMOU 
 
  E          A          E A    E                 A            E  A E 
1.Krajina posedlá tmou, vzpomínky do sedla zvou, 
                             H7   
   nutí mě vrátit se tam, kde budu na věky sám. 
                                  E        G                        A    Am 
   Kde místo úsměvů tvých, čeká jen řada snů zlých, 
                                  E    A E         H7        E      A E   
   Namísto lásky nás dvou, krajina posedlá tmou. 
 
2.Když západ v očích mi plál, s tebou jsem naposled stál, 
   i když jsi čekala víc, přijel jsem tenkrát ti říct, 
   že mám tě na každý pád jedinou na světě rád. 
   A pak jsem zase jel dál, když západ v očích mi plál. 
 
3.Proč jsem se vracel tak rád, proč jsem měl touhu se 
smát, 
   když cestou řekli mi Joe, ta nikdy nebude tvou, 
   té láska zmizí jak dým, to dneska proklatě vím, 
   jedno však musím se ptát, proč jsem se vracel tak rád. 
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KRAJINA SLEPCŮ 
( Klíč ) 
 
   Gm 
1.Půlnočním krajem vzhůru had se drápe, 
   B 
   slepci jdou, slepý vůdce v čele tápe, 
   Cm 
   přísloví se může skutkem stát, 
               Gm     F              Gm  
   nejdřív krásný sen a pak pád. 
 
2.Tam za vodou, tam rostou jitrnice na stromech 
    a sýr na polích a sudy vína v záhonech. 
    Tak jásej, hraj, křepči ve tmě jako pán. 
    Už je ráno, dojdem tam, kde je ráj. 
 
        Cm                             Gm 
Ref.: Zástupy jdou, slepců najde se vždy dost. 
            B                   F         Gm   
         A dav chce své vidiny mít. 
         Cm                                  Gm  
         Pojď, zvedni plášť a než zlámeš vaz i kost, 
                      B            F             Gm   
          Můžeš chvíli jak světapán žít. 
 
3.=1. 
 
4.Noc, keřů pár, skály a stezka vede kolmo vzhůru. 
   Důvěru měj, tvůj vůdce, předák, pán, guru 
   Sám nejlíp ví, kde jsou buchty ve větvích. 
   Pak jehňat výkřik a zlý noci smích. 
 
Ref.: Zástupy jdou… 
 
KRÁLOVNA KOLOBĚŽKA 
( J.Uhlíř, Z. Svěrák ) 
 
        D                 A                     D                A   
rec.: Napadla mě během dneška kolo- kolo- koloběžka, 
       Hm           E             A               A7    
       ta by stála za pokus, polojízda – poloklus. 
       D                   A      D                         A     
      Dospělí to neocení, pro ně koloběžka není, 
      Hm              E                   A               A7       
      nemáte však ponětí, co to bude pro děti! 
 
               D            A      
1.To nás těší, těší, těší,  
              D             A      Hm             E      A  A7   
   že nás pěší, pěší, pěší, horkotěžko dohoní. 
          D                    A     
   Pěší strýček s pěší tetou, 
               D                  A         Hm             E        A A7    
   když se před řídítky pletou, tak se na ně zazvoní. 
 
rec.:Setkáme-li se s překážkou, ubrzdíme to podrážkou, 
                                                               Hm           E  A7 
kdo neumí říditi, dá si octan hlinitý, dá si octan hlinitý  
       Setkáme-li se s poruchou, dojdeme k cíli po rukou, 
       setkáme-li se s bahnem, okamžitě zahnem,  
                                             
                     Hm         E   AA7 
                   -okamžitě zahnem. 
 
 
 

2.Kdo má hlavu těžkou těžkou, 
   ať to zkusí s koloběžkou, štěstí se mu vrátí zpět. 
   Kdo má vítr kolem uší, 
   komu srdce láskou buší, toho baví baví svět. 
 
3.La la la … 
   Kdo má vítr kolem uší,  
   komu srdce láskou buší, 
   toho baví baví svět a-á, toho baví, baví svět. a-á 
   toho baví, baví svět. 
 
 
 
 
 
KRÁLOVNA Z DUNDRUM BAY 
( Nedvědi ) 
 
              Em     C                  G    D   
1.Kdo ji prvně zřel, ten k ní zahořel  
              G             Em      D 
   možná obdivem, možná víc. 
  Hm Em    C            G      D        
   Její ladný krok, její oblý bok 
              G               Am   Em       
   Nejhezčí ze všech krasavic. 
              G      Em             Am D   
  /:Já šel na statek, hned si o ni řek: 
                G              Em   D      
    tu chci mít, pane, tu mi dej! 
    Hm     Em     C              G          D 
    Divný jméno má, každý z nás ji zná 
            G             Am             Em   
    Jako Královnu z Dundrum Bay :/ 
 
2.Bože rozmilý, mi si užili, 
   brzo nás v kraji každý znal. 
   Jenže po pár dnech se jí zrychlil dech 
   A já doktora zavolal. 
 /:Dlouho stonala, než mi skonala, 
   leklou hlínu jí pánbůh dej, 
   vždyť to nebyla jenom kobyla, 
   ale Královna z Dundrum Bay :/    
 
3.Letos na jaře potkám koňaře, 
   vede klisničku jako sen, 
   zas ten ladný krok, zas ten oblý bok 
   a já stál jako přimrazen. 
 /:Až mi v sobotu dají vejplatu, 
   zeptám se, zda je na prodej 
   a pak budu pít na to, že smím mít, 
   zase Královnu z Dundrum Bay:/  4x 
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KRÁSNÁ NEZNÁMÁ 
( Olympic ) 
 
   4x H 
   E          D      A               E    
1.Chci si hrát a nestačí mi málo, 
   E        D  A       E  
   ta hra má rub a líc. 
   E              D           A               E 
   Chci snad víc, než o čem se ti zdálo, 
   A  G A AH 
   krásná neznámá. 
 
2.Pošeptám ti, o co by se hrálo, 
   uslyším jen tvůj smích. 
   Ten tu s námi zůstane na stálo, 
   krásná neznámá. 
 
       E                A              FH 
Ref.:Když se ti dívám do očí, 

       E                A              FH  
       všechno se ve mně otočí, 
      A                               H  
      musím se tomu začít smát, 
                 E           A        E         H        E   A E H  
     to jsem zvědav, jak mi dneska budeš lhát. 
 
3.Je tu zas slunce, co se smálo, 
   jeden z nás všechno smí. 
   A ten ví, zda to za to stálo           G     D     E       
   krásná neznámá.   + Ref.:          ...lhát, lhát, lhát. 
 
KRÁVY, KRÁVY   
(Svěrák, Uhlíř) 
 
    C          F        C                                                       
1. Krávy, krávy, jak si vlastně       
    G 
   povídáte?  
    C         F        C        G     C    
   Krávy, krávy, jakou máte řeč?  
 
        C                                     G7 
R.1. Bú,bú,bú,bú,bú,bú,bú,bú,bú, 
                                                C 
        bú,bú,bú,bú,bú,bú,bú,bú,bú, 
                                                G7 
        bú,bú,bú,bú,bú,bú,bú,bú,bú, 
                                      C 
        bú,bú,bú,bú,bú,bú,bú,bú,bú. 
 
2. Kočky,kočky,jak si vlastně                  
    povídáte? 
    Kočky, kočky, jakou máte řeč? 
          
R.2. Mňau,mňau… 
 
3. Pejsci, pejsci, jak si vlastně    
    povídáte? 
    Pejsci,pejsci,jakou máte řeč? 
 
R.3. Haf,haf… 
 
4. Hadi, hadi, jak si vlastně povídáte? 
    Hadi, hadi, jakou máte řeč?  
 
R.4. Sss,sss… 

KREJČOVSKÁ PANNA 
( Bokomara ) 

 
   D       D/C               G/H   
1.Marie umí tolik zvláštních slov: 
    C             G/H         D 
    gabardén, fiži, průramek, 
                    D/C          G/H 
    a koukám na ni přes okenní sklo, 
    C              A                D 
    dveře jsou věčně na zámek. 
    C                G           D 
    Rozmlouvá se šicím strojem, 
    C             G              D 
    Když šije šaty pro jiné, 
              D/C           G/H 
    V ateliéru nad pokojem 
     C            A                    D  
     Schází se Paříž s Londýnem. 
 
       C           G           D 
Ref.:Večer si rozsvítí lampión, 
        C         G          D 
        Pustí si ohraný valčík, 
        C                G            D 
        Krejčovské panně se ukloní, 
          C            G          D 
        /: a potom na boso tančí :/ 
 
2.Marie umí tolik zvláštních vět: 
   Ten dekolt, madam, hlouběji, 
   Tady vám, prosím, aplikuji květ, 
   Kosatec značí naději, 
   Vyzkouší si cizí šaty 
   A tančí mezi zrcadly 
   Má něžně růžové šaty 
    A hrudníček propadlý. 
 
3.Marie umí tolik zvláštně žít, 
   tichá, jak výhled do dvora, 
   přistřihnout, srovnat, potom zapošít, 
   nůžky, cit, nit pokora, 
   v těch šatech ženy se líbí 
   a inspirují básníky, 
   jenom ji nikdo nepolíbí, 
   má v ústech věčně špendlíky.   + R 
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KROUŽEK 
( Nedvědi ) 
 
   E                                      A 
1.Rozhozený vlasy v trávě chvíli spí,  
            H7                         E  
   noty unavený z těžkejch bot. 
           A      E             A          E     
   Kdo ví, co zdá se jí, co se jí zdá, 

                F                             H7  
   Co tam za víčkama schováno má. 
 
2.Na zápěstí z kůže kroužek skrývá dlaň, 
   tak nechte ji tu chvilku spát. 
   Ať pocit jen má bezpečí, odevzdaná 
   Šla s námi přes den, všechno stejně jak kluk. 
 
                      A               E               H7    
Ref.: Podívej, usmívá se tiše, vždyť spí, 
                               A                   E              H7 
         Co kdo z nás vlastně jeden o druhým ví, 
                            E 
         Tak pojďte hrát. 
 
3.Ať probudí ji písnička, ať zpívá s ní, 
   ještě než otevře oči, hraj. 
   Počkej, ta bude koukat, až zjistí, kde je, 
   Do kolen opře hlavu vykulená.   + Ref.: 
 
Ref.: Podívej… 
4.=1. Fade out 
 
KŘEČEK  
 ( Brontosauři ) 
 

   Em 
1. Pár starejch věcí vezmem na sebe, 
      Am                    H7 
    a na záda zelenej dům, 
      Am                              H7 
    a jedem se toulat někam za nebe, 
          Am                               Em  
    kde vale dáme obyčejnejm dnům, 
    Em     
    a po nás nikdy nikde nezbejvá, 
         Am                           H7  
    sta konzerv a papírovej sad, 
          Am                                    H7  
    pro zválenej kus trávy, co nás ukrejvá 
           C                              H7   
    kde  nadáváte, chcete se smát. 
 
                       E 
Ref.: Půjdeme dál, 
 
        a s námi ti, co chtějí v lese žít, 
                      A 
        půjdeme dál, 
 
      když řeka v peřejích  nám  nese  klid 
  
         půjdeme dál, 
 
     a  ten  kdo bránit nám chce, musí říct, 
          H7 
     co děláme špatně, musí říct. 
 

2. Pro pár kovbojíčků slyším každej den 
    co tramp, to chuligán, 
    a když pozvu někoho ať přijde jen, 
    je línej a nechce se mu k nám. 
  
    Těžko se autem dostaneš, 
    pane Křečku, do skal sem k nám, 
    ty, co jsi řek´, že s trampy zameteš, 
    znáš je vůbec. Slyšíš, já se ptám. + R. 
 
KŘÍŽEK 
( Nedvědi ) 
 
   D                                                       D6 
1.Neptej se mě na nic, když tě blízko mám, 
    D7                         G  
   nestačí jen být, jen být. 
   Em                                       H7       E  
   Kdyby kolem nás byl jenom dým a klam, 
           A                        A7  
   Tak ty jsi to, v co uvěřím. 
  D                                          D6 
  Víš, jak člověk bývá někdy strašně sám, 
   D7                                       G 
   Smutnej ze svých vlastních vin. 
   Em                                      H7   Em  
   S tebou vždycky pocit, že i žiju mám,  
        A                              A7   
   že nejím, jenom spím a bdím.  
 
                    D  
Ref.:Jsi můj proud, co někam odnese mě, jedno je kam. 
                                         Em 
       Jsi můj rým, já verše další vždycky u sebe mám, 
                     Em                     A   
      Co zapadnou, když napadnou. 
 
2.Udělám ti křížek palcem na čelo,  
    jak dělávala bába nám. 
    Aby žádný pokušení nesmělo  
   přes práh dveří nikdy k nám. 
   Aby bída, co se o svět pokouší 
   S kosou chodí duše brát. 
   Utekla a nikdy, ať to nezkouší, 
   Miluješ mě, mám tě rád.   + Ref.: 
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 KŘÍŽOVÝ KRÁL 
  ( Klíč ) 
 

Předehra: A, E, F #mi, D, A, F #mi, E,                                       
                 D, C #, F #mi 
 
    F#mi                  A   E   A 
1. Můj pane, pojď klidně dál, 
                                            E           C# 
  Neměj strach, že mě dmes překvapíš 
   F#mi                A  E  A 
   Když naposled jsi tu stál, 
                                      E 
   Toužil jsi pozvednout Kristův kříž. 
   A                        E     C# 
   Dálky, ty bývaly blíž, 
   F#mi                   D   A  
   Než jsi mi ukázal záda. 
   F#mi                         E                  
   Mladý byls - já byla mladá 
   D    A         E          F#mi 
   Dál pojď - dnes už smíš. 
     
2. Víš - podivný je tu řád, 
    Bláto a slepice na hnoji 
     Zdá se, že není oč stát, 
    Rány však blátem se zahojí. 
    Až za tmy chodívám spát, 
    Nic mi tu není už k pláči 
    Hlíny hrst plameni stačí, 
    Má-li přestat plát. 
 
3. Z tvých šatů zbyl jenom cár, 
    Střechou nám už dávno zatéká. 
    Příteli, krásný jsme pár, 
    Láska nás jak šaty obléká 
    Křížový králi, jsi stár, 
    Ze škorní trčí ti sláma, 
    Zčernala srdcová dáma, 
    Snídá suchopár.                                   
 
4. Můj milý, pojď klidně dál, 
    Toužil jsi pozvednout Kristův kříž       
    Máš ho mít, vždyť sis to přál, 
    Vítá tě - snad se ho nebojíš 
    Dálky, ty býbaly blíž, 
     Po lásce marně se touží, 
    Kříž, který hnil tady v louži, 
     Líbej, zvedej výš!   

 KUFR 
( Olympic ) 

 
                   G                      C 
1.Tenhleten klíč neodmyká nic 
                G                      C   
   a tenhle nůž mi daroval strýc. 
                    E                          Am           
   Když si to všechno do kufru dám, 
                            C            G          C 
   tak v něm mám všechny věci, co mám. 
 
2.Po otci rum a po mámě brož 
   a fotku svou, kde koukám jak mrož. 
   Když si to do kufru dám, 
   tak v něm mám všechny věci co mám. 
 
                        F                       C   
Ref.:Nejezdím autem a nemám byt, 
                       G                         C 
        sbalím to hned a můžu zas jít. 
                       F                            C     
        Ve vás je klid a ve mně holt ne 

               G              C     
       /:o no no no, o no no no.:/ 
 
3.Klíč zamkne brož, nůž ubodá květ, 
   a kdo ví proč je takovej svět. 
   Když si to všechno do kufru dám, 
   tak v něm mám všechny věci co mám.    
   C 
   Mám. 
 
KULIČKY 
( Nedvědi ) 
 
                              E    A                                 E  
1.Na tváři kuličky slz, láska si na křik nikdy nezvyká, 
   A                             H7                                 E   
   sedí a hádku mlčky polyká, jak páv jen tiše naříká. 
 
2.Ví, že jak přívalu déšť než za jezem kořínky zaplaví, 
   napraví pohled zprvu tázavý, pak dotek laskavý. 
 
        E                                      A                       E   
Ref.:Jen vědět, že jste jen dva a nikdo nikde a nikdy víc. 
       A                                  H7                      E       
       Co možná nejčastěji si lásku říct, do očí zblízka říct. 
                                             A                                  E    
    Ono to všechno chce čas, zasadíš stromek, taky nerodí,     
  A                                H7 
 Telátko zkouší to, ale nechodí,                               E    
                                               -dva k sobě hodí se i nehodí. 
 
3.Na tváři kuličky slz, slova se jako mlha rozplynou, 
   smířit se s daní lásce povinnou, vinnou i nevinnou.  + R 
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KŮRA 
( Nedvědi ) 
 
           D        G           D  
1.Klid strání, to se mi stýská,  
   G               D                      A   
   vlak pěkně zblízka až otře tvář, 
                 D        G               D       G     
   až větve zláme na známém nádraží  
   D                  A          D  G   
   vystoupíme, půjdem dál. 
 
2.Stůl mámy, to se mi stýská, 
   pant ještě píská, co táta dal 
   k dřevěnejm dveřím na chatě v Lukách, 
   už dávno pukla skála, kde jsem spal. 
 
        G   D    G  D    G  D  
Ref.:Zpívej, zpívej, zpívej, abys nebulil. 
 
3.Smích v dlaních a tajná přání 
   a hezký holky, jichž ses sotva dotk, 
   to se mi krásně, tak krásně stýská, 
   trepárny nádherný a říční brod. 
 
4.Rost v Lukách tymián s mátou, 
   a s tátou hledali jsme suchej mech 
   a s loďkou z kůry v stříbrnejch vlnkách 
   my leželi jsme na zádech.  + Ref.: 
 
5.=1. 
 
KUŽEL 
( Nedvědi ) 
 
                Em  
1.V kužel světel půlnočních vlaků koleje, les. 
                                                                         A 
   Tu a tam křídla zmatenejch ptáků, přejetej pes 
                   Am                                    Em  
   A v křoví u tratí ještě pár tuláků, co hledaj kde, jak spát. 
                 G                    Am                         Em  
   Kolik je hvězd, tolik je cest, když chceš si hrát. 
 
               A                                  Am              Em   
Ref.: Jak stejská se, když tejden vleče se jak pluh, 
                 A                                  Am                Em  
         když práce, spěch a spánek jsou jak jeden kruh. 
 
2.V kamenech tratí tu a tam květ, bláto a mech. 
   S rachotem letí semafor vzhůru, jak jsi se lek. 
 Ke skále přitisknutej doufáš, že dveře žádný nebudou vát   
   Za vlakem vítr bude si s listím akátů hrát.      + Ref.: 
 
3.V kuželu světel půlnočních vlaků koleje, les. 
   Tu a tam křídla zmatenejch ptáků, přejetej pes. 
   A tichej netopýr nad hlavou přelítnul,  
                                                -možná usnul, z větve spad.    
   Kolik je hvězd, tolik je cest, když chceš si hrát.  + Ref: 

 KVĚTINA 
( Karel Plíhal ) 

 
   G                          C       G           C     G 
1.Na louce vyrostla květina nebývalého druhu, 
   G                         C     G    G       C            G 
   když si ji nakrájíš do vína, uvidíš v pokoji duhu. 
 
2.Marně jsem listoval v herbáři,  
                                         -vypadá trochu jak jetel, 
roste jen od srpna do září, na to je třeba brát zřetel 
 
        Am7         D7    G    Em   
Ref.: Míti svou duhu kapesní, 
         Am7        D7     G  
         to je dnes určitě terno 
         Am7     D7     G      Em 
         Duhová šťáva kape s ní,  
         Eb7             D 
         utopí v sobě chladno a černo. 
 
3Možná si ťukáte na čelo To už máš Plíhale z pití 
  Jenže proč by se krucinál nesmělo  
                                   -vysnít si kouzelný kvítí. 
   PŘECE 
Ref.: Míti svou duhu kapesní, 
         To je dnes určitě terno. 
         Nebuďme přátelé adresní, 
         Ale kdo dělá to chladno a černo? 
 
4.Lepší je fušovat do kytek,  
                             -když nám ten svět nějak zešed, 
  Nežli se ztříská jak dobyteka pak se řezat a věšet   
 
5.Na louce vyrostla květina 
   Lalala lalala lá 
 
KYJOV 
( Nedvědi ) 
 
   E                               E7           
1.V posledních tónech cimbálu bloudí  
          A 
   nad Kyjovem písnička má. 
           Add4  
   Ještě poslední sklínku, než i paličky bílý, 
              E 
   Než si kamarád do kapsy dá. 
 
2.Ještě nechce se domů, ještě člověk by zpíval, 
   pojďte Jarošov ještě si dát. 
   Jak dvě voděnky kolem tam, kolem něj tečou 
   A drobné rybky nedaj milencům spát. 
 
                 E  
Ref.:Ještě nepůjdem domů, že ne, že budem zpívat, 
                   F            H       E            
       Než ty hvězdičky sejdú s tmú. 
                 E                     
       Tolik pěsniček krásných ještě hezčích nám zbývá, 

                   F          H      E  
       Ať nás k radnici dovedú. 
 
2.Je smutno a veselo a mlčí se spíš, 
   slunéčko chvíli počkej malinkou jen. 
   Než řeknem spánembohem hele a je tu písnička, 
   Co pozdraví kyjovský den.   + Ref.: + 3.=1. + 2x Ref.: 
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KYJOVSKÁ HOSPODA 
( Nedvědi ) 
 
                      D                                 G            A7         D     
1.Z kyjovský hospody zaslech jsem písničku, co mám rád 
                                 G                  D                                
    Většinou zaznívá z hospod jen řev. 
                                   G            D    
   Pár chlapů zpije se, pohádá a začne rvát, 
                H7                       Em        A7        D      
   Tady se zpívalo, že Janek bude si Haničku brát. 
 
2.Maměnky v krojích si pod bradu na uzel šátek stáhnou, 
   a chlapi dělají, že jakoby nic. 
   Leštěný holínky, stužky, pás vyšívanej, 
   V ruce sklenku, když připijou, ty muziko hrej. 
 
3.Z kyjovský hospody zaslech jsem písničku, co mám rád 
   dveře do šenku malovaný. 
   Tak jsem přidal smutek očima, chtěl jít ven. 
   Možná stokrát jsem do Prahy přezpíval s Pánem Bohem 
 
    S pánem bohem..   
 
KYTKY  
    ( Fikejzová ) 
 
   C                   Am 
1.Řekni, kde ty kytky jsou, 
   F                  G7 
   co se s nima mohlo stát. 
   C                   Am 
   Řekni, kde ty kytky jsou, 
    Dm             G7 
    Kde mohou být. 
   C                Am  
    Dívky je tu během dne 
   D7        G7  
   Otrhaly do jedné. 
   Dm            C 
   Kdo to kdy pochopí, 
   F                G7     C 
   Kdo to kdy pochopí. 
 
2.Řekni, kde ty ženy jsou, co se.. 
   Muži si je vyhlédli, s sebou domů dovedli, 
   Kdo to kdy pochopí… 
3.Řekni, kde ti muži jsou… 
   Muži v plné polní jdou, do války je zase zvou, 
    Kdo to kdy… 
 
4.A kde jsou ti vojáci, co se s nima mohlo stát… 
    Řada hrobů v zákrytu,  meluzína kvílí tu. 
     Kdo to kdy… 
5.Řekni, kde ty hroby jsou… 
   Co tu kytek rozkvétá od jara až do léta. 
    Kdo to kdy pochopí.. 
6.=1.      

 KYTKY STÁLE JEŠTĚ VONÍ 
    ( Žalman ) 

 
         C                             Dm     
1. Má blízko do lesů a do strání, 
          Em 
        a do trávy, 
       Dm         G7             C         
       kde večer sestra rosa brečí. 
                                            Dm   
       Na starou boudu slunce zaklepe, 
          Em  
       A vypráví,  
       Dm        G7              C    
       Proč léto každoročně končí. 
 
2. Zavřu svý oči na petlici. 
    A nestojím, 
    O žádný fráze hloupý řeči. 
    Koukám, děti trhají kytici,  
    Do sklenice, 
    Ze které jsi včera pil sám. 
                           Am  
Ref.: Kytky stále ještě voní, 
        Dm7                    G7   
        Bílé mraky, stáda koní,  
        C                               Fx  
        Brodí se modrou oblohou. á   
        Em  
        Zavři oči na petlici, 
       Dm 
        Holka zapálí ti svíci, 
        Em                    F  CxFxCxFG7  
        A cigaretu fajnovou. Vabadabadá 
 
3. Když mozek v mojí hlavě rezaví, 
    pak udělám  
    z okna dveře, utíkám ven. 
    Na chvíli se tahle nemoc zastaví, 
    A nastaví 
    Mi svoji nohu za týden. 
 
4. Mám blízko do lesů a do nebe, 
    tam nezebe, 
    tam sestra rosa večer brečí. 
    Když slunce na mou hlavu zabuší, 
    Tak netuší, 
    Že nerad býváš v létě sám.  + Ref.: 
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LADY CARNEVAL  
  ( Svoboda, Štajdl ) 
 
   A                                    E7 A  
1. Páni a paní, vím, jak se ruší žal. 
    A                 H7            E7    A     
    Já tíhnu duší jen k lady Carneval. 
    A                                   E7         A  
    Já kdysi pannám, já ba i vdovám lhal, 
   A                              H7        E7     A      
    teď v srdci chovám jen lady Carneval   
 
       A       Hm                E7             A      
Ref:A s ní vchází do mě hřích, nepoznán 
      Fm  Hm7              E7              A  
       tančí v bílých kamaších, je můj pán. 
      Fm  Dm7               G7 
       Život já bych za něj dal, 
                C              Am   
        ó má lady Carneval, 
                    Dm           E   
        mám tě rád, rád tě mám. 
 
2. Páni a paní, dříve já jenom spal, 
    teď sháním věno vám, lady Carneval. 
    Já kdysi kartám vášnivě podlíhal, 
    teď už se modlím jen k lady Carneval 
 
Ref.: A s ní vchází ... 
 
3. Ša la la la la .... ( melodie sloky )   
Ref.: A s ní vchází .... 
              Bb             Gm        C7    F7Bb    
4. = 1. + teď v srdci chovám jen lady C.

LACHTANI 
 ( Jarek Nohavica ) 
 

    C                    F    C  
1. Jedna lachtaní rodina, 
Am                               G     C   
rozhodla se, že si vyjde do kina. 
 
Jeli lodí, vlakem, metrem,  
                                             F         C   
                                  - a pak tramvají. 
          Am                 G      C    
A teď u kina Vesmír lachtají. 
G                       C             G          
Lachtaní úspory dali dohromady 
G                       C           G   
koupili si lístky do první řady. 
C                                  F      C  
Otec lachtan řekl, netřeme bídu, 
Am                                   G     C 
pro každého koupil lístek arašídů. 
 
 
Ref.: Lach lach         lach lach 
 
2. Na jižním pólu je nehezky, 
    a tak lachtani si vyjeli na grotesky. 
    Těšili se jak bude veselo, 
  když zazněl gong a v sále se setmělo 
  Co to ale vidí jejich lachtaní zraky, 
  moře, vlny, kry a sněhové mraky. 
  Pro veliký úspěch změna programu, 
  dnes dáváme film Ze života lachtanů. 
 
Ref.: Lach... 
 
3. Táta lachtan vyskočil ze sedadla, 
    nevídaná zlost ho popadla.  
 Proto jsem se netrmácel přes celý svět abych vkině 
mrznul jako turecký med 
Tady zima doma zima všude je chlad, 
kde má chudák lachtan relaxovat. 
Nedivte se té lachtaní rodině, 
že rozšlapala arašídy po kině. 
 
Ref.: Lach... 
 
Tahle lachtaní rodina, 
Od té doby nechodí už do kina. 
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LÁSKA JE LÁSKA  
( L.Bílá ) 
 
   G                                  C  
1. Zas je tu jaro je tu, lidi šílí, 
    G                                   C 
    líbaj se jak o život navzájem. 
    C            G                  C 
    Tohle známe, zas tu máme 
    Am 
     máj, ten divnej měsíc, 
 
     ať žije Petřín. 
 
2. Zas je tu zima je tu, lidi šílí (jo šílí ) 
    líbaj se jak o život navzájem ( .... ) 
    Tohle známe, zas tu máme, 
    leden je divnej měsíc, 
     ať žije Petřín. 
 
        G           C        H   
Ref.: Láska je láska, 
        B       A                            D    
         když choděj kluci s holkama. 
        G            C       H  
         Láska je láska, 
        B       A                            D   
         když choděj kluci s klukama 
  
         (a) holky s holkama 
         G             C  
          Láska, láska, jó láska. 
 
3. Zas je tu podzim je tu, lidi šílí 
    líbaj se jak o život navzájem 
     Tohle známe, zas tu máme, 
     říjen je divnej měsíc, 
     ať žije Petřín.   + Ref.: 
 
Rec.: My dvě divný holky 
         to pozorujem ze křoví. 
         Co lidi všechno dělaj,  
         z toho jsme teda hotový. 
         Koukaj si z voka do voka 
         vochutnávaj si hlavy. 
         My řveme smíchy ve křoví, 
         to nás děsně baví. 
         To tuhle jeden inženýr, 
          furt koktal lásko - ko - ko. 
          A pak si gumou z podprdy, 
          div nevystřelil voko. 
          Venku je třeba zima, 
           lidi tu lezou nahý. 
           Po Petříně se válej šílenci  
           z celý Prahy. 
           G                               C       
Bejby ( jó bejby ), jó bejby ( jó bejby )             
    Am 
 A je jich plnej Petřín, všichni na Petřín. 
 
Ref.: Láska.... 
Rec.: Mácha má štěstí, že je kamennej 
          jinak by už nestál, smíchy by řval 
          a byl by v pase zlomenej. 
 
Ref.: Láska... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LÁSKA TROJDENNÍ 
( Olympic ) 

 
   G                   C 
1.Už pár týdnů žiju sám, 
   G                       C 
   schoulený jsem v plášti koupacím. 
   G                   C 
   Kousek vůně zůstal tam, 
   G                      C  
   zůstal tam tvůj příslib v náznacích. 
 
       C  G       Am                           D       
Ref.:Já rád tě měl, ty lásko trojdenní, 
       C  G       Am                                 D     
        já rád tě měl, proč všechno popleníš. 
 
2.Teď se choulím do froté, 
   vůni dávnou tvou, tvou, tvou mám. 
   Když se dívky sprchují, 
   vodní hudbu s láskou poslouchám.  + Ref.: 
 
           H7            Em                          C                  Am  
Ref.II: Můj plášť koupací, zpátky mi navarací náš čas. 
              G               C                         G    C  
            /: Plášť voní tebou – mnou, je z nás. :/ 
 
   H7          Em                                 C                    Am      
3.Ty lásko trojdenní, když všechno popleníš, jdeš dál. 
   G                C           G              C                G 
   Vím, jak jsi životná, žár sbíráš na plotnách dík. 
            C                  G 
   Trojí záblesk za to stál. 
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LÁSKA  NECESTUJ TÝM  VLAKOM  
 
   E  
1. Poslednýkrát budem tu stáť  
        Cm 
    na križovatke tratí,  
 
    kde ťa navždy ztratím. 
    A 
    Schováváš tvár v novinách 
                                         H  
    láska nie je povinná, ja viem. 
   E  
    Zívanie lám, dolieha k nám 
   Cm  
    zmráka sa či briedži, 
 
    nerozbitné hviezdy. 
 A 
 Popadali na perón, kdesi tam ť čaká on. 
 H 
 Viem, že túžiš ísť. 
 G            A      Hm   
 Ľudia strácajú, tváre mená lásky, 
G              A     H  
 v rýchlom víre ciest. 
 
        E  H    Cm       A    
Ref.: Láska,  necestuj tým vlakom        
                    E H   
         budem sám. 
         A               H 
         Ani nevieš ako 
         Cm      H              A    
         v smútku prázdnych rán.    
  
2. Dá sa to zniesť 
    tie pasce ciest 
    vejú ti v tme vlasy 
    už ich neuhasíš 
    zhoria smutným požiarom 
    pod telegrafným stožiarom 
    viem, že túžiš ísť. 
    Ľudia strácajú, tváre mená lásky, 
    v rýchlom víre ciest.  
 
Ref.: Láska....           ..ako. 
         Láska....           ..rán. 
         Láska..... 

LETIŠTĚ 
( Vl. Redl ) 
 

   D                  G 
1. Koupil jsem za babku 
  Am      D     G   
  letenku do ráje 
 D                 G   
  trochu jsem přemýšlel,  
 Em          A7      D 
 zda vůbec pravá je. 
 Am          D7   
 Bylo čtvrt na dvanáct, 
 G              C 
 Gól přišel právě včas, 
                     G  
  z Hampáče nad námi 
  Am        D        G 
   ozval se klidný hlas: 
               C6              G AmDG   
   Letadlo do ráje odlétá. 
 
1. Dostal jsem instrukce, 
         padák a espreso. 
         Hrály se karty  
        a šlo eso na eso. 
       Všichni se snažili, 
       aby nám utek čas. 
       Z tlampače nad námi 
       ozval se klidný hlas, 
       Letadlo do ráje přilétá. 
 
3. Už ani nevím sám, 
    jak dlouho jsem tam byl. 
    A je marné to líčit, 
    stejně bys nevěřil. 
    Ráno jsme zaspali, 
    A na nic už nezbyl čas. 
    Ahoj, ahoj  
    a někdy zas 
    Letadlo z ráje odlétá. 
 
4. Pomalu stoupáme 
   v kruzích nad letištěm, 
   smutným a nevlídným  
   jak prázdné hlediště. 
   Dívám se na tebe  
   a přemýšlím, jak je ti. 
                      HmC    Hm 
   Letadlo přiletí a odletí. 
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LÉTO 
( I. Bartošová ) 
 
   A        Dm           B               Gm         A   
1.Dohořívá a ztrácí jas, dohořívá to léto krás, 
  Dm                 B               Gm                  A  
   čas krásných slz, čas něžností, zářících hvězd a 
marností. 
 
2.Dohořívá a ztrácí žal, já z léta mám jen kazet pár, 
   pod oknem mým teď děti jdou zpívají si a tancujou. 
 
        Dm                                                           A   
Ref.:Léto, léto mý, jenom jednou jsem to léto tančila,  
                                                                           Dm  
        léto nádherný, strašně ráda bych ty chvíle vrátila. 
        Dm                                                              A 
        Léto, léto mý, všechno zdá se mi najednou 
vzácnější, 
                                                                       Dm 
        léto kouzelný, letos musíš být tisíckrát krásnější. 
 
3.Melodie těch letních dnů na kazetách si poslouchám, 
   potichu jsem, už je mi líp, venku je mráz, já léto mám. 
 
Ref.: Léto… 
 
         Em.. ( o tón výš )  
Ref.: Léto…       …vrátila. 
        Ná ná ná… 
        Léto…       …krásnější. 
 
 

LEVANDULOVÁ 
( Hapka, Horáček ) 
 
* sloky zpívají holky a refrény kluci 
 
    D                         Hm 
1. Za mostem v úzké ulici, 
       Fm                 Hm  
    je krámek z dálky vonící, 
   D                              Hm 
    meduňkou, rdesnem, skořicí, 
         Em7              A 
    ale hlavně, ( ách jo ) 
   Em7                   A 
    Léta snad z úcty k tradici, 
   Em7             A  
    kupuji celou krabici 
   Em7                   A   
    a přes ni i papír balicí 
      Em7  
    cítím, že řekneš,  
  
         A 
Ref.: Ách jo, 
                  D   Hm          Fm                   
         Ty jsi má levandulová, 
        Hm    D                  Hm         Em7   
         úplně celá celičká levandulová, 
        A    Em7  A            Em7 A              
         nádherně levandulová, 
        Em7  A7              D  Hm Em7 A     
         mm - m levandulová.     
 
2. Ne vždycky vařím dobroty 
    a občas mívám teploty 
    a nekapu ti do boty 
    a často vzdychám, ( ách jo ) 
    Sotva však cinkneš za vraty, 
    otevřu, koukám - no a ty, 
    upadáš vesměs v záchvaty 
    a vždycky voláš.. 
 
Ref.:Ách jo, 
       Ty jsi má levandulová, 
       nádherná celá levandulová, 
       famózně levandulová, 
       mm - m levandulová. 
 
3. Už dobře pětadvacet let, 
    si honem běžíš přivonět, 
    a dřív než začneš vyprávět, 
    cos viděl - šeptáš, ( ách jo ) 
    Mívám chuť žárlit na ten květ, 
    to ovšem znáš už nazpaměť, 
    ať uschlé lístky vezme čert, 
    říkáš i bez nich, ách jo. 
 
Ref.: Budeš má levandulová, 
       navždycky celá celičká levandulová 
       famózně nádherně levandulová 
       mm - m levandulová. 
 
Dohra:  D Hm  Fm Hm  D Hm  Em7A  
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LHOTA JMÉNEM NAZARET 
( Bokomara ) 

 
   Am                            Dm7    G    Am   Dm7G 
1.Vesnická tancovačka v Povýšené Lhotě, 
   Am                     Dm7            E7 
   pivo je pod míru a muzika-no děs. 
   Am                 Dm7G            Am Dm7G 
   Jenom ta holka mě drží při životě, 
   Am              Dm7E7                 Am E7 
   Piju a koukám, a vyl bych jako pes. 
 
2.Co na mně vlastně vidí, že mi dává šanci, 
   jsem z jiné planety, o generaci zpět, 
   tahleta muzika mě těžko svede k tanci, 
   mně v sedmnácti hrávali Nazareth. 
 
        G                         D                    Am 
Ref.:Marie tančí sama, světlo ji ohmatává, 
       G                            D 
       Marie, ještě panna, ze světla počne 
                        Am G                Am   G 
       Do božího rána, do božího rána, 
                         Am             Dm7GAmDm7GAm 
       Do božího rána, na na na… Dm7GamDm7G 
 
3.Nazaret, holka, byla vlastně taky Lhota, 
   bydlel tam jeden chlap, je to pár tisíc let, 
   a jedný šestnáctce se chtělo do života, 
   ten chlap byl jenom tesař, jak jsem čet. 
 
4.Měl ruce drsný jako sukovatý dřeva 
   od fošen, od rakví, od marných zápasů, 
   Marie zašeptala: mně to, Josef, neva, 
   A on jí něžně zajel prsty do vlasů. + R 
 
5.Nahmatal dívčí vůni pod strakatou látkou,  
   úlekem oněměl jak svatojánek v keřích, 
   Marie osaměla a stala se matkou, 
   Té noci v Nazaretě počatý byl Ježíš. + R 
 
6.Marie tančí sama a minuty plynou, 
   má oči zavřený a srdce dokořán, 
   zpívá svý lajlajlaj nejměkčí angličtinou, 
   no a ten nahoře s ní má svůj tajný, tajný plán. 

LIDSKÁ KOMEDIE   
( Klíč)   
 

      Dmi                      C                   Dmi 
1. Ostrý kužel světla v duhu promění nás                                                                                                                               
                            C                          Dmi 
   Duhu v květinu na malbě čínských váz, 
   F                              Gmi 
    váza křehká - pozor  na střepy,  
    B                      A   
    nás nikdo neslepí !  
  Dmi                      C                       Dmi 
  Ostrý kužel  světla v duhu promění nás. 
  
2.   Hrajeme divadlo pro lidi okolo nás,          
      jsme tajní blíženci spojeni v pevnou            
      hráz. 
      Král ať žije, blázen umírá, 
      - přerod panny ve štíra.  
      Hrajeme divadlo pro lidi okolo nás.  
 
         F                      C                Dmi 
Ref.: Co jsou masky a co vlastní tváře ? 
         F                    C              Dmi 
         Kam ukryjem pokřivený vkus ?  
        Gmi                A                Dmi      
         Dál se vezem v rozvrzaný káře,  
         B                  C                   Dmi 
         a svět kolem zpívá smutný blues. 
        
 3.  Kamínek pro štěstí  
      nosíme po kapsách  dál, 
    kdo nám dá roli, o kterou sám by stál   
      Držet svoji šanci - ber kde ber, 
      jih změnit na sever,  
    kamínek pro štěstí nosíme po kapsách          
    dál.  
  
Ref.: Proč opouštět známé pro neznámé,   
        Ze své pravdy ukrojit své plus ? 
       K čemu city, vlastní tvář nás klame, 
         Zahrajte nám veselejší kus. 
                                                                                                  
 4. = 2.   
        Hrajeme divadlo! 
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LÍNEJ SKAUT 
( Olympic ) 
 
G D         G          C    G   D      G     C       G 
1. V Podolí skaut línej žil, plnej síly zdá se byl. 
   D       G     G7       C        D           G  CG 
   Jednu závadu vlastnil, on napil se rád. 
 
   D         G       C        G    D         G     C          G  
2.Jednou z rána žízeň měl, zahnat tíseň z žízně chtěl, 
   D      G     G7         C         D         G  CG     
   pivní čáru zkoumat šel, on upil se mlád. 
 
          C     D         G    G7    C        D      G      G7      
3.Pivočára kouzlo má (ona!) k pípě cestu zná (a už!) 
   C       D       G            A         C       D  
   nikdy nepustí (toho!), kdo se po ní dá. 
  
               G      C     G D              G          C         G                
4.Teď ve stínu lípy spí, prázdnej sud mu v hlavě zní, 
   D        G   G7       C    D            G C 
   věčnej sen o pípě sní a leží pod ní. 
 
Solo: ad lib. 
 
5.=4. 
 
 
 
LIPKA 
( Nedvědi ) 
 
   E                                      H7      E 
1.Naposledy, mamičko, sa podívajte, 
   E                                      H7      E  
   vy, tatínku, pod kabát mi bílé dajte, 
                    A E                           A  E    
   pro císaře pána tu smutnú notu hrajú, 

                                            Fm     H7E   
   v Hradišti ňa deska večer mundúr dajú. 
 
2.Ty můj kvítku malovaný, nevrátím sa, 
   kdesi pod tou růžou v klopě, srdce klesá. 
   Do kostela v bílém, už ťa vidím vcházet, 
   Jestlipak i v nebi može láska scházet? 
 
3.Spravedlnost, kde si bola, když ňa brali? 
   Maměnku už ruky bolí a já som zdravý. 
   Kdo tu bude orat, kdo políčko sklízet, 
   Kdo před domem listí z lipky, kdo uklízet?  
 
4.Já vím, Bože, že starostí nad hlavu máš, 
   že už takhle hněv a bolest, že neuhlídáš. 
/: Až večer u okénka maměnka budú zpívat 
   o tom, že sa brzy vrátím, to zkus sa dívat. :/ 
 
LITTLE BIG HORN 
(  J.Vyčítal ) 
 
            Am 
1.Tam, kde leží Little Big Horn je indiánská zem, 
                                               Dm  
    tam přijíždí generál Custer se svým praporem, 
         Am                                 Dm 
    modrý kabáty jezdců, stíny dlouhých karabin 
      Am                                                 A 
    a z indiánských signálů po nebi letí dým. 

        A                                                              E   
Ref.:Říkal to Jim Bridger, já měl jsem v noci sen, 
                                                                  A  
        pod sedmou kavalérií jak krví rudne zem. 
                                                    A7                    D 
        Kmen Siouxů je statečný a dobře svůj kraj zná, 
                E                                  A               Am  
        proč Custer neposlouchá ta slova varovná. 
 
2.Tam blízko Little Big Hornu šedivou prérií 
    táhne generál Custer s sedmou kavalérií, 
    marně mu stopař Bridger radí „Zpátky povel dej!“ 
    Jedinou možnost ještě máš, život si zachovej.   + R 
 
3.Tam blízko Litle Big Hornu se vznáší smrti stín. 
    Padají jezdci z koní výstřely z karabin, 
    límce modrých kabátů barví krev červená, 
    kmen Siouxů je statečný a dobře svůj kraj zná.   + R 
4.Pak všechno ztichlo, jenom tam-tam duní nad krajem, 
   v oblacích prachu mizí Siouxů vítězný kmen, 
   cáry vlajky hvězdnatý po kopcích vítr vál, 
   tam uprostřed svých vojáků leží i generál.  + R 
 
LOKAJ 
(Klíč) 
 

       H                         E      H       F    H                
Ref.:Kde zas vězí ten spící lokaj, kolohnát?! 

                                       
 Omlouvám se, panstvo, račte jen, 
 E       H      F    H     
 Tu je salón a tam sad. 
 Hm                   D      AD    A D    
 Zákusky budou hned i vína je dost. 
        A      D      A        D     
 Hněte se, Jean, kde je led? 
 A       D          A F      
 Tohle vzácný je host! 
    H                
 A co je s muzikou? 
 E       H        F         H           
 A ten pejsek chtěl by kost! 
                        
 Bravo, Jean, teď si smíte dát  

 E            H           F    H   
 v kvelbu sklenku pro radost. 

   Hm                                                   A 
1.Chtěl jsem jí jednou jen „lásko má“ říci 
                                                        Hm 
   A ona na to: „Jean, tak vyměň tu svíci!“ 
                              D          A             D  
   Chřadnu, vadnu, láska je hořká jak blín 
                A         Fm         Hm 
   A ona: „Hlavně vyciď ten cín!“ 
                       D         A                       D           
   Povězte mi, přátelé, kdo tohle může snést? 
                            A     Fm           
   Teď jdu venčit psa a pak musím jít.  + Ref.: 
 
2.Psal jsem jí psaníčko „krásko, buď zdráva“ 
   a ona na to:“ Jean, kdy bude ta káva!?“ 
   Tuhle jsem jen hles, když chceš, tak si mě muč! 
   Prý: “ Zapal ten krb a, proboha, mlč…“ 
   Povězte mi, přátelé, kdo tohle může snést? 
   Teď jdu utřít prach a pak musím.. 
Ref.: Kde ..   …v kvelbu sklenku a pak dost!!! 
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LOU Z LILLE 
( Klíč ) 
 
                            G        D                 A   
1.Ona jmenuje se Lou a pochází prý z Lille, 
        D                G                    D        A         D   
   má čertů rohy, křídla andělů, půvab lesních víl. 
                                  G             D                     A 
   Kdo strávil s ní pár chvil, jak šampaňské by pil, 
         D                     G                     D        A           D    
   Má úsměv trubců, trubců závratě pro ni, pro Lou z Lille 
   
                                         G                D                     A    
R./:Jako srpky luny boky tenké má a úsměv velkých dam.    
                D      G         D        A          
     Tak se lehce vznáší nad zemí,  
             D          A         D 
      letí, vůbec 1.netuší, kam? :/ 
                       2.neví                  
 
2.Dětský vážný hlas, větrem urousaný vlas. 
   A oči jako okna za plotem černočerných řas. 
   Co já vím, nemá dům, ale asi ani byt. 
   A přesto každý kluk chce náramně, tam, kde ona, být. 
 
Ref.: Jako srpky… 
 
3.Víno, vejce, sýr, taky čerstvých ryb dost má. 
    Tohle do košíků každý na trhu zadarmo jí dá. 
    A báby závidí, mají každé ráno zlost. 
    A my si ji tu pěkně hýčkáme, jen tak, pro radost. 
 
Ref.: Jako srpky… 
 
4.=1. do vytracena 
 
LOUČÍM SE S TMOU 
( Nedvědi ) 
 
       D               A       D     G               Hm      A  
Ref.:Loučím se s tmou, už vím, lásko má, už vím, 
       G                    A                  Hm            G 
       zbloudil jsem, dám na tvůj půvab svůj hřích 
                   D                 A       D   
       a ty mi odpustíš, co já jen vím. 
 
            D              A         D       
1.Byla krásná jak v louce květ, 
           G           Hm        A 
   byla šťastná, já chtěl a hned, 
           Hm           A            D             G 
   byla hloupá, já k ránu se pomodlit chtěl, 
                 D                  A         D    
   Pán Bůh mlčel, já sklízel, co sel. 
 
2.Kdesi za duší je kout, 
   tam se vznáší snad přání těl, 
   cosi stoupá jak hlad, byl jsem slaboch a šel 
   a teď sklízím, co v touze jsem sel.  + Ref.: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LOUŽE 
( Nedvědi ) 
 

   D           A          Hm                  Fm  
1.Mlčky a dlouze, tak, tak jak jen smí se 
   G                        A          D   A  
   po krůčkách teď mám tě mám, 
   D                 A            Hm     Fm  
   ve stopkách touhy to mlčení dlouhý 
   G                  A      D   
   se smírem se blíží k nám. 
 
2.Všechno tu touží, myšlenky v loužích 
   splakaných jak z oken déšť, 
   odpustí dávno, vždyť stačí jen mávnout, 
   lež jen lásko, do mě lež. 
 
        D                                       Fm 
Ref.:Jak vítr tmou, tak, tak tvý ruce se rvou 
        D                              Fm 
        o mou přízeň, o můj dech, 
        D7                                            G   
        jestlipak víš, proč tak chvátám lásko má, 
        Gm                   D 
        sluší ti to na zádech. 
 
3.V zahrádkách vůně, v nahotě lůně, 
   vystejskaný kůže pel. 
   Smeju ti dlaní z tvých nádherných plání 
   a zapomenu, že jsem šel.     
 
 Ref.: Jak vítr… 
                  …sluší ti to na zádech. 
                      Gm                   D  
                   /: Sluší ti to na zádech.:/ 
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LOVE ME TENDER  
( Elvis Presley ) 
   
    D                       E7 
1. Love me tender, love me sweet, 
    A7               D 
    never let me go. 
    D                            E7 
    You have made my life complete 
    A7                  D   
    and I love you so. 
 
        D            F       Hm        D7 
Ref.: Love me tender, love me true, 
       G        Gm           D    
        all my dreams fulfil. 
        D         H7        E7 
        For my darling  I love you 
        A7               D 
        and I always will. 
 
2. Love me tender love me long, 
    take me to your heart. 
    For itś there that I belong 
    and will never part. + R 
 
3. Love me tender, love me dear, 
    tell me you are mine. 
    I will be yours through all the years, 
    ´til the end of time. + R 
 
 
PÁR HAVRANÍCH COPÁNKŮ  
 ( Gott, Vavřín ) 
 
1. Pár havraních copánků, 
    a tvůj tichý smích. 
    Ve dvou jedem do spánku, 
    jedem na saních. 
 
Ref.:    Cesta tam je voňavá, 
            starý hodný pán. 
            S úsměvem ti podává, 
            bílý tulipán. 
 
2. Ukrývá se v poupátku, 
    malý něžný sen. 
    Sen ti vepsal do plátků 
    sám pan Anderssen. 
 
Ref.: Krajinou, kde nemrazí, 
         zvoní tulipán. 
         Pohádkou tě provází, 
         starý hodný pán. + opak. R 

LOVEC 
( Klíč ) 
 

   Cm         G7             E      H     Cm    
1.Pleť z kůry mám, chladná míza je má krev. 
   A              E       Fm                   G   
   List místo vlasů namísto domova stráň. 
   Cm         G7           E       H         Cm   
   Štval lovec sám, drnčí šíp a bludný zjev. 
   A             E     Fm                              G  
   Stín plný jasu zklamal tvou dychtivou dlaň. 
 

        G7    Cm          H    A  Fm    G  
Ref.:V korunách křídla zní, les závrať má. 
        G7   Cm        H  Fm        Cm     
        Pohanská, poslední žínka umírá, 
        Fm                          G  
        pro lovce ztracených dní. 
 
2.Štval lovec sám vnuka vnuk a synův syn. 
   Jel proti času a s ním zabloudil svět. 
   Co střílet chtěl zašlé jméno, mrtvý čin? 
   Mou dávnou krásu, kmen – strom zbavený let. 
 
Ref.: V korunách.... 

         G7   Cm  H      Cm HCmH   
         Lásko má,    lásko má,                  lásko má. 
 
LUKA POD MEDNÍKEM 
( Nedvědi ) 
 
kapo-3 
                  G                                                 Hm  
1.Když má člověk v kapse spoustu let a nic neví 
    
   a vlastně hledá svět, 
                   C             
   tak se mu lehce ještě začíná     
                  G  
    a každý ráno znovu a zas. 
2.Lehce přejde každej pláč a vztek 
   Nic není tabu, nic není na zámek, 
   Takovejch her, malin nezralejch, krásnej čas, 
   Co každý ráno začne zas. 
 
                          G            C            G  
Ref.:Taky jsem bláznil a utrácel si čas, 
                        C                             G  
        Nádherně netušil, že jak voda klouže 
         Hm                         D 
        Životem jak hřeben vlas. 
                                  G 
        Těch krásnejch lásek, 
                      C            G      
        Písniček u ohňů a hvězd, 
        C            G           CG  
        Jak je to dávno. 
 
3.Na stráních u Medníka je spousta chat, 
   když někdo stavěl, pomáhal každej chlap. 
   A ženský vařily a balily prsty, 
   To když se někdo do ruky sek. 
  4.Večer se sneslo dříví, větve a tak, 
   Občas nám k práci zahoukal na páru vlak. 
   My jako děti dřív museli jít spát, 
   Hádejte, co se zdálo nám.+Ref.:Taky jsem … fade out 
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MALÉ KOTĚ 
( Šlitr, Suchý ) 
 
D      Hm  Em    A7      D       Hm     Em     A7    
Malé kotě mňau, mňau, spalo v botě mňau, mňau, 
D        Hm   Em    A7      D G   DGD      
nehas, co tě mňau, mňau, nepá, nepálí.  
D            Hm  Em    A7      D      Hm     Em    A7  
My jsme kotě mňau, mňau, spáti v botě mňau, mňau, 
D     Hm Em      A7     DG      D G D       
po robotě mňau, mňau, necha, nechali. 
A7                      D 
To, co kotě poví ti jedním pohledem,  
A7                     D           A7  
to my ani slovy povědět nesvedem. 
D          Hm  Em    A7   
Věz, že kotě mňau, mňau, 
D        Hm     Em    A7    
co spí v botě mňau, mňau, 
D     Hm  Em    A7      DG   DGD       
to tě potě mňau, mňau, potě, potěší. 
D        G          D           A7 
Hoši a děvčata pěstujte koťata, 
 D          G          D       A7    D 
 země je kulatá a místa je tu dost. 
D         G          D                A7    
Kotě je solidní, nervy vám uklidní, 
D          G              D             A7      D     
nebuďte nevlídní a hned vás přejde zlost. 
 
MALÝ RYTÍŘ 
( Klíč ) 
 
       G                  F        G  
Ref.:Má pět let a jméno Parsifal, 
       Em                 D           Em        

 pod stolem jak v hradu bydlí. 
 G                   D       G       
 Na plotně mi střeží Svatý Grál, 
 Em               D      Em      
 Na turnaj mi jezdí židlí. 
 C                D           G                D  
 Pod přilbou z novin skálopevný zrak, 
 G             D       G            D     
 Čelo jako anděl, sílu jako drak 
 G             D          Em  
 Normany lžičkou mydlí. 
 

   Em            D          Em        G            D      G    
1.Po bitvách vždy se schoulí, klášter si vyhledá. 
   Em      D           Em    G       D      G         
   Rytíř s Modrou Boulí pofoukat se dá. 
          C         D          G                     D           G  
   Pán hradu s pláčem zápolí a máma s pánem zas. 
   C            D       G                        D       
   Jen co ta boule přebolí, chápe se dřevce. 
   G              D         G           D            Em   
   Být doma nechce, táhne do polí – je čas! 
 
Ref.: Má pět let… 
Ref.: Má pět let a jméno Lohengrín,  
         Místo meče koště svírá. 
         Zahrabal si poklad do peřin, 
         Tak silná je jeho víra! 
          Pod přilbou z novin skálopevný zrak 
          Čelo jako anděl, sílu jako drak, 
          V kalhotách zeje díra!      

 
2.Ze spaní skály láme, kraluje, jak se dá. 
   S jedním uchem máme trůn, na němž zasedá. 
   Starost mám, které z princezen, svůj prsten jednou dá. 
   Kde má tu svoji Svatou zem, proč starost, mámo, 
   Teď je teprv ráno, on vyhledá ji sám.    
 
Ref.: Má 5 let a jméno Lohengrín… 
 
 
 
 
 
 
MÁM JEDNU RUKU DLOUHOU 
( Buty ) 

 

E   Cm      A   E  
Na nananana ná ná 

     Cm       A   E  
Na nananana ná ná. 
 
   E              Cm  Gm                   Fm     
1.Najdem si místo, kde se dobře kouří, 
   E               Cm  Gm        Fm  
   kde horký slunce do nápojů nepíchá, 
   H          H/A  E                       A 
   kde vítr snáší žmolky ptačích hovínek 
   H       A      H   
   okolo nás a říká: 
 
2.Můžem zkoušet, co nám nejlíp zachutná, 
   a klidně se dívat, jestli někdo nejde, 
   někdo, kdo ví, že už tady sedíme, 
   a řekne, nazdar kluci. 
 

       E       Cm         A     E 
Ref.:Mám jednu ruku dlouhou,  
       E       Cm         A     E  
        mám jednu ruku dlouhou. 
 
   A             Fm   Cm           Hm 
3.Posaď se k nám, necháme tě vymluvit 
   A             Fm   Cm         Hm   
   a vzpomenout si na ty naše úkoly. 
   E                   Hm A               D           E  
   Tu ruku nám dej a odpočívej v pokoji, 
    A                Fm   Cm            Hm   
    tam na tom místě, kde se dobře není. 
 
   A   Fm       D  A 
/: Na nananana ná ná :/  6x 
  Am                                     D  A  
/: Na nananana ná ná..:/ 3x   ná ná 
 
           A       Fm          D    A   
Ref.: /: Mám jednu ruku dlouhou :/ 8x. 
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MÁM MALÝ STAN  
 ( Nikodem, Borovec ) 
 
    G              C                          G    
1. Mám malý stan, mně na nohy táhne. 
                           C 
    Snad ze všech stran. 
    C7 F 
    Jen řekněte jak dostanu  
          Fm  
    své dlouhé nohy do stanu 
        C  
    až chladem třást se přestanu, 
        G         Gdim  G  
    já ze stanu nevstanu.. 
 
2. Stan malý mám a nohy tak dlouhé, 
    ach kam je dám. 
    Tak se zmítám z rohu do rohu 
    a hledám vhodnou polohu, 
    snad uznáte, že nemohu, 
         Dm7 G           C 
    mít nohu v batohu. 
 
       H7E    
Ref.: Ó prochladlý jsem na kvadrát, 
        H7  
         takhle už se nedá spát, 
 
         když se vkrádá na má záda, 
         E                  G 
         mráz, zima a chlad. 
 
3. Mám malý stan, mně na nohy táhne, 
    snad ze všech stran, 
    A tak snívám často o chatě,  
    kde spal bych jako ve vatě. 
    Kde neničí tě jehličí 
              Dm7   G   C 
    a kam vítr     nefičí. 
 
MÁMA 
 ( Klíč ) 
 
     kapo - 2 
   Em           Gdim  A7 Dm  
1. Umřela mi moje     máma, 
   Gm  
    umřela mi moje máma, 
    Dm          Gm 
    už nebude nikdy s náma, 
    Dm    A7 Dm  
    nikdy s náma. 
 
2. Nikdy už nás nepolíbí, nikdy už nás nepochválí, 
    proč jen slzy tolik pálí,  tolik pálí. 
 
3. Jen písnička zbyla s námi, jen písnička zbyla s námi 
    na památku naší mámy,  naší mámy. 
 
Dm Gm A7 Dm A7 Dm 
Gm Dm E A 
Gm Dm A7    
Dm Gdim A7 Dm A7 Dm 
Naj na naj naj...  

MAMINČIN PERNÍK 
( Svěrák, Uhlíř ) 
 
   F 
1.Kuchyní se vůně šíří,  
                                                  C 
   zázraky se ve hmoždíři, zázraky se dějí. 
 
   Maminka si chystá věci, 
                                             F            
   bude asi perník péci, bude to ten její. 
 
        F                                        Gm  
Ref.:Maminčin perník, však ho znáte, 
        C                             F  
        ten nikde jinde nepečou, 
        Dm                           Gm   
        jezte ho denně o půl páté, 
        C                               F 
        dřív, než vám léta utečou. 
 
Ref.:Maminčin perník… zpívá sbor 
 
2.Já a moji sourozenci  
   řadíme se před kredencí, už jsme seřazení.   
   Chybí tu jen bratr Franta, 
   ten toho sní vždycky kvanta, ještě že tu není. 
 
Ref.: jednotlivec 
Ref.: sbor 
        Dřív, než vám léta utečou.       
 
MANDELINKA 
( Karel Plíhal ) 
či přesněji: VDANÁ MANDELINKA    
                      BRAMBOROVÁ V AUTOBUSE 
 

C                                                          G 
Mandelinka Bramborová za svobodna Konečná 
 
VYSTUPOVAT !!! 
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MANITU 
( Nedvědi ) 
 
              E 
1.Měsíc trpělivě poslouchal, 
                                                     A 
   to, čemu ještě včera říkali jsme zpívání. 
               H7 
   Už nás zůstalo tak na trojhlas 
                                                      E 
   A ptáci oznámili, že brzy přijde svítání. 
 
2.Ještě do žhavýho přidej trochu jehličí, 
   ať naposled to zavoní 
   a na hodinky nekoukej, 
   spát půjdem, až zvony ve vsi zazvoní. 
 
                       E             
Ref.: A pěkně podle starejch zvyků, 
                        E7                                     A 
         I když je skoro ráno, dobrou noc si popřejem. 
             H7                      
         A poděkujem k východu,  
                                                      E       
         Že Manitu nám popřál ještě jeden den. 
 
3.Spousta obyčejnejch věcí, 
   tady kolem ještě dovede nás za srdce vzít. 
   Starý pádlo, bůhví odkud, 
   A bílej šátek holky, co hledala v řece klid. 
 
4.A ranní slunce, když se korunami stromů 
   v mlze mezi kmeny stromů prodírá. 
   A šerif, že nemůže spát, tak vezme kytaru 
   A něco naschvál zazpívá.   +  2x Ref.: 

MARAT VE VANĚ 
( K.Kryl ) 
 
Am 
Úloha osobnosti v dějinách sestává prakticky z ochoty 
dotyčné osobnosti zemřít nebo nechat se zabít dříve, než 
stačila odvolat. 
 
      Am                       C 
1./: Pohled se odvrátí, Koperník v sutaně, 
     Am          G       Am       F     Am           
      smrtka si obrátí Marata ve vaně. 
      G 
      Stránka se otáčí, Koniáš zatleská,  
      Am               
      Gogh leží v bodláčí,  
      F                              Am           F       Am 
      smrt bývá nehezká,  smrt bývá nehezká. :/ 
 
         G                                               Am 
Ref.: Laskavé šero vám přikryje tvář s grimasou hrůzy, 
         C                               G                      Am 
         Ruka, jež před chvílí hladila ramena, zkameněla. 
         G                                               Am 
         Na nic je pero a k ničemu snář, zemřely Múzy. 
          G                                                           Am                  
          To, že se nestřílí, smrt jenom znamená pro anděla. 
 
2.Písnička dozněla, bytem je šatlava, 
   před vraty kostela uvidíš Václava. 
   Drží se klepadla, hrobař si ruce mne, 
   /: Odhoďte zrcadla, není to dojemné :/ 
       Odhoďte zrcadla, není to dojemné. 
  
3.Cromwell má namále, Hus čeká na kata,  
   smrtka má korále, korále ze zlata. 
   Kříž staví Kristovi, Spartakus bez meče. 
   /: ranami nachoví Dívej se člověče :/ 
    Dívej se člověče.      + Ref.: 
 
4.Johanku stříhají, ruka je zemdlená, 
   pacholci říhají, ocel je kalená. 
   Pan Lincoln v divadle dívá se na scénu, 
   /: smrt sedí v propadle oděná v saténu:/ 
   oděná v saténu. 
 
5.Jesenin opilý chystá si oprátku, 
   Puškin si zastřílí, Tyl píše pohádku. 
   Vidíš Fra Filippa, krev plivá do barvy, 
    /: Gérarda Philipa smrtka si obarví :/ 
     smrtka si obarví.     + Ref.: 
 
6.Kennedy ve voze proklíná raracha, 
   pohřebním na voze uvidíš Palacha… 
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MARGOT   
( Spirituál ) 
 

         E                  A 
Ref.: Margot češe na vinici,  
         E                     A       E 
         v koši, v koši, v košili. 
         E                  A      F #mi7 E 
         Margot češe na vinici jen tak. 
 
   C #mi7   E           A           H    E  
1. Kdopak to jde po silnici, Margot ? 
                        A          H7 
    Šlapou si tu tři chasníci , 
    E                     A   H E 
    v koši, v koši, v košili, 
                       A        F #mi7 H  E 
    šlapou si tu tři chasníci - jen tak. + R. 
 
2. Dej nám vína do čepice Margot ! 
    Dám  vám bičem na zadnice, v koši.. . 
Ref.: 
 
3. Pročpak ztichla tvoje ústa, Margot ? 
    Dva utekli, třetí zůstal, v koši.. + R. 
 
4. V sadě kvetou rozmarýny, Margot ? 
     Margot, brečí, pere plínky...   
 
 
MARIE, DEJ MI ČAJ 
( Ivan Hlas ) 
 
   D                   G    D                       G  
1.Marie, dej mi čaj, pomalu ztrácím sílu, 
   D                       G                 C   G   D   
   divný sny se mi zdaj, každej má víc dílů. 
   D                   G     D                     G 
   Marie dej mi grog, v pokoji láska zívá, 
   D                         G             C          G     D     
   tohle byl dlouhej rok, nějak v dálce splývá. 
 
        D                             C  
Ref.:Pár nocí poskládám z neprůhledných skel, 
       G                                                              D 
       pár nocí prochodím, tak co jsem vlastně chtěl. 
                                                                      C  
       Vím, že jsem zabloudil v krajině tvejch očí, 
       G                                               D  
       smějou se zeleně, když se ráno loučím. 
 
2.Marie, dej mi čaj, dej mi ho plnej kýbl, 
   dneska to bude fajn, čas vzácnejch slibů. 
   Marie dej mi grog a nevadí, že svítá, 
   jsem z toho trochu cvok, a tak dál v tom lítám. 
 
          Cm                                     D           G                 G7   
Ref 2:Blejská se na časy z tvejch očí, zlej motýl dávno 
spí, 
         Cm                              D 
         vyrostla jsi do krásy a zůstala jsi v ní,  
                 G        Em  G       Em  G        Em             D         
       jak to krásně zní, krásně zní, krásně zní a hezky 
končí. 
 
3.=1.  + R1 
4.=2. 

MARNIVÁ SESTŘENICE  
     ( Suchý, Šlitr ) 
 
   C                                         G7 
1.Měla vlasy samou loknu jé, je, je. 
                                               C 
   Rány přistoupila k oknu jé, je, je. 
                        C7 
   Vlasy samou loknu měla  
                           F                 Fm  
                         - a na nic víc nemyslela 
   C                 A7            D7G7C  
    a na nic víc nemyslela jé, jé, jé. 
 
2.Nutno ještě podotknouti jé, je, je. 
   Že si vlasy kulmou kroutí jé, je, je. 
   Nesuší si vlasy fénem, 

-nýbrž jen tak nad plamenem, 
   nýbrž jen tak nad plamenem jé, jé, jé. 
 
3.Jednou vlasy sežehla si jé, je, je. 
    Tím pádem je konec krásy jé, je, je. 
    Když přistoupí ráno k oknu,  
                    - nemá vlasy samou loknu,    
    nemá vlasy samou loknu jé, jé, jé. 
 
4.O vlasy už nestará se jé, je, je. 
    A diví se světa kráse jé, je, je. 
    Vidí plno divnejch věcí  

-a to za to stojí přeci,                            
     a to za to stojí přeci jé, jé, jé.   
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MARTA 
( Jarka Mottl ) 
 
   C                H7   C                    A7         
1.Dusili jsme husu v boudě na primusu,  
  D7                G7      C Am Dm7G7   
   bezvadně se připekla. 
   C                  H7       C             A7        
   Pozvali jsme Martu mezi naši partu, 
   D7          G7      C C7  
   ale ta nás vypekla. 
   F                          C 
   Za komínem cosi vejskalo,  
   D7                                 G7 
   ale nám se po tý Martě stejskalo  
   C                 H7      C                A7  
   A tak místo Marty mazali jsme karty, 
   D7              G7       C G7  
   až se z toho blejskalo. 
 
        C 
Ref.:Marta je Marta, Martu zná celá parta, 
                G7                                   C G7  
        taky tam, kde Marta je i parta je. 
              C                             
        Pro Martu, pro Martu kluk zradí ba i patu, 
               G7                                             C   
        jako rampouch na slunci hned roztaje. 
        C7                F                  C   
        Když někdo šilhá po Martě, 
                   D7              G7   
        je celá parta na vartě. 
             C  
        Jó, Marta je Marta, Martu zná celá parta, 
               G7                                     C  G7  
        tam kde je Martička, je i partička. 
 
2.Potkal jsem ji v lese, ona v ruce nese 
   kytičku ze sedmikrás. 
   Sotva jsem ji zočil, za smrček jsem skočil, 
   celej jsem se touhou třás. 
   Jářku, milá Marto, pojď ty sem, 
   sedneme si spolu pod tisem. 
   Ona se nelekla, než utekla, řekla: 
   „ Pošli mi to dopisem! „  + R 
 
3.Zeptejte se Marty, co používá na rty, 
   jestli se vám pochlubí.  
   Čím si barví vlasy, obočí a řasy, 
   ona se jen zazubí. 
   Na Sázavu táhnou průvody 
   v tom hledejte vážné důvody. 
   Vyspěte se v lese, někde v lese, 
   kde se vyvztekáte u vody.   + R 

MAŠINKA 
( Semtex ) 
 
   G                                     C                  G  
1.Jede jede mašinka, kouří se jí z komínka, 
             C              D         C                 G        
   /: jede jede do dáli, veze samý vožralý. :/ 
 
2.Neusínej, nechoď spát, neusínej, nechoď spát, 
   /: až do rána bílýho my budem zpívat a budem hrát :/ 
 
3.Lásko má, jsi jediná do třinácti nevinná, 
   /: vyhrnu si rukávy, praštím s tebou do trávy :/ 
 
4.=1. 
 
5.Přijde ke mně průvodčí, kleštičkama zatočí. 
/:Lístky prosím, nemám prosím,jakto prosím, to máte 
tak:/ 
6.=5. 
7.=1. 
8.Jel jsem jednou tramvají a pod sedačkou potají, 
   /: přistoupila starší dáma a přisedla mi dařbujána :/ 
9,10.=1. 
 
MÁVEJ  
 
        D                               D7 
Ref: Mávej, mávej, mávej jen, 
              G                    
        nic nepomůže, že tu stojíš  
                                    D 
        sama skoro celej den. 
                 A         G 
       Tak si mávej, mávej  
           D      G        D 
        a dávej mi sbohem. 
 
         G  
1. Jó nemáš holka páru,  
    D  
    jakej pocit mám, 
  
     když prásknu do kočáru  
     
    a rukou zamávám, 
        A                                      
   má cesta už mě zdraví a říká mi tě pic 
        D                           A                  D 
   tak tohle je to pravý a já nechci už víc. 
 
Ref: Mánej, ... 
 
2. Jó, prošlapaný boty, tenká tulácká hůl 
    na jazyku noty a pod požema sůl, 
    a cesta, která mluví a říká jenom pluj 
    a žlutý skoro žluví, to je život můj. 
 
Ref: Mávej, ... 
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MÁYOVKY 
 ( Brontosauři ) 
 
  Dm 
1Dávno už v polích ztichnul pokřik vran 
 
  měsíční záře, vločky poletují tu a tam, 
                Gm 
  to jednou večer přišla paní Zima 
  Dm             Am            Dm  
  pozeptat se, co a jak se mám. 
 
2. Dřevěný teplo voní po trámech,      
    nechal jsem vodu ohřát na čaj,  
                             - na grog na kamnech,     
    pak v rohu u skleničky začal jsem si, 
    zpívat o tom jak dřív bylo líp. 
 
        Dm                        F 
Ref.: Asi už stárnu nebo hloupnu snad, 
      C                                 Gm 
      já jsem měl Mayovky a Wolkera rád 
      Dm  
      a než jsem šel s holkou, 
                    F  
      řek jsem stokrát snad, 
      C 
      milá, něžná, hezká, 
                      Gm                      A  
      a jak bych chtěl ji mít rád. 
 
3. Najednou všechno se to zvrtlo tak, 
    na pramen žába sedla  
                         - a na helmy černej pták, 
    a já si myslím, že na tenhle 
    podivnej svět asi nepatřím. 
 
4. Jen ta má Sázava mi občas  
                                - vrátí chuť se smát, 
    někdy se zastaví tam přítel, 
                                   - děvče, kamarád, 
    pak v rohu u skleničky 
   zpíváme si o tom, jak dřív bylo líp +R  
5. = 1. 

 MEDICINMAN 
( Zdeněk Rytíř ) 
 
   C                           F    
1.Medicinman přijel právě k vám, 
                                      C 
    medicinman jen vyložím svůj krám, 
    C                                    F 
    medicinman z klobouku střásám prach, 
            E7                                         Am  
    mám pro každýho balzám a léky v lahvičkách, 
          D7                                    G   
    tak dej tu ruku s kvéru ze mě nemusíš mít strach. 
 
2.Medicinman přijel právě z hor, 
   medicinman tulák a prospektor 
   medicinman a mé distinct show 
   má jen starý banjo se starou písničkou, 
   tak sundej tamten plakát, že se hledá ňákej Joe. 
 
        G                       F 
Ref.:Medicinman, co já s tou obstarožní mulou, 
                 C                                 G 
        viděl kaňonů a měst a přepychovejch salónů  
  
        a divmejch strážců zákonů  
                           C 
        a dlouhejch nekonečnejch cest, 
             F  
        jó, žít se dá i s paní Smůlou, 
                           C 
        v tom je ten zakopanej pes, 
                         G   
        bejt věčně věků bez šance a koukat na ty prohnance  
                      C 
        jak tahaj z rukávů pět es. 
 
3.Medicinman přijel právě sem, 
   medicinman se svým nákladem, 
   medicinman, jenom pojďte blíž, 
   když můj lék ti nepomůže, tak s ním boty zalepíš  
   a dej tu pušku stranou, než si vážně ublížíš. 
 
Ref.:Medicinman, to já s tou rozvrzanou károu  
        i mizení jsem předváděl z hlídanýho lapáku,  
        já prodavač dryáků  
        v sudu jsem Niagaru sjel 
        já a obchodníci s deštěm  
        nikomu nezkřivíme vlas, 
        děláme, co umíme, pekelně se snažíme  
        a příště přijedeme zas. 
  
Solo ad lib. – v D 
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MEDVĚDI   
 (I. Mládek) 
 
    Am          Dm 
1. Medvědi, nevědí,  
    Am        E 
    že turisti nemaj zbraně, 
    Am          Dm 
    až jednou procitnou,  
    Am        E7             Am 
    počíhají si někde na ně. 
   
 2. Výpravě v Doubravě  
     malý grizly ukáže se, 
     turisté zajisté,  
     rozutíkají se po lese. G7 
 
       G7           
Ref: Na pěšině zbydou po nich   
       C 
       tranzistoráky,  
       G7                  C 
       dívčí dřeváky, drahé foťáky, 
       G7 
       medvědi je v městě  
               C               C7  
       vymění za zlaťáky, 
       F          Ddim C         Am 
       za ně si koupí maliny, med  
          Dm   G7  C 
       a slané buráky. 
 
MICHELLE 
( Beatles ) 
 
   F            Bm 
1.Michelle ma belle,  
   Eb                             Ddim        C       G7      C7             
   these are words that go together well, my Michelle. 
      F             Bm7  
   /: Michelle ma belle,  
      Eb                        Ddim     G7       C    
      Sont les mots qui vont tres bien ensemble,  
      G7             C7      
      tres bien ensemble. 
        Fm 
      I love you, I love you, I love you. 
      Ab11                       Db  
      That`s all I want to say. 
      C7      Fm  C7 Fm 
      Until I find a way. 
        Bm Fm       C+   Fm7  
      I will say the only words  
      Fm6            Dbmaj7 Bm7  C 
      I know that you`ll      understand. :/  
 
2.Michelle…. 
             …need you. 
    I need to make you see. 
    Oh what you mean to me. 
    Until I do I`m hoping  
    you will know what I mean. 
3. …..instrument 
    I want you, I want you, I want you. 
    I think you know by now. 
    I`ll get to you somehow 
    Until I do I`m telling you so you`ll understand. 

 
Coda: Michelle…           …ensemble. 
                   Fm       C7   Fm7      B          
          I will say the only words I know  
                 Fm     Bm   C7     Fm C7    F    
          that you`ll understand, My Michelle. 
 
 
 
 
 
 
MÍLE 
   ( B.Dylan ) 
 
  C         F              C              Am  
1.Míle a míle jdou cest, které znám, 
           C           F           G   
   jdou travou a úbočím skal. 
   C              F            C               Am  
   Jdou cesty zpátky a jdou cesty tam, 
          C               F               G  
    a já na všech s Vámi chci stát.  
   C            F               C        Am  
    Proč ale blátem nás kázali vést 
      C                 F         G  
   a špínou nám třísnili šat? 
 
           F                G       C               Am 
R.: To ví snad jen déšť a vítr kolem nás   
           F           G                C  
      ten vítr, co začal právě vát. 
 
2.Míle se táhnou těch cest 
   a dál po nich zástupy jdou. 
   Kříže jsou bílé a lampičky hvězd, 
   jen váhavě svítí tmou. 
   Bůh ví, co růží, jež dál mohly kvést, 
   tlí v hlíně těch práchnivých cest.+R 
 
3.Dejte mi stéblo a já budu rád, 
   stéblo je záchranný pás. 
   Dejte mi flétnu a já budu hrát 
   a zpívat a ptát se vás. 
   Proč jen se účel tak rád mění v bič, 
   A proč se má člověk bát? +Ref.: 
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MILENCI V TEXASKÁCH 
        ( Starci na chmelu ) 
 
   C                               Am      F                 Am   
1.Chodili spolu z čisté lásky a 17 jim bylo let. 
        C                           Am         F                     Am 
    A do té lásky bez nadsázky se vešel celý širý svět. 
           F                               C           F                         G 
    Ten svět v nich ale viděl pásky, a jak by mohl nevidět, 
               C                     Am        F                Am        
    Vždyť horovali pro texasky a 17 jim bylo let. 
 
2.A v jedné zvláště slabé chvíli za noci silných úkladů 
   ti dva se spolu oženili bez požehnání úřadů. 
   Ať vám to je či není milé, měla ho ráda, měl ji rád, 
   Odpusťte dívce provinilé, jestli vám o to bude stát. 
 
3.Ať vám to je či není milé, měla ho ráda, měl ji rád, 
   a bylo by dost pošetilé pro život hledat jízdní řád. 
 Tak jeden mladík s jednou slečnou se spolu octli na trati, 
 Kéž odjedou až na konečnou, kéž na trati se neztratí. 
 
 
 
MINCE 
( Klíč ) 
 
   Cm                              Bb                   Cm 
1.U pasu v měšci potají, poslouchej ten zvuk! 
                        Eb        G               Cm  G    
   Mince si tiše cinkají, cinkilinky drnk! 
   Cm                              Bb              Cm  
   Jak koho dneska utěší, komu bude hej? 
                          Eb        G                      Cm Bb  
   Děvče si rádo zahřeší, vždyť je na prodej. 
 
        Eb                                 Bb      Ab GG7  
R I.: Šátek i srdce z perníku, čokoláda, víno, 
        Cm                                  G   
        mince se dají -smilníku!- břinkavě do křiku: 
          Ab               Eb    
        „Hej, muziku chystají 
                          G             G7             Cm   G Cm   
         k zlatníku spěj a své zlatky mu dej!“ 
 
2.Hned na to v prachu u cesty vedle bodláčí, 
   z topolů listy zachřestí –smích je roztančí. 
   Svůj život zpátky na úvěr nemůžeš si brát. 
   Tvůj měšec plný děr neví, že je listopad. 
 
R II.: Mince jak sny se ztrácejí, po zemi se valí. 
         Tys v pozlacené aleji stál. 
         Spíš jak hadrák, než král –oči pálí. 
         A mince se valí a listí a hrob opodál! 
 
3.Náramek na tvém zápěstí láskou zazvoní. 
   Leskne se dukát pro štěstí v stínu mandloní. 
   Touha se hrozny červená jako vinohrad. 
   Dívka je předem ztracená, vždyť jí můžeš dát. 
 
R I.: Šátek... 
 
Je tu šátek....  ( R I ) 

MLÉČNÝ BAR  
(Svěrák, Uhlíř) 
 
C 
Když jde naše třída do baru -mléčného.  
       G   
Bere s sebou třídního Járu -Ječného.              
 
Náš třídní je taky na sladký - pečivo. 
                                   C    
Má daleko radši oplatky - než pivo. 
C7           F 
Dáme si: pětatřicet chlebíčků, 
                                               C  
               je nám jako v nebíčku,  
                     
               pětatřicet kremrolí, 
                                               F     
               co se v puse rozdrolí, 
 
                pak se nese do baru,                 
 
                pětatřicet pohárů, 
                C                                     
                když to všichni spapají, 
 
                pak ještě pětatřicet 

 
                kakají, kakají, kakají 
               C7                                   F    G7 
                j e ž i š m a r j á   k a k a j í . 
 
Učitel zná řeči a má z nich – doktorát. 
Bez řečí však sní pět mandlových             
                 - čokolád. 
Co je dobrý, to je nezdraví – přátelé. 
Učitel nám o tom vypráví – vesele. 
Dáme si: … 
 
Pro případ,že člověk potká psy-toulavé. 
Koupíme pár dobrot do kapsy-do pravé 
Vracíme se zpátky do školy – pěšinou. 
Celou třídu břicho rozbolí – většinou. 
Měli jsme: … 
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MLHA NAD KANÁLEM 
( Nedvědi ) 
 
         G Hm  Em     C                  D   
1.Od Doveru dál tři jezdci spěchají  
   G HmE                    C    D                 
   a vítr vzdouvá jejich plášťě, 
            G Hm Em  C                D  
   tmou půlnoční se dýky blýskají 
    G HmEm           C   D   
   a svítí bělma plná záště. 
       Am  D        G                       Em         
   Ti míří přímo pod londýnskou zeď, 
           Am    D                  G     D      
   Ach, Bože můj, co bude s králem? 
           Am       D         G               Em     
   Kdo z vás si troufne hádat odpověď? 
         G   Hm Em             C D  Am D     
   Tu zná jen mlha nad Kanálem. 
 
2.Ó králi. Králi, Řím ti vědět dal, 
   že málo věnuješ se vládě, 
   že málo abys zemi panoval, 
   jsi s církví kruté půtky sváděl. 
    
  Což království tě nezajímá dost 
  A žít chceš v strachu neustálém? 
  O sílu svou se bojí vznešenost, 
  Když houstne mlha nad Kanálem. 
 
3.Když ráno v Toweru kat potřetí ťal, 
   tři brůny ztratily své pány, 
   nevzdá se cíle cizí kardinál, 
   dál spřádat bude svoje plány. 
 
   Dnes díky strážím nezachvěl se trůn, 
   Dnes věrní ubránili krále,  
   Však v příštích dnech se znovu zjeví člun 
   V té bílé mlze nad Kanálem. 
 
4.=1. 
 
MODLITBA 
( zpívá: M.Kubišová ) 
 
        D   EmFm G             FmEmD   
/:Ať mír dál zůstává s touto krajinou. 
   Em                D                   Em    
   Zloba, závist, zášť, strach a svár,  
           Fm G              A      A7 C       
   ty ať pominou, ať už pominou. 
   A7             D            Em        Fm     
   Teď, když tvá ztracená vláda věcí tvých  
               G                 D A7   D     
   zpět se k tobě navrátí, lide, navrátí. 
   C             D                 G 
   Z oblaky mrak zvolna odplouvá  
   C          D                Hm  
   a každý sklízí setbu svou. 

   Gdim                  Am 
   Modlitba má ta ať promlouvá k srdcím,  
   F                                E7                              AHmEmA7  
   která zloby čas nespálil jak květy mráz, jak mráz.:/ 

 MODRÁ ( JE DOBRÁ ) 
( Žlutý pes ) 
 
   G            D                  C           D 
1.Modrá je planeta, kde můžeme žít, 
   G           D                   C          D  
   modrá je voda, kterou musíme pít, 
   G           D                    C              
   modrá je obloha, když vodejde mrak,  
   D           F          C          G    
   modrá je dobrá, už je to tak. 
 
2.Modrá je Milka ta naše kráva, 
   modrá je prej v Americe tráva, 
   modrá je údajně i polární liška 
   senzačně modrá je moje vojenská knížka. 
 
                C                                                G   
Ref.:Jako nálada, když zahrajou poslední kus, 
                      F           C      F        G    
        modrá je naděje, láska i moje blues. 
                C                   C                  G  
        Je to barva, kterou mám prostě rád, 
                      F         C           G    
        modrá je dobrá, už je to tak. 
 
3.Modrá je raketa, ta moje holka, 
   modrá je vzpomínka na Mikyho Volka, 
   velká rána je modrej přeliv, 
   modrý voko má i černej šerif. 
 
Ref.:Jako nálada… 
    
mezihra: F/F/C/C/F/F/Am/G/D/D 
 
Ref.:Jako nálada… 
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MODRÁ KNÍŽKA 
( Karel Plíhal ) 
 
           G                  G7maj        Am7  
1.Celej svět je náhle beznadějně šedý, 
  D7          Am        
   bloudím ulicemi zoufalý a bledý, 
D7     G                   Hm             E7            Am7  
všude vidím mládež odvedenou, veselou a bodrou    

   C                 Cdim        Am7    D7 
   a jenom mně dali knížku modrou. 
 
2.I ten Prouza, co se pomočívá denně, 
   spěchám 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 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 lahví se zvoláním ZMETKU! 
 
5.Nadarmo si říkám: Karle nešil, 
   jenže já se na tu vojnu tolik těšil, 
   marně u odvodu doktorovi obálku jsem dával, 
    prej mě nevezmou, že maj 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. 
 
7.Celej svět je náhle beznadějně šedý, 
   bloudím ulicemi zoufalý a bledý. 
Všude vidím mládež odvedenou veselou a bodrou  
A jenom mně  
                -dali knížku modrou, modrou, modrou. 
 
MODRÝ MĚSÍC 
( Rangers ) 
 
   C                                                F  
1.Na tvůj dům modrý měsíc stále svítí, 
   C                                    G  
   svítí na tvou lásku nevěrnou. 
   C                                                F  
   Na tvůj dům modrý měsíc stále svítí, 
   C                   G                C 
   Tou kulatou, zlatou lucernou. 
 
 
Ref.:Dříve nežli spočítám, 
        Hvězdy kolem měsíce, 
        Najdu tu, co nevadí jí, 
        Že nemám tisíce. 

MODRÝ STÍN 
 
              D                                                     A7    
1.Modrý stín kraj už halí, starý mlýn slyším v dáli 
          D          G 
   Údolím řeka hučí  
        D               A7                       D 
   /: a tichá píseň má do noci zaznívá :/ 
   
  G                           D      A7                          D   
RVím že nemáš ani zdání jak na tebe vzpomínám 
   G                     D        E7                             A  
   Vítr nese ti mé přání, pojď, ať dlouho nečekám. 
 
2Modrý dým kraj už halí starý mlýn slyším v dáli 
  Údolím řeka hučí 
  /: a tichá píseň má do noci zaznívá :/ 
 
 
MOJE MILÁ PLAVÍ KONĚ 
(Svěrák, Uhlíř) 
 
C               C/E            F                  C 

Moje milá plaví koně na soutoku, 
                      C/E         Dm             G    
bosou nohou dotýká se jejich boků.  
C                C/E            F                 C        
Moje milá plaví koně, jsou to koně mí, 
                        Am   
nad tou krásou ptáci ztichnou, 
G                C    
soutok oněmí. 
 
         G                                   
Ref.: Když jsou koně znavení, 
         C   
         pomůže jim plavení. 
         F                C      G 
         Když jsou koně ušlí, 
         F                 C              G     
         má milá je hřebelcuje mušlí. 
 
Moje milá…       
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MONTGOMERY 
 
  C                               F  
1.Déšť ti holka smáčel vlasy,  
   G                                      C  
   z tvých očí zbyl prázdnej kruh. 
                                  F  
   Kde je zbytek tvojí krásy, 
   G                           C 
   to ví dneska jenom bůh. 
 
         C                      F          G                       C 
Ref.: Z celé jižní eskadrony, nezbyl ani jeden muž, 
                                        F          G                               C 
       v Montgomery bijou zvony, déšť ti smejvá ze rtů růž. 
 
2.Na kopečku v prachu cesty,  
   leží i tvůj generál, 
   v ruce šátek od nevěsty, 
   ale ruka leží dál.  + R 
 
3.Tvář má zšedivělou strachem,  
    zbylo v ní pár těžkých chvil. 
    Proužek krve stéká prachem, 
    déšť mu slepil vlas jak jíl.  
 
 
 
 
MORITURI TE SALUTANT 
    (K.Kryl) 
 
                Am       G 
1.Cesta je prach a štěrk  
     Dm       AmC  
   a udusaná hlína 
              F            G7              C 
    a šedé šmouhy kreslí do vlasů. 
                               Dm        G 
   /: A z hvězdných drah má šperk, 
          C                 E     Am  
      co kamením se vzpíná 
                  G       Em               Am 
      a pírka touhy z křídel Pegasů.:/    
   
                       G    
Ref.:Seržante, písek je bílý, 
                      Am 
        jak paže Daniely, počkejte chvíli, 
                   G7 
        mé oči uviděly 
                                            Am 
 tu strašnou dávnou vteřinu zapomnění. 
                             G7          C   
 Seržante mávnou a budem zasvěceni, 
                                     E 
           Morituri te salutant!  
 
           Morituri te salutant! 
 
2.Cesta je bič, je zlá, 
   jak pouliční dáma,       
    má v ruce štítky, v pase staniol  
   /: A z očí chtíč jí plá, 
    když háže do neznáma, 
   dvě křehké snítky rudých gladiol:/+R 
 

3.Tou cestou dál jsem šel, 
   kde na zemi se zmítá 
   a písek víří křídlo holubí. 
   /:A marš mi hrál zvuk děl, 
     co uklidnění skýtá, 
     a zvedá chmýří, které zahubí:/+R 
 
4.Cesta je tér a prach 
    a udusaná hlína, 
    mosazná včelka od vlkodlaka. 
   /: Rezavý kvér, můj brach 
      a sto let stará špína 
      a děsně velká bílá oblaka :/ 
 
MOTÝL 
( Suchý + Šlitr ) 

 
        G  
Ona: Někdy si myslívám ,že láska je mi vzdálená, 
                                                            Am 
       Nejím a nezpívám a třesou se mi kolena, 
                                           D7 
       Ten pocit však se jako dým,  
    G                    E7       Am            D7     GGdim 
rozplyne, když tě zřím a do duše mi padne klid. 
 
      D7             G 
On: Zdá se mi, že jsem motýl,  
 
       který si vzal do hlavy, 
                                                                Am 
       že létat z kytky na kytku ho vlastně nebaví, 
                                    D7           G                 E7 
       a proto rozhodl se hned pro nejkrásnější květ 
        Am                 D7     G  
      a jenom pro něj hodlá žít. 

      G                    D7         Gm        D7 
      Snad řek jsem víc, než chtěl jsem říct. 
 
        Gdim   D  Am7  D7  
Ona: To už se stává. 
 
                    G                  Fm              H      D7 
On: Bude to tím, že dobře vím ,že jsi ta pravá, 
                      G 
       Že se mi hlava točí, za to může šeřík snad. 
                                                               Am 
   A tužkou nad obočí chtěl bych zkusit verše psát 
                                       D7        G                E7  
 To všechno bude jenom tím, že dávno dobře vím 
            Am           D7     G    Dm 
       Že láska nedá lidem spát,  
       E7        A7     D7   AmD7G  G7  C Cm G 
       že láska nedá, nedá lidem spát.  
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MRAVENEČEK 
 
   D                                            Em 
1.Polámal se mraveneček, ví to celá obora, 
          A7                            G              D  
  o půlnoci zavolali mravenčího doktora. 
 
2.Doktor klepe na srdíčko, potom píše recepis, 
třikrát denně prášek v cukru bude chlapík jako rys 
3.Dali prášky podle rady, mraveneček stůně dál, 
celou noc byl jako v ohni celou noc jim proplakal 
 
4.Čtyři stáli u postýlky, pátý těšil neplakej, 
   pofoukám ti na bolístku, do rána ti bude hej. 
5.Pofoukal mu na bolístku, pohladil ho po čele, 
   hop a zdravý mraveneček ráno skáče z postele. 
 
MRAZÍK 
 ( Brontosauři ) 
 
    Am 
1. Příroda se k spánku chystá, 
 
    hnědne listí, zima jistá, 
 
    přesto slyším na cestách, 
       G               Am  
    tulácký písně hrát. 
2. Svetr navíc, rána studí, 
     když tě první mrazík vzbudí, 
     teplej čaj, než rozhlídneš se 
     a zas o kousek dál. 
 
        Am          C                     G   
Ref.: Tak jako vítr, trochu jak blázen, 
                      Dm               Am 
         ženeš to nocí, ostatní spí, 
                     C                   G    
         nevidíš nebe, nevidíš na zem, 
                        F                    Am  
         vidíš pár lidí, co pochopí. 
 
3. Z poezie paneláků, 
    šedejch zdí a metra vlaků, 
    na nádraží pospícháš, 
    aby sis spravil chuť. 
4. Když se mlhy v lese zvednou, 
    známý tváře k ohni sednou, 
    ze smutnýho babylónu, 
    zbyde jenom suť.  + Ref.: 

 
MRAZÍK 
 ( N. Budaškin ) 
 
   Am       Dm                           Am   
1. Proč kukáš, proč kukáš, žežuličko, 
   Am       Dm                           Am  
    že mám žít dlouhý čas ne kratičko, 
   Am   Dm7       G         C  
    ty nevíš, co je to život celičký. 
   Am    D           F7  E7      Am       
    Žít sama jen sama bez matičky. 
  
    Ni bříza neroste bez sluníčka, 
    nikdy mě nelíbá má matička. 
    Život můj má milá žežuličko 
    skončí se skončí se za kratičko. 

 
   Bb                F 
2. Ach ty Váňo Ivane  
   C7              F 
    jen se podívej na mě, 
   Bb               F  
    šaty mám vyšívané, 
   C7              F  
    a jsou celé hedvábné. 
 
    Váňo Váňo Ivánku 
     nikam už nepospíchej, 
     proklouzni k nám za branku, 
     na mé okno zaťukej. 
 
     Nechoď Váňo v širý svět, 
     přijď si k nám posedět, 
     jablíčko ti dáme, 
     pak ti zazpíváme. 
 
   D     D         G     D  
3. Ustupte, jen ustupte, 
   G        D         A7   D  
    nebuď prašná cestičko. 
                  D         F7    Hm   
    Dobrý junák teď tebou jde, 
   G          D           A7   D     
    chce poznat svět maličko.      
       
            Hm          Fm   
    Ref.: Před naší, za naší, 
            G               Ddim  D    
             cesta má ať nepráší, hej 
               G D GD A7 
             (  pískání )... 
 
    Když se dívám na sebe, 
    tak se musím pochválit, 
    nevypadám věru zle, 
    zkrátka chlape, jak má být.  + Ref.: 
 
    Cestičkou půjdu stále vpřed, 
    nevěstu si vyhledám. 
    Ta musí být jak jarní květ, 
     jinak budu radši sám.           + Ref.:  
 
   C7F        C7     F   
4. Vyrostla štíhlá jedlička 
                   Bb     F  
     tam mezi modříny, 
        Bb              F   
     /: zelená byla celičká, 
                     C7   F 
         od jara do zimy. :/ 
 
     Na podzim vítr zazpíval, 
     spi jedličko jen spi. 
     /: Mrazík ji sněhem přikrýval 
        pozor, jen nezmrzni. :/       
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 MŮJ KLID 
( Olympic ) 

 
           C             F        G    Em                                 F   
1.Můj klid je jen zdánlivej, přitom v sobě dál si burácím. 
           C                 F       G   Em                              F 
   Můj klid rub  má bouřlivej, proč to chápu já a tuláci. 
   Dm           C                F                   G 
   K televizi líhám zády na svým kanapi 
    Dm             C                F    G 
    a program plnej dramat mám. 
    Dm              C              F                         G   
    Ty neznáš moje spády, jsou jen pro chlapy, 
    F                              G  
    aspoň takhle já ti utíkám. 
 
2.Můj klid není průstřelnej, koho doma máš, ty netušíš. 
   Svůj klid nosím záměrně, můj klid zátky dá mi do uší. 
Ty si na svý věci všední kolem dokola 
   Sám si v sobě slézám horskej štít. 
   Pro tebe jsem nabíledni nula minulá, 
   tak mi můj klid přej a nech mě snít. 
 
3.Můj klid je jen zdánlivej, přitom v sobě dál si burácím. 
   Můj klid, rub má bouřlivej, proč to chápu já a tuláci. 
  Můj klid je jen zdánlivej, můj klid rub má bouřlivej. 
 
MŮRA  
( Brontosauři ) 
 

    G                                             C 
1. Ve světlech nočních vlaků tu a tam, 
                                     G 
     mihne se můra nebo brouk, 
                                       C 
     a na poslení tuláky si výr, 
                                  G 
     na kraji lesa tajně houk. 
          D  
Ref.: Ve stříbrný řece ohně hasnou, 
                                G  
         jen měsíc v ní zbyl, 
         D 
         tak spát, ať ráno,až přijde den,      
                                       G 
         můžem jít o trochu dýl. 
2. Vždyť po ránu jsou cesty nejhezčí, 
     tichý, jak když padá sníh, 
     ty krok za krokem poznáváš den, 
     štěstí a smůlu na dlaních. + Ref.: 
Ve světlech nočních vlaků..... 
 
MY BONNIE 
 ( W. Matuška - česky )  
 
         D             G          D   
1. My bonnie is over the ocean, 
         D                          A7 
    my bonnie is over the sea. 
        D             G          D   
   My bonnie is over the ocean, 
       A7                                  D 
   oh, bring back my bonnie to me. 
          D                 G 
Ref.:/: Bring back, bring back, 
           A7                             D      
      oh, bring back my bonnie to me :/ 

 
 MYŠ 
 ( Karel Plíhal ) 
 
        F7maj Hm7            Cm7 D9              Gm7  
Ref.: Vrátná z dívčích kolejí     v klidu dole jí  
                    Hm7              Gm7 
         a čte si starej Mladej svět. 
      C7 F7majHm7        Cm7D9           Gm7       
         A právě o pár pater výš sedí velká myš 
                      C7                    F7maj 
         U dveří dvě stě dvacet pět. 
 
   C                              Bb7maj       C 
1.Jistá Věra Nováková šla se právě koupat, 
                                          Bbmaj           C 
  večer chce jít do vinárny slaný mandle chřoupat, 
                                      Bb7maj  C 
  u kasáren vyzvedne si desátníka Oldu, 
                                     Bb7maj     C     C7 
  protože je patnáctýho a tudíž den žoldu.  +R 
 
2.Konečně se dostávám ke vztahu Věry k myším, 
   Věra leze z koupelny, už ji křičet slyším. 
   Olda bude marně čekat na hysterku Věrku,   Zamčela se 
s kámoškou na dvěstědvacetčtverku. 
 
Ref.: Vrátná… 
 
 MŽÍ 
 
  D                E          G               D  
1.Mží ti do vlasů, když úsvit stříbří pláž 
   D                  E    G           A A7D 
   Mží ti do vlasů a prázdná zůstáváš. 
 
              G             A                 D  D7  
Ref.: Jak rád bych na tu krůpěj sáh, 
        G          A               F A7        
        jež se ti třpytí na řasách. 
       D                  E    G            A         D   
       Mží ti do vlasů a můj vlak hvízdá v tmách. 
 
   A7           D     HmA7               D    
2.Na spěch mám, ač neodcházím rád, 
   A7        D     Hm A7              D  
   když tě déšť, ten věčný kamarád, 
   D       Hm        G              Hm   
   do vlasů, do vlasů za mne líbá, 
              G                  F 
   musím já ti sbohem dát. 
 
Ref.: A já ty vlasy havraní,  
         před chvilkou bral jsem do dlaní, 
         mží ti do vlasů a vchází svítání. 
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NA DVOREČKU 
( Karel Plíhal ) 
 
D                Em                D  A7 D 
Mezi domy na špinavým dvorečku, 
D                   Em           D  A7D 
Sedím a mám čtyřicítku horečku, 
A              E                  A     E  A 
Malý děti plivou na mě z pavlačí, 
D              Em             DA7D 
Nevím ani kdo mi oči zatlačí. 
G                 A                D    A D 
Tahle píseň není zrovna z veselých, 
G                D                    A  E  A 
Naštěstí jde kámoš, v ruce nese líh, 
D                Em         D     G D 
Napijem se a zajdem k Andule, 
D                Em              D A7D 
Teplota zas bude pěkně na nule. 
 
 
NA KAMENI KÁMEN    
 ( Brontosauři ) 
 
            C 
1. Jako suchej starej strom, 
           F 
    jako všeničící hrom, 
                    C 
    jak v poli tráva. 
 
    Připadá mi ten náš svět, 
             F             Am 
    plnej řečí a čím víc, 
          G      C 
    tím líp se mám. 
  
                    F  
Ref.: Budem o něco se rvát, 
                 Am          G  
         až tu nezůstane stát, 
                           C 
          na kameni  kámen. 
                       F 
          A jestli není žádnej bůh, 
                     Am  
          tak nás vezme země vzduch, 
          G           C  
          a potom ámen. 
 
2. A to všechno proto jen, 
    že pár pánů chce mít den, 
    bohatších  králů. 
    Přes všechna slova, co z nich jdou, 
    hrabou pro kuličku svou, 
    jen pro tu svou. + Ref.: 
 
3. Možná jen se mi to zdá, 
    a po těžký noci přijde, 
    přijde hezký ráno. 
    Jaký bude nevím sám, 
    taky jsem si zvyk na všechno  
    kolem nás.  + Ref.: 

NA KOLENA 
 ( Ivan Hlas ) 
 
                C                       Am  
1. Táhněte do háje všichni pryč. 
                          C                        Am   
    Chtěl jsem jít do ráje a nemám klíč. 
                 C                   Am  
    Jak si tu můžete takhle žrát, 
                      F                         G   
    ztratil jsem holku, co ji mám rád. 
 
2. Napravo nalevo nebudu mít klid. 
    Dala mi najevo, že mě nechce mít. 
    Zbitej a špinavej tancuju sám. 
    Váš pohled káravej už dávno znám. 
 
                            F           
Ref.: /: Pořád jen na kolena na kolena 
                                           C 
            na kolena na kolena jé jé jé :/ 
                           F  
            Pořád jen na kolena na kolena 
                                           C  
            na kolena na kolena je to tak 
            Am    F                         G    
            a vaše saka vám posere pták. 
 
3. Cigáro do koutku si klidně dám. 
     Tuhle tu pochoutku vychutnám sám: 
     Kašlu vám na bonton  
                     - vejmysly chytrejch hlav 
  sere mě Tichej Don a ten váš tupej dav 
 
2 x Ref.: Pořád jen... 
          ... a tenhle barák vám posere pták. 
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NA KONEČNÉ TRAMVAJE 
( Karel Plíhal ) 

 
   F                                  Fdim           
1.Toulám se na konečný tramvaje,  
  Cm6                                  Bb7maj 
   kde jsi mě před půl rokem nechala. 
  D7        C7             Dm 
   Říká se:Kdo uteče, vyhraje,  
    G7                          Db7               C7 
    A ty jsi zatím navíc někam nutně spěchala, 
    F                                   Fdim 
    Nicméně doufám, že tu vystoupíš, 
    Cm6                            Bb7maj 
    Věřím, že tento zázrak stane se, 
     D7          C7        Dm   
     Jen co se nalíčíš a nakoupíš. 
     G7                                 A7 
     Jedna z těch tramvají tě ještě dneska donese. 
 
        Dm                  Bb  
Ref.: Můra světlem zmámená,  
         A7                   Dm      Ddim 
         bloudí slepým jízdním řádem, 
         Edim        Dm       Gm      F                 A7   
         noční nebe volným pádem rozmačkalo den, 
        Dm              Bb 
         bezbranná a bezcenná  
         A7                   Dm Ddim  
         zmoklá myš je tato chvíle, 
         Edim           Dm  Gm F            A7  C7 
         co mi vlezla do košilea nemůže ven. 
 
2.A tak tu s automatem na lístky 
   hledíme mlčky na ty koleje, 
   možná má také svoje bolístky, 
   anebo kdoví jestli se mi v duchu nesměje. 
 
   A vítr honí lístky po zemi, 
   Tisíce procvakanejch mrzáčků. 
    A tlustej tramvaják si dlaněmi, 
    Zahřívá mlíko, který hltá přímo ze sáčku. 
 
Ref.: Můra světlem… 

NA PTÁKY JSME KRTKÝ 
( J. Ledecký ) 
 
Ref. 1: Na ptáky jsme krátký, 
            na ptáky jsme malý páky, 
            je to tak, 
            to mi si dáme na zobák. 
 
    A  
1. V patnácti s prvním cigárem, 
     H 
     říkal jsem si, 
 
                       - aspoň trochu zestárnem,  
                    D 
     z plnejch plic,   
                                        A  
     a pak už z toho nebylo nic. 
 
2. Tak jsem to zkusil s novou motorkou 
    s Yesterday a Žlutou ponorkou. 
    Řekla dík, 
    a pak si mávla na taxík.   
 
          Fm                   D                 A    
R. 2 : Kdekdo by chtěl lítat ke hvězdám, 
          Fm            D               E  
          každej na to musí přijít sám, 
                D           G          E   
          jen sám, jen sám, jen sám. 
 
             A                    E  
 Ref. 1: Na ptáky jsme krátký, 

             Fm              D 
             na ptáky jsme malý páky, 
             A 
             je to tak, 
                E                          A 
             to my si dáme na zobák. 
 
3. První metr piv k tomu velkej rum, 
    druhej den věděl celej dům, 
    co jsem pil 
    a že jsem se s tím nemazlil. 
 
4. Povídám půjdem do parku, 
    na letním nebi ukážu ti Polárku, 
    řekla dík, 
    ale snad abych ji radši svlík. 
 
R 2,  R 1 ( 2x ),  R 2                

 A                   Fm  
U u u u u jé e, u u u u u jé e, 
G                  E /G  
u u u u u jé e, u u u u u jé e.    
 
R 1: Na ptáky jsme ... ( 3x )

148 N 



OSTATNÍ  PÍSNIČKY 

 

 
149 / 287 

NA PŮDĚ 
( Karel Plíhal ) 

 
   G6 
1.Za svitu rezavý baterky  
 
   cumláme stoletý hašlerky 
   C           Em7     Am7        G 
   Na půdě baráku, kde bydlí teta  
   C             Em7              Am7   D 
   a listujem v zažloutlým atlase světa. 
 
2.Šimráš mě copama na bradě, 
   když hledáš Ohio v Kanadě. 
   Tropické slunce se zlověstně tlemí,  
   Když táhneš mě za ruce Ohňovou zemí. 
 
        G                                   C                  G 
Ref.: Zatímco tvé oči bloudí v cizokrajný dálce, 
        C                    G              C               D 
        Nemám vůbec odvahu ti rozechvěle sdělit, 
               C                G               C                C 
     Že nejhezčí místo na mapě je otisk tvého palce 
        C                Em7               Am7     D  
        Od tetiných fantastických jitrnic a jelit. 
 
3.Nejspíš bys praštila atlasem 
   a nazvala mě přízemním mamlasem. 
   Jenže ta voňavá palcová země 
   Tu nikde nenajdeš, ta je jen ve mně, 
   Tu nikdy nenajdeš, ta je jen ve mně, 
   Tu nikdy nenajdeš…. 
 
NA SVATÝM KOPEČKU 
( Karel Plíhal ) 

 
   A  
1.Na svatým kopečku u kostela, 
         D             D6        E 
   bim bam, bim bam, jó u kostela, 
  A         
   bouřlivá doba mě zapomněla, 
         D             E             A 
   bim bam, bim bam, bim bam. 
 
2.Občas ji zahlídnu někde vpředu, 
   bim bam, bim bam, jó někde vpředu, 
   Tak rychle běžet už nedovedu, 
   Bim bam, bim bam, bim bam.  
 
         D              A7majD      A7maj 
Ref.: Nohy mám zalitý do olova, 
         D             A7maj  D           E4susE 
         Sbírám tu odvahu začít znova. 
3.Jenže lásku a zdraví jsem dávno propil, bim.. 
   co bych měl chápat jsem nepochopil, bim..   
 
Ref.: Jen jedno vím, že když ráno vstanem, 
         Cítím se vším, jen ne Moravanem. 
4.Na Svatým kopečku u kostela, bim.. 
   bouřlivá doba mě zapomněla, bim.. 
 
Ref.: Možná ji doženu, možná ztratím, 
         Ale zatím mám dluhy, co těžko splatím. 
5.Zatím mám dluhy, co nezaplatím, 
   bim bam, bim bam, bim bam. 

NA VÁNOCE RÁNO  
( Zelenáči ) 
 
  E                G7 A                         Am  
1.Na vánoce ráno, Štědrej den tehdy byl 
  E               Cm         F7               H7     
  já se v cele temný, jak smutek probudil 
  E              G7 A                      Am 
  Na vánoce ráno, bejvalo rok co rok. 
  E                 Cm    
  Já chodil do Jacksonu, 

                                   F7              H7    
                            - pít brandy svý a grog 
   
       E              G7   A            Am    
Ref.:Holka ach holka, dobře to víš, 
                E                   Cm   
        proč já byl tenkrát u brandy 
          F7            H7 
        a teď je u mě mříž. 
 
2 x melodie sloky 
2.Na vánoce ráno já zas do Jacksonu šel 
   šerif Brandt tam holku mou  na svejch kolenou měl , 
    na vánoce ráno, když ztichnul jek a křik 
    na zemi ležel šerif Brandt o kus dál pomocník. 
2 x Ref.: Holka ach...    .. a teď je u mě mříž. 
 
NAD SÁZAVOU 
( Nedvědi ) 
 
   Em 
1.Do noci před tunelem zahoukal, 
                                                                          Am 
   poslední vlak, co veze opožděný nádražáky domů spát. 
   H7 
   Zhasni tu písničku a napít mi dej, 
                        Em              Em/D        C      C/H     
   Před spaním chci si ještě přečíst pár hvězd, 
        Am   
   Ta řeka jak pohádka, 
        H7                                Em 
   Co vyprávěli naši v chatě, kde byl les. 
 
2.Mravenčí skála plná našich jmen 
   a pražce plný hřebů,  
   z kterejch jsi si letopočet přečíst moh. 
   Vidukt, kam ses chodil učit bát, 
   Jak strašně duní, když projíždí vlak. 
   A táta s mámou, co foukali nám rány, 
   Když chodili jsme domů spát.     
               E7     Am      D7    G      
Ref.:Nad Sázavou, nad Sázavou, 
                   Em            
        Občas vzpomene si člověk asi 
        Am 
        Na ty časy krásný, 
                H7                                     Em 
        Kdy zpívali jsme Brontosaury, Spirituál.     
 
3.Do noci před tunelem zahoukal, 
   poslední vlak, co veze opožděný nádražáky domů spát. 
   U trati ostružiny vykvetly zas. 
   V Sázavě zase prej je hromada ryb 
   A dokonce prý indiánský teepee 
   Se tu objevilo – zase bude líp.    + Ref.: 
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NADĚJÍ   
( Poutníci ) 
 

              Gmi                 C  B  
1. Když spí dva odsouzení, 
    Gmi                        C 
    v lukách u hořících klád. 
          Gmi                     C    B  
    Ten dým a ta tráva se změní, 
             F Am Gm i    F Am Gmi  
    než se nadějí, než se nadějí, 
             F Ami Gmi     
    než se nadějí. 
 
2. Když dva se nepodřeknou,  
    v noci u mlčících vrat. 
    Ta tma a to ticho je svléknou, 
    než se nadějí..... 
 
3. Můj most - já vím už kde je, 
    padá a před ním je drát. 
    A drát, když skočím se chvěje, 
    něžnou nadějí... 
 
 
 
NÁDRAŽÍ  
( Burian, Nádvorník ) 
 
    C                     G            Am   
1. Šedý dům dává stín zápraží, 
           C           G              Am  
    tady čas zapomněl nádraží. 
           C        Em       Am        C   
    Koleje rezavý letní žár roztaví, 
           C           G              Am  
    tady čas zapomněl nádraží. 
 
2. Poslední stanice dál už nic, 
    na perón vstupuje mráz a hic. 
  Výpravčí vzpomíná, jak přijela drezína  
   na perón vstupuje mráz a hic. 
 
 3. Návěstí dávno už nevěstí, 
     nejsou tu zpoždění, neštěstí. 
     Nosič usnul za stolem, 
                          - pražce voní karbolem,   
     nejsou tu zpoždění, neštěstí.       
  
4. Čekárna nikoho nečeká, 
    nikdo sem nepřijel z daleka. 
  Kdo by sem taky jel, tady vítr trávu sel 
  nikdo sem nepřijel zdaleka. 

NÁHROBNÍ KÁMEN 
 ( P. Novák ) 
 
   D                  Hm 
1. Když půjdeš po cestě, 
   D            E   
    kde růže vadnou, 
                     D         G        D 
    kde rostou stromy, bez listí. 
    D               Hm 
    Tak dojdeš na místo, 
    D               E 
    kde tvý slzy spadnou, 
   D           G                    D        
    na hrob, co nikdo nečistí. 
 
2. Jen starej rozbitej, 
    náhrobní kámen, 
    řekne ti, kdo nemoh už dál. 
    Tak sepni ruce svý, 
    a zašeptej ámen, 
    ať jsi tulák nebo král. 
 
 
Rec.: Dřív děvče chodilo s kyticí růží, 
         rozdávat lidem štěstí a svůj smích. 
       Oči jí maloval sám Bůh černou tuží,     
       pod jejím krokem hned tál sníh. 
 
3. Všem lidem dávala, 
     náručí plnou, 
    sázela kytky podél cest. 
    Jednou však zmizela 
    a jako když utne, 
    přestaly růže náhle kvést. 
 
4. Pak jsem ji uviděl, 
    ubohou vílu, 
    na zvadlých květech věčně snít. 
    Všem lidem rozdala, 
    svou lásku a sílu, 
    že sama dál nemohla už žít. 
 
5. Tak jsem jí postavil, 
    náhrobní kámen, 
    a čerstvé růže jsem tam dal. 
    Pak jsem se pomodlil  
    a zašeptal ámen 
    a svoji píseň jsem jí hrál. 
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NÁMĚŠŤ 
   ( Jaroslav Hutka ) 
 
      C             Am        F                G 
1/:Krásný je vzduch, krásnější je moře:/ 
    C                 C7      F                G 
 /: Co je nejkrásnější, co je nejkrásnější, 
    C      G7   C 
     usměvavé tváře :/ 
 
2.Pevný je stůl, pevnější je hora. 
   Co je nejpevnější, co je nejpevnější, 
   usměvavé tváře. 
 
3.Pustá je poušť a ty modré dálky. 
   Co je nejpustější, co je nejpustější, 
   žít život bez lásky. 
 
4.Mocná je zbraň, mocnější je právo. 
   Co je nejmocnější, co je nejmocnější, 
   pravdomluvné slovo.  
 
5.Velká je zem, šplouchá na ní voda. 
 Co je však největší, co je však největší, 
   ta lidská svoboda. 
 
NÁMOŘNICKÁ 
( Karel Plíhal ) 
 
   D                           G     
1.Maličký námořník v krabičce od mýdla, 
   D            A7          D 
    vydal se napříč vanou. 
                                  G 
    Bez mapy, buzoly, vesel a kormidla 
    D          A7             D 
    Pluje za krásnou Janou. 
     Fm7         Hm7      Fm7        Hm7 
     Za modrým obzorem dva mysy naděje 
     E                       A7 
     Lákají odvážné kluky, 
     D                             G 
     Snad právě na něho štěstí se usměje, 
     D             A7          D 
     Cíl má už na dosah ruky. 
 
2.Maličký námořník v krabičce od mýdla, 
   zpocený tričko si svlíká. 
   Moře je neklidný, Jana je nastydlá, 
   Kašle a loďkou to smýka. 
 
   Za modrým obzorem dva mysy naděje, 
   Lákají odvážné kluky. 
   Snad právě na něho štěstí se usměje, 
   Cíl má už na dosah ruky. 
 
3.Maličký námořník s vlnami zápasí 
   polyká mýdlovou pěnu. 
   Loďka se potápí, v takovémto počasí, 
   Je těžké dobývat ženu. 
 
   Za modrým obzorem dva mysy naděje, 
   Čekají na další kluky. 
   Maličký námořník i študák z koleje, 
   Mají cíl na dosah ruky.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NÁPIS KŘÍDOU 
( Rangers ) 
 
   A7        D                    G        
1.Křídou píšu po zdech nápis,  
           Em                   A  
   bože lásku, bože mi dej. 
               D                
   Marně hledám v knihách zápis,  
               G                      A 
   proč je osud na mě tak zlej, 
               D                
   Marně škodím, marně hledám,  
              A                      D  
   marně volám každým dnem, 
                                          EmA7      D  
   dobře vím, že z růží trní mi zbývá jen. 
 
2.Dlouhá léta všechny krásky, 
   ke všem čertům jsem posílal. 
   A teď zahodil jsem masky,  
   Však krásky mají jet dál. 
   Marně chodím, marně volám, 
   Všem jen pro smích jsem se stal. 
   Marně vzpomínám na dny, 
   Kdy jsem se smál. 
 
         Em   D                       
Ref.: Je to moje dlouhá cesta, 
                 F    Em     D     
         Jejíž kříž musím nést, 
         Em    D    Fm            Em    A7     
         Růže samoty mi na ni bude kvést. 
 
3.=1. 
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NAPSAL JSEM JMÉNO SVÝ NA ZDI   
( Poutníci ) 
 

    C                  G             C 
1. Napsal jsem jméno svý na zdi, 
    F                                C 
    na všechny zdi, který znám. 
    G                  F              C   
    Napsal jsem jméno svý na zdi, 
    F             C       G 
    ráno než otevřu krám. 
 
    C             G              C   
    Před léty ve stejnou chvíli, 
    F                               C 
    v pravici držel jsem nůž. 
        G              F              C  
    A všichni ti, co po něm zbyli, 
                      G          C 
    s nadšením hráli mi tuš. 
 
2. V okolí týhletý války, 
     tenkrát už stávala zeď, 
     i popsaný popravčí špalky, 
     stály tam, co stojí teď. 
 
     Slyším zas slavíčí hlasy, 
     a na tvářích rozlitej hněv. 
     Jak barvičky tý jejich krásy,  
     která nám tak pije krev. 
 
Hmm..: F #mi, C#mi, F#mi, A, E, A, 
             Dmi, F#mi, C#mi, F#mi, C 
 
     F                             C             G 
R.: Přiklušou zdáli tím večerním tichem, 
      F                         C         G  
      k zemi se svalí a dusí se smíchem. 
      F                         C          G 
      Líce si hladí než spálí je plamen, 
       F                           C            G 
    a setřesou mládí jak zlou tíhu s ramen 
 
3. Z půlnoci rána jak kyjem, 
    a najednou, kdo by to řek. 
    Jsme chytří a trochu moc pijem, 
    a bijem svý děti ten vztek. 
 
    Napsal jsem jméno svý na zdi, 
    a čekám až setře je čas. 
    Stejně jak každýho z vás, 
    stejně jak každýho z vás. 

NÁRODY, MĚJTE SE RÁDY 
(Svěrák, Uhlíř) 
 
  CC7        F                 C      
1. Zašel blbec do Lověny, 

G           C 
koupil kule olověný, 
C7      F             C 
ale nešel na kance 
G             C 
vzal na mušku bratrance. 
 
Vám se to zdá podezřelý, 
do vlastního,že si střelí. 
Kdyby pálil do cizích, 
to by nebyl žádný hřích. 

 
Ref.: 
C7         F                                C     
La,la,la,lá               la,  la,  la,  lá 

Jenomže, jak račte znáti, 
všichni jsme z jediné máti. 

             G                                C      
La,la,la,lá               la,  la,  la,  lá   

Byla to pramáti Eva, 
ta se na nás asi pěkně hněvá. 

C7         F                                 C    
La,la,la,lá               la,  la,  la,  lá      

Národy, mějte se rády, 
rozeberte barikády. 

             G                                C     
La,la,la,lá               la,  la,  la,  lá      

Vydlážděte k sobě chodník, 
svět je náš rodinný podnik. 

 
2. Teta věří v Mohameda, 

od slunce je celá hnědá. 
Strýc je bledý natolik, 
že musí být katolík. 
Jeden bratr žije v poušti 
a druhej mu žilou pouští. 
Aby nebyla nuda, 
barví písek do ruda. 

 
Ref.:           … 
 
3.Švagr píše ze Žiliny, 

ať si všimnem, že je jiný 
nežli snacha z Přerova, 
třebaže je férová. 
Snacha se ptá telegrafem, 
o čem to včíl pořád blafem. 
Na lásko aj na práci 
najlepší só Hanáci. 

 
Ref.:           … 
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NAROZENINOVÁ   
(J. Uhlíř, Z. Svěrák) 
 

    C 
1. Franta má narozeniny, 
    F 
    my máme přání jediný,  
    G                   C        F 
     štěstí, zdraví, štěstí, zdraví,  
     C        G       C 
     hlavně to zdraví.    

2. Dobré je. že jsi na světě,  
     koukni, jak rádi máme tě,  
    štěstí, zdraví, štěstí, zdraví,  
     hlavně to zdraví.   

    G                    C 
R: Zvedněte číše do velké výše,  
     G               C 
     je tady vína jak pro celý pluk, 
                 G 
     a proto ťukneme jednou, 
     C 
     ťukneme dvakrát,  
     G                      C        G  C 
     ťukneme třikrát, víc už ani ťuk. 
    
3. Lokni si jako krokodýl,  budeš tu snámi o to dýl,  
    štěstí, zdraví, ... 
4. Když už se člověk narodí,  dej Bůh, ať málo marodí,  
    štěstí, zdraví, ...      R: Zvedněte číše ... 
5. Franta má  narozeniny, my máme přání jediný, 
    štěstí, zdraví, štěstí, zdraví, 
 /: hlavně zdraví, hlavně to zdraví :/  
 
NÁRUŽIVÁ 
( Žlutý pes ) 

 
   D                                     G 
1.Nečekala na nic a nebyla hloupá  
     A                                            D 
   a já jsem jí výjimečně do voka pad. 
   D                                               G 
   Najednou koukám, jak se život houpá  
   A                                     D 
   a nikdo neví, co se může stát. 
   A                                              D 
   Pojedeme spolu někam na procházku, 
    A                                                 D 
    probereme život hezky ze všech stran. 
   A                                       D  
   Já budu hvězda jako na obrázku  
   A                                 G      A   
   a vona se mnou pěkně zamává. 
                    D        A    G                            D   
Ref.:Je totiž náruživá a nekouká, co kolem lítá. 
                       A   G                                               A 
        Život užívá, tak jak to umí a jak se jí to líbí. 
 
2.Vo jiný věci už nemám zájem, 
    musím ji vidět ještě dnes. 
    Vona bude moje cesta rájem  
    a já budu její žlutej pes. 
    Není to žádná laciná holka  
    a kdyby chtěla nudit ani neví,  
    jak já bych ji pořád jenom líbal. 
    Vona to vidí taky tak.   + 2x Ref.: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NÁŘEK   
 ( Klíč ) 
 

    C #7                F # mi 
1. Nemám myslet na chlapy, 
    E                    A 
    nemám žebrat o lásku, 
    Hmi              F #mi 
    věčně snášet útrapy, 
    C #7           F #mi 
    co z života mám. 
 
2. Nemám pít a nemám klít, 
    nemám vlastní děti bít, 
    nemám nic a nemám klid, 
    tak co teda mám. 
 
3. Nemám šlapat průchody, 
    nemám zdrhat z hospody, 
    nepřekážet pod schody, 
    prej se ztratit mám. 
 
4. Ani chlapy, ani chlast, 
    ani žebrat, ani krást, 
    ani Boha, ani vlast, 
    tak co teda mám. 
 
5. Naj na naj...-pouze melodie 
 
6. = 4. , 7. = 5.                                                                                                                             
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NASHVILLE  
 

               G                D     
1. Roztál sníh, přešel mráz, 
               G                 C 
    stromy kvést začaly zas, 
                G                       D  
    a voněl svět, já bych šel tam, 
                                 G  D7 
   kde jsem jako kluk žil. 
          G                           D   
   Smutnej den já dneska mám, 
           G                      C  
   Je to rok, co nesmím tam, 
                  G                     D     
   Na hlavu mou vypsanou maj 
                                    G  
   Odměnu tam v Nashville. 
 
                     D          
Ref.: Nápad mám já bláznivej, 
                    C              G    
        Zpátky jít a bejt živej. 
 
        Vysvětlovat všem,  
                                               D 
        že jsem tenkrát nevinnej byl. 
  
       Toulavý svý boty mám,  
                C               G   
       Celý státy dobře znám, 
 
       Ale neznám město  
        D                   G      D7       
        krásnější než Nashville. 
 
2. Všechny znaj mé nádraží, 
    touha těžká, jak závaží, 
    mě táhne zpět do města, 
    kde jsem prej lupičem byl. 
    Z šatů zbyl mi jenom cár, 
    Poslední nití látám, 
    Džíny modrý jako nebe tam u nás v Nashville.     + R 
 
3. Táta můj mě psaní psal, 
    Johny bůh si mámu vzal 
    A pláč a déšť skropil mou dlaň 
    A já tak smutnej byl. 
    Proč je jen život tolik zlej, 
    Radši bych já pouta měl. 
    Jen kdyby směl spatřit svůj dům, 
    Tam u nás v Nashville.  + Ref.: 

NÁUŠNICE Z TŘEŠNÍ   
(Svěrák, Uhlíř) 
 
    C            Am     G               C      
1. Teplo je, léto je češu třešně vestoje, 
     F                G        C 
     moje srdce něco tuší. 
      C          A              G      
     Jakub je na stromě,mám dojem, 
          C           F                G       C  
     že je do mě zamilován až po uši. 
 
          C           Dm            
Ref.: Hodil mi náušnice z třešní, 
              Em 
         třešňové náušnice. 
          F 
         Náušnice z třešní,  
         G 
         nejhezčí v republice. 
          Dm                                                                                                                             
          Náušnice z třešní  
                  Em 
          jsou dárek od Jakuba. 
           F                                         G 
          Náušnice z třešní - pusu nedal  
            
          je to Kuba.  
 
2.  Teplo je, léto je, češu třešně vestoje,  
     /: překrásný je ten den dnešní,  
        já mám náušnice z třešní :/ 
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NAVAŘILA 
 ( Vl. Redl ) 
 

        G 
1. Navařila škvařenky,  

               A7      D  
        pro ogary z Jasénky. 
        G  
        Navařila škvařenky, 
                        A7      D  
        pro ogary z Jasénky. 
           
         G  
Ref.: Ej, Bože, Bože,  
                             C                D7 G 
        jak je nám tu při vínečku dobře. 
        G  
        Ej, Bože, Bože, 
                             C                D7 G  
       jak je nám tu při vínečku dobře. 
 
2. /: Navařila slivovice, 
            pro ogary z Jasenice. :/  + Ref.: 
          
3.  /:Navařila zemjáků, 
           pro ogary z Horňáků. :/   + R   
 
4. /: Navařila slivovice,  
            pro ogary z Vizovice :/  + R 
 
5. /: Navařila psí hlavy, 

   pro ogary z Jihlavy :/   + R 
 

6. /: Navařila trs trávy, 
   pro ogary z Ostravy :/  + R 
  

7.  /: Navařila  otruby, 
             pro ogary z Poruby :/   + R 
 
8. /: Navařila hrst kmína, 

   pro ogary ze Zlína :/   + R 
 
9. /: Navařila lanýže, 

pro ogary z Paříže. :/    + R 
 
10.  /: Navařila burizóny, 
             pro ogary z Arizóny :/    + R 
11. /: Navařila sajrajtu, 
             pro ogary z Kuvajtu. :/    + R 

 
12.  /: Navařila čaj vanu, 
             pro ogary z Taiwanu. :/    + R 
13. /: Navařila kýbl hrachu, 
             pro ogary z Karabachu. :/   +R  

 
14.  /: Navařila dřeva z topola, 
             pro ogary z Sevastopola. :/ +R 
15. /: Navařila kladivo sto kusů,  
        pro ogary, co z Vladivostoku sú :/                  

                                                    +R 
  
16.  /: Navařila roupy, hlísty 
             pro ogary komunisty :/   + R 
17. /: Navařila jogurtu nad kahanem 

pro ogary z Frankfurtu nad Mohanem. :/   + R 

NÁVRAT   
( Poutníci ) 
 

     C           G        F         C  
1. Čistím si frak a sbírám síly, 
     Ami     Emi    F       C 
     v klínu bílých palečnic. 
                    G          F     C 
     Hladí mi tvář, co ponížily, 
   Dmi C        G 
     ale dál už nic. 
  
         C            G          F        C 
Ref.: Řekli mi vrať se, léto je krátký, 
            F G    Ami     F G    C   
         a obraz tvůj má zlatej rám. 
                       G          F              C 
        Řekli mi vrať se, no tak jdu zpátky, 
        Dmi     C       G  F   C     
        otcové matky mířím k vám. 
 
2. Od pravdy kus a blízko k válce, 
    za starej dobrej lepší svět, 
    na tisíc let a na tři palce, 
    měl bych závidět. + Ref.: 
3. Předobrá dámo, jen pusť mou hlavu, 
    neumí nic než vykouzlit, 
    obětuj bohům cti i právu, 
    já už musím jít.  
 
Ref.: Řekli mi....        ..mířím k vám. 
         Dmi       C         G F  
         Psové a kočky, mířím k vám. 
 
NÁVRAT II 
 
   A                 D       A 
1.Už se k tobě hej navracím, 
                      D           C E 
    obvazy mi dej, krvácím. 
    Hm             E                     Fm 
    Ze sedla mi pomoz, v břiše díru mám, 
    D                    E                A 
    Mimo to mám žízeň jako trám. 

2.Bitva byla zlá, to mi věř. 
   Byli jsme jen dva na tu zvěř. 
   Střelivo nám došlo, potom Frankie pad, 
   Zatracenej měsíc listopad. 

 
        A                D                          A 
Ref.:Tak jsem ji dostal, přišel můj čas, 
                             E7     A  
        Votři si slzy, nezoufej. 
                              D                                 A 
        Šest jsem jich s sebou vzal, odnes je ďas, 
                          G                        E7 
        Vodcházím v botách, je to O.K. 
 
3.Za těch minut pár, co teď mám, 
   počkám na černej telegram, 
   sklenku whisky vypít, teď už zbejvá jen, 
   pohřební blues ukončí můj den. 
4.Už nebudu zlej, ty to víš, 
   ruku mi podej a pojď blíž. 
   Ubejvá mi sil, v břiše díru mám, 
   Odcházím na poslední flám. 
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NEBE NAD HLAVOU 
( Olympic ) 

 
   G                        C          G  
1.Vysokým nebem nad hlavou,  
                           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. 
 
                             G    
Ref.: Nebe nad hlavou, dýchám z plných plic, 
 
         nebe nad hlavou, kráčím slunci vstříct, 
  
         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.   + Ref.: 
 
NEBEZPEČNÁ POSTAVA 
( Olympic ) 
 
   A                                                                   D 
1.Jedna věc je mi záhadou a stále vrtá hlavou mou, 
                                            E                               A  
   proč krásné dívky hloupé jsou aú, ty seš vyjímkou. 
 
2.Proč chytrost kráse cizí je a prázdnou hlavu zakryje, 
 pár strašně pěkných nohou tvých, aú, to já dávno vím, jé. 
  
        D 
Ref.:Já tohle všechno vím a z toho nesoudím, 
                                                       E7 
        co platné je, když rozum nevidím, 
        D  
        ta tvoje postava se mnou si zahrává, 
                                      E7  
        já hlupák zase naletím. 
 
3.Proč chytrost kráse cizí je a prázdnou hlavu zakryje, 
   pár strašně pěkných nohou tvých, aú, to já naletím. 

NEDÁVEJ, NEDÁVEJ 
( Bokomara ) 

 
   D            G          C            D 
1.Nedávej, nedávej na první sluníčko, 
                C    G                  D         GCDCGD 
   je příliš hubené – zahřeje maličko. 
 
2.Nedávej, nedávej na první zdání, 
   teprve po létu přichází zrání, zrání. 
 
3.Nedávej, nedávej, nechceš-li sklízet, 
   falešné sluníčko může hned zmizet. 
 
4.Nedávej, nedávej, dočkej si času, 
   jako se říkává: jak husa klasu. 
 
NEJŠŤASTNĚJŠÍ CHLAP 
( M.+W.Ryvola ) 

 
   Am                                                       Am7    
1.Shejbni hlavu kamaráde, tunel před námi, 
  Dm 
  veksly tlučou, píšťaly řvou, zvonce vyzvání. 
  E7 
  V boudě žádnej mašinfíra není žádnej srab. 
  AM              DM               E7                 AM   
  I v tom dešti sazí jsem ten nejšťastnější chlap, 
  F7     E7                                           Am  
  YES, ze všech chlapů nejšťastnější chlap. 
  
             Dm                    Am 
Ref.: To znám, to dobře znám, znám, znám, znám, 
         E7                                    Am 
         na kolejích nejsem nikdy sám, sám, sám. 
              Dm                  Am   
         To znám, to dobře znám, znám, znám, znám, 
         E7                                    Am  F7 Am 
         na kolejích nejsem nikdy sám. 
 
2.Když z komína od mašiny letí černej dým, 
   na tom světě jednu věc na tuty vím. 
   Na tom světě širokým věc jednu jistou mám, 
   na kolejích chudej Hobo, není nikdy sám, 
   YES, chudej Hobo není nikdy sám.   + R 
 
3.Pod zádama uhlí mám a deku děravou, 
   místo lampy večerní jen hvězdy nad hlavou. 
   Navečer jsem do saloonu zalez jako srab 
   i v tom dešti sazí jsem ten nejšťastnější chlap. + R 
 
4.Za zádama Frisko, semafor je zelenej, 
   vlak se žene do tmy jako bejček splašenej. 
   Nadujte se vobčánkové, Hobboes jedou k vám, 
   na kolejích Hobo přece není nikdy sám. 
   YES, chudej Hobo není nikdy sám. + R 
 
5.Viděl jsem ji u pankejtu vedle dráhy stát, 
   usmála se, zamávala, s vagónem jsem spad. 
   Helou holka klopí oči, udělá klap, 
   já v tom dešti sazí jsem ten nejšťastnější chlap. 
   YES, ze všech chlapů nejšťastnější chlap. + Ref.: 
 
6.=2.  + Ref.: To znám... 
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NENÍ NUTNO 
( Svěrák, Uhlíř ) 
 
   E                                                                    Fm  
1.Není nutno, není nutno, aby bylo přímo veselo, 
   H7                                                                    E H 
   hlavně nesmí býti smutno, natož aby se brečelo. 
   E                                                                             Fm 
   Chceš-li, trap se, že ti v kapse zlaté mince nechřestí, 
   H7                                                                  E 
   nemít žádné kamarády, tomu já říkám neštěstí. 
 

                  Cm       E                    Cm    E    
Ref.:Nemít prachy – nevadí, nemít srdce – vadí, 

                 Cm      E                   Cm    A     H H7 H  
        zažít krachy – nevadí, zažít nudu – jó to vadí. 
 
2./: Není nutno, není nutno, aby bylo příliš veselo, 
      hlavně nesmí býti smutno, natož aby se brečelo. :/ 
 
NEOPOUŠTĚJ 
( Svěrák, Uhlíř ) 
 
   G                                    D 
1.Neopouštěj staré známé pro nové,  
   C                          D                 G 
   zvláště když jsou momentálně v nouzi. 
                                          D  
   Možná mají paměť jako slonové,  
   C               D               G          
   každé ráno tesknota je vzbouzí. 
           
2.Neopouštěj staré věci pro nové,  
   i když barva šediví a prýská. 
   Byly kdysi lesklé, byly chromové, 
   a teď se jim na smetišti stýská. 
 
        Am                 D              G                Em       
Ref.:Dneska jsi tak úspěšný a nemáš strach, 
        Am                D            G   
        žádný hřebík netlačí tě v botě, 
        Em                            Hm 
        zítra budeš opuštěný starý brach, 
        C                D                G   
        zítra budeš úspěšný kůl v plotě. 
 
3.Neopouštěj staré známé pro nové, 
   nebuď na ně z čista jasna drzý, 
   možná mají paměť jako slonové, 
   možná je to nadosmrti mrzí. 

NEPLAČ MALÁ  
(Rangers) 
 
         F           
1. Neplač malá, neplač malá, 
    B 
    to ti nesluší, 
                                Gm      C7 
    už zítřejší ráno ti slzy usuší, 
    B             F     B       C7      F    
    uvěříš že brzy zmizí zklamání, 
                                        Gm    C7 
    připít se pak půjdem na další setkání. 
  
 2. Snad nevěříš co jiní o mně říkají, 
     to mohou dělat durzí co tebe neznají 
     Jak s rosou slzy zmizí,  
     pak bude každý sám, 
     až uvidím tě jednou,  
     tak snad ti zamávám.  
     
3. Neplač malá, neplač malá  
    a jdi přece spát, 
    už nebudu si nikdy s tvými vlasy hrát 
    Tady nám stopy končí, 
    tady se rozchází 
    a tu jen spadlý listí, který se rozhází. 
 
4. A když se zítra vzbudíš, 
    až bude svítání, 
    uvidíš, jak slunce mlhu rozhání, 
    Všechny stíny zmizí,   
    zas bude slunce hřát, 
    když mi řekneš čekej, já počkám rád. 
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NESMRTELNÁ TETA 
( pohádka ) 
 

A           D                   A      D    
1.Stmívá se nad královstvím, 

A           D            A        D 
závist je smutek a splín. 
A        D         A  D 
Závist potutelná 
A          D           A 
číhá, je nesmrtelná. 
D                       E 
Tam, kde láska vládne, 
            A               D 
závist je ztracená, 
                   E 
shání srdce prázdné, 
           Hm   E          A 
z lásky bývá zmatená. 
D     E    A       D E  A 
Bim bam zvon vyzvání 
D   E A  D  E  A 
blíží se svítání. 

 
2.Svítá.Rozum šel spát. 

Z lásky zblázním se rád. 
Svítá a já mám strach, 
že láska je jen v pohádkách. 
Tam, kde láska vládne, 
závist je ztracená, 
shání srdce prázdné, 
z lásky bývá zničená. 
Bim bam zvon vyzvání, 
láska nás ochrání. 

 
D                       E 

3.Tam, kde láska vládne, 
            A               D 
závist je ztracená, 
                   E 
shání srdce prázdné, 
           Hm   
z pravdy šílí 
 
D     E    A       D E  A 
Bim bam zvon vyzvání 
D   E A  D  E  A 
blíží se svítání. 
D   E   A   D    E   A 
ná-ná-ná-ná-ná-ná 
D   E   A   D    E   A 
láska nás ochrání. 

NEVADÍ 
( W.Daněk ) 

 
   A                          E 
1.Napůl jako hrom a napolovic vážně  
                  D                          A 
   čerstvou maturitou zmužnělý. 
                                    E 
   Chtěl jsi dobýt svět a svět se tvářil vlažně na tvý  
   D                         A           E  
   bubnování nesmělý m-m-m. 
 
   A                         E   
2.Hlavu plnou věd a nadějí svý mámy  
                  G            D         A  
   zkoušky přijímací, potom pád. 
    A                        E  
    Znalosti jsi měl, cos neměl byli známí, 
             D                       A  
    takže litujeme, za rok snad. 
 
         Hm       Hm7                        E          A 
Ref.: A tehdy poprvé jsi řekl nevadí, zase bude líp. 
 
3.Pomalu šel rok a zase stejná škola, 
   čekáš předvolání každej den. 
   Předvolání máš a na něm vlast tě volá, 
   takže za dva roky s úsměvem. 
 
4.Dva roky vzal čert a za nějakej týden 
   stojíš na radnici s holkou svou. 
   Bylo to s ní fajn tys věřil, že to vyjde, 
   kde tvý nebetyčný plány jsou. 
 
Ref.:A tehdy podruhé jsi řekl: nevadí, zase bude líp. 
 
5.Neměli jste byt a vlastně  ani prachy, 
   prej že ve dvou se to táhne líp. 
   Jenže už jste tři a máma s dvěma bráchy 
   starej dvoupokoják – špatnej vtip. 
 
6.Tak jste žili rok v tý supertěsnění klecí, 
   vzteky vysušený jako troud. 
   Potom jeden den si žena vzal věci, 
   další připomínky řešil soud. 
 
Ref.:A tehdy potřetí jsi řekl: nevadí, zase bude líp. 
 
7.Už jsi dlouho sám a věci, co se stanou 
   se tě nedotýkaj – byl jsi bit. 
   Všechno  už jsi vzdal  a postavil se stranou, 
   vzal sis dovolenou chceš mít klid. 
 
8.Osamělý dům u rychlíkové trati 
   oči za záclonou zapranou. 
   Vlaky jedou dál a málokdy se vrátí, 
   život nemá brzdu záchrannou. 
 
Ref.:Tak řekni sakra to svý: nevadí, zase bude líp. 
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NEVIDOMÁ DÍVKA 
( Karel Kryl ) 
 
   C              Dm             C 
1.V zahradě za cihlovou zídkou  
   C             Dm                    C Dm  
   popsanou v slavných výročích. 
   C         Dm            E            Am        
   Sedává na podzim na trávě před besídkou 
   F            G                    E     
   děvčátko s páskou na očích. 
 
2.Pohádku o mluvícím ptáku 
   nechá si přečíst z notesu, 
   pak pošle polibek po chmýří na bodláku 
   na vymyšlenou adresu. 
 
         E                 Am                Dm   
Ref.: Prosím vás, nechte ji, ach, nechte ji, 
        Am                 G7Dm  
        tu nevidomou dívku, 
                            G7            E   
        prosím vás, nechte ji si hrát. 
        Dm                             Am    
        Vždyť možná hraje si na slunce s nebesy, 
        F (2.G)                G (2.E)     E     
        jež nikdy neuvidí, ač ji bude hřát. 
 
3.Pohádku o mluvícím ptáku 
   a o třech zlatých jabloních 
   a taky o lásce, již v černých květech máku 
   přivezou jezdci na koních. 
 
4.Pohádku o kouzelném slůvku, 
   jež vzbudí všechny zakleté, 
   pohádku o duze, jež spává na ostrůvku, 
   na kterém poklad nenajdete.   + R 
 
5.Rec.: 
      V zahradě za cihlovou zídkou, 
      popsanou v slavných výročích 
      sedává na podzim na trávě před besídkou 
      děvčátko s páskou na očích. 
 
6.Rukama dotýká se květů 
    a neruší ji motýli, 
    jen trochu hraje si s řetízkem amuletu, 
    jen na chvíli.   + Ref.: 

 NIAGÁRA 
    ( Eduard Ingriš ) 
 
  D                                   A7 
1.Na břehu Niagáry stojí tulák starý, 
                                               D 
   na svou první lásku vzpomíná. 
                                         A7 
   Jak tam stáli spolu, dívali se dolů, 
                                              D 
   až jim půlnoc spadla do klína.   
 
        D                       A7  
Ref.: Temně hučí Niagára, 
                                     D 
         Temně hučí do noci. 
                                          G  
       /: Komu vášeň v srdci hárá, 
                   D     A7    D 
          tomu není pomoci  :/ 
 
2.Střemhlav do propasti padá proud, 
   v něm tě vidím děvče plout. 
   Škoda ,že ten přelud krásný 
   nelze obejmout.  +Ref.: 
 
3.Osud tvrdou pěstí ničí tvoje štěstí, 
   ničí i ten nejkrásnější květ. 
   Ten můj kvítek jara smetla Niagára 
   a nikdy ho nevrátila zpět. 
 
NIKDO NEJSME AKORÁT 
( Olympic ) 

 
   D                                                               A 
1.Poskládejte ubrusy, ty tady přece nemusí být. 
   D                                                                       A 
   Všechny vázy ukliďte a vůbec už se nestyďte klít. 
 
           E                                Fm              D   
Ref.: /: Čistému vše čisté, ať každý má, co rád, 
           E                     Fm             DE A   
            jedno je jisté, nikdo nejsme akorát :/ 
 
2.Zametejte podlahu a nás nechte vedle výtahu stát. 
   Klidně svíčky zhasněte a spěte, jak si budete přát.   + R 
 
   G                           D                            A 
3.Jen jedno jediné je společné nám jako vám, 
   G                                         D                         A 
   jenom to, že nám všem byl právě jeden život dán. 
  G                                  D                                  E 
  A každý ten svůj život od začátku musí prožít sám.. 
 
   D . . . 
4.Zatáhněte závěsy, i popelníky smíte si vzít. 
   Správně kasu zamkněte, ať do postele můžete jít.  + R 
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NITKA 
( Nedvědi ) 
 
   A              Hm                A                        D 
1.Od rána si zase pískám, nejsem smutnej, jen si stýskám, 
   A                E7                 A  
   po tobě má milá, kdepak jseš. 
   A              Hm        A                   D   
   Ani tam a ani tady, myšlenky už blouděj hlady, 
   A                 E7            A  
   Jestli na mě nezapomeneš. 
 
         Fm           C7                   Fm  
Ref.: Tuhle jeden pán v novinách napsal, 
                     Am                Cm                    E           AE7    
         Že pro milování není nutná láska nebo ne že až tak. 
         A                   Hm          A             D                
         Moula jeden, asi nezná milování, lásko něžná, 
         A                 E7             A 
         Ať se přijde večer podívat. 
2.Od rána až do večera, jako nitka jak provázek, 
   obrázek tvůj omotává čas. 
   Na stole a na hodinách, na rádiu, na novinách, 
   Všude cítím dotyk tvůj a hlas.   + Ref.: 
 
NOC NA KARLŠTEJNĚ 
 ( film ) 
 

Lásko má, já stůňu 
         Am                  Em 
1. Já ač mám spánek bezesný, 
         D       E        Am      
    mě včera sen se zdál. 
      Am             Em        
    I když dávno nejsem s ním, 
         D       E          Am    
    Mě navštívil sám král.  
  
        F       C                 G   
Ref.: Řekl, lásko má já stůňu, 
                 Dm              C     
        Svoji pýchu já jen hrál. 
                 C7                      1.F 2.G        
     /: Kvůli vám se vzdávám trůnu,   
                 C   G   1.E 2.C       
        klenotů i katedrál. :/ 
2. Ač jindy mám den poklidný, 
    dnes nevím kudy dál. 
    Trápí mě sen  ošidný 
    a trápí  mě sám král. 

 
Do věží 
          Am7       D7          G    
La la lalala lala lalalalala lalala lala lalala 
   G                 
1.Prozraď mi můj pane vážený, 
                                                G7 
   kampak vedou dveře zamčený, 
            C     E       Am            D7               G       
   kudy kráčí tajně ten, kdo je láskou popleten. 
2.Prozraď mi můj pane ctihodný, 
   proč je tvůj hrad k lásce nevhodný 
   a kam skrývá vyznání, kdo lásce nebrání. 
          Am7           D7              G               Eb7     G         
   Asi do věží, asi do věží, asi do věží, asi do věží.   

 
 
NOE 
( Nedvědi ) 
 
                              Hm    E7                    A   A4sus     
1.Kdo kolem řeky bloudí a hledá mělkej brod,  
   A                       Hm       E7                    A   A4sus      
   čas marní, voda proudí, Noe postavil si loď. 
   A                        D      E7                 A   A4sus 
   Kdo věčně něco shání, ber to, co tu je, 
   A                          Hm     E7                    A 
   Skromnost touhy chrání, co svět pamatuje. 
 
2.Kdo v křiku hledá sílu, málokdy pravdu má, 
   kdo nemá chuti k dílu, chlubí se, jak se dá. 
   Kdo právem v ruce mává, ten prohrává soud, 
   Kdo tiše u zdi stává, horou dokáže hnout. 
 
3.Kdo klame, špatně spává, svědomí je klid, 
   kdo míru zbraně dává, chce z války dobře žít. 
   Kdo před stádo se staví a beečí, aby měl, 
   Když vlci přijdou, zmizí a za hradbou bezbranných těl. 
 
4.Kdo kolem řeky… 
                      …si loď. 
 
 
 
NORWEGIAN WOOD 
( Beatles ) 
 
   E                                                 D                  E   
1.I once had a girl or should I say she once had me. 
   E                                                           D                E 
   She showed me her room isn`t it good Norwegian 
wood. 
         Em                                                                A     
   She asked me to stay and she told me to sit anywhere. 
       Em                                                                  Fm7    
   So I looked around and I noticed there wasn`t a chair. 
   E                                          E     D                 E   
   I sat on the rug binding my time drinking her wine, 
   E                                                           D                 E 
   we talked until two and then she said „It`s time for 
bed.„ 
 
2….instrument 
   She told me she worked in the morning  
                                                            -and started to 
laugh, 
   I told her I didn`t and crawled off to sleep in the bath 
   And when I awoke I was done, this bird had flown 
   So I lit a fire, isn`t it good, Norwegian wood.EDE 
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NOS PRO TRABLE 
( Rangers ) 
 
   C                                              D               G 
1.Já jsem člověk, který to zatím nikam nedotáh, 
   C                                           D                       G   
   ať jdu kam chci, upadnu, jak překročím svůj práh. 
   C                                     
   Kdybych jednou v kartách vyhrál,  
                                            D                             G  
                                           -v lásce mám smůly dost, 
   D                                                               G7 
   že se mně to nezdaří, za to může ten můj nos. 
  
                    C                                                   F   
Ref.:Jako já má snad někdo nos pro trable stavěnej, 
                                         G                                    C   
        Kdo jej nemá, je mu hej, nos pro trable stavěnej. 
 
2.Jednou jsem jel po dálnici a ohromně jsem to to hnal, 
   koukám, za mnou jede vůz, tak závod s ním jsem dal. 
   Báječný jsem tempo držel, větší nej jsem měl, 
   Za mnou zněly sirény a já pěšky domů šel.   + Ref.: 

3.Tak jsem začal s muzikou a rázem se proslavil, 
   hned se lovec talentu neprodleně dostavil, řekl: 
   Milý pane, určitě by jste byl brzy slavný, 
   Ale jak se tak dívám na váš obrovskej nos, 
   Vy to s ním nemůžete daleko dotáhnout.  + Ref.: 

 
NOSOROŽEC 
( Karel Plíhal ) 

 
1.Am                                Dm              Am 
Přivedl jsem domů Božce nádhernýho nosorožce 
Dm       Am            Ddim             E 
Originál nosorožce, koupil jsem ho v hospodě. 
Am            
Za dva rumy a dvě vodky,  
                                       Dm            Am 
                                      -připadal mi velmi krotký. 
 Dm             Am             E           Am  
 Pošlapal mi polobotky, ale jinak v pohodě. 
 
   Dm                   Am     E                Am 
R:Vznikly menší potíže při nástupu do zdviže, 
   Dm             Am          Ddim            E  
    při výstupu ze zdviže, už nám to šlo lehce. 
   Am                            Dm                Am 
    Vznikly větší potíže, když Božena v negližé, 
    Dm               Am           E                  Am 
    Když Božena v negližé, řvala, že ho nechce. 
 
2.Marně jsem se snažil Božce  vnutit toho tlustokožce, 
   originál nosorožce, co nevidíš v obchodech. 
   Řvala na mě, že jsem bohém,  
                                          - pak mi řekla:Padej, sbohem. 
   Zabouchla nám před nosorohem,  
                                           -tak tu sedím na schodech . 
RCo nevidím, souseda, jak táhne domů medvěda, 
   originál medvěda, tuším značky Grizzly. 
   Už ho ženě vnucuje a už ho taky pucuje, 
    A zamčela a trucuje, tak si to taky slízli. 
 
3.Tak tu sedím se sousedem,  
                                -s nosorožcem a s medvědem, 
    nadáváme jako jeden na ty naše slepice. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOVA 
( Nedvědi ) 
 
   G             G7    C 
1.V koutku úst a napůl smích, 
    D7                                     G  
    něco jsem pošeptal, když dech nám ztich, 
    Em         C              G  
    tak jsi se hezky smála. 
                       G7                  C  
    Mám první řadu, v hlavní roli jsi ty, 
    D7                                     G   
    nevíš, kam s očima, když upíjím rty, 
    Em         C              G   
    tak jsi se hezky smála. 
 
        Em                      C 
Ref.:Jdou, ruce kamsi jdou 
                 Em                         C      G  
        a bílá místa na tvém těle ještě jsou. 
 
2.Od zdi mám hřbety dlaní, jak jsem tě tisk, 
   pod okny kdosi někde na někoho písk, 
   pojď, půjdem na ně se dívat, 
   třeba ji bude mít rád jak tebe já, 
   něžně jí ruce kamsi pod šaty dá, 
   bude to jako v pátek na stanici Nova.   + Ref.: 
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NOVÝ DEN  
( Klíč ) 
 
  D7  Gm     B         F        Gm     
1. Já z dálky slyším zvony znít, 
                B           F         Gm 
    v jejich srdcích pulsuje krev. 
                           B      F 
    Vím, jak bývá těžké objevit 
   Gm           D7      Gm 
    zlaté zrno v moři plév. 
 
  D7  Gm  B        F       Gm  
   Mí andělé jsou hladoví 
   B        F            Gm 
   stejně tak, jako já. 
                          B         F     
   Marně čekám, kdo mi odpoví, 
  Gm                D7    Gm 
   proč se život těžký zdá. 
 
2.Jako socha - kámen bez jména 
   musím tady stát. 
   Můj výkřik vrátí ozvěna 
   a ze zdí vane chlad. 
 
         F             B       F     Gm   
Ref.: Tak pojď volat jako já, 
                    D7   Gm  
         mluvit jako já, 
         F       B        F      B 
         pojď zpívat jako já, 
        Es                     D7  
        ať nápěv křídla má. 
 
3. Každý z nás už dlouho hledá brod 
    řekou všedních dnů, 
    stále slyším stejný doprovod, 
    slyším pláč a štěkot psů. 
 
    Mokrou dlaní smyju z okna prach 
    - kdo ví, odkud přiletěl k nám. 
    Začne nový den a zmizí strach. 
    Vidím to, co vidět mám.    Ref.: 
 
4. = 1. Já z dálky.... 
                                ... v moři plev. 
 
 
 
NULTÁ HODINA 
( Karel Plíhal ) 

 
   C             Em            Am        Em 
1.Čas usnul vestoje jak utahaná mula, 
   C7           F             A7                  Dm 
    celej den úpící pod tíhou pivních flašek. 
    E           Am             G           C 
    Matička Štěstěna se u potoka zula, 
     H7         Em         H7          G 
     S úlevou polyká uklidňující prášek. 
 
2.Amor si do zásoby dělá nový šípy, 
   Šípková Růženka si vaří silnou kávu. 
   Sněhurka vyprala všem trpaslíkům slípy 
   A teď si nad křížovkou marně láme hlavu. 

 
       F           Em              G                    C  
Ref.:Je nultá hodina, čas našich milých přátel, 
        F          Em              G                C  
        Je nultá hodina, čas, který se dá změřit. 
       F                  Em                 G                  C 
       Na dětských hodinkách, co koupíš za pakatel, 
      Am       Em         F                    C 
       Obětuj korunu a pak mi budeš věřit. 
 
3.V pekle zas nadávají nad dodávkou uhlí, 
   Jaga si odlítla na nákup do Paříže. 
   A hrabě drákula se souká ze své truhly 
   Pospíchá na přednášku Červenýho kříže. 
 
4.Bludičky seškrabují turistický značky, 
   Ohnivej mužíček se plní svítiplynem. 
   Kouzelnej dědeček si hraje s pikovláčky,   
   Don Quijote přemejšlí  
                        -nad Špindlerovým mlýnem. 
 
Ref.: Je nultá hodina…      ..pak mi budeš věřit. 
 
O BLECHÁCH A TAK 
( Karel Plíhal ) 

 
                    Am                            Em  
1.Jsem starý penzion pro osamělé blechy, 
                 Dm                                     E 
   ne každá blecha má to štěstí, že má chotě. 
                  Dm                                      E 
   Celé dny poslouchám ty jejich marné vzechy, 
                      Dm    D dim     E 
   Všechny se upíjejí někde o samotě. 
 
2.Tak blecha Jindřiška přišla o svého druha, 
    v předvečer svatební to pro ni rána byla. 
    Zapíjel svobodu a chlastal jako duha 
    A krevní destička mu v krku zaskočila. 
 
         G       C          G            Am          Em  
Ref.: Tyhle tragédie bleší vás jistě nepotěší, 
                F                        G        C 
         Buďme k nim trochu vlídnější, 
        G           C                G     Am               Em   
         Vždyť i lidé krev si pijí a koneckonců žijí 
             F                  G        E 
          A svět je stále krásnější. 
 
3.A bleše Tamaře zas blešák s jinou zahnul, 
   jednou je přistihla, no prostě žádná psina. 
   Pod tíhou svědomí on na život si šáhnul, 
   Skočil mi do dlaně, když fackoval jsem syna. 
 
4.A blecha Renáta je osamělá matka, 
   starej si odskočil na kolemjdoucí jehně. 
   To jehně zavedli na nedaleká jatka, 
   Co noci proplakala na mém levném stehně. 
 
Ref.: Tyhle tragédie..  
                     ..a svět je stále krásnější. 
         E             F     G        C  
         A svět je stále krásnější 
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O PÍSNIČCE 
 ( Karel Plíhal ) 

 
 

             G     
1.Přišla na svět jednou k ránu  
                                        D 
                              -za pomoci dvou tří sklenek. 
            G                              D                 F 
    Sešit místo povijanu, sací papír místo plenek, 
              G                                 D 
    Žádné vroucí blahopřání, žádné slzy dojetí, 
               Em                C    D                G  
    Tak se píseň narodila a usnula vzápětí. 
 
2.Vyspala se do růžova  
                                  -potom básník s něhou táty, 
  vymyl všechny hloupá slova z akordů jí ušil šaty  
  Potom ji vzal na procházku, aby lépe zvykla si, 
  Na svět, který mění masku stejně jako počasí. 
 
3.Dováděla jako štěně bezelstně a rozjíveně, 
   V lidských duších jako v jarních zahradách, 
  Prohrabala všechny kouty, zaštěkala na mrzouty  
  A mladým starcům zase teklo mlíko po bradách. 
 
4.Píseň rostla jako z vody, živila ji slova díků. 
   Přišel podzim a s ním svody  
                               -všemohoucích zahradníků, 
   tito páni jinak hluší řekli, že by mohla se 
   v zájmu zahrad liských duší  
                                   -píseň nahrát v rozhlase. 
 
5.Chce to jenom drobné změny 
                                  -zahrady, byť stále menší. 
    Musí býti oploceny, opatřeny zámkem zvenčí. 
    Píseň tato příliš vnáší do zahrádek zase to, 
    Co tam potom bují, raší, ač nebylo zaseto. 
 
6.Chybovali, to je lidské, úpravičky kosmetické, 
   básníkovi a té jeho paní jenom prospějí. 
Nejspíš bude chvilku proti dokud se nám neoplotí  
K tomu všichni dřív či pozdějš ještě rádi dospějí. 
 
7.Pak ji svlíkli do půl těla, zkoumali ji celí lační, 
  chuderka se zimou chvěla cestou na sál operační     
  Nebyla to žádná práce vzít jí srdce a půl plic. 
  Vůbec žádné komplikace,  
                                       -vlastně vůbec vůbec nic. 
 
8.Vyhnali ji pětkrát denně zase řádit jako štěně, 
   aby se jim jejich vzorná péče trošku splatila.   Belhala 
se podél plotů od Prahy po Dolní Lhotu. 
A pak se kdesi mezi lesy navždy ztratila. 
 
9.A básník denně brečí k ránu 
                                 -za pomoci dvou, tří sklenek. 
   Píše už jen, co má v plánu  
                               -pro dav mladších dorostenek. 
   A čas, běžec dlouhých tratí, uběhl pár koleček. 
   /: Básníkovi dobře platí postavil si domeček :/  
 

O POŠTARIS 
 
     Am                    G 
1./: O poštaris ável, ável, 
                                  Am 
      telegramos nável, nável :/ 
 
                       Dm     G 
Ref.:Carmeles dikava dikava, 
                     C        Am 
        Melake penava penava, 
                       E                                          Am 
        Džamore džamore džamore na kamantut 
 
2./: Andre karčma géjo géjo, 
      pino ciske pijo, pijo :/    + Ref.: 
 
 
O PRINCEZNĚ, KTERÁ RÁČKOVALA 
( Z. Rytíř ) 
 
   C                                 Em 
1.Kdekdo to ví, že naše princezna,  
                   F                              G 
   je hrozně zmlsaná, v ničem se nevyzná. 
              C                  Em  
   A potají, když mívá náladu,  
         F                      G 
   tak chodí krást marmeládu, 
                   Am                 
   kdekdo to ví, už nejsem jediný, 
                F 
   má čtyřikrát naozeniny,  
   Dm              F                   G4sus  
   zimní, jarní, letní, podzimní. 
 
           G           C                  Dm 
Ref.: /: A tak to chodí den co den  
                                 G                     Em  
            v tom našem milém království, 
                  Am                 F             Dm      F  
    za třemi horami, devíti vodami a mořem bláznovství. :/ 
 
2.Kdekdo to ví, že paní královna  
   se slavným lékařům v léčení vyrovná 
   ta nemoc je hypochondrie 
   a zdravá jako rybka je, 
   kdekdo to ví, smíchem se zalyká, 
   to přece je legrace veliká, 
   všechny možné prášky polyká.   + R 
 
3.Kdekdo to ví, že v téhle pohádce 
   pan rádce povýšil sám sebe na vládce, 
   co asi má ukryté v komůrce,  
   že zamyká ji na dvě petlice, 
   kdekdo to ví, že je na zámku pán, 
   a náramnou jednou mu radu dám, 
   na každého dojde – přísahám.   + R 
--------------------------------------------------------------------  
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          Em                  G          D          C Hm E 
1.Dva růžové plátky okvětní jsou její něžná víčka  
     Em                   G           D         CHmE 
   a zapálíš-li vosk pečetní, tak hoří její    líčka. 
   G                            D    
   Půvabný úsměv, ten od slunce znám, 
   Am                     H7 
   slunce jej půjčí jen princeznám, 
   Em                    G          D                 Chm   Em 
   chůzi má přímo baletní, jak v zlatém svícnu svíčka. 
 
2.Ve vlasech ráno duhové, ústa jak jarní říčka, 
   ptáčci jsou její sluhové, vábí je na peříčka. 
   A když je blízko, je vzdálená,  
   zdá se, že je stále zasněná, 
   do očí kapky dešťové, daly jí lesklá sklíčka. 
 
3.Já tak mít knihu účetní, mít bohatýho strýčka, 
   já bych si tiše přised k ní, já bych ji něžně hýčkal. 
--------------------------------------------------------------------- 
Am                                          Em     
Dnes ráno nevstanu z postele, dnes ráno nebudu vstávat, 
F7maj                             Em            F        G     
je mi tak všelijak po těle, nemoc mě začala zmáhat. 
Am… 
Pošlete někoho pro prášky, nalejte mi živou vodu, 
dejte mi malíček do dlážky, dejte mi užívat sodu. 
 
   Am                    Am  
1.Vlasy mě bolí a oči mě pálí,  
   F 
   na čele cítím studený pot, 
   Em 
   v nose mě škrábe a jazyk mám bílý,  
   F           Dm                Em                      Am  
   nemůžu polknout neb v krku mám hrot. 
 
2.V uších mi hučí a na plicích sípe,  
   srdce mé prudce zrychlilo krok, 
   jen pohnu rukou a něco mě štípe, 
   mozek mě tlačí, tak mám z toho šok.  

3.V játrech mně škube a v zádech mně loupá, 
   žlučníku dávno už dochází žluč, 
   slinivka slintá a tlak prudce stoupá, 
   slezina bobtná a brzlík mám fuč. 

 
4.Ledviny tlačí, mám naběhlou žílu, 
   staženou cévu a nervový tik, 
   zuby mně trnou a už nemám sílu, 
   neboť mě zlobí i dvanácterník. 

5.Přestávám slyšet, mám mravence v rukou, 
   nepozřu sousto a tuhne mi krk, 
   nejmenší pohyb je teď pro mne mukou 
   žaludek se mi už dočista scvrk. 

 
6.Všude mám křeče a všechno mě brní, 
   mám hroznou závrať a předcházím mor,  
   v boku mě píchá, mám na lýtkách trní, 
   na kůži svědí mě každičký pór. 

7.Žebra se třesou, jó asi mě zasáh 
   natřený jedem otrávený šíp. 
   rec.: Co? Co jste to říkali? Že už jde doktor?  
          Tak to já vstávám. Nó, už je mi líp! 

--------------------------------------------------------------------- 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                          C                          Em   
1.on: Já nemám zámek s vysokou věží  

                        F     Dm   G  
      a kde mám vzít bohatství 
                     Am               C                 F    Dm     G       
ona: Máš ale vánek jarní a svěží a to je tvé království 
                       C                              Em   
on: Já nemám polštář s prachovým peřím 
                    F    Dm   G       
      a nad hlavou baldachýn. 
                        Am                    C  
ona: Dívám se na tvář a té tváři věřím,  
                        F    G       C 
        mně stačí mít rozmarýn.  
 
                       F                  G              C              Am 

Ref.: oba: To co bylo, dávno není, něco muselo se stát, 
                    F                     G                   C                 Am   
            tahle láska všechno mění ve svůj vlastní protiklad,   
                       F                 G                      C                 F 
            k čemupak je velké jmění, když tě nemá nikdo 
rád. 
            C                   Am      F        G           C    
            Zámek náš je snění a dlaně jsou náš hrad. 
 
 2.Já nemám kočár zdobený zlatem a nádherné trojspřeží. 
    Tak tedy půjdem brouzdat se blátem a z bláta do louží. 
    Já nemám stolek prostřený sluhou a fontánu zahradní. 
    Máš ale nebe zdobené duhou, když se den rozední.  + 
R  
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KRÁLOVSKÉ REGGAE 
( O princezně, která ráčkovala ) 
 
          D                 
RII.:/:Um-ba-ba-ú,  
 
          um-ba-ba-um-ba-um-ba 
          Hm 
         um-ba-ba-ú,  
 
         um-ba-ba-um-ba-um-ba:/ 
 
   D 
1.Někdo ráčí kráčet v brnění, 
                                 A7 
   má na něm rádoby er. 
   D 
   Když není urozen, 
   G 
   rychle je prozrazen, 
   D      A7   D 
   Když neříká krásné er. 
   A7                    D 
   Tak ten si říká o malér. 
     
2.Moudrý král,                     
                    -princeznin bratranec, 
                                           A7 
   když  vdával svých pět dcer, 
   D 
   řek, to dál nesnesu  
   G 
   a prchnul do lesů: 
   D      A7     D 
   žádný ženich nemá er. 
                    A7 
   Kdo nemá er, 
             D           A7 D 
   ztrácí charakter 
 
    G                          D 
R:Královské reggae, královské reggae, 
    G 
    královské reggae, 
    A7 
    královské reggae. 
 
RII.:Um-ba… 
 
3.Ten, kdo chce mít  
                         -pravou princeznu, 

musí být z vyšších sfér. 
Kde prosí o ruku, 
musí mít záruku, 
tou je jeho ryčné er. 
Pouze ten může být premiér. 
A kdo nemá er, 
tak je amatér. 

 
4.Mějte, prosím, trochu strpení 

rozhodně všechno je fér. 
Tak proč ty trampoty, 
příšerné drahoty, 
přece slyšíš to mé er, 
které mě pasovalo na průměr. + Ref. + 3x RII 

O. K. 
( Rangers ) 
 
                       E 
Ref.: Jak jsem řek, mám svou nej, 
                         A                 E  
         když jsem s ní je mi O. K . 
                                 F        H7     
        Mám ji rád, ale vím ona ne, 
                     E          H7 
        tak tedy dnes už jdu, 
             E                        A   
       aby nemyslela si jen tu, 
                      E         H7  
       že musím mít jen ji, 
          E                 H7 
       to ne ne ne ne, ne ne ne ne, 
      E                H7  
       ne ne ne ne ne. 
         
        E 
1. Já starostí hlavu plnou jen, 
 
    že v mysli mám už pořád, 
  H7  
   jen ten den to viděl jsem  
 
   hezké šaty jen. 
                                       E 
   Však za chvíli už na to poznal jsem, 
 
    že v těch šatech žena krásná je, 
       A 
    ta na mne kdy bude chtít vyzraje jen, 
    F 
    když se na mne hezky podívá  
         H7                           A  
    tak mně už dál nic nezbývá.+ R 
 
2. To chtělo by aspoň chvilku čas, 
    však já musím dnes večer  
    za ní zas. A nevede 
    se mi změnit ten sen, 
    ten, kterým jsem byl včera okouzlen. 
    Pro zkušenost, která stojí zač, 
   snad pro tu bych byl schopen  
                                        - spustit pláč 
    Tuším teď , že totiž s milou 
     plán má jiný přede mnou. + R 
                H7               E 
Dohra.: /: Ne ne ne ne, ne ne ne ne :/      
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OBLAK 
( Klíč ) 
 
   Hm      A      Hm           D      A          Hm        
1.Dálkou uplývám, paže, ústa, měňavý tvar. 
                 A        Hm                  A               Hm    
   S ním se rozplývám, mizí tělo z šedavých par. 
                  A         Hm                   A      Hm       
   Hloubku pod hlavou, dole cár či letící stín. 
                  A        Hm             D             A               Hm    
   S touhou hloubavou drak se k spánku chumlá do peřin. 
 
        D            A        D                     A             D   
Ref.:Tmou se proměním a o kouzlo, to je můj háv. 
                                  A            Hm      F             
        Chvíli tvář, pak had, nato temný hrad. 
                   Hm     A                 Hm 
        Potom nymfa nebo pyšný páv. 
        D         A      D                       A                D      
        K ránu zahynu, možná vejdu v Ztracený ráj. 
                                       A               Hm      F  
        Jsem  jen přízrak – mrak. Kampak na zázrak… 
                  Hm     A                 Hm         
        Oblak přesto stříbrný má kraj. 
 
2.V trávě zaklání malý bůžek buclatou tvář. 
   V tváři zklamání: zmizel mrak a zůstala jen zář. 
   Touží po výši, také on by měnit chtěl tvar. 
   Mámu neslyší je tak hrr, už zjara chce být stár. 
 
Ref.:Čas tě promění a to kouzlo srdce je háv: 
        Chvíli láska – chlad, a pak zdvih a pád. 
        Budeš poutník nebo pyšný páv. 
        Až mámě uplyneš, možná vejdeš v Ztracený ráj.  
        Mysl je jen mrak, kampak na zázrak. 
        Oblak přesto stříbrný má kraj. 
 

OBRÁZEK -OBLÁZEK  
  ( Brontosauři ) 
 
          E 
1.Než poslední ti sbohem dám, 
 
   tak musím něco říct: 
 
   v kartách žití, však víš, 
       H7                E 
   se švindl nesmí hrát. 
   Máš možná krásy trochu víc, 
   než jiná holka snad, 
   to nic není, však víš, 
       H7                  E 
   já nechci s tebou hrát.   
 
         E                                   A     E                                          
Ref.: Co je platný, že jsi jako obrázek, 
                                         A     E 
    že máš kůži jako z řeky oblázek, 
          H7                                         E 
   věř, holka, nechci si tě do vitríny dát. 
                                               A      E 
   Nevím, co máš se mnou asi za plány, 
         A                               E  
   ale  teď už je to fuk, svět se mění,  
          H7         E  
    tak pal a ani muk. 
 
2. Tak obrať list a pozor dej, 
    na to, co jsem ti řek, 
    v tuhle chvíli, však víš, 
    ti  nepomůže vztek. 
    Máš možnost vrátit všechno zpět, 
    vždyť stačí jenom chtít, 
    kdo se snaží, však víš, 
    kam chce, tam může jít. + Ref.: 
 
OČI MÁ SNĚHEM ZAVÁTÉ 
 
   A                       Fm           
1.Oči má sněhem zaváté,  
   Cm 
   v duši má chladný stín, 
   Hm 
   rampouchem srdce prokláté,  
                Fm               C7               Fm      
   studený hlas, na dlani mráz, ledový klín. 
 
2.Slunce svit marně útočí, její cit neroztál, 
   prosím vás pane průvodčí, 
   zastavte vlak, už je to tak, nemohu dál. 
 
        Fm                 Cm                          Fm  
Ref.:Vidím, že už se šeří a vím, že jen zbývá, 
                                      Hm                              A    
        Smutek zavřených dveří, pro toho, kdo je sám. 
                                  Fm                           Hm  
        Pro toho, kdo si věří, pro toho, kdo si zpívá, 
                      H                                               E    
        Přestože na rtech ho studí polibek poslední. 
 
3.Oči má sněhem zaváté,  v duši má chladný stín, 
     až se mě jednou zeptáte,  
     co z toho mám, že žiju sám, neodpovím. 
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OČI, OKA  
(Svěrák, Uhlíř) 

 
    E                 E        G#7 C#m 
1. Když citrón stříkne do  oka, 

    H           E   
to víme, to známe, 
E . . . 
nastane bolest divoká, 
to víme, to známe. 
On citrón patří do těla, 
to víme, to známe, 
však okem se to nedělá, 
to víme, to známe. 
 

         H            E            H             E     
Ref.: Není oko jako oko,třeba oko kuří. 
H              E             H                   E 
nezapláče,nezamrká,jenom v botě duří. 
H                  E                
Slečna Ječná byla včera  
H                   E 
v malinovém houští, 
H              E                F#m  F#7 H    
proto se jí na punčoše další oko   pouští. 
 
2. Když zajíc přehlídne oko, 

to víme, to známe, 
tak snědí ho na divoko, 
to víme, to známe. 
Kdo dělá jen tak na oko, 
to víme, to známe, 
ten do kapsy má hluboko, 
to víme, to známe. 

 
Ref.: Není oko jako … 
 
3.Když ti holka padne do oka, 

to víme, to známe, 
tak oženíš se do roka, 
to víme, to známe. 
A kdo má srdce chytlavý, 
to víme, to známe, 
už nikdy ji nevyplaví, 
to víme, to známe. 

 
Ref.: Není oko jako … 

ODJÍŽDÍM 
( M. + W. Ryvola ) 
 
   Am             Dm    G7                  C   
1.Zas žloutne zem a stromy svlíkaj listí, 
   Dm        Am       H7                 E7  
   rána jsou kalný a slunce nezná stín. 
  Am       Dm        G7                   C   
  Blíží se den, kdy nejsme si moc jistí, 
      Dm           Am        E7          A 
  až vlak zahouká, že neodjedete s ním. 
 
        A                                               D 
Ref.:Odjíždím a za sebou mám babí léto, 
                E                  E7            A 
        odjíždím a barvy sbírám do očí. 
                                                             D 
        Odjíždím a vůbec nevím, k čemu je to, 
               E                               A 
        odjíždím a nikdo se neotočí. 
                                            D   
       Odjíždím a nemám ani zdání, 
               E7                                A 
       co je tam, kam supí ten můj vlak. 
                                              D 
       Odjíždím a mám jediný přání, 
                E                     E7            A A7 
       vrátit se zas zpátky, jak na jaře pták. 
 
2.Vlak nečeká na slunce zimomřivý, 
   šátek je bílej a holka nezná pláč. 
   Pár drsnejch slov a všechno je zas jiný, 
   kouř z cigaret a je z tebe zase rváč.  + R 
 
3.Rok chodí sám, jak barvy v kalendáři, 
   má noci chladný a sem tam jasnej den. 
   Jak starej strom nosí počasí v tváři, 
   léto je pryč a jaro je za rohem.  + R 
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ODPOČIŇ SI SÁRO 
 ( R. Křesťan ) 
 

   G      Am    F  C   
1. Odpočiň si Sáro, 
   C        Am Em  
    obrať list a vzdej se mi, 
   Dm                       Am  
    pro všechno na zemi,  
                           F  C  
    u tvých nohou, Sáro. 
 
2. Pamatuješ, Sáro, tehdy v létě v obilí, 
    jsme spolu kouřili, cigaretu, Sáro. 
        G        Dm 
Ref.: V tom pšeničném poli, 
 
         kde ležet tak bolí, 
         C               G  
         jsme spolu leželi. 
         Dm G 
         V té pěně všech věcí, 
 
          v té smyslné kleci, 
                             Dm   Am  
          v tu slavnou neděli. 
                F                 C  
          My smělí nesmělí, 
                  Dm            Am  
          jsme spolu neměli, 
                               F  C 
          nic než retko, Sáro. 
 
3. Je to k smíchu, Sáro, jako tehdy v pšenici.    
    pohleď - v levici  mám dvě sparty, Sáro. 
 
Ref.: Ten nebohý kdosi, kdo na zádech nosí 
         tvou lásku a tvůj klid ten zocelen z boje 
         pak příkoří tvoje snad musí odčinit 
         kněžno, ztrácím nit můj bože, chtěl bych mít 
         jeho záda, Sáro. 
 
OH, SHENANDOAH  
( Rangers )  
 
          F                               Am   
1. Oh, Shenandoah, už cestu znám, 
            B                      F   
    cestu tam, kam ptáci letí, 
                    Am                   B 
    k modrým vodám tvým se skláním, 
   C7  F 
    oh, Shenandoah. 
 
2. Já vím, proč křídla chtít, 
    letět tam, kde proud tvůj mizí, 
    přes celý Maryland se vlny valí, 
    oh, Shenandoah.   
3. Žal svůj chceš moři dát, 
    vem i můj, ten zbytek míli. 
    Síla tvá i lesy kácí, 
    oh, Shenandoah. 
4. Oh, Shenandoah, už cestu mám, 
     cestu tam, kam ptáci letí. 
     K modrým vodám tvým, se skláním, 
     oh, Shenandoah. 

OHRADA 
( W. + M. Ryvola ) 

 
   C                                    F 
1.Ohrada se táhne krajem, bůh ví kam, 
        G                              C  
   mé stádo už nechce dále jít. 
                                        F 
  Žízním a v láhvi jenom doušek mám, 
     G                           C 
  nevím, co zítra budu pít. 
  C7                                        F 
  Slunce žár k šílenství už mě dohání, 
  Fm                                      C  
  čert aby vzal tu zatracenou pláň. 
  C7                                 F   
  Jen vítr zná mé osamělé volání, 
  C                          G                          C  
  zpívám si o stínu, kterej by byl jako dlaň. 
  
        C                                                            C7F Fm 
Ref.: Kolem oblaka prachu, já touhu jedinou mám, 
       C                           G                          C  
        zpívám si o stínu, kterej by byl jako dlaň. 
 
2.Ohrada se táhne krajem, bůh ví kam 
   a kovboj, ten může jenom snít. 
   Proč plání na koni jezdí sem a tam, 
   když vedrem nemůže ani klít.    Slunce žár. 
 
 
OKNO 
( Nedvědi ) 
 
               D                                          A 
1.Svírám chvil krásný déšť, lež lásko má, ještě chvíli lež, 
            D                           G                D              D  A D                  
   až se vzbudím, až přijde den, ne, už nebudem.  hm 
 
2.V konci sil je minulá noc, o pomoc volám stříbro     
                                                             -ztracenejch hvězd,  
    cesty nejsou, když po nich nemá kdo jít  
                                                              -a my už nebudem. 
 
        G 
Ref.:Stoupnem si k oknu, aby proudící dav 
                             Hm                 A             D   
        měl možnost vynést nás až na pranýř k nim, 
            A    
        ať řeknou nám, co nesmíme. 
 
3.Že jsem neslíbil, neslíbil nic, a že až přetékáme,  
                                                              -jak moc se chcem, 
   a že do dne vejdem bezbranní tak, tak jako ptáci. 
 
2x Ref.:Stoupnem… 
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OKNO MÉ LÁSKY  
 (Olympic) 
 
    C                              F 
1. Kdo tě líbá, když ne já 
    C                               F 
    Kdo tě hlídá, když ne já 
    C                          B             F 
    Okno v přízemí je zavřené i dnes, 
             C 
    lásko má. 
 
2. Kdo ti zpívá, když ne já 
    Kdo tě mívá, když ne já 
    Okno v přízemí je zavřené i dnes, 
    lásko má. 
  
       Am          G               F           GAm 
Ref: A v jeho lesku vidím přicházet 
       Am        G                 F 
       Sebe ve věku patnáct let 
       Am        G                   F 
       A znovu říkám spoustu něžných vět 
       C   F   C      F 
       Ty, já, jsme my 
       C      G        F 
       My a náš je svět. 
 
3. Kdo tě budí, když ne já 
    Kdo tě nudí, když ne já 
    Okno v přízemí je zavřené i dnes, 
    lásko má. 
 
Ref: A v jeho lesku... 
 
4. Kdo tě hladí, když no já 
    Kdo tě svádí, když ne já 
    Kdo tě zradí, když ne já 
 
    Ty, já, jsme my 
    My a náš je svět.

 OKOŘ 
 
    D 
1. Na okoř je cesta jako žádná ze sta, 
   A7                     D 
    posetá je stromama, stromama. 
    D 
    Když jdu po ní v létě, 
 
                             -samotnej na světě, 
    A7                    D  
    sotva pletu nohama. 
    G                         D 
    Na konci té cesty trnité, 
    E7                     A7 
    Stojí krčma jako hrad, jako hrad, 
    D 
    Sešli se tam trempi, hladoví a ušlí 
     A7                D  
     Začali si notovat. 
 
         D                       A7 
Ref.: Na hradě Okoří, světla už nehoří, 
         D            A7                D  
         Bílá paní šla už dávno spát. 
         D 
         Ona měla ve zvyku,  
                             A7 
                            -podle svého budíku 
         D              A7             D 
          o půlnoci chodit strašívat.  
      G                                     D 
      Od těch dob, co jsou tam trempové 
      E7                   A7 
      Nesmí z hradu pryč, z hradu pryč.  
      D                
      Ona sedí v podhradí,                                    
                              A7 
                             -se šerifem dovádí, 
       D               A7                D 
       on jí sebral od komůrky klíč. 
 
2.Jednoho dne z rána                                           
                           - roznesla se zpráva, 
   že byl Okoř vykraden, vykraden.  
   Nikdo neví dodnes,                                           
                        - kdo to tenkrát odnes, 
    nikdo nebyl dopaden. 
    Šerif hrál celou noc mariáš, 
    S bílou paní v kostnici, v kostnici. 
    Místo, aby hlídal, zuřivě ji líbal, 
    Dostal z toho zimnici.   + Ref.: 
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OMNIA VINCIT AMOR 
( Klíč ) 
 
   Dm                      C                  Dm  
1. Šel pocestný kol hospodských zdí, 
    F                      C           F    
    přisedl k nám a lokálem zní, 
    Gm                      F         C      
    pozdrav jak svaté přikázání,  
     Dm     C        Dm     
    - 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         Dm 
Ref.: Zlaťák pálí, nesleví nic. 
                  F          C            F 
         Štěstí v lásce znamená víc. 
                      Gm   F              C      A     
         Všechny pány ať vezme ďas! 
          Dm     C        Dm    
          Omnia vincit amor. 
 
3. Já viděl zemi dálkou 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. + Ref.: 
 
5. Já prošel každou z nejdelších cest, 
    všude se ptal, co značí ta zvěst, 
    až řekl moudrý - pochopíš sám: 
    „ 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. 

ON THE ROAD 
( Wabi Daněk ) 

 
   C             Dm        G7                         C  DmG7 
1.Vždycky u silnice stával, deku do půl zad, 
   C     Dm              G7                          C  Dm G7  
   ať si mával, jak si mával, nechtěli ho brát. 
   F        C              Dm      A                Dm  G7  
   Nikdy Kerouaka nečet a neznal třetí proud, 
            C DmG7    C          DmG7     C        DmG7 C      
 přesto býval spolu s Deanem, každej víkend On the road. 
 
2.Nikdy neměl ani zdání, jak se hrával pop, 
   měl jen slinu na toulání a překážel mu strop. 
   Životem na plný pecky a neubírat plyn, 
 tuhle víru na svý pouti vždycky vzýval Sal i Dean. 
 
         F           C        F                C         
Ref.: Tak mi řekni, na co vlastně mám, 
         F                 C            G7  
         moudrosti vyčtený z knížek. 
         F       C        F                 C     
         Co je dobrý, na to přijdu sám, 
         F      C                     Dm            G7     
         co je špatný, nad tím křížek udělám. 
 
3.Tohle na cestě mi říkal, já ho kdysi vzal, 
   potom zavolal jen díky a já frčel dál. 
   Od těch dob jsem vždycky hlídal,  
                                                -ať kamkoliv jsem jel, 
   nestojí-li u patníku se svou vírou Dean a Sal. 
 
Ref.: Tak mi řekni... 
 
4.=1. 
 
OPIČÍ KAPELA 
 (Svěrák, Uhlíř) 

 
    F 
1. Opičí muzika,kdo ji slyší,utíká. 

C 
Třískáme do plechu tanci nebo poslechu. 
F 
Opičí kapela náladu vám udělá 
C                                                       F    
hrajeme do ouška pro zebru i papouška. 
 

        C                Bbmaj7 
Ref.: To je krása,to je rámus, 

Gm7          C 
tak se na to musí, 

C                 Bbmaj7 
dneska máme na programu 
Gm7        C  
populární kusy. 

 
3. Neprchej do lesa od našeho tělesa, 

podívej na hrocha,jak se hudbou pokochá. 
Opičí šumaři,ti to znají,ti vaří, 
třískají do plechu k tanci nebo poslechu. 
 

Ref.: To je krása,… 
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ORANŽOVÝ EXPRES 
( Rangers ) 

 
   C                                                           C7 
1.Už z rodnýho ranče vidím jen komín a stáj,  
   F                                                          C  
   už z rodnýho ranče vidím jen komín a stáj, 
               G7                                                          C 
   rychlík barvy pomeranče už mě veze, tak good bye. 
 
2.Tak jako světla herny mě vždycky skvěle rozruší, 
   svit hvězdářský lucerny a chomáč jisker v ovzduší, 
   píseň oranžovýho vlaku si hvízdám do kraje. 
 
3.Sedím si na uhláku a vyhlížím přes okraje, 
   ve svým tuláckým vaku šmátrám po lahvi tokaje, 
   píseň oranžovýho vlaku si hvízdám do kraje. 
 
4.Už z rodnýho ranče nevidím komín a stáj, 
   už z rodnýho ranče nevidím komín a stáj, 
   rychlík barvy pomeranče sviští na New York,  
                                                                  -tak good bye. 
 
ORCHIDEJ 
 
   E                 Cm       Fm           H7                  
1.Jí dej jenom lásku, již sám budeš ctít, 

          E              Cm          Fm        H7    
   máš z hedvábí lesku proti nesnázím štít. 
         E        E7        A             Adim    
   Na milión dní vzácnou orchidej, 
   E               Cm 
   Čistou jak sníh, 
                     Fm   H7        E   Cm Fm H7     
    Jenom tak čistou lásku jí dej. 
 
2.Láska se krátí, láska je čas. 
   Kde můžeš se ptáti, kam zmizel tvůj hlas. 
   Víc po ní touží, kdo znal její půst, 
                 A              H7                  E  
    Blátem, louží jdeš pro dech těch úst. 
 
3.=1.      ..štít 
 
       C7     F                  Dm               Gm                 C…            
Ref.:Mně toulavá krev v žilách snad z koní dvou se slila. 
 
        Já šel denně cestou, já šel světem sám. 
 
        Získal jsi lásku, vše dej klidně v sázku, 
 
        Děj skončil, naštěstí jsi sám.  
 
4.=1. 

OŘECH V MEDU 
( Svěrák, Uhlíř)  
 
    A                                             E      
1. Když namočím si ořech do medu, 
E                                 A 
velký věci náhle dovedu, 
A 
vjede do mě strašná síla, 
D 
přepral bych i krokodýla, 
A                     E                  A     
když namočím ořech do medu. 
 
Měl jsem tuhle karambol jak hrom, 
před chladič mi padnul starej strom, 
Madla řekla: Nedojedem, 
já sněd jeden vlašák s medem, 
jako pírko odhodil jsem strom. 
 
          E           A                E 
Ref.: Jó,ořech ze skořápky 
E                A   
zlatej med z úlu, 
E                    A                 D      
rázem patřím mezi chlápky, 
D  E         A 
co neznaj smůlu. 
 
Mám výdrž po ořechu,mám píli včelí., 
přeložím vám celou střechu, 
kdybyste chtěli. 
 
2. Já,Madlu svou jsem neobloudil hned 
těch ořechů a medu,co jsem sněd, 
teprv dneska Madla to ví, 
že jsem pravý ořechový 
a je na mě sladká jako med. 
 
Ref.: Jó,ořech … 
 
… přeložím vám celou střechu 
kdybyste chtěli, 
ovšem jen,kdyby ste chtěli. 
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OSAMĚLÝ MĚSTO       
    (W.aM.Ryvolovi) 
 
          C               D                  G 
1.Ten den, co vítr listí z města svál, 
          C                   D              Em 
   můj džíp se vracel jako by se bál. 
        C            D               G 
   Že asfaltový moře odliv má 
      C                    D              E 
   A stáj, že svýho koně nepozná.  
 
                    G 
Ref.: Řekni, kolik je na světě     
                                      D 
         Kolik je takovejch měst. 
                    Am  
         Řekni, kdo by se vracel, 
                                        Em 
         Když všude je tisíce cest.  
                      G            
         Tenkrát když jsi mi Terezo řekla, 
                           D 
         Že ráda mě máš, 
                      Am 
         Tenkrát ptal jsem se Terezo, 
                                     Em 
         Kolik mi polibků dáš, 
                 D              G 
         Naposled, naposled. 
 
2. Já z dálky viděl město v slunci spát, 
   a dál jsem se jen s hrůzou musel ptát 
   proč vítr mlátí spoustou okenic, 
  proč jsou v ulicích auta jinak nic.+ R 
 
3Do prázdnejch beden zotvíranejchaut 
  zaznívá odněkud něžnej tón flaut  
   a v závějích starýho papíru, 
    válej se černý klapky z klavírů. + R 
 
4. Tak bloudím tímhle strašným            
                                       -městem sám, 
     a vím, že Terezu už nepotkám, 
     jen já tu zůstal s prázdnou ulicí 
     a osamělý město mlčící.  + R  
 
OSMÝ DEN 
( Olympic ) 

 
   G                                    C G      C  
1.Z kraje týdne málo jsem ti vhod, 
   G                                           C 
   ve středu pak ztrácíš ke mně kód. 
   Am                                              D 
   Sedmý den jsem s tebou, i když sám, 
                   G                CG C 
   osmý den schází nám. 
 
2.V pondělí máš důvod k mlčení, 
   ve středu mě pláčem odměníš, 
   v neděli už nevím, že tě mám, 
   osmý den schází nám. 
 
 
 

 
        D                   C                G 
Ref.:Tužku nemít, nic mi nepovíš. 
        D                    C                G  
        Řekni prosím aspoň přísloví, 
        D                 C                Am  
        osmý den je nutný, já to vím, 
        C               Am       G                        
        sedm nocí spíš, jen spíš, vždyť víš. 
 
3.Někdo to rád horké, jiný ne, 
   mlčky naše láska zahyne, 
   pak si řeknem v duchu každý sám, 
   osmý den schází nám.   + Ref.: 
 
 
OSTRUŽINY 
 ( Brontosauři ) 
 
            Dm                          Am 
1 Když zavíráme oči jenom na pár chvil 
     Dm                                  Am   
  to písničce ňák nechtělo se spát, 
    Gm 
  a ptáci trochu naschvál zpívaj. 
  A7                 Gm 
  Prospíš den a člověku se 
                                                      A7  
                              -  za nic nechce vstát. 
 
2. Když první rosa padá po zdech tunelů 
    koleje teplem pražce roztáhnout, 
    vezmeš si pár ostružin, 
    a pusu červenou  
              - a hledáš tichej opuštěnej klín.     
 
   A7            Dm                          A7   
R Toulání je názor, přesvědčení z lásky 
                 C                                     F   
    a trochu z nelásky, co život někdy dal 
      B                                  Gm  
    a odpověď na stesky, na otázky 
          A7                            Dm 
    a na mládí a na kdejakej žal. 
 
3. Možná ti chybí táta, možná jinej cit, 
    třeba holka, kterou měl jsi strašně rád 
    Na kolejích v ruchu, smíchu,     
                                   - zapomeneš snad, 
    když kolem ramen vezme kamarád. 
 
Ref.:Toulání je.. 
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OTÁZKY 
( Olympic ) 

 
   C                               F 
1.Kolik mám ještě dní, než přijde poslední, 
   G                                     C  
   jak dlouho budu zpívat a hrát. 
                                      F 
   Kolik je na zemi cest, kterou mám dát se vést, 
   G                                       C 
   nebo už myslet mám na návrat? 
  
        C                     C7          F 
Ref.:Posečkej lásko má okamžik, 
       D                                    G 
       vždyť svět je veliký otazník 
      C  
      Pořád se jenom ptáš  
        F               G                C    
      a odpovědi, tý se nedočkáš. 
      E                                      Am 
      Já jen vím: v zimě strom nekvete,  
                                    E 
      v létě sníh nepadá, v noci je tma, 
      Am                                   C                 G 
      rád tě mám, jen neptej se proč, nevím sám. 
 
2.Kde je tvůj dětský smích, a proč je láska hřích, 
   kolik jen váží bolest člověčí. 
   Proč je zlato drahý kov a proč je tolik prázdnejch slov, 
   proč chce každý být největší? 
 
Ref.:Posečkej... 
                             ...nedočkáš. 
        Já jen vím: řeky proud hučí dál, 
        v žilách krev pěnivá, kdo ji tam dal. 
        Rád tě mám, jen neptej se proč, nevím sám. 
 
3.Kolik je slunci let, milion nebo pět, 
   myslíš, že zítra ráno vyjde zas. 
   Kolik je ulic měst, proč umí kytky kvést, 
   proč nikdo neslyší můj hlas. 

OTEC A SYN 
 ( Rangers )   
 
Předehra: 
Am        Dm           Am    
Řemeslo zlý a starý mám, 
             Dm          Am 
těžko se líbit bude vám, 
     F                G       C     Am   
mě nikdo z lidí nemá rád, 
      F             G                   E7  
pro úřad můj, jsem, prosím, kat. 
    Am        Dm            Am                  
1. Řemeslo zlý a starý mám, 
                       Dm            Am    
    snad jednou odpustí mi Pán, 
   F              G                  C     Am    
    má práce chutná mi jak blín. 
   F                  G                     E7  
   Vždyť rukou mou paď i můj syn. 
  
             F                         E 
Ref.: Ruce měl v poutech svázaný, 
                                  Em  
         na očích šál ten lesů král, 
         F        G                     C  E7           
         a jako sbor chór krkavčí. 
              F                        E  
         Ruce měl v poutech svázaný, 
             Am             F  
         na očích šál a já se bál, 
                      G                 E7  
         vykonat práci popravčí.  
 
2. Slepených vlasů, vrásek pár, 
    z bejvalý krásy zbyl jen cár, 
    zato má rubáš s oprátkou, 
    tam pod ní končí cestu svou. 
 
Mezihra: Sedranej šat a drsná tvář, 
                on trochu krad a byl to žhář. 
             Byl pozdní večer 1. máj šel spát                  
             a zde s ním stál, já jeho kat. 
 
Ref.: Pod černým trámem s oprátkou, 
        pak dokonal ten lesů král, 
        a jako sbor, chór krkavčí, 
        pod černým trámem s oprátkou, 
        já povinnost svou vykonal.      
 
           F              G                     E7   
Coda:  Dřív otec jen, teď popravčí 
                F               G 
          /: Osud si umí divně hrát 
               C                  Am   
              otec a syn, zloděj a kat :/ 
                C                  Am    
           /: otec a syn, zloděj a kat :/ 
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OUTSIDER WALTZ 
( Wabi Daněk ) 

 
            C                               Em  
1.Dnes ráno přesně v půl při pravidelný hygieně, 
   Dm                                               F                G 
   poklesl jsi hodně v ceně, když jsi zahlíd svůj zjev, 
       Dm            G           C                       Em  
  už nejsi, co jsi býval, tu tvář nespraví ti masáž, 
        Dm                 G                 C                G    
  marně se hochu kasáš, už nejsi lev a velký šéf. 
  
        C      F     C       Am   
Ref.: Máš svůj svět a ten se ti hroutí, 
        G  C  F   C            A   
         to dávno znám, já prožil to sám. 
         Dm     G     Dm       G  
         Kráčíš dál a cesta se kroutí, 
             Dm            Em          G           C  
         až potkáš nás na ní, tak přidej se k nám. 
 
2.Jsi z vojny doma 14 dní a na radnici velká sláva, 
   to se ti holka vdává, cos jí dva roky psal. 
   Ulicí tiše krouží ten divnej motiv z Lohengrína. 
   Není, ta bude jiná, dopisy spal a šlapej dál.  + R 
 
3.Za sebou máš 30 let a zejtra ráno třetí stání 
   a nemáš ani zdání, jak to potáhneš dál. 
   Ten, komus kdysi hrával, se znenadání někam ztratil, 
   už nemáš, čím bys platil a tak se sbal a padej dál. 

 
PADÁ LÁSKA 
( M. + W. Ryvola ) 

 
    
1.Čekám, až se vrátí z modrých hor podzimní den, 
 
   večer už se krátí nad skalou,  
 
   léto neobrátí laskavou, sympatickou tvář. 
 
2.To se někdy stává na podzim, že chce se jít ven, 
   pod nohama listí spadaný, severního větru varhany,  
   mají hity léta nahraný jako každý lhář. 
 
       CamC       F                           G        
Ref.:Léto končí, svítí dálka našich ohňů loučí, 
       CamC      F                  G 
       láska padá na zem, aby přikryla ji, 
      F                     G                F            G                  C 
       věncem z jehličí a chvojí, unavená moudrá příroda. 
 
3.Do barevnejch strání vyběhnou pozdravit déšť, 
   který padá tiše z oblaků, na ramena smutnejch tuláků, 
   nosí hořký vůně od vlaků, co už v nebi jsou. 
 
4.A tak láska padá na podzim do šedých rán, 
   mizí jak šedejch kachen klín,  
   zneuctěna barvou jeřabin, zahalená jíním pavučin,                                   
                                                                 -mlhou lezavou. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PADALY HVĚZDY 
( Karel Plíhal ) 

 
       C               Am    D9               G     
Ref.:Padaly hvězdy a jedna z nich slítla 
       G          C       D9     G 
       mé milé přímo do klína, 
       C                Am     D9         G 
       jak byla žhavá, tak sukně jí chytla 
         G            C     F     C  
       a od sukně celá roklina. 
 
   Am        Em   Am            Em 
1.Má milá křičí: Pomoz mi přece, 
   Am         Em Ddim   
   nestůj tu jako z kamene. 
   Am            Em     Am     Em 
   Tak jsem ji rychle odtáhl k řece  
  Am          Em  D       G 
   z dosahu toho plamene.  + Ref.: 
 
2.Jenže ta hvězda tu moji milou 
   rozpálila jak kamínka. 
   Zuby i nehty mi pustila žilou 
   A já drtil její ramínka. + Ref.: 
 
3.Pod hlavou nebe a nad hlavou země 
   v obrovským požáru škvařím se. 
   Jsem totiž v ní jako ona je ve tmě, 
   Jako dvě kapky steklé na římse. + Ref.: 
 
Ref.: Teď už jen v očích jak tečka za snem 
         Skomírá malý plamínek, 
         Běžíme k hvězdě a oba žasnem, 
         Je to jen chladnoucí kamínek 
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PAN DOKTOR JANOUŠEK   
(Svěrák, Uhlíř) 
 
     A                               E     
1. Vzpomínám na dětská stonání, 
     D              A       E      
     zarděnky, kašel, spála, 
     A                           E   
     teploměr mamince nahání, 
     D                A      E   
     vždycky se tolik bála. 
     D                                    A   
     Kdo to k nám pospíchá po schodech 
     E                              A   
     trochu mě ty kroky děsí, 
     D                            A    
     pan doktor popadá sotva dech 
     Hm      C# m    E      
     a volá: marode kde jsi? 
 
         A                   
Ref.: Pan doktor Janoušek, 
 
         brejličky ze zlata 
         Hm                      D           E 
         tvářička buclatá, ucho jak led.  
         A 
         Pan doktor Janoušek, 
 
         postavou maličký,  
         Hm                      D       E    A    
         udýchán celičký přispěchal hned. 
 
2. Časem prý vzpomínka okorá 
     a léty v dým se nám změní, 
     vzpomínám na pana doktora, 
     který tu dávno není. 
     Vzpomínám na dětská stonání, 
     na pána, který mě chrání, 
     pan doktor se ke mně naklání, 
     já ho chci pohladit dlaní. 
 
Ref.: Pan doktor … 
 

PANELÁKY 
 ( Brontosauři ) 
 
    Am    E7  
1. Znám, znám, cesty,  
    Am           Dm       Am  
    kde se lidi nepotkávaj, 
   C               G7       Am       Dm   
    hloupost a peníze, kariéra  neví se, 
   Am                    E7        Am  
    kdo to všechno, přináší k nám. 
 
2. Má, má, člověk, 
    srdce čistý když pozná svět, 
  pak hloupost a peníze, kariéra zjeví se,   
  je z něj hloupej přestárlej kmet. 
 
     Dm                           Am 
R.: Dál jenom dál, abys u cesty zas stál, 
         E7                                       Am  
      a  hledal něco víc, co žene tě dál. 
 
3. Znáš, znáš, noční, 
    sídliště, svět paneláků, 
    táta jen na neděli, láska se nerozdělí, 
    nějak si tu na všechno sám. 
 
4. Víš, víš, že kytky, 
     ráno zas musej kvést, 
     tak touláš se po světě,  
                              - kde neděle najde tě, 
     odkud v pátek uteklś k nám. + R 
 
PANENKA  
( Poutníci ) 
 
         C              F           C            F 
1. Co skrýváš za víčky a plameny svíčky 
            C                                          G 
    snad houf bílých holubic nebo jen žal. 
         F               C             F            C      
  Tak skončil ten prvý, den zmáčený krví   
                                     G        C 
  ani pouťovou panenku nezanechal. 
  
        C         F        C          G    
Ref.: Otevři oči, ty uspěchaná,  
        F        C       G     
         dámo uplakaná. 
              F         C        F               C      
        Tak otevři oči, ta hloupá noc končí  
                     G         C 
        a mír je mezi náma. 
 
2. Už si oblékni šaty i řetízek zlatý, 
    a umyj se půjdeme na karneval. 
    A na bílou kůži ti napíšu tuší, 
  to že dámou jsi byla a zůstáváš dál. +R 
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PANENKA II 
   ( Michal Tučný ) 
 
      G 
1./: Kdyby tady byla taková panenka, 
      D                         G 
      která by mě chtěla :/ 
     C                        G  
 /: Která by mě chtěla, syna vychovala,   
      D                    G  
      přitom pannou byla :/ 
 
2.Kdybych já ti měla syna vychovati,  
   přitom pannou býti. 
   Ty by si mi musel kolíbku dělati, 
   do dřeva netíti. 
 
3.Kdybych já ti musel kolíbku dělati,  
   do dřeva netíti. 
   Ty by si musela košuličku šíti 
   bez jahel a nití.  
 
4.Kdybych já ti měla košuličku šíti, 
   bez jahel a nití. 
   Ty by si mně musel žebřík udělati  
   Až k nebeské výši. 
 
5.Kdybych já ti musel žebřík udělati, 
   až k nebeské výši. 
   Lezli bychom spolu,  
                           -spadli bychom dolů, 
   byl by konec všeho. 
 
PANSKÝ KOČÍ 
( Svěrák, Uhlíř ) 
 
                C      F        C                       F      G   
1.Panský kočí, ten se má, jezdí s pány cestama, 
                 C  C7       F   D7  G                    C              
   /: ze zámku do zámku vozí samou smetánku. :/ 
 
2.Když má panstvo hostinu, lehne kočí do stínu, 
   /: má tam čas na šprýmy s ostatními kočími :/ 
 
         G7                                           C 
Ref.: Je to dobré zaměstnání čehý i hot, 
         G7                                                C            G 
         klapou koně grošovaní jak podle not, jako z not. 
 
3.Kočí pánu prozradí, co se šustne v podhradí, 
   /: za tepla donese v pase přitom ohne se :/ 
 
4.Chce to zvláštní povahu u panského potahu 
   /: a dobrý žaludek na tu spoustu lahůdek :/  + R 
 
5.V širém poli u Stupna byla bitva ukrutná, 
   /: z kroniky  víme, že dali pána do věže :/ 
 
6.Novým pánem starý pán najednou je vystřídán, 
   /: co se však nemění, kočí ani spřežení :/   + R 
 
7.Starý pán je za mříží, smutně z věže vyhlíží, 
   /: kočí můj bývalý, jak my jsme se mívali :/ 
 
8.Kočí si ho nevšímá, neboť život lepší má, 
   /: ze zámku do zámku zase vozí smetánku :/  + R 

PAPÍROVÉ ŘETĚZY  
(S. W. Daněk)  
 
   C   
1. Slepuje očko do očka  
   Dm 
    řetězy z papíru, 
   Em 
    není to jen tak z plezíru 
   G 
    a v domě voní vánočka. 
    C 
    Co kdyby třeba zrovna teď, 
     Dm 
     pohyby prstů stále stejný, 
     Em 
     už ví, že je to beznadějný, 
     G 
     už to ví, že se nedočká.     
 
      F         G            C            Am  
R.: Řetězy papírový, změní se na okovy 
      F          Em           G              
      nikdo jí neodpoví, nikdo se nezeptá, 
  F              G           C                Am   
   za šperky safírový, nekoupí to, co není 
  F          Em              Fm          C      
   je jako ve vězení, /: vánoční noc :/  
 
2. Pomalu chystá večeři, 
    prostírá po paměti, 
    venku jsou slyšet hlasy dětí, 
    a někdo zvoní u dveří. 
    Běží jak voda v potoce, 
     je to jen pošťák s telegramem, 
     zarámovaným dveřním rámem, 
     přeje jí veselé vánoce.  + R 
           3. Nemusí ani slova číst, 

    je jí to všechno dávno jasné, 
    tak zavře dveře, světlo zhasne, 
    ke stolu nese bílý list. 
    Nůžkama proužek po proužku, 
    odstřihuje z něj mechanicky, 
    a na řetězech jako vždycky, 
    Přibývá kroužek ke kroužku.   + R 

 
PARTA Z RANČE Y 
 
       D   
1. /: Každé ráno sjíždí z hor, 
                               A7 
        parta z ranče Y :/ 
        D                      G 
     /: Mezi nima jede na koni 
       D         A7          D 
        kauboj jménem Joe :/ 
 
2. Tam v dáli u řeky, stojí opuštěnej srub. 
     Nedávno tam ještě bývala  Má plavovlasá Loo. 
3. Co asi stalo se s mojí plavovlasou Loo, 
    co asi, co asi stalo se že opustila srub. 
 
4. Až jednou vrátíš se, přijď se na mě podívat, 
    Tebe moje plavovlasá Loo Budu mít stále rád. 
5. Každé ráno sjíždí z hor,  parta z ranče Y. 
    Mezi nima chybí na koni,  Kauboj jménem Joe. 

176 P 



OSTATNÍ  PÍSNIČKY 

 

 
177 / 287 

PASÁČEK HVĚZD 
( Nedvědi ) 
 
                 Hm 
1.Mokrou travou teď při zemi jak kloboučku hub, 
                                               Em 
   mlha nad ránem přišla snad spát. 
                  G                                Hm  
   A kamsi nad zemí, tak pomalu, do bílejch hvězd 

             G                             F     
    malý obláčky kouře začal vítr hnát. 
 
2.Obzor bíle se rozsvítil a pasáček hvězd, 
    měsíc zapadal za černej les, 
    rosa stékala z kytar a ze stříbra strun, 
    půjdem spát už je zítra, už je dnes. 
 
         G                      
Ref.: Zaspíme ráno a ne nebudem první, 
                D                                Hm      
         noci krásný jsou, nejhezčí z cest, 
           C                                     Am 
         a v poledním slunku až se probudíme, 
                      Hm  
         bude se jazyk jak břečťan nám plést. 
 
3.Jak nádherně voní zbytek popela tak 
   jako v usárně vůně tvých trik, 
   když je v neděli večer na postel vyložíš ven, 
   ne nezvyk sis nikdy, ne nezvyk.   + Ref.: 
 
PĚKNÁ, PĚKNÁ, PĚKNÁ 
( Janek Ledecký ) 

 
   C           Dm7    C                  Dm7  
1.Pro tvůj dech já skočím po zádech  
  C                 Dm7       C  Dm7 
   z mostu, co střídá jména, 
   C         Dm7          C                      Dm7  
   pro tvý vlasy vstoupím do armády spásy, 
   E7maj    
   ať padne měna, 
               G                   C         A7 C  Dm7    
   jsi tak  pěkná, pěkná, pěkná. 
 
2.Pro tvůj hlas chvíli pozastavím čas 
   mám v Greenwichi svý známý. 
   Pro tvý nohy najdu v sobě skrytý vlohy 
   nejsou to fámy, 
   jsi tak pěkná, pěkná, pěkná. 
 
3.Pro tvůj nos po žhavým uhlí bos 
   já přejdu tam a zpátky. 
   Pro tvůj smích v létě opatřím ti sníh, 
   noci jsou krátký 
   a ty pěkná, pěkná, pěkná. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
   D              Em7     D         Em7   
4.Možná, že vrásky nezastavím 
   D              Em7     D            Em7 
   a stříbrem vlasy ti ztěžknou 
            Em7    D            Em       
   a cizí krásky dobudou Řím, 
   F7maj                      G  
   budou ho drancovat, pálit a milovat. 
                   A                       Hm7 
  I kdybych vzplál jak pochodeň,  
            A          Hm7 
  nikdy nezapomeň, 
  C7maj           E                      A          
  pro mě seš dál pěkná, pěkná, pěkná, 
  C7maj        E                     A          Hm7 A Hm7 A    
  zůstaneš dál pěkná, pěkná, pěkná. 
 
 
PEŘINA 
( Nedvědi ) 
 
    A                                                               E 
1.Usnulas má lásko a já jak noční můra byl sám. 
               A                                                          E 
    Jenom teplo na polštáři, tváří tvojí voní jsem sám. 
                      E7                             A    
    A s křikem noční dravci ulicí se toulaj  
                 D                                   A  
    a tlučou do popelnic, do oken a vrat. 
               E7                              A  
    Peřinu přes oči a uši přikrýt dlaní, 
                  D                                          E7  
    Nutit se do spánku, kde mohla by jsi stát. 
 
2.Usnulas má lásko, já ještě malou chvíli tě chtěl. 
   Potichu si hýčkat radost z něhy pálících těl. 
   Tma zvláštní kouzlo má, plaší studu síly. 
   Světlo je pravda, ale ve tmě žije čas, 
   Dotkneš se náhodou jen tak tak bez příčiny, 
   No a pak znovu, pak už schválně zas a zas. 
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PES 
( Karel Plíhal ) 

 
   D6                               
1.Krásně spí, aniž to ví, 
               G7maj   A9           D6   
   můj velikej huňatej černej pes. 
 
   Má svůj sen, báječnej sen,  
         G7maj A9              D6 
  voňavej libovej čerstvej sen. 
 
        Bb7maj                         F7maj  
Ref.: Francouzskou polívkou zahání hlad, 
         Bb7maj                       F7maj 
         Včera jsem s Růženou prohýřil plat, 
         Dm               G          Dm   G  
         Kdoví s kým Růža se opíjí dnes, 
                     F             A              D6 
         Zas mi zůstal jen hlad a ten pes. 
 
2.=1. pak mezihra 
3.=1. + Ref.: Francouzskou.. 
 
4.Krásnej pes, báječnej pes, 
   voňavej, libovej, čerstvej pes.                                   
 
 
PETROLEJKY  
( Brontosauři ) 
 
    C 
1. K rytmu starejch kolejnic 
       F   
    si písničku zpívám, 
            C 
    mám před sebou pár volnejch dní 
      G              C 
    a na Sázavě srub. 
 
2. Tam rozsvítím si petrolej, 
    pavouky z koutů vysbírám, 
    a v kamnech dřevo zavoní, 
    mám akáty a dub. 
         C         F G   C     
Ref.:  Hú....., hú..... 
 
3. Až na verandu slyším řeku, 
    někdo u ní zpívá, 
    to trempíci si vyjeli 
    a pěkně jim to zní. 
 
4. Můry přišly za světlem 
    a myš se ze tmy dívá, 
    máš smůlu, holka, 
    nepůjdu spát, než se rozední.+ R 

 500 MIL 
 (Rangers) 
 
               F                 Am 
1. Plakat budeš dívko má, 
              Gm                   B 
    že odešel jsem z domova, 
              Gm                   C7 
    že odešel jsem z domova  
                       B            C7   
    snad stovky mil. 
               F                Am 
    stovky mil, stovky mil, 
               Gm            B 
    stovky mil, stovky mil, 
                 Gm                C7 
    že odešel jsem z domova 
                       F 
    snad stovky mil. 
 
2. Čas, ten lásce ublížil, 
    vzdáleni jsme 500 mil, 
    srdce mý teď prožívá 
    moc těžkých chvil. 
    Těžkých chvil, těžkých chvil, 
    těžkých chvil, těžkých chvil, 
    srdce mý teď prožívá 
    moc těžkých chvil. 
 
3. Celou noc dnes přemítám, 
    že jsem zůstal sám a sám 
    lavici teď nádražní 
    za lože mám. 
    Za lože mám, za lože mám, 
    za lože mám, za lože mám, 
    lavici teď nádražní 
    za lože mám. 
 
4. Cestu zpátky dobře znám, 
    ale kapsu prázdnou mám, 
    tak v tý dálce daleký 
    zůstanu sám. 
    Zůstanu sam, zůstanu sám, 
    zůstanu sám, zůstanu sám, 
    tak v tý dálce daleký 
    zůstanu sám. 
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PIJÁCKÁ LITANIE 
 ( Klíč ) 
 
           G 
1. Kdo v bitvě jen si stýská 
                        D 
    a po bitvě je pán, 
        Am                 D  
    ať hrom do něho tříská 
      D7                   G 
    a hříšníkem buď zván. 
 
                G  
Ref.: Buď zván, buď zván, 
              C                     D   
         ten hříšníkem buď zván, 
           Am             D    
         a lásky, her a vína 
         D7            G  
         zatratiž ho Pán. 
 
2. Kdo dívky srdce získá 
    a nežne pak ten lán 
    a hleďme toho hýska, 
    ten hříšníkem buď zván. + Ref.: 
 
3. A kdo se mlíkem zlíská 
    jak šunt a mezulán, 
    ať hrom do něho tříská, 
    ten hříšníkem buď zván. + Ref.: 
 
4. Kdo před lidmi se blýská  
    a chce být uctíván, 
    a hleďme toho řízka, 
    ten hříšníkem buď zván. + Ref.: 
 
5. A kdo je duše nízká? 
    A kdo se bojí ran ? 
    A hleďme toho hýska 
    a fiflenu a řízka, 
    ať hrom do něho tříská, 
     ten hříšníkem buď zván. + Ref.: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
PIJTE VODU 
( Jar. Nohavica ) 
 

        C 
Ref.: Pijte vodu, pijte pitnou vodu, 
                            G7       C   
         pijte vodu a nepijte rum. 
        C                      
         Pijte vodu, pijte pitnou vodu, 
                            G7       C   
         pijte vodu a nepijte rum.    
 
    C . . . ( stejné ) 
1. Jeden smutný ajznboňák, 
    pil na pátém nástupišti ajerkoňak. 
    Huba se mu slepila, 
    dýzl lokomotiva ho zabila. + R 
 
2. V rodině u Becherů, 
    pijou Becherovku přímo ze džberů. 
    Proto všichni Becheři, 
    mají trable s játrama a páteří. + R 
  
3. Pil som vodku značky Gorbatschow 
 a potom povedal som všeličo a volačo  
 Vyfásol som za to tri roky, 
  Teraz pijem chlorované patoky. + R 
 
4. Jesteśmy chlopci z Warszawy, 

 jezdzimy pociagiem  
                    - za robota do Ostrawy, 

     cztery litry wódki a mnóstwo piw,  
  po prostu bardzo fajny kolektyw. + R          
 
5. Jedna paní v Americe, 

ztrapnila se převelice.  
    Vypila na ex rum, 
    Pobila jim Bílý dům. + R 
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PÍSEŇ PRO ČARODĚJE 
     ( Žalman ) 
 
        Em  
1. Tvá kytara dohrála 
 
         a nás polechtal mráz 
 
        Možná, že i strach nám  
                     Am  
         bloudil po zádech, 
        D7            G       Em  
         do stanice Snů a Zdání, 
 
         možná, žes byl opilej. 
 
 
        Z mých očí stavěl hráz, 
 
        proti moři bezpráví, 
       Am 
        uprostřed skal, 
       D7                 G   Em   E7 
        lidských údělů a přání.  
  
        C 
Ref.: Málo nás, 
   
         vrať se smutný čaroději,  
         Am  
         mezi nás, 
         D                        G 
         z toulek po hvězdách  
         Dm7          Cx  
         a lánů větrných.  
        C  
         Málo nás,   
  
         vrať se smutný čaroději,  
        Am   
         zpátky zas,  
             D              G   Em     
         láme se obilí ve stráních. 
 
2. Koleje mých vrásek, 
    večer smejvá slane déšť. 
    Semafor tvých řas je ráno vysouší. 
    Končí jedna z her na lásku. 
 
    Morana tě odváží 
    A ty se necháš vést. 
    Jedna píseň po tobě mi zůstává, 
    Je jak utkaná z provázků 
 
    Tvá kytara dohrála 
   Já ve tvým náručí byla prázdnej dům 
   Kde nikdo neklepá 
   Na rozbitá skla bez rámů. 
 
Ref.: Málo nás... 
 
3. Tvá kytara dohrála 
  já ve tvým náručí byla prázdnej dům. 
  Kde nikdo neklepá, 
  Na rozbitá skla bez rámů.  

PÍSEŇ PRO KRISTÝNKU 
 ( Matuška, Petr, Dvořák ) 
 
   C 
1. Stejně voní žluté květy šafránu, 
                                        G7 
    jako tvoje vlasy Kristýnko. 
 
    Stejnou chuť má vítr, co je po ránu, 
                                          C  
    jako tvoje jméno Kristýnko. 
  
    C  
    Stejnou barvu jako mívá oliva, 
                                      E  
    mají tvoje oči Kristýnko. 
              F                                C    
    Stejně jako nouze mě to bolívá, 
               G7                             C  
    když ty nejsi se mnou Kristýnko. 
 
2. Stejnou písní jako tlukou slavíci, 
    tluče tvoje srdce Kristýnko. 
    Tobě samo nebe slétlo do lící, 
     jak jsi krásná moje Kristýnko. 
 
     Jak je hladké portugalské hedvábí, 
     hladší je tvá paže Kristýnko. 
     Žádná jiná na světě mě nevábí, 
     já chci jenom tebe Kristýnko. 
 
3. Tolik jasu žádná hvězda nemívá, 
     kolik je ho v tobě Kristýnko. 
     Tobě snad i v noci světla přebývá, 
     věnuj mi ho trochu Kristýnko. 
 
     Hezčí nežli karafiát v zahradě, 
     hezčí je tvůj úsměv Kristýnko. 
     Mám tě rád a ostatní je nasnadě, 
     chci být navždy s tebou Kristýnko.    
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PÍSEŇ, CO MĚ UČIL LISTOPAD  
      ( Wabi Daněk ) 
 
    C               F 
1. Málo jím a málo spím 
      C                 F  
    a málokdy tě vídám, 
   C                Em               Dm G 
    málokdy si nechám něco zdát. 
   F                     C 
    Doma nemám stání 
         Am           F 
    Už od jarního tání, 

  A                             C                                 
  Cítím, že se blíží listopad hm hm hm 
 
        C             A 
Ref.: Listopadový písně  
                   F              C            

-od léta už slýchám 
                    Dm F             C      
         vítr ledový, přinesl je k nám. 
                           A 
        Tak mě nečekej, 
                             F                  C 
               - dneska nikam nepospíchám    
                      DmF                 C  
         listopadový písni naslouchám 
 
2.Chvíli stát a poslouchat,  jak vítr větve čistí, 
    k zemi padá zlatý vodopád.  
    Pod nohama cinká  to poztrácené listí 
     vím, že právě zpívá listopad. + R 
 
3. Dál a dál tou záplavou, co pod nohou se blýská 
    co mě nutí do zpěvu se dát. 
    Tak si chvíli zpívám a potom radši pískám, 
    píseň, co mě učil listopad.  + R    
 
PÍSKAJÍCÍ CIKÁN  
( Spirituál ) 
 
    G        Am       Hm  Am           
 1. Dívka loudá se vinicí, 
    G          Am       HmAm  
     tam kde zídka je nízká. 
    G            Am            Hm C   
     Tam kde stráň končí vonící 
           G     C            GC D    
     tam písničku někdo píská. 
 
Ref.:  píská se melodie sloky       
                    
2. Ohlédne se a : “ Propána!“, 
    v stínu kde stojí líska, 
    švarného vidí cikána 
    jak leží, písničku píská:  + R 
3. Chvíli tam stojí potichu 
    písnička si ji získá 
    domů jdou spolu do smíchu 
    je slyšet cikán jak píská:  + R 
 
4. Jenže tatík jak vidí cikána 
    pěstí do stolu tříská 
    „ Ať táhne pryč vesta odraná, 
       groš nemá, něco ti spíská: “ + R 

 
5. Teď smutnou dceru má u vrátek 
    jen Bůh ví jak se jí stýská 
    „ Kéž vrátí se mi zas nazpátek 
       ten který v dálce si píská.“  + R 
 
6. Pár šídel honí se na louce  
    v trávě rosa se blýská 
    cikán, rozmarýn v klobouce 
    jde dál a písničku píská:  + R 
 
7. Na závěr zbývá už jenom říct 
    v čem je ten kousek štístka, 
    peníze často nejsou nic 
    - má víc kdo po svém si píská!  + R     
 
 
 
PÍSNIČKA ČESKÁ 
( Karel Hašler ) 
 
   A                          E  
1.Ty naše písničky, jsou jak ty perličky, 
    A                         E  
    na šňůrce navlečené. 
    A                               D 
    Kolik je krásy v nich a je to velký hřích, 
    H7                        EE7  
    že jsou tak opuštěné. 
 
        A          E           A  A7  D                            A  A7          
Ref.:Ta naše písnička česká, ta je tak hezká, tak hezká, 
        D                         A           Hm       E          A       E      
        tak jako na louce kytička, vyrostla ta naše písnička. 
        A           E            A A7 D                              A  A7   
        Až se ta písnička ztratí, pak už nic nebudem mít, 
        D                          A                   H7  
        jestli nám zahyne, všechno s ní pomine,  
        E              E7          A  
        potom už nebudem žít.   
 
2.Zpívejte lidičky, ty naše písničky, 
   písničky z Moravy, z Čech, 
   ta naše písnička, je sice prostičká, 
   ale je nejhezčí z všech. 
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PÍSNIČKA NA DOBROU NOC 
  ( Brontosauři ) 
 
            D                       A7   
1. Když zavíráš oči, má lásko, víš, 
            G                           A7   
    tuhle chvíli mám strašně rád. 
            D  
    Když spánek ti stoupá až 
    A7                      G 
    k víčkům na ruku mou 
                              A7  
    ještě chceš svoji dát. 
 
                   D   
Ref.: Pak už touláš se, touláš 
        Em 
        v představách snů  
                  A7                          D 
        a snad možná v nich žiju i já, 
                 D   
        někde před vaším domem 
            Em 
        či u řeky snad, 
             A7                   D 
        mě vidíš na kytaru hrát. 
 
2. Když zavíráš oči, má lásko, víš, 
    tuhle chvíli mám strašně rád. 
    Když zhasnem a oknem  
    k nám proklouzne noc, 
    s mými vlasy si chvilku chceš hrát. 
Ref.: 
 
3. Když zavíráš oči, má lásko, víš, 
    tuhle chvíli mám strašně rád. 
    Když poslední pusou  
    mi dobrou noc dáš, 
    noční ticho nám začíná hrát.  
 
2 x: Ref.: 

PÍSNIČKA PRO ZUZANU 
( Werich + Voskovec ) 

 
D   
Zuzano, chci ti jenom jednu větu,  
                                         Em7A7  
jenom jednu prostou větu vyjevit. 
A7  
Zuzano, tvoje jméno vysázeno  
                                         D 
na zahradě z bílých květů chtěl bych mít. 
G                           D             E7                           A7 
Aby mi to jméno Zuzana, vonělo pod okny do rána. 
D                                              Em7       A7 
Večer až se bude stmívat /: Zuzano, Zuzano :/ 
      Em7A7 Em7 A7         D  
Na zahradě budu zpívat /: Zuzano, Zuzano :/. 
                           A7                                     D    Fm7 
Budu svojí písní tklivou, lákat včelu medu chtivou, 
H7  E7                             A7  
aby slétla na tvé jméno /: Zuzano, Zuzano :/ 
D                                             Em7A7  
Ten med, který z tvého jména vysaje, 
                                     D 
na medařské soutěži to vyhraje 
 
/: Zuzano, Zuzano, Zuzano :/ 
G                     G7 
Dej mi předem pusu,  
                D                   D7 C7C7   H7 E7 A7  
vzhledem k tomu, že se stane     medem tvé jméno  
           D                A7                  D      
/: Zuzano, Zuzano, Zuzano, Zuzano, Zuzano,  
   A7         D A7D  
   Zuzano, Zuzano :/ 
 
PIŠKOTKA 
( Nedvědi ) 
 
   D                              G                 A                          
1.Strání se blíží noční stín, to jsem já, 
                G          A                D       
   každou chvíli se v trní zamotám. 
                                                   G                 A 
   Měsíc ne a ne svítit jen podle hlasů, jak se zdá 
                 G                 A              D    
   A podle hvězd mířím bráškové k vám. 
 
                D                 
R.: Už se odraz světla míhá,  
                         Hm 
     na kmenech stromů padá, zdvihá, 
                    A7                                D 
     už vidím Jima, jak sekerou čistí les. 
 
     Piškotka s Flintem větve táhnou 
                    Hm  
     A v ohni zasyčí a lístky zvadnou, 
                    A                                                        D   
     Já trouba zakopnul a spadnul níž, zas mám to dál.    
 
2.Možná jsem asi blázen nebo zůstal ve mně kluk, 
   ale když plamen mi sáhne teplem na mou tvář. 
   Vidím indiánský teepee a kukly šamanů a bubnů zvuk, 
   Nebo od Bobří hráze ohně zář.           + 2x Ref.: 
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PIVOVARSKÁ MARY 
( Bokomara ) 

 
   G                                 C                D 
1.V hospodě u pivováru moje Máňa bydlí, 
    G                  C               G                      D 
    má charakter a má páru, chrání svu čest židlí. 
 
2.Samý dědci uslintaný nenechavejch vočí,  
   choděj domů zkárovaný a pod lampou močí. 
 
3.Servírka má život těžký, pokud není lehká, 
   ale nemá život lehký, pakliže je těžká. 
 
4.Tak jim plivne bez váhání do zlatistejch moků, 
   Máňa, ta si svou čest chrání šedesát dva roků. 
 
PLACHETNICE 
( Karel Plíhal ) 

 
   Am                         Em                            Am 
1.Po obloze vítr žene stovky bílých plachetnic, 
  C            G                  C                     E7 
  potopí se bezejmenné, nezbude z nich vůbec nic.    
   F                    G                 C               E7 
   Jsou to rodné sestry písní, které kdysi zazněly, 
   Am             Dm          Am             E       AmEm  
   Polechtaly, pohladily a pak někam zmizely. 
 
2Jednou z nich je píseň tatojachta zvící deset stop 
   Veze slova, šperky, zlato,  
                                -neboť kapitán je trošku snob. 
    Snědl všechnu moudrost dneška  
                                -a tak je mírně otylý. 
    Proto jachta jede ztěžka na konci té flotily. 
 
3.Ale on seměje se mi:Karle, hele,  
                                        -co bys pouštěl do gatí, 
   Pojedeme zase v čele, jen co se vítr obrátí. 
   A tak ženem do záhuby a za zvuků garmošky. 
   Vylézají z podpalubí krysy, spojky, předložky. 

PLAKALO BEJBY  
( Krejča, Štajdl ) 
 

    G7 
1. Plakalo bejby, jó, plakalo vám, 
 
    v kočárku solidním. 
 
    Plakalo bejby a já se ptám,  
 
    kdopak ho uklidní. 
    C7 
    Nechtělo bejby mě ani vás, ba, 
 
    nechtělo ani pít. 
    G7 
    Nechtělo bejby, pak ale včas šel  
    D7               G7  
    okolo námořník. 
 
2. Povídá: bejby: - ejhle má žal 
    a bejby jen zabrouká. 
    Povídá: bejby - než půjdu dál, 
    tak já ti to pofoukám. 
 
    Utichlo bejby a bylo znát, 
    že slovům rozumí, 
    utichlo bejby a já jsem byl rád,  
    že nikdo nečumí. 
 
              C7 
Ref.: Tu ptáte se nás, kdo to byl, 
           G7             E7   
         a komu za to dík. 
              A7 
         To úsměv z pláče vykouzlil 
                                   D7                  
         jen Pepek námořník. je, je, je, jéé. 
 
3. Plakalo bejby jó plakalo vám, 
    a plakalo stále víc. 
    Plakalo bejby a já jsem byl sám 
    a nevěděl, co mu říct. 
 
    Nechtělo bejby mě ani vás, 
    ba nechtělo ani pít.  
    Nechtělo bejby - pak ale vás, šel 
    okolo námořník       
   
Ref.: Tu ptáte se.... 
 
4. = 3.  Plakalo.... 
                  ... námořník. 
                       C          D7                 G   
      o- hó - ho- ho - óó, Pepek námořník. 
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PLAKÁT  
( Brontosauři ) 
 
         Em 
1. Až tam k vám, kde spíš, 
                                             Am 
    kde po nocích se stýská ti snad, 
                                     D  
    v pokojíku pod plakátem  
                                      Em 
    srdce moje slyšet musí být. 
     
    Hlavu dám si pod polštář 
 
    a v tichu noci zapomenu, 
    Am                                          D 
    kde jsem s tebou včera v noci stál 
                           Em 
    a tolik tě chtěl mít. 
  
            A            Am                       Em   
R: Kde brát, kde brát sílu pro další ráno 
           A             Am                       Hm  
   mám rád, mám rád, lásku pokryly stíny 
                Gm 
   je polekaná. 
 
2. Neklid můj a tvůj 
    a první pusa naposledy, 
    panelák, kde zhasíná se, 
    když hlasatel řekne dobrou noc. 
 
    Pak tam u vás, kde spíš, 
    kde na sídlišti všem se stejská, 
    volat budeš jméno mý na vyvěšenej, 
    tichej telefon.  + Ref.: 
 
PLAVCI 
 ( Rangers ) 
 
            G 
1. Plavíme se spolu po řekách, 
                                 Em 
    všem ženám pro radost, 
        G                    C  
    ať stará nebo mladá, 
         G        D7     G  
    tak navždy ztratí zlost. 
 
              C               G  
Ref.: My zpíváme si o dívkách 
                                  Em  
        a máme v rukách moc. 
            G                      C  
        Že na kterou si sáhnem  
           G      D7     G  
        ta nikdy nezná noc. 
 
2. Jednou plavá nebo černá,  to přece je nám fuk, 
     každá nám říká buď můj,  ty seš moc príma kluk. 
 
3. To říkají nám v Atlantě, pak v Coloradu zas, 
    snad taky řeka Shenandoah,  uslyšela ten špás. 
 
Ref.: My na to jenom kýváme, a zase jedem hned, 
         abychom zase jinde spustili ten náš band. 

 
4. Jenom jeden z naší klády, se ženou šel na břeh, 
    a do dnes smutně říká, že jsem vás neposlech. 
  
5. Teď mám už starost o syna, a vychovat ho mám, 
    aby se z něho nestal, člověk zralej pro flám.           
 
Ref.: S tím práce je vám povídám, a v noci špatně spím, 
        být o tři roky mladší, tak víc se nežením. 
 
6. To je příklad pro nás správný, jak sobě počínat  
     když při měsíčním stínu, zeptá se „ Máš mě rád ?“ 
 
PLETENKY 
( Nedvědi ) 
 
kapo-2 
   G              Am7            G            C 
1.Vlak něco písknul, byl poslední v řádu, 
   G                  D       G 
   stýská se mi, lásko má. 
 
2.Stožáry svítí, noc jistí si vládu, 
   hvězdám asi něco se zdá. 
 
        C             D                 G    
Ref.:Do náručí prázdno mi vklouzlo, 
              C                   D    G    
        Jó, chybíš mi, jsi můj zvyk. 
 
        Ticho vlaky jen krájí, 
 
        Kostel bim bam bim bam, 
                               D       G 
        Jó, chybíš mi, lásko má. 
 
3.Hedvábku krásný, můj úryvku z básní, 
   co o tobě jsem písničkám psal. 
 
4.Bělásku z louky, má pletenko z mouky, 
   semletých mých myšlenek pár.     + Ref.: 
 
5.Mý sluníčko z louží, má tmo, co tu krouží, 
   můj varhánku, můj vlásku co spad. 
 
6.Spěchej můj plůdku, je čas vinobraní, 
   usínám už, půjdem spát.          + Ref.: 
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PLÍHALOVY VERŠÍKY 
( Karel Plíhal ) 

 

Na výstavě                                                
  Uprostřed soch a plastik, 

Těším se domů na styk. 
 

Socha 
V parku stojí socha 

děvčete a hocha. 
S neskrývanou rozkoší 
Každou noc tu sousoší. 

 

Šnek 
Šnečku, šnečku, vystrč růžky, 
Dokud držím v ruce nůžky. 

 

Rodiče 
Neživí mě nešatí, 
Šediví a plešatí. 

 

Zajíc 
Skočil mně pod kola zajíc, 
Nevadí, stejně měl AIDS. 

 

Medvěd 
V 9.39 sed si na mě medvěd 
A v 11.10 zase ze mě sesed. 

 

Stáří 
Až mně bude sto deset, 

Přijde Bůh a zmáčkne reset. 
 

Intelektuální 
Přijely k nám z dálky 

intelektuálky, 
Já měl dvě, Pepa tři, 
ale to sem nepatří. 

 
+ další na kazetách a koncertech 

 
PO STARÝCH ZÁMECKÝCH SCHODECH 
( Karel Hašler ) 
 
   D                                                                       HmE7A7  
1.Po starých zámeckých schodech, po schodech z kamene 
  D                                                                       HmE7A7 
  po starých zámeckých schodech, po schodech z kamene. 
      A7           
   /: Každý večer panna chodí,  
      D                                       E7           A7       D 
      za ruku se s hochem vodí, srdce má zmámené. :/ 
 
2./: Srdce má zmámené láskou, srdce své z mramoru :/ 
   /: Měsíček když večer vchází,  
      pan Alois ji doprovází, po schodech nahoru. :/ 
 
3./: Po schodech vzhůru ji vodí do Zlaté uličky :/ 
   /: a tam v domku malovaném,  
      blátem, hlínou slepovaném, dává jí hubičku. :/ 

POCESTNÝ DO SEDMÉHO NEBE 
     ( Žalman ) 
 
  A                C m         D               A 
1Žádnej neví co je lidská zloba zazvíře 
         D                      A     Em9        A        
Když utrhne se z řetězu dělá jen potíže 
         Em9                                        A  
Nám pod rukama na pokraji periferie, 
                   HmC m Hm    
Tiše umírají písně. 
 
1. Lidé chtějí pohladit, 
                        -  tak pijou čím dál víc, 
        pak vypláčou se do kropenky, 
                        - sednou do lavic. 
        Pod klenbou světa zpívaj,  
                        - aby anděl sestoupil, 
       tiše umírají písně.    
 

       AHm7C mHm7 A   
Ref.: Pánu     kouká      do oken 

           Hm7             C m  Hm7  
        A po zádech ho zebe  
         AHm7 C mHm7 A 
        Vzhůru     stoupá     pocestný,  
             Hm7          E   
        Do sedmého nebe.   
        Hm7  
        Dítě, které touží   
        C m          E 
        Až za obzor jít, 
       A    Hm7 C mHm7 
        Sám si        brouká, 
            A         Hm7            A  
        Že neumí v týhle době žít..  
 
3. Z vlastní vůle 
     - stali jsme se navždy poutníky. 
    Plavem tak tak nad vodou 
                             - a šlapem chodníky 
 Prodáváme odpustky a za jásotu davů 
 Tiše nám umírají písně.   + Ref.: 

185 P 



OSTATNÍ  PÍSNIČKY 

 

 
186 / 287 

PODIVNÁ KOMETA 
( Karel Plíhal ) 

 
   G          Am&        G           C 
1.Podivná kometa se zjevila a hbitě  
  G               Cm                    G    A7    D7 
  proklouzla hvězdářům skrz radarový sítě. 
  G       Am7            G              C  
  Úplně průhledná a lehká jako peří, 
  Cm            G    A7     Am7  D7    G   Am7     
   Ta, kterou vidí jenom ti, co na ni věří.  
GHm        G          A7                  D  
   Lehce se otřela o Zemi hebkým chvostem, 
    C           G                   C     G   D   
    Země se zachvěla, my cítili jak rostem, 
    Hm        G             A7                    D 
    Červíčci poddaní a kapky v kalný řece, 
    C            G             C      G      A     D     
    Zpěváčci uzamčení do rezavý klece. 
 
2.Po dlouhé nemoci zas ohromná chuť k jídlu 
   a láska usedla ke koncertnímu křídlu. 
   Zazněla hudba, kterou člověk těžko složí, 
    Vedle níž písně jsou jen partiové zboží. 
 
    Ruce se našly, prsty do sebe se spletly, 
    Všechno se rozzářilo kouzelnými světly. 
    Tisíce žárovek a každá nejmíň sto watt 
     A noční přízraky se stěží stihly schovat. 
 
3.Kometa odlétá zas jinam do vesmíru 
   už zase vyháníme lásku od klavíru. 
   Prsty se rozpletly, jen občas dotek letmý 
  /: A noční přízraky se těší, až se setmí :/ 
 
PODOBENSTVÍ O NÁRAMCÍCH   
   ( Poutníci ) 
 
     G           D         G          D 
1. Jestlipak zpívali zpěváci smělí, 
    G          D          G           D  
    arabský píšťaly jestlipak zněly. 
    C                            F          C 
    Zdali si všimli tam ve víru doby, 
         G             D             G         D 
    co matkám a milenkám zápěstí zdobí. 
 
        G             D            G             D  
Ref.:Švartnový náramky jak smůla černý 
 
2. Před časem na stráni seděli tepci, 
    na srdcích orvaní, ve tvářích hebcí. 
    Vsadili kabáty a nový džíny, 
    kdo za zlatý prodá ty náramky z hlíny. 
    Ref:: 
 
3. Matky a milenky s důvěrou vstaly, 
    synové zemřeli, milenci spali. 
    A ženy když vstoupily,  
                           - do prázdných loží, 
    zlatníkům skoupily veškerý zboží. +R. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PODVOD 
( Nedvědi ) 
 
kapo-3 
   Em                                                      Am 
1.Na dlani jednu z tvých řas, do tmy se koukám, 
    D7                                              G 
    hraju si písničky tvý, co jsem ti psal. 
                       Am                                                Em  
    Je skoro půlnoc a z kostela zvon mi noc připomíná. 
                  Am                                        H7  
    Půjdu se mejt a pozhasínám, co bude dál. 
 
2.Pod polštář dopis pár, co poslalas dávám, 
   píšeš, že ráda mě máš a trápí tě stesk. 
   Je skoro půlnoc a z kostela zvon mi noc připomíná. 
   Půjdu se mejt a pozhasínám, co bude dál. 
 
        H7                 Am 
Ref.: Chtěl jsem to ráno, kdy naposled snídal 
                                  Em 
         Jsem s tebou ti říct, že už ti nezavolám. 
                                        Am                          D7   
         Pro jednu pitomou holku, pro pár nocí touhy, 
                              G                                     H7   
         Podved jsem všechno, o čem doma si sníš,  
                                Em 
         Teď je mi to líto. 
 
3.Kolikrát člověk může mít rád, tak opravdu z lásky. 
   Dvakrát či třikrát to ne, i jednou je dost. 
   Je skoro půlnoc a z kostela zvon mi noc připomíná. 
   Půjdu se mejt a pozhasínám, co bude dál.    + Ref.: 
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POHÁDKA 
 
  D                             A7             D                 A7  
1.Povím vám pěknou pohádku o princezně a o hrádku. 
  

                 D                         A7 
Ref.:Pa da daj daj daj pa da daj daj daj 
                 D          A7       D  
         pa da daj daj daj daj dá     *po každé sloce 
 
2.Tam na vysoké věži princezna smutně leží 
3.Tam ptáčci pějí úkol, neb je to jejich úkol 
4.Potůček bublá v trávě a je ho slyšet právě 
5.A na vysokém nebíčku měsíček špulí hubičku 
 
6.Oblaka plují oblohou, neb jinak plouti nemohou 
7.Však princezně tam na věži pramálo na tom záleží 
8.Dala si rande s rytířem, s tím pancéřovým krunýřem 
9.Princezna zvolá óóóch, kde je můj milý hóóóch 
10.V tu chvíli nepřijde-li, vezme si život celý 
 
11.A uplynula minuta a nepřišel ten filuta 
12.I zavolala služku, by nabyla ji pušku 
13.Tou puškou, kterou nabil, ona se také zabila 
14.Ó slyšte, jak zem třese se, to rytíř k hradu nese se 
15.Tam leží tílko bledé a rytíř k hradu jede 
 
16.U hradu z koně seskočil a za smrčkem se vymočil 
17.Uvázal koně k javoru a vyběh schody nahoru 
18.Však na chvilku si oddech tam na točitých schodech 
19.A co tam uzřel prve , je tratoliště krve 
20.Proč nečekalas jak kdysi, proč život vzala jsi si 
 
21.Mně života vzalas půlku, proženu si hlavou kulku 
22.Tak skočil hlavou dolů rovnou na hradní stodolu 
23.V stodole pušku nabil a tou se také zabil 
24.Teď leží tam dvě mrtvoly a dávaj se do nich moli. 

POHÁDKA 
( Karel Plíhal ) 

 
GCDGCDGEmEmCDGCDGD 
 

Takhle nějak to bylo, jedlo se, zpívalo, pilo. 
Princezna zářila štěstím v hotelu nad náměstím, 
Drak hlídal u dveří sálu, na krku pletenou šálu. 

Dědové Vševědi okolo Popelky 
žvatlavě slibují šaty a kabelky. 

Každý si odnáší kousíček úsměvu, 
Dešťové mraky se chystaly ke zpěvu. 

Hosté se sjíždějí k veliké veselce, 
Paprsky luceren metají kozelce. 
A stíny ořechů orvaných dohola 

Pletou se letícím kočárům pod kola. 
Šmudla si přivezl v odřeným wartburgu 

Kámošku z dětství, prej nějakou Sněhurku. 
Vrátný se zohýbá pro tučné spropitné 

A kdo mu proklouzne, tak toho nechytne. 
Kouzelník za dvacku vykouzlí pět bonů. 

A vítr na věži opřel se do zvonů 
Na zdraví nevěsty, na zdraví ženicha 

Dvě sousta do kapsy a jedno do břicha 
Náhle se za oknem objevil skřítek, 
Rozhrnul oponu z máminejch kytek 
Pěkně se usmál a pěkně se podíval. 
A pak mi potichu do ucha zazpíval: 

 
                             G                 D 

Ref.: Dej mi ruku svou, 
                                 Em              Hm 

studenou od okenních skel. 
                                   C              Hm 

Všichni tě mezi sebe zvou 
                 C            D           G          EmHmCGD     
                 a já jsem tu proto, abys šel. 
 

Na plný obrátky letíme světem 
Všechny ty pohádky patřily dětem 

Dneska už se neplatí buchtama za skutky 
Sudičky sesmolí kádrové posudky 
Obložen prošlými dlužními úpisy 

Koukám se z okna a vzpomínám na kdysi 
Jak se mi za oknem objevil skřítek, 

Rozhrnul oponu z máminejch kytek, 
Pěkně se usmál a pěkně se podíval 
A pak mi potichu do ucha zazpíval: 

 
2 x Ref.: Dej mi ruku.. 
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POHÁR A KALICH   
( Klíč ) 
 
      kapo - 2    
     
    Em                      D  
1. Zvedněte poháry, pánové, 
             G            D          Em       
    už jen poslední přípitek zbývá. 
                                    D   
    Pohleďte nad polem Špitálským 
   G            D           Em  
    vrcholek roubení skrývá. 
                   D                          Em  
    Za chvíli zbyde tam popel a tráva 
                   D                             Em  
     nás čeká vítězství, bohatství, sláva. 
 
2. Ryšavý panovník jen se smál, 
     sruby prý dobře se boří. 
     Palcem k zemi ukázal 
     ať další hranice hoří! 
     Ta malá země už nemá, co získat, 
     teď bude tancovat, jak budu pískat. 
 
      Am                      D                 G    
R.: Náhle se pozvedl vítr a mocně vál, 
   Am                    D                        H7  
   odněkud přinesl nápěv, sám si ho hrál.     
   Am   G  Em  H7 
   Hmm..  ( Ktož sú boží bojovníci ) 
   Em                      D   
   Zvedněte poháry, pánové, 
            Em         D           Em   
   večer z kalichu budeme pít. 
 
3. Nad sruby korouhev zavlála, 
    to však neznačí, že je tam sláva. 
    Všem věrným pokaždé 
     nesmírnou sílu a jednotu dává. 
     Ve znaku kalich, v kalichu víra, 
     jen pravda vítězí, v pravdě je síla. 
 
4. Modli se, pracuj a poslouchej, 
    kázali po celá léta. 
    Mistr Jan cestu ukázal 
    proti všem úkladům světa. 
    Být rovný s rovným, muž jako žena, 
    dávat všem věcem ta pravá jména. 
 
5. Do ticha zazněla přísaha 
    ani krok z toho místa. 
    Se zbraní každý vyčkává, 
    dobře ví, co se chystá. 
    Nad nimi stojí muž, přes oko páska, 
    slyšet je dunění a dřevo praská. 
 
R.: Náhle se pozvedl vítr a mocně vál, 
   odněkud přinesl nápěv, sám si ho hrál.  
  „ Ktož sú boží bojovníci a zákona jeho   prostěž od 
Boha pomoci a úftajev něho“  

POCHOD USMIŘOVAČŮ  
 ( Poutníci ) 
  

   Cmi Gm As Es Cmi        Gmi Des As 
1. Ulicí král jde bez ochrany věží, 
   Fmi             B  EsBGmi              As B   
   když nalevo zajde, hned napravo běží. 
  /:  
  A pěšáci zdraví, buď zdráv stará vojno 
                                                             :/ 
   ty pérečko paví, prej vzali ti kojnou. 
   Es             B   EsBAs                      B  
   Nebuď jak máma a rovně se koukej,  
   As         Gmi                    EsFmi  
   napij se s náma a bude to oukej. 
 
2. Možná měl za to, že mají ho rádi, 
  a rozdal jim zlato, těm vojákům hadím. 
  A z nich potom lezlo, 
                         - prej taky jsme pro řád,        
  tak zahoď to železo a nekopej pořád. 
  Jsou tady dámy a poklady vzácné, 
  promluv si s námi a možná si plácnem. 
 
3. Jsme spojenci nebe, i spojenci země, 
   tak nalej mi Hébé, ty číšníku ke mně. 
   Včera už není , a dneska je zatím. 
   Jó, časy se mění, ale dnes ještě platím 
   Jen žádný drama, to nebude lepší. 
   Smiřte se s náma, smiřte se se vším. 
 
POJĎME SE NAPÍT  
( Poutníci ) 
 

    D                      G A   D  
1. Pěkně tě vítám, lásko má. 
                F #mi     
 Tak trochu zbitá  
                      G   D        A G F #mi Emi  
                   -a víc soukromá. 
  D                         G 
  Pěkně tě vítám, a čemu vděčím, 
  F # mi              Hmi  GF#mi EmiD AG  
  za tak vzácnou chvíli, jednou za sto let. 
   
      F#mi Emi    D          
Ref.:Pojďme se napít,  
                                           G F#mi Emi 
                       - pojďme se napít, 
            D         Emi        G    D             
       ať nám mají z čeho slzy týct. 
       /: 
       Pojďme se napít, pojďme se napít, 
                                                :/ 
       ať nám mají z čeho slzy týct. 
 
2. V nohách ti dřepí bílej pták. 
    Už nejsme slepí -a zlí naopak, 
    už nejsme slepí a rozdejchaní, 
    jako, když se spěchá, bránou vitězství 
    Ref: 
 
3. V očích ti svítí a sládne dech. 
     A něco k pití tu - ční na stolech. 
     A něco k pití a nepospíchej, 
    stoletá má lásko, když už nemá kam. 
     Ref.:  

188 P 



OSTATNÍ  PÍSNIČKY 

 

 
189 / 287 

POKÁNÍ 
( Nedvědi ) 
 
  kapo-2 
   Em 
1.Znavenej na dně a jako kůl sám, 
 
    už v koutě, kam dál, no řekněte kam, 
                                                               H 
    před sebou utíkat těžko se kamkoliv dá, 
    Em             
    nejtěžší noci jsou pod střechou hvězd, 
             Am 
    když domů se nechce, když se necháš svést 
           Em                   H                                 Em 
    sám sebou a cosi si namlouváš a namluvit dáš. 
 
2.I kámen se ustrne, ale musí mít proč, 
   i řeky proud obrátíš, když důvod je, 
   i sníh v slunci padá, když rozhodne na nebi Bůh, 
   jen příčina následkem věci má být 
   a vědomí, že není víc nežli žít, 
   a že život je jen na chvíli půjčený milostný dar. 
 
             Em  
Ref.:Ne hněv, nebo závist, ani jiné z těch slov, 
 
        ani touhy, co navíc chceš k životu mít, 
                                                                    H 
        ani láska, ani ta není důvodem odejít z cest. 
                Em  
        Kdo v poledním žáru hledá hojivý stín, 
            A 
        ať vykřičí napřed řeku svých vlastních vin 
                  Em                        H                        Em 
        a pak obrátí ke hvězdám pokorně u dlaně dlaň. 
 
3.Ať poprosí mlčky, to kdekoliv jde, 
   v chrámech jen svádí to k divadlu vést, 
   ať poprosí člověka jménem, jménem pravdy a svým 
   a ať snese pokání po samý kraj, 
   to víra je svědomí, svědomí ráj 
   a nikdo není čistý, jen někteří lidé snad míň.   + Ref.: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

POKOJ Č.26 
( Petr Novák ) 
 
  Em                 D                Em                   D               Em    
1Tam v pokoji číslo dvacet šest prodávaly holky svoji 
čest 
Em              D                  Em                    D                 Em      
okno, který skrývá starej dvůr, rozvrzaná postel, židle, 
stůl 
  A                      D              A                     D 
  Když to za pár korun dáš, tak na pár dnů domov máš,  
  A                  D                  Hm                          A        
  pak ale však musíš jít zas dál, dál cestou necestou. 
 
         A              Fm                  A  
Ref.: Jen na pár dnů můžeš tady zůstat 
                         Fm                        A 
         jen na pár dnů než dívka dá ti ústa, 
                         Fm                E  
         jen na pár dnů a nebudeš sám. 
 
2.Tam v hotelu v starým pokoji,  
                                           -kde jen mrtvej sám se nebojí,         
   tak si holce hlavu do klína dám,  
                                        -těch pár korun na to ještě mám. 
   Kdyby tak chtěl někdo k nám, přijít třeba nepozván, 
   nežli budu muset jít zas dál, dál cestou necestou. 
 
Ref.: Jen na pár dnů byl by to můj známý, 
         jen na pár dnů bydlel by tu s námi, 
         jen na pár dnů nebyl bych sám ( sám sám sám ) 
 
3./: Okno, který skrývá starej dvůr, 
      rozvrzaná postel, židle, stůl :/  
  (při opakování přejde zpěv do recitativu a pak fade out ) 
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POLE S BAVLNOU  
( Rangers )   
   
             D  
1. Pane můj, co v nebi je tvůj dům, 
                          G              D    
    má máma můj život dala katům, 
                                              A7  
    katům mým v polích s bavlnou. 
            D  
    Pane můj, co v nebi je tvůj dům,   
                         G              D  
   má máma můj život dala katům, 
                     A7                   D   
   katům mým v polích s bavlnou..  
 
         D7                 G 
Ref.: Den za dnem, kůže zná bič katů, 
                 D  
         vidíš jen černý záda bratrů, 
                                                   A7 
        jak tam jdou v polích s bavlnou. 
                  D   
        To, co znáš ty v Louisaně, 
                         G               D   
        černý záda znaj i Texacaně, 
                         A7                  D    
        i tam jsou, v polích s bavlnou. 
 
2.  /: Já vím, brzy musí přijít soud,                
      černý záda práva na něm vyhrajou, 
      boží soud, v polích s bavlnou. :/ + R 
    /: Chtěl bych jít na potem vlhký lány, 
    tak řekni, pane můj černý,  zvoň hrany  
   katům svým, v polích s bavlnou. :/ + R 
 
3. Měl můj pane, co v nebi je tvůj dům, 
    mou duši, když život patří katům, 
    katům mým, v polích s bavlnou. 
    Dnes měj, pane, co v nebi je tvůj dům 
    mou duši, když život patří katům, 
    katům mým v polích s bavlnou. 
 

POPELKA 
 
   Am          G 
1.Už se lidé scházejí,  
                                         Am  Em  Am   
                                 -král uspořádal bál 
   Am                  G 
   Dívky z celého království  
                                           Am Em Am  
                                      -už zaplnily sál. 
   C                       D  
   Každá by chtěla prince mít, 
                                  C                      D 
                                 -žádná však netuší, 
      Am          G 
   že objeví se Popelka  
                                 Am       Em   Am  
                              -a princ ji bude chtít. 
2.Popelka dvě sestry má  a matku tuze zlou. 
   Ty se na bál chystají  Popelku nevezmou. 
   Ty tu pěkně uklízej,  ty holka nezbedná, 
   kdyby tě král uviděl, tak by se rozesmál. 

   3.Sotva se vrátka zavřela, své šaty obléká, 
   ty, co od táty dostala a na bál pospíchá. 
   Všichni lidé ustrnou, Když princ ji provází, 
    V tom dvanáctá odbíjí, Popelka odchází. 

4.Ráno v celém království Popelku hledají. 
   Když konečně naleznou  Hned svatbu chystají. 
   A tak končí pohádka Co já teď zpívám vám. 
   A jak to v pohádkách bývává, Ať žije princ a král. 
 
POSLEDNÍ KOVBOJ  
( Michal Tučný )   
 
   D   
1.Snad jsem si zmýlil odjezd vlaků, 
                     D7             A   
   měl zpoždění snad sto let. 
 
  Já měl namířeno k táboráku, 
                  A7           D 
  co měl se konat naposled. 
   D   
2.A místo něj kouř náklaďáků, 
   D7                                 G 
   mě v tomhle koutě přivítá, 
                               A 
   a louky plný paneláků, 
                                         D 
   skrz který slunce prosvítá. 
    D                                     G 
3.Tak přijíždí poslední kauboj, 
                                          D 
   sombréro vmáčklé do čela. 
                                      A  
   Schvácená herka líně lráčí, 
   A7                                    D 
   jako by dál vést ho nechtěla. 
   D                                     G 
4.Tak přijíždí poslední kauboj 
                               D 
   a nerad vráží do lidí. 
                                     A   
   Tak přijíždí poslední kauboj 
  A7                              D 
   a nikdo z vás ho nevidí. 
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POSLEDNÍ MÍLE 
 
   D         Fm   D6         F m   
1.Obloha bledne, nastává den,  

   D            Fm            D6  F dim  
   pokrývka mlhy se zvedá. 
   Em            G7     G      G7 
   Z ohrad se ženou stáda ven, 
   Em           Ab7      A7 
   Slunce jim spát nedá. 
 
   D           Fm  D6   F m 
   Kamarád oheň zhasíná, 
   D        Fm D7 
   jitro je táhne dál.  
   G                           DCC H 
   Na všechny strasti zapomínám, 
   E7                   A7 
   Vítr je s sebou vzal. 
 
        D              Hm G              A7  
Ref.:Spát doma zas, jak prostý sen. 
        D                 Hm  G              A7 
        S bráškou si hrát, den prozpívat. 
        D7                          G 
        Do noci v ohradách dřít,  
              H7                               E7  
        bejt sedřenej, domov však mít. 
                         A7 
        Vždyť jen po něm toužím, 
        D              Hm               G     A7    D 
        Jen o tobě smím, na své míli poslední. 
 
2.Za zády sníh i pouště mám, 
   s mráčky mně kroky jdou. 
   Stepí i lesem táhnu dál, 
   Cestou dobrou i zlou. 
 
   Stopy jdou do země vyvolené, 
   po létech vracím se v ni. 
   Dnes moje nohy unavené 
   Jdou míli poslední. 

POSLEDNÍ ŠANSON  
 ( Klíč ) 
                                                

    Emi                         D 
1. Do duše vkrádají se pochybnosti                    
     Ami                    Emi 
     střípky nejistot a střepy zlosti 
C                               G 
Život se čekárnou tak náhle pro mne stal 
       D                     H              H7 
   - co bude zítra, za týden a dál? 
 
          C            G         D           Emi                          
Ref.1: Ty sis jen hrál a pořád se smál                            
          Ami     G       D            H                                               
           plnými hrstmi bral jsi a bral...                                                                  
           A teď?                                                             
                      Ami                          G                   
2.  Teď krčíš rameny - chceš ještě víc?                  
      D                          G                                       
      Netušíš vůbec, že já už nemám nic                   
      C                  G      D            Emi 
      Kde jsou mé iluze, má tajná přání ,                   
                     D                      H   H7                  
      nemáme ani ty ani já  zdání .   
    
            C        G                                                            
 Ref. 2: Tak tě prosím,  
        C        G                Ami           Emi 
     - vyndej obsah svých tajných šuplíků, 
      C  
      sbal si jej do kufru !   
      H7 
      Odejdi bez  křiku . . .  
 
3.Nekrč už rameny, nechtěj po mně víc, 
   pochop už konečně, že nemám vůbec nic, 
      pohřbené iluze a jedno vroucí přání,  
     - ty se ptáš jaké ?    
    Dík, dík za optání.  + Ref. 2 
            C  
Ref.3:  Naposled prosím...  
 
POTKAL POTKAN POTKANA 
( Šlitr, Suchý ) 
 
     C 
1./:Potkal potkan potkana, pod kamenem:/ 
      G 
   /: kampak pane potkane :/, kampak pane potkane, 
                           C   
     ať se vám nic nestane. 
 
2.Pod kamenem potkala kočka kočku, 
   kampak kočko spěcháte, táži se vás popáté. 
 
3.Ty dvě kočky potkaly pod kamenem dva potkany 
    kočky na ně skočily, zbaštily je za chvíli. 
 
4.Přiběhl tam černý pes, kočky zbledly, kočky zbledly, 
   snědl kočky k večeři, a pak usnul pod keři. 
 
5.Tou dobou však náhodoujeli tudy čtyři páni 
   k obědu je u nich dnes knedlík, zelí, černý pes. 
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POUPÁTKO 
 ( z Pyšné princezny ) 
   G   
1. Rozvíjej se poupátko, 
    C                 D      D7 
     nejkrásnější z květů, 
    C 
     od rána až do noci, 
              G D7 D7G   
     budeš vonět světu. 
 
2. Láska jako květina, žene do poupěte, 
   ten, kdo lidi miluje, tomu nejvíc kvete. 
 
POVĚSTE HO VEJŠ 
 ( Tučný ) 
 

         Em 
Rec.: Na dnešek jsem měl divnej sen. 
          Slunce pálilo a před saloonem                  
          stál v prachu dav, 
          v tvářích cejch očekávání. 
          Uprostřed šibenice z hrubejch       
          klád, šerifův pomocník sejmul   
          odsouzenci z hlavy kápi  
          a dav zašuměl překvapením. 
          I já jsem zašuměl překvapením.    
         Ten odsouzenec jsem byl já, 
a šerif četl neúprosným hlasem rozsudek  
 
   Em 
1. Pověste ho vejš, ať se houpá, 
                      G               D 
    pověste ho vejš, ať má dost, 
                      Am           Em 
    pověste ho vejš, ať se houpá, 
            D                  Em 
    že tu byl nezvanej host. 

2. Pověste ho, že byl jinej, 
    že tu s náma dejchal stejnej vzduch. 
    Pověste ho, že byl línej 
    a tak teochu dobrodruh. 

 
3. Pověste ho za El Paso, 
    za snídani v trávě a lodní zvon, 
                 Am           Em     
    za to, že neoplýval krásou, 
               C  
    že měl country rád, 
            H                Em   
    že se uměl smát i vám. 
                     G                   D    
Ref.: Nad hlavou mi slunce pálí, 
                  Am                GD 
         konec můj nic neoddálí. 
                        G                 D 
         Do mých snů se dívám zdáli 
           Am 
         a do uší mi stále zní, 
                 H                          H      
         tahle moje píseň poslední. 
 
4. Pověste ho za tu banku,  
    v který zruinoval svůj vklad, 
    za to, že nikdy nevydržel 
    na jednom místě stát. Em Em G D Am Em D Em Em 

POVÍDEJ 
( Petr Novák ) 

 
   D                       A                                  D 
1.Povídej, jestli tě má hodně rád, víc než já? 
                                      A 
   Jestli, když večer jdeš spát,  
                                                 D                Fm  
                                -ti polibek dá, tak jako já? 
                 G                      D   A           D   
   To už je dávno, tak povídej, hej povídej. 
   D                          A                               D 
2.Povídej, nechal tě být, vždyť měl tě tak rád? 
                                 A 
   Nebo`s ho nechala jít,  

                                          D                   Fm 
                 -když šel k jiný spát, tak jako mně? 
                 G                      D   A7         D 
   To už je dávno, tak povídej, hej povídej. 
   D                                        E 
3.Povídej, jestli se ti po mně stýská,  
                                             G                      D 
                                            -když jdeš večer spát? 
   D                              E          G                    A 
   Jestli, když večer se blýská, nepřestala ses bát? 
    D                        A                             D  
4.Povídej, ne já se nevrátím, jdu domů spát. 
   D                           A 
   Svou lásku ti vyplatím,  

                       A                 D                         Fm 
                       -víc nemůžu dát, jak jsem dal dřív. 
             G                      D   A           D        GFm 
To už je dávno, tak povídej, hej povídej.Povídej. 
 
POZVÁNKA 
( Karel Plíhal ) 

 
   C7maj         F7maj 
1.Umím hledat v jízdním řádu, 
   C7maj             F7maj 
    ovládám všech sedum pádů. 
    Bb7maj     C7maj   F7maj       C7maj F7maj      
    A budeš se divit, ale oblékám se sám. 
    C7maj             F7maj 
    Mám od Párala všechny knížky, 
    C7maj         F7maj  
    Umím plivat na zem z výšky. 
Bb7maj       C7maj      F7maj        C7majHmE7   
 A to už snad stačí, abys přišla někdy k nám. 
 
   Am7             D9            Gm6          A7 
R:Znám príma fór: přijde pán jednou k doktorovi 
    Dm           G                C7maj 
     Ten se ho zeptá, co je vám? 
      Am7                 D9     Gm6     A7   
      Pán smutně řek..jenže dál ti to nedopovím, 
       Dm             G                   C7majF7maj  
       Počkám, až přijdeš někdy k nám. 
 
2.Sám si koupím mléko v sáčku 
   hravě zapnu, vypnu pračku. 
   Vím, že vlevo je tady a vpravo zase tam. 
   Konverzuju celkem plynně 
   Najdu svoje místo v kině 
   A to už snad stačí, abys přišla někdy k nám. + R 
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PRACHOVSKÉ SKÁLY 
( Ivan Mládek & Banjo band ) 

 
   Dm                                                      D7 
1.Zavři svoje oči, Hano, rozvázalo se ti lano, 
   Gm                                                            E7 A7   
   padej trochu doprava, pod námi jde výprava, buch! 
                       Dm  
   Tentokrát to dobře dopadlo,  
   E7                                  A7                  Dm  C7 
   sehrála’s jen tůristům hrozné divadlo.   
 

     F    
R.: Co bychom se báli  
      C7                             F         C7      F   C7 
      na Prachovské skály, dudlaj, dudlaj dá. 
      F  
      Do Českého ráje  
      C7                       F          C7      F    F7   
      cesta příjemná je, dudlaj, dudlaj dá.  
      Bb                                  F  
      Horolezci, horolezkyně, horolezčata, 
      G7                               C7 
      nelezte na skálu, co je hodně špičatá. 
      F   
      Spadnete do písku  
     C7                                                                           FA7 
      a svou rodnou vísku nespatříte více, dudlaj, dudlaj dá.     
 
2.Je mi podezřelé, Hano, že ti povolilo lano, 
   že jsi něco vypila? Málem jsi se zabila, ach! 
   Příště, než tě vezmu do věží,  
   foukneš si do balónku, on tě prověří.  + R 
 
PRACHSAKRA  
( Klíč ) 
 
   Am             E        Am            E  
R:Dneska dřu nouzi, zejtra bídu mám, 
     prachsakra, 
Am             E              Am               E   
v cárech se vzbouzím, v hadrech usínám 
Am             E          Am     E        Am    
a když jsem v tísni, a když smůlu mám, 
tak na truc 
               E      Am       E      Am     
touhletou písní vztek si vylejvám. 
 
    Am                E   
1. Dost vzduchu mám, 
          Am            E  
    ten sotva vydejchám, prachsakra, 
    Am      E           Am              E   
    jít není kam, tak nikam nespěchám, 
                                 E7                 A  
    lásku jsem měl, ta řekla  „ žij si sám „ 
      já na truc 
    E                            E7              A  
    nejdřív jsem klel a teď si zazpívám, 
    o tom, že .. Ref.: 
 
2. Můj život zkrátka   
    odvyk dětskejm hrám, prachsakra, 
    zaklapla vrátka, vyprodanej krám, 
    co přijde pak, já zázrak nečekám, 
    a na truc kytku si jen tak za klobouček dám. +R. 

PRAMÍNEK VLASŮ  
     ( Šlitr, Suchý ) 
 
    C            Am                      Dm 
1. Až měsíc rozlije světlo své po kraji 
     G7          C         Am             Dm 
     a hvězdy řeknou, že čas je jít spát. 
    G7            C       Am             Dm 
     Pramínek vlasů, já, ustřihnu potají, 
    G7           C            F                 CG 
    Komu, no přece té, kterou mám rád. 
 
2. Pramínek vlasů ti ustřihnu potají, 
    já blázen pod polštář chci si ho dát. 
    Přestože sny se mi zásadně nezdají, 
   Věřím, že dnes v noci budou se zdát. 
    G             Dis                  C 
R: O sny mě připraví teprve svítání, 
   C               Dis                          C 
   zpěv ptáků v oblacích a modré nebe,  
C           G                              C  
do vlasů jichž sem se dotýkal ve spaní  
C            Gis                         G   G7 
nový den nůžkama odstřihne tebe. 

3Na bílém polštáři dokroužku stočený 
  zůstal tu po tobě pramínek vlasů. 
  Já nebudu vstávat dál, já chci ležet zasněný, 
  je totiž neděle a mám dost času. 

 
PRAVDA O DUZE 
( Bokomara ) 

 
   A              D                 E 
1.To, že jste zvědaví tak tuze, 
   D            A                 E   
   dnes čistého vám naliji, 
   Fm          Hm               E  
   jak vlastně lidstvo přišlo k duze, 
         D              E      A 
   no, a já ke své Marii. 
         A          G          D             A 
Ref.: Já seděl u okna, ostřil dalekohled, 
                      G        D      E        A     
         Díky ti, Marie, díky za ten pohled. 
 
2.Marie vzala si sklenku mléka 
   a na tři doušky ho vypila, 
   pak na louce se z trička svlékla 
   a přivábila motýla.  + R 
3.Motýl jí used na rameno 
   a potom slétl ještě níž, 
   Bůh, když to viděl, řekl: ženo, 
   Ty už mě zase pokoušíš. + R 
 
4.Pak rozplakal se marnou touhou 
   a stvořil duhu ze svých slz, 
   je barevná jak motýl s loukou 
   a oblá jako její prs. 
         A          G          D             A 
Ref.: Já seděl u okna, ostřil dalekohled, 
                      G         D    E 
         Díky ti, Marie, díky, 
         A           G         D             A 
         Já seděl u okna, ostřil dalekohled, 
                     G         D   E           A 
        Díky ti, Marie, díky, za ten pohled. 
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PRÁZDNINY U BABIČKY 
(Svěrák,Uhlíř) 
 
    C 
1. Husy plavou po vodě, 

C                 G 
kočka leží v chládku, 
G 
vesnice je v pohodě, 
G                    C    
brambory jsou v řádku. 
 
Kvočna hlídá kuřata, 
říčka spěchá na jez, 
nepij když jsi uhřátá, 
G              C       C7 
to se radši na jez. 

 
         F             C  
Ref.: Prázdniny u babičky, 

G              C 
prázdniny v Čechách 
F               C 
krásné jak holubičky  
G                 C          C7 
na horkých střechách. 
F              C 
Prázdniny u dědečka, 
G              C 
prázdniny na vsi. 
F               C 
Školní rok ten se přečká, 
G                           G7 
nastanou,nastanou,nastanou, 
                 C  
nastanou zas.  

 
2.Ve stáji jsou vlaštovky, 

které mouchy loví, 
much je pořád na stovky, 
kde se berou, kdo ví. 
Zavrtej se do fůrky, 
budeš vonět senem. 
Zaváříš-li okurky, 
přidej kopr s křenem. 

PRÁZDNÝ SCHRÁNKY 
    (Žalman) 
 
   G        C            G  
1. Smím, všechno smím, 
                                    C                 G  
   jenom nesmím ti dát kytky do vlasů, 
        D 
  kapsy jsou schránky prázdný,  
             C                   Em    
  jenom ruce se v nich hřejou,  
        D 
  neříkáme slova žádný 
     C                G      CG     
  a děti se nám smějou. 
 
                 G                  C                G  
R.Čekáme od bývalých přátel pozvání 
                 D       C          G     
   Co vyšli z nás, co vyšli z nás, 
 
   Trochu vůně lesů, 
   Em               G 
   Trochu lásky dáme, 
             C      G   
   Na tu láhev smutný pravdy, 
   D               G     D7 G7 C G F7 CG  
   Na tu ještě máme. 
 
2. Spím, dlouho spím, 
  jenom nespím, když mi s jinou utíkáš 
  pakvstávám jako slůně, 
  připadá mi hrozně hloupý, 
  proč vůbec dítě stůně  
  a štěstí, že se koupí.   + R 
 
3. Vím, nic nevím, 
    jen to jaký bude zítra počasí, 
    kapsy jsou schránky prázdný. 
   Řekni kde peníze sejou, 
   Nikdo neví jak je krásný, 
   Když se nám děti smějou.  + Ref.: 
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PRAŽCE  
( Brontosauři ) 
 
           E 
1. Máš na patách kus dehtu, 
                                          A 
    to od pražců, cos šlapal tmou. 
         F#m  
    Jak vydech jsi si, když jsi nechal, 
                                 E                                  
    všechno špatný za sebou. 
 
2. Ta špína cesty posvátnou  má vlastně tvář, prc.. 
    ti všem špínám, cos tam nechal, svítí nad ní svatozář. 
                E 
Ref.: Jdou nocí a pražce se houpaj, 
 
       a do kopců stoupaj, maj měsíce stín   
                                          A 
       maj naruby snad život svůj, 
                                E 
       jak děti chtěj si hrát. 
 
3. Tam smáli se ti všichni, tady si tě každej ctí, 
snad proto, že jsi jeden z nich, jeden z nich a každej to ví. 
 4. A možná umíš s lasem, a nebo vařit dobrej čaj, 
    ta hra má jméno člověk, tak ji nezkaž, jdi a hraj.+ R.:   
 
PRAŽSKÉ CHRÁMY 
 ( Brontosauři )  
 
    A 
1. Do chrámu světlo se dívá, 
      D9                                        A7      
    a přesvatý obrázky na skle se barví, 
    A 
    do schránky u vchodu ukládám 
                     D9                           A7 
   s cinknutím mincí pár kdosi mě zdraví  
 
                     D              G        A   
Ref.: V tichu důstojném postávají, 
               D            A  
         lidi hledající klid. 
                  D            G             A   
         Ruce sepnou a s bázní se ptají, 
                    D                 A9   
         kam až bolest může jít. 
 
2. Obrázky na stěnách, sloupy až 
    do mraků maleb, co na světle svítí, 
    pak dveře otvíráš, dvacáté století 
    náhle se na tebe řítí.  + Ref.: 

PRINCEZNA ZE MLEJNA  
  ( Krkoška, Bárta ) 
 
    D                                    A4sus  D   
1. Vím jedno návrší, zámek nádhernej, 
                                          G 
    z nejhezčích pohádek ho znám. 
                G              Em 
    /: Stavěnej z křišťálu, 
               D  
        sahá k nebi po málu, 
                            A4sus            D  
      povětří přijde k duhu princeznám.:/ 
 
2. Bílý je lilium, bílej krásnej sen, 
    bílý je pravý hedvábí. 
    Jdu cestou necestou 
    za svou bílou nevěstou, 
    jiná mě na tom světě nevábí. 
 
3. Šípková růžičko z dávných příběhů, 
    odkvítáš tiše na stráni. 
    Odpusť mi svatej Ján, 
    že tvou krásu nehledám, 
    na jinou myslím večer před spaním. 
 
4. Stříbrná tůňka si shlíží ke hvězdám, 
    velkej vůz ztratil zákolník. 
    Rozsypal nad náma, 
    celou fůru s hvězdama, 
    jenom já nemám štěstí za troník. 
5. Já vím, že z tej noci plnej zázraků, 
    vykvet můj kvítek z poupěte. 
    Pomoz mi svatej Ján, 
    ať tu chvíli nezmeškám, 
    než planě nazdařpánbů odkvete. 
 
6. Vím jeden bílej mlejn  zámek stříbrnej, 
     v údolí - znám to návrší. 
     V tom pěkným stavení, 
      je moje potěšení, 
      že na něj myslím,  zatím netuší. 
7. Lilie pápěří bílej dobrej den, 
    bílej je ubrus sváteční. 
    Ten, který ho já chci, 
    nosí bílou čepici, 
    ostatní ženiši jsou zbyteční. 
 
8. Vím jedno oudolí,  vím já pěknej mlejn, 
    dobře to v tomhle mlejně znám. 
    Bydlí tam panenka, 
    voči má jak pomněnka, 
    jinou už na tom světě nehledám. 
9. Vím jedno oudolí, vím já pěknej mlejn, 
     míří sem cesta s přívozem. 
     Jde cesta necesta, 
     tady je má nevěsta, 
     nerovná se jí žádná z princezen. 
      
 
10. Vím jedno oudolí, vím já pěknej mlejn, 
      vedle něj rybník s rákosím. 
      Ta dívčí to co ji znám, 
      je má bílá princezna, 
      tu si já vod pantáty vyprosím.       
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PRINCOVÉ JSOU NA DRAKA    
                                    ( Svěrák, Uhlíř )         
   G  
1. K životu na zámku  
   G7  
    mám jednu poznámku, 
    C                            G  
    je tu neveselo, je tu truchlivo. 
  
   V ostatních královstvích    
   G7  
    nezní tak málo smích, 
   C                             G  
    není neveselo, není truchlivo. 
 
        G   G7    C 
Ref.: Kdyby se v komnatách, 
                          Hm  
         běhoun jak hrom natáh 
                       Am           D  
         a na něm akrobati, 
         D        G  
          začali kejklovati. 
         G7              C   
          Kdyby nám v paláci, 
                    Hm  
          pištěli dudáci, 
                       Am             D  
          to by se krásně žilo,  
          D           G  
          to by byl ráj.    
 
Mezihra: melodie Ref.: 
 
Ref.: Kdyby se v komnatách... 
 
2. Kde není muzika, 
    tam srdce naříká, 
    tam je neveselo, 
    tam je truchlivo. 
   
    Chtěla bych dvůr pestrý, 
    kde znějí orchestry, 
    pěkně neveselo, 
    žádné truchlivo. 
 
Ref.: Kdyby se v komnatách... 
         Kdyby nám v paláci... 
------------------------------------- 
C                       Hm   
Slunce nám svítí a déšť nás chladí, 
                 Am D             G    
přejte nám lidi, máme se rádi. 
                  C                       Hm    
Slunce nám svítí a déšť nás chladí, 
                 Am D              G   
přejte nám lidi, budem se brát. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
        Em 
1. Jsou tady zlé časy,  
 
    měla bych se asi, 
    D                        Em  
     měla bych se asi bát.     
 
     Měla bych si lehnout, 
 
     ochořet a zblednout, 
     D                       Em   
     lékaře si k lůžku zvát. 
                    C             D          Em         
Ref.: Není to příjemné pomyšlení, 
                           C              D         Em 
         když na vás krutý drak zuby cení. 
                     C            D   Em 
         Není to příjemné mládí, 
                              C                  D   Em    
         když vás těch šestnáct hlav svádí. 
    
2. Neplačte mé struny, 
    i když váží tuny, 
    proč se máme draka bát. 
    Ať si zuby sení, 
    ještě tady není, 
    ještě můžem klidně spát.  + Ref.: 
------------------------------------------- 
   F                         B     F   
1. Někdo má hadry na těle, 
   F                    C     C7       
    někdo je nosí v hlavě. 
    F                        B     F   
    Berme ten rozdíl vesele, 
    C7                     F   C7     
    berme ten rozdíl hravě. 
   /:  
    Nadutec hloupost nese si, 
 
    důstojně jako páv. 
 
     Platí to v každé profesi, 
                                      :/ 
     švec nebo doktor práv. 
        F  
Ref.: Hlupáku najdu tě, 
                      C7  
         tváříš se nadutě. 
        F                B    
         Když lezeš na kutě, 
        C7            F     C7     
         když ráno vstáváš. 
         /: 
         Ať jedeš v kočáře 
 
         a nebo na káře, 
 
          můj pyšný hlupáku, 
          C7      F     :/ 
          tebe já znám. 
2. Sotva byl váš svět stvořený, sotva byl váš svět stvořen. 
     Pustila hloupost kořeny,  pustila hloupost kořen. 
     Rodina zdravých mamlasů, valí se jako proud. 
    Jde s námi z časů do časů, dá se s tím vůbec hnout? +R 
-------------------------------------------- 
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   G 
1. Tam, kde je srdce,  
    C                         G  
     srdce a nejbližší okolí, 
    G D        Em    
     něco mě svírá, 
     A                      D 
     svírá a vůbec to nebolí. 
     D                        G 
     Jestli to nebude láska, 
     C                        G  
     jestli to nebude láska . 
 
2. Najednou pláčeš, 
    pláčeš a tak se ptám, co je ti, 
    já sama nevím. 
    Je to však příjemné dojetí. 
    Jestli to nebude láska, 
     jestli to nebude láska. 
 
        Hm7           C7maj  
Ref.: Klíčí láska, tiše stůjme, 
        Hm7...  
         klíčí láska, opakujme, 
   
         klíčí láska, tiše stůjme, 
  
         klíčí láska, ať se ujme. 
 
3. = 1. + /: Jestli to nebude láska :/ 
------------------------------------------------- 
 
 
STATISTIKA 
 ( Uhlíř, Svěrák ) 
 
       D 
1. Je statisticky dokázáno, 
        Hm 
    že slunce vyjde každé ráno. 
       D 
    A i když je tma jako v ranci, 
         Hm  
    noc nemá celkem žádnou šanci. 
  
                   G              A  
Ref.: /: Statistika nuda je, 
                         F           Hm  
            má však cenné údaje. 
                     G              A  
            Neklesejte na mysli, 
                  G                D   
            ona nám to vyčíslí. :/ 
 
2. Když drak si z nosu síru pouští 
    a Honza na něj číhá v houští, 
    pak statistika předpovídá, 
    že nestvůra už neposnídá. + R 
 
3. Tak vyřiďte to ctěné sani, 
    že záleží to čistě na ni. 
    Když nepustí ji choutky dračí, 
    tak bude o hlavičky kratší. + R 

PROČ BYCHOM SE NETĚŠILI 
( B.Smetana, K.Sabina ) 
 
   D                       A7   D                              A7  D       
1.Proč bychom se netěšili, proč bychom se netěšili, 
                    G           H7            Em   
   když nám Pán Bůh zdraví dá, zdraví dá, 
   A7            D           A7            D  
   když nám Pán Bůh zdraví dá, zdraví dá, 
   Em           D           A7             D 
   když nám Pán Bůh zdraví dá, zdraví dá. 
 
2.Kdož z nás ví, zda pouť budoucí, 
                                     -kdož z nás ví, zda pouť budoucí, 
   vesele tak uhlídá, uhlídá,  
   vesele tak uhlídá, uhlídá, 
   vesele tak uhlídá, uhlídá. 
 
              G                 D7 G D        G        Em        
Dohra:/:A kdo ženat, která vdaná, rozžehnej se  
             D7Adim   H7 
             s ra  -  do  -  vánky! :/   
             Em   D       A7     D     
             Žena doma hospodaří, 
             Em       D     A7   D  
             muž se ukrývá za džbánky.  
 
PROČ JSEM MRTEV 
 
  D        Hm   G            A7 D 
1.Už mě veze můj poslední vlak, 
         
    vlak vedoucí černej funebrák. 
   G               A                D                   Hm 
    Na peróně čeká na mě sup, ten milý pták, 
    Em             A                   Hm 
    Krátce jsem žil, teď jsem mrtev. 
 
2.Na oběd jsem do saloonu zašel, 
   krkovičku v jídelníčku našel. 
  Špatně jsem řek objednávku, anébrž mám kašel, 
   Vrchní se splet, přinesl mrkev. 
 
       C           Am    F        G       C  
Ref.:Já znechuceně do talíře kouknul, 
       
       jenom dvě, tři sousta těžce polknul. 
       F                       G                Am 
       Vrchní zrudnul, do kuchyně houknul, 
       Dm                G          Am  
       Zdá se, že ten pán nejí mrkev. 
       Am 
       Naše karotka vám, tuším, není zdráva, 
       F                           G                   C 
       řval hlavní kuchař přes lokál jak kráva. 
           F             G                          Am  
       Já bil se jak lev, až vytekla mi krev, 
      Am                    
      Pak klesl udolán, kuchtíky ubodán. 
 
3.Pohřběte mne do prérie pod zem sáh, 
   krátce jsem žil, teď jsem mrtev. 
   Krátce jsem žil, teď jsem mrtev, 
   Je mrtvej, je mrtvej, byl to Shane. 
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PROČ ZROVNA TY? 
( Olympic ) 

 
   Am                     F                           G     Em           Am         
1.Mě nebolí, když holky lžou, vždyť jsou na to stavěný, 
   Am                   F                      G  Em             Am  
   že rozdrolí svý lásky tmou, co víc čekat od ženy. 
 
        F   G     Am         G  F      G     Am 
Ref.:Ať vířej pro zážitky vody stojatý, 
        F      G        Am              G  F          G   
        proč mívám z toho mžitky, když se ptám, 
                           Am 
        proč zrovna ty? 
 
2.Mně nevadí, že holky maj svůj ráj, hry a proměny. 
   Že nezradí svý slovo daj, pak jdou, co chtít od ženy. 
 
Ref.:Já láskám rád se díval občas na paty, 
        teď blednu a ty záváš, když se ptám, 
        proč zrovna ty? 
 
PROKLATEJ VŮZ 
 
  C      G7      Am   F         C            G7      
1Čtyři bytelný kola má náš proklatej vůz 
        C      F    C             G7    
   tak ještě pár dlouhejch mil, 
  C         F        C        G7 
   zbejvá nám a tam je cíl,  
           C           F  G7 C F C  C7    
   a tak zpívej o Santa Cruz. 
 
       F                         C    
Ref.:Polykej whisky a zvířenej prach, 
       G7           C          C7            
        nesmí nás porazit strach, 
          F                             C   
      až přejedem támhleten pískovej plát, 
           G7                               C  
      pak nemusíš se už rudochů bát. 
 
2. Jen tři. .. + R 
3. Jen dvě ..+ R 
4. Žádný bytelný kolo.. + R  

PROMOKLAS  
 ( Klíč ) 
 

    Cmi              Fmi                  B 
1. Z předsudků svleč se, promoklas, 
                Es                      Cmi 
    naboso budem brouzdat v sobě, 
                  Fmi                B  
    po vodě rozhodíš svůj vlas, 
              Es                    G  
    útulně vlhce bude v nás. 
  
          Cmi                   Fmi 
Ref.: Jak v dobře zabydleném, 
         B                        Es    
         jak v dobře zabydleném, 
         Cmi                    Fmi  
         jak v dobře zabydleném, 
         G                Cmi    
         zabydleném hrobě. 
 
2. Z předsudků svleč se, promoklas, 
    naboso budem brouzdat v sobě, 
    hladinu klidu nezčeří, 
    ani tvůj sten, jenž s sebou nese. 
 
Ref.: /: Po bouřce vlídné příměří :/ 3× 
            příměří... 
      
    Cmi        Fmi  
3. Den dítě vstoupí do dveří, 
    B                      Es 
    nad dvěma těly rozestře se, 
    Cmi       Fmi  
    den dítě vstoupí do dveří, 
     G                      Cmi 
     nad dvěma těly rozestře se... 
 
Na na na ..: /: Fmi, B, Es, Cmi,  
                      Fmi, G, Cmi :/ 
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PROSBA  
( Brontosauři ) 
 
    C                    F 
1. Na tváři stín a pod trikem chlad, 
           C                        F  
z cesty nekonečný večer na zem jsi spad 
              C        
    Ticho ruší jenom netopýřích  
                           G7 
    křídel šumot a chvat. 
    C                                     C7 
    Spočítáš hvězdy sluncem pozlacený, 
              F                              C  
    jedna padá, něco můžeš si přát. 
  
        Eb                      Gm  
Ref.: Na bolest lásku, pro lásku klid, 
                     F               G        C   
     v klidu se lidi můžou na lidi smát. 
 
2. Uzavřít kruh, už pochodeň plá, 
    stezky do plamenů každej tiše si dá, 
    Oheň k nebi sepne ruce, 
    jako by prosit chtěl. 
    Za tebe, za mně a snad za celej svět, 
    že je hloupý čekat a stát. + R 
 
3. Na tváři stín a pod trikem chlad,                   
    ranní slunce rozdá teplo  
                              - a už nemůžeš spát, 
    Ptáci hlásí z korun stromů, 
    že nejlepší je vyrazit hned, 
    naposled rozhlédneš se po okolí, 
    než  vyjdeš, něco můžeš si přát. + R      
 
PROUŽEK 
( Nedvědi ) 
 
           E             H7             A  E  
1.Ten mír, když za kopcem svítá, 
           A                H7     E    
   když vystřídá se s nocí den. 
                               H7                  A E  
   A proužek dýmu z dřeva slunce vítá, 
   A                     H7    E   
   Z kytky motýl vylít den. 
 
        E                                          A   E     
Ref.:Někdo škrtne sirkou, někdo zpívá, 
        A                             E    
        Někdo ještě zkouší spát. 
                        H7             A E    
        U potoka do vody se dívá, 
        A                  H7         E    
        Jedna holka, co mám rád. 
 
2.Vlasy sváže do uzlu a kouká, 
   pak vodu dlaní rozčeří. 
   Stud jí sluší tak, jako všem holkám, 
   Co na svou krásu nevěří.   + Ref.: 
 
3.Z odpadlýho kousku starý kůry, 
   srdce jsem jí udělal. 
   A večer, když už začly lítat můry, 
   Tajně jí ho do spacáku dal.   + Ref.: 

PROVAZOCHODECKÁ 
( Karel Plíhal ) 

 
         Em                             E              Am 
1.Jdu po napjatým laně, co mizí kdesi ve tmě, 
   H7                 C         Am               H7 
   je to se mnou vážný, jsou to děsná muka, 
  Em                      E                Am 
   potí se mi dlaně, Pane Bože, veď mě, 
  H7                C           H7            Em 
 /:kde je anděl strážný, kde je jeho ruka:/ 
 
2.Tisíc lesklých očí kouká na mě z hloubky, 
    tak jak se kouká dítě do výkladní skříně. 
    Hlava se mi točí a strach má ostrý zoubky. 
    /:A kdosi sundal sítě kvůli větší psině:/ 
 
3.Srdce sebou háže jako zajíc v pytli. 
   Kdo si o ně řekne, kdo z vás si je koupí. 
   Za dvě něžné paže, které by mě chytly. 
   /:Až noha se mi smekne a dav se rozestoupí:/ 
 
PRŠELO    
 
      C                         G                G7 
1. /:Pršelo, blejskalo, hustě padal sníh,:/ 
      C           F           G            C  
    /:ke hradu přijíždí rytíř na lyžích.:/ 
 
2. /: Ze hradu mu vychází  
       sluha jeho vstříc:/ 
    /:„Hej vy pane rytíři, vy nevíte nic.:/ 
 
3. /:Vaše dcera rozmilá  
       jako z růže květ:/   
     /:povila synáčka, vy jste jeho děd.:/ 
 
4./: Ach dcero, dcero má,  
      kde je onen muž :/ 
     /: Abych do něj mohl vrazit přeostrý svůj nůž :/   
 
5./: Ach táto, táto můj, zda mě klame sluch, 
      já čistá zvostála, jak mě stvořil Bůh :/  
 
6. /:Oj, dcero, dcero má,  
       zda mě klame zrak,:/  
    /:ty jsi ze mne udělala společenský vrak:/ 
      
7. /:A tak ji dal vyvésti 
       na vysokou věž,:/ 
    /:a tam ji dal bičovat až jí tekla krev:/
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PRŠÍ 
( Karel Plíhal ) 
 
   C    Dm         G                  C     
1.Prší a hvězdy na plakátech blednou, 
  Dm          E                   Am  
   zpívám si spolu s reprobednou, 
   F                            G 
   jak ta láska deštěm voní, 
             C          G             
   stejně voněla i loni, zkrátka: 
  C     Dm        G                  C     
   Prší a soused chodí sadem s konví, 
   Dm          E                Am 
   Každej se diví, jenom on ví, 
           F                E              A          D  
   Proč místo toho kropení si nezalze k topení 
    G               C                   F                  E 
A nepřečte si McBain proč vozí mouku do mlejna 
 
2.Prší a hvězdy na plakátech blednou 
   zpívám si spolu s reprobednou, 
   Jak ta láska deštěm voní, 
   Stejně voněla i loni, zkrátka: 
 
   Prší a soused venku prádlo věší, 
   Práce ho, jak je vidět, těší. 
  Ač promáčen je na nitku, tak na co volat sanitku  
  Stejně na čísle blázince je věčně někdo na lince. 
   C     Dm G    C 
   Prší, hm-m-m prší. 
 
PŘÁTELSTVÍ NA N-TOU 
( Petr Novák ) 
 
   C                Am           F                       C 
1.Mám přátel pár, věřím jim, jdou vedle mě, 
   C                Am               F                       C 
   mám přátel pár, náš krok vryl punc do země. 
               Dm              G/H 
   Co nás táhne cestou blátivou  
   G        C            F        CF           C    
   a žene za duhou přátelství na druhou. 
 
2.Mám přátel pár, stojí blíž blíž než se zdá, 
   mám přátel pár, zpívají, když zpívám já, 
   co nám dává přežít těžké dny 
   a zimu třeskutou přátelství na čtvrtou. 
 
        F            G                      C  
Ref.:Nám čas přál známé své lásky stálice, 
        F           G                     C   
        ten, kdo vzdal, jen pár dnů může trápit se. 
                      Am         F                   Am              F          
        V čem je síla najít stejnou řeč i s další nevěstou, 
                 C F           C 
        přátelství na šestou. 
 
3.Mám přátel pár, bez ptaní jdou vedle mě, 
   mám přátel pár, náš krok vryl punc do země, 
   co nás žene žárem palčivým 
   a roztápanou tmou, přátelství na sedmou. 

4.Nám čas přál, moh by nám klidně přát i dál, 
   rád pospíchal, z přízně své velkou daň si vzal, 
   dal nám sílu až nás zlomí pláč, 
   v pláč roušce za plentou, přátelství na n-tou. 

PŘÍBĚHY 
 ( Klíč ) 
 
           Em       D                 Em     
1. Nad horkým čajem přemítám. 
    G            D                G  
    Chladivé ráno zvolna stárne. 
     C          G              D   
     Mlha se ztrácí a já znám 
                 Em                   D            
    příběhy dávné, příběhy dávné, 
                Em 
    příběhy dávné. 
 
2. Tak, jako bájné Šahrazád, 
    tisíc a jedna noc mi zbývá. 
    Vzpomínky nechám chvíli spát 
     jen vítr zpívá, jen vítr zpívá, 
     jen vítr zpívá. 
 
3. Perly se na dně schovají 
    a z dlaně vyčteš lidské dráhy. 
    Na pravdu písně nehrají, 
    nakloní váhy, nakloní váhy, 
    nakloní váhy. 
 
    Em          D             Em   
R: Tóny, jak stěhovaví ptáci,  
     D                Em   D 
     letí ze strun výš, 
    C            D              Em  
     na třísky staré mýty kácí, 
    D                Em   D             Em  D 
     břehy mezi námi náhle leží blíž. 
 
     Em             D                 Em  
4.  Dál pramen čistou vodu dává 
    D                 Em D 
     každý může pít. 
     C             D              Em   
     Tóny pak jako dravá láva 
     D                 Em 
     dál krajinou bloudí, 
     D                      Em 
     stále s důvěrou svítá 
           D                  Em 
     teď písně mohou znít. 
 
5. ( akordy jako u sloky 4.) 
    Příběhy každý v sobě chrání, 
    staví vlastní hráz. 
    Myšlenky nekonečnou plání 
    jako ptáci krouží, 
    zůstávají v nás. 
 
6.= 4.   
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PŘIJELA JSEM V CADILLACU  
    ( Žalman ) 
 
   A                 Hm         E 
1. Přijela jsem v Cadillacu, 

                    F mD               C m     
   s mlhou v očích, probdělých rán 
                    Hm               A    
   a s povzdechem ranních vlaků, 
                    C m         D  
   řekla: Můj cit je vyprodán. 
 
2. Já z vesnice, stál jsem jak sloup, 
    já z vesnice a od koní, 
    a toužil moc ji obejmout, 
    než desátá nám zazvoní. 
 
        A                                     Hm   
Ref.: Nad krajinou čertovskej smích, 
         E           F mD               C m     
         Nad krajinou se spoustou rýh, 
                       Hm              A  
         Přichází den pokojem mým, 
                HmD          A  
        Ujíždíte na plný plyn. 
 
3. Ten den byl náš nedělní čas, 
    voňavej vzduch trav na mezích. 
    Seno v lukách a drobnej špás, 
    Jistě by stál v něm za ten hřích. 
 
4. S vámi slečno z Cadillacu 
    s mlhou v očích probdělých dní. 
    Však s povzdechem ranních vlaků, 
    Odjedete až zevšedním.  + Ref.: 
 
5. Přijela jsem v Cadillacu 
    s mlhou v očích probdělých rán. 
    A s povzdechem ranních vlaků 
    Řekla: Můj cit je vyprodán. 

PTÁCI  
( Brontosauři ) 
 
              D 
1. Měsíc z potoka se dívá, 
 
    na obrázku byl by to asi kýč, 
              G 
    stínům stromů voda zpívá, 
 
    mraky ve tmě mizí pryč 
      D 
    a bílej oheň sepne  
 
    ruce k nebi a s ním dým  
        C 
    plameny kreslí na skály  
    G             D 
    mihotavej stín. 
 
                   G                               D 
Ref.: Hejna ptáků, co krouží a nic víc 
                G              A                   D 
     jen tak jít, něco si s kamarádem říct. 
 
2. A do písniček zahoukal 
    v dálce noční vlak, 
    to tuláci se sešli, zpívat, 
    hrát si jenom tak. 
 
    Oddechnout a odpočinout, 
    v trávě slyšet dech, 
    obyčejný dny vyměnit 
    za chvíle jak mech.      + R 
 
3. A starý prázdný lomy s vodou       
    průzračnou jak sklo, 
    a bunkry plný slámy, 
    kudy válka šla a zlo. 
 
    A horský boudy na hřebenech, 
    chajdy v údolí, 
    a večery, kdy vypráví se 
    smutek, pláč a smích. 
3 x: Ref.: Hejna ptáků....   
 
PTÁČATA  
( Brontosauři ) 
 

    G 
1. Na kolejích stává, za uchem květ, 
 
    vlasy trávou zavázaný. 
    C                              G 
    S kytarou na zádech, strun už jen pět, 
    D7                     G 
    hezký oči uplakaný. 
         C                          G 
Ref.: Víš, holky těžší to maj, 
       AmC                       G 
          víš, holky těžší to maj. 
 
2. Opuštěnejch ptáčat plnej je svět, 
    hnízda hledaj, neví, co dál, 
    vyšlápli jsme ránem a v neděli zpět, 
    za týden jsem u trati stál.  + Ref.:   
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PTÁK ROSOMÁK  
 (Olympic) 
 
(...já mám dnes rýmu...Rosomák pták...) 
Předehra: G  F  C  C  D  G 
 
    G                  C 
1. Bůh mi seslal ránu,  
    F                        C                       G 
    padada, padada, padada, dada pada, 
    G                     C 
    mé klíče jsou v pánu,  
    F                        C                       G 
    padada, padada, padada, dada pada. 
 
              F                          C 
Ref 1: /: Nemohu, nemohu dál :/ 
           F 
           nemohu do domu,  
           C                         G 
           hrůza mi hrdlo svírá 
             F                          C 
          /: Nemohu, nemohu dál :/ 
           F 
           velkejma očima  
           C                                 G 
           na mě pták Rosomák zírá.   
 
2. Pták se kolem toulá, padada... 
    klíče v puse žmoulá, padada... 
     
Ref 1: Nemohu, nemohu dál... 
 
3. Hej, ty hloupej ptáku, padada... 
    klíče máš v zobáku, padada... 
 
Ref 2: /: Vrať je a něco ti dám :/ 
           vezmu tě nahoru  
           a dám ti zrnko máku. 
           /: Šok z tebe pomalu mám :/ 
           moc na mě nemrkej, 
           ty ptáku Rosomáku, 
                   C G           C  G  (fade out) 
           Rosomáku, Rosomáku, ... 
 

PUŠKIN 
( Nedvědi ) 
 
                Em                                 Am   Em 
1.Pro kus pohlazení přišel jsem si lásko má, 
   Am                                    H7 
   já vím, host a ryba a  třetí den. 
             Em                                         Am   Em   
   Jen si zapálím, než kabát zchladne, lásko má, 
   Am                                      H7   
   Zavřu dveře z druhý strany ven. 
 
            Em                          Am 
R.: Víš třetí jaro přichází a já ňák ztrácím chuť, 
  D7                                         G   
  Známých mám až hanba, ale přítel chybí, buď tak hodná 
      Em 
      Zhasni a pojď ke mně nejblíž jak jenom to jde, 
                  H7                                 Em  
      Tvýmu chlapovi je zase jednou zle. 
 
2.Mně ten handl se vším holka nějak uniká, 
   ten měl pro radost být navíc a tak. 
   Nikdo nevidí jak život, jak nám utíká, 
   Peníze a peníze, jak v hnízdech divejch strak. 
 
2x Ref.: Víš, třetí jaro… 
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QUIJOTE   
( Klíč ) 
 

    Dmi   C               Dmi 
1. Nahá pravda je a bledá, 
              F      C                  F 
    místo vína v číši má jen blín, 
      Dmi        C             Dmi  
    v mracích obr hlavu zvedá, 
                 B    C           Dmi 
    to chce čin, zabij ten mlýn. 
 
2. Krásná slova v ústech zplaní, 
    duše prázdná zeje jako chřtán. 
    Z bláznů poslední se brání, 
    a ten pán, Quijote je zván. 
 
                     F          C 
Ref.: Tak ať láme se kopí, 
             Gmi        Dmi 
         ať vejpůl je štít, 
             F                C              Dmi  
     A ať nadranc je prapor, co vlál, 
                     F         C 
     Pro svou dámu a Boha, 
          B             Dmi  
    zas budem se bít, 
                B     C           F ( Dmi )   
    pravdu mstít, ať žije král ! 
 
3. Nahou vidím tě a bledou, 
    dřív než zajdu, slyšet chci tvůj smích, 
    marné potyčky se vedou, 
    v mlýnicích, meleme hřích. 
 
4. Moudří vždycky se nám smáli, 
    ať se smějí křivým smíchem třtin, 
    blázny, co si prsty pálí, 
    boží syn, zbaví všech vin. + Ref.: 
 
 
RÁDA SE MILUJE 
( K. Plíhal ) 
 
kapo-2 
       Am                    G     C F          Em7        Am        
Ref.:Ráda se miluje, ráda jí, ráda si jenom tak zpívá. 
       Am                        G     CF           Em7    Am      
       Vrabci se na plotě hádají, kolik že času jí zbývá. 
  
   F7maj                C7maj F7maj            C7maj E   
1.Než vítr dostrká k útesu tu její legrační        bárku 
      Am                         G    C  F       Em7      Am  
   a Pánbůh si ve svým notesu udělá jen další čárku. + R 
 
2.Psáno je v nebeské režii a to hned na první stránce, 
   že naše duše nás přežijí v jinačí tělesný schránce.  + R 
 
3.Úplně na konci paseky, tam, kde se ozvěna tříští, 
   sedí šnek ve snacku pro šneky, snad její podoba příští. 
 
Ref.: Ráda se ... 
 
Dohra: ad lib. 

RAGLAN ROAD 
( Nedvědi ) 
 
       D         D9              D         G  
1.Ó Raglan Road, moje Raglan Road, 
              Hm              A            D4sus 
   prašná cesto mých dětských let. 
   D G                             Fm            Hm   
   Ó Raglan Road – stačí jen vzpomenout 
      D                                    Em7 
   A v myšlenkách se vrátím zpět. 

   A         G                        Fm    Hm      
   Tam na housle vždycky žebrák hrál, 
        D                       Em7     
    já nemoh oči odtrhnout, 
   A               D       D9            D          G    
   když jsem kolem něj do školy chodíval 
           Hm       A          D4sus  D9 D4sus D    
   po té báječné Raglan Road. 
 
2.Ó Raglan Road, moje Raglan Road, 
   tys mě hlídal dál a dál. 
   Já se nebál svou dívku obejmout,  
   Když jsem na tobě prvně stál. 
   Pak jsem ji za pár let od oltáře ved, 
   Láskou zpitý, zpitý, zpitý mladý bloud,  
   A kde nám jinde mohly zvony vyzvánět 
   Nežli na staré Raglan Raod? 
 
3.Ó Raglan Road, moje Raglan Road, 
   tys byla svědkem mých mužných let, 
   k tobě jsem si chodíval oddychnout  
   a u sklínky posedět. 
   Když pak mou ženu k sobě sám pámbů chtěl 
   Osud nejde, nejde uniknout 
   Zdobený vůz mi ji pomalu odvážel 
   Po naší známé Raglan Road. 
 
4.Mládí odvál čas, suché klouby mám 
   a jen stěží se můžu hnout, 
   ale přiznávám se, že občas chodívám 
   pozdravit svou Raglan Road. 
   Žebrák dávno je pryč, já však dobře vím, 
   Že nesmí zmlknout tenhle kout, 
   Vezmu housle a sám se tam postavím,  
   Ať zpívá zas Raglan Road. 
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RAKOVINA  
( K.Kryl ) 
 
          Em                  Am      Em          H7   Em  
1.Zní hlasy soudních znalců a padlých andělů, 
                                  Am     Em                       H7 
   řvou ústa slavných starců z reklamních panelů 
     Em               D        Em                H7   
   /: a jaro karty míchá pro záda shrbená 
     Em                 Am  EmH            Em  
      a přetěžko se dýchá a svítí červená. :/ 
 
2.Zní jaru listy žloutnou a sněží do květin 
   a hrůza chodí s loutnou a s věncem kopretin. 
   /: Té loutně struny chybí a stvůra bez tváře 
      spár dravce, tlama rybí si hýká z oltáře. :/ 
 
        Em           D                        Em   
Ref.: Že blázni pošetilí jsou na oprátce, 
                             D                          Em  
         Dnes vládce zavraždili, ať žije vládce! 
                            D                         Em   
          Tryznu mu vypravili a jde se dál, 
                             H7           Em     Am EmH7 
           Dnes krále popravili, ať žije král. 
 
3.Jak tóny kravských zvonců zní stránky z pamfletů, 
   lze dobrati se konců, být stádem Hamletů. 
   /:Být každý sobě drábem, to mnohé přehluší, 
     Však vápno neseškrábem, když vězí na duši.:/ 
 
4.Je večer v sále hrají pár dalších premiér, 
   jak loni třešně zrají a štěká teriér, 
   /: a znovu ptáci vzlétnou výš k slunci! Poslepu! 
      To léto chodí s flétnou a sahá o tepu. 
 
Ref.: Už blázni pošetilí… 
 
Recit.: Je známo čí je vina, to hraní s kostrami,  
            Má jméno Rakovina a voní astrami, 
            Kůň běží bez udidla, kouř štípe do očí, 
            Em           D               Am                  Em       
            Hrajem si na pravidla a deska přeskočí… 
            Přeskočí…přeskočí…přeskočí… 
 

RÁNA V TRÁVĚ  
    ( Žalman ) 
 
        Am                     G 
Ref.: Každý ráno boty zouval, 
        Am                 G   
        Orosil si nohy v trávě,   
        Am                         G   
         Že se lidi mají rádi doufal 
        Am  Em Am   
        A procitl právě.   
       Am . . .   
        Každý ráno dlouze zíval, 
        Utřel čelo do rukávu, 
        A při chůzi tělem sem tam kýval,   
        Před sebou sta sáhů.  
 
   C         G      F       C   
1. Poznal Moravěnku krásnou 
   Am G       C  
    a vínečko ze zlata,  
                     G       F     C     
    v Čechách slávu muzikantů, 
    Am Em    Am   
    umazanou od bláta.   + Ref.: 
 
2. Toužil najít studánečku, 
    a do ní se podívat, 
    by mu řekla: Proč holečku. 
    Musíš světem chodívat. 
 
3. Studánečka promluvila, 
    to ses musel nachodit, 
    abych já ti pravdu řekla, 
    měl ses jindy narodit.  + Ref.: 
 
RIKATADO 
( Bob Hurikán ) 
 
   G                                                                                 D7  
1.Chlapci z Rikatada ženou svoje stáda k mexické hranici 
                              Am                           D7                     G 
Zem se silně třese, stromy padaj v lese, před pistolí mířící 
             
   V srdci nosí lásku, každý má svou krásku, 
   G7                      C   
   pistol nízko u boku. 
   D7                              G     D7                      G 
   Neznaj strachu z Estakáda, zpívají si do kroku: 
    
              G                                               D7    
Ref.:Rikatado, jak tornádo, letí širou stepí, 
                                                           F7 HmD7  
        koně řičí, chlapci křičí, štěstí se na ně lepí. 
               G                       E                                      Am   
        Rikatado velmi rádo mává sombrérem nad hlavou. 
                    BdimHmEm   Am          D7  G   
        Rikatádo, jak tornádo, stále hýří náladou. 
 
2.Z Rikatáda chlapci prérijní jsou dravci.  
                                                      -Když to v baru neklape   
   sem tam pistol hlesne, falešný hráč klesne,  
                                                      -pera lítaj z kanape. 
   Při grogu, whisky, ginu mají z toho psinu,  
   šťouchají se do břicha, 
   a pak celé Rikatado zpívá píseň do ticha.  + Ref.: 
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ROCK`N`ROLL PRO BEETHOVENA 
( Ivan Hlas ) 
 
   C 
1.Včera v noci měl jsem divnej sen, 
   F                                                      C 
   v tom snu ke mně přišel Beethoven, 
              G                      F                        C   
   abych prej si s ním šel zahrát rock and roll. 
  
        C         
Ref.:Ó jé, rock and roll, ó jé, rock and roll,  
            F                           C        
        Ó jé, rock and roll, ó jé, rock and roll, 
                   G                       F                       C 
        abych prej si s ním šel zahrát rock and roll. 
 
2.Já hned jak blázen poslech jsem ten sen, 
   oblík jsem se a šel za ním ven 
          a celou noc jsme hráli rock and roll.   
 R: … a celou noc jsme hráli rock and roll. 
 
3.Beethoven to asi kdysi hrál,  
    ten to uměl rozjet, až jsem řval, 
   jó, ten vám uměl rozjet rock and roll.   
R: …ten vám uměl rozjet rock and roll. 
 
4.Přišlo ráno a já jsem už vstal, 
   kosti mi snad v těle rozlámal,  
           věděl jsem ale, jak hrát rock and roll. 
R.: … věděl jsem ale, jak hrát rock and roll. 
 
ROČNÍK 47 
( Wabi Daněk ) 

 
 A                                        Em           Em7               A 
1Nás bylo sedm romantiků netušících že se všechno mění 
  A                                  Em     Em7                A   
  a stačilo pár okamžiků, 15 let to vlastně tolik není. 
          Fm                 
  Však sotva v pátek odhoukaj,  

                 C m                               Hm  C m D F m E                                      
             -to pomyšlení každého z nás svádí. 
  E    A                              Em           Em7            A 
  svý tělo sádlem obalený napasovat do maskáčů z mládí. 
 
2.Léta krásy nepřidaj a nevyléčej naše ztuhlý hnáty, 
   však v uších pořád zvoní blues,  
                               -co zpívaly nám telegrafní dráty.       
   Zas jdeme známým údolím,  
                                          -jako v časech naší zašlý slávy. 
   a slova městem neředěná snášejí se do vyrezlý trávy. 
 
3.Pak čaj s příchutí jehličí a cigaretu zapalovat třískou, 
   a kytaru vzít do klína a zpívat si tu píseň kdysi blýskou. 
   Text není žádný Kainar, dávno víme všichni,  
                                                          -že je vlastně hloupá.    
   Tak proč nám slzí oči, není přece vítr  
                                                        -a kouř vzhůru stoupá. 
 
4.Pak je tu konec víkendu a všechno  
                                                    -jako v obráceným filmu. 
   Každej si schová do kapsy ten žhavej uhlík,  
                                                    -kterej ještě zbyl mu. 
Ten uhlík to je jistota že všedními dny člověk nezmagoří. 
Čas od času se podívá a řekne, je to dobrý, ještě hoří. 

RODNÉ ÚDOLÍ 
 
    D 
1. Cesta má přede mnou v dáli mizí, 
                                                   A7 
    každý krok v srdci mém zabolí,  
            D                             G 
    zítra já budu spát v zemi cizí, 
             D               A7       D     
    nespatřím své rodné údolí. 
 
    D                                  G 
R/:Já volám nashledanou nashledanou  
  D                  A7            D 
   nashledanou rodné údolí :/ 
 
2. Oči mé nevidí, jak se stmívá, 
    nevidí, co jsem měl tolik rád, 
    jediné, co mi teď ještě zbývá, 
    rodnému údolí sbohem dát. +R 
 
3.Proč se den za každou nocí vrací, 
   proč se čas na chvíli nezastaví, 
   nemusel bych ti své sbohem dáti, 
   kdyby dnešní čas na věky byl.  + R 
 
 
ROK 1849 
 
          Am  
1.Jsem starej Tom Shure z pobřeží,  
       E7                       Am 
   pamětník slavnejch dob. 
                                             E7              Am 
   A sekáč, jak se říkalo, teď už jsem ale trop. 
              Dm           Am             Dm                  E7 
   /: Teď jako starej vagabund obcházím tenhle svět, 
         Am                               E7            Am  
     já, Tom, co pamatuje rok devětačtyřicet :/ 
 
2.Byl s námi v partě Paker Bill, karbaník a fajn kluk, 
   ať vyhrával či prohrával, tohle mu bylo fuk. 
   /: Až jedenkrát ho při blafu jeden hráč řádsky zved, 
      tak skončil Bill, když psal se rok devětačtyřicet :/ 
 
3.Náš řezník Jacky z New Yorku míval zlý opice, 
   a vždycky, když byl pod parou, strhla se pranice. 
   /: Až jednou nalít na kudlu, co vytáh starej Red, 
      a tak skončil Jack, když psal se rok devětačtyřicet :/ 

205 R 



OSTATNÍ  PÍSNIČKY 

 
206 / 287 

 

ROSA NA KOLEJÍCH  
    ( W.Daněk ) 
 
    C                    F6        F 6   G6 
1.Tak jako jazyk stále na – rá - ží 
                         C 
   na vylomený zub. 
  C                    F6                  F 6 G6  
  Tak se vracím k svýmu ná - dra - ží, 
                          C 
   Abych šel zas dál. 
   C                 F9         G  
   Přede mnou stíny se dlouží 
      Am                Cdim 
   A nad krajimou krouží, 
                 F6F 6G6                C   
   Podivnej pták,        pták nebo mrak. 
 
                           F9  F6 
Ref.:Tak do toho šlápni, 
             G6         F6   C   
        Ať vidíš kousek světa. 
  C                   F9 F6 G6   F6       C   
  Vzít do dlaně dálku, zase jednou zkus. 
                     F9F6 G6              C  
    Telegrafní dráty hrajou ti už léta 

                       F6 F 6G6  F 6F6 C    
     Nekonečně dlouhý monotónní blues  
 
     Je ráno, je ráno, 
  C           F6 F 6 G6       F 6F6C  
 /: Nohama stíráš     rosu na kolejích :/ 
 
2.Pajda dobře hlídá pocestný, 
   co se nocí toulaj. 
   Co si radši počkaj, až se ztmí 
   A pak šlapou dál. 
   Po kolejích táhnou bosí 
   A na špagátku nosí, 
    Celej svůj dům, deku a rum. +Ref.: 
 
 
ROVNOU  
( Zelenáči )  
              
    D                           D7         
1. Tak už jsem ti teda fouk, 
   G                           D  
    prsten si dej za klobouk. 
   G                       D   
    Nechci tě znát a neměl jsem tě rád, 
   D        A        D   
    to ti říkám rovnou. 
        D                           D7   
Ref.: Rovnou, jo tady rovnou, 
        G                          D  
         rovnou, jo tady rovnou. 
             G                     D   
       Tak prostě tě pic a nehledej mě víc, 
                 A         D  
        to ti říkám rovnou.   
2. Z Kentucky do Tenesee, 
    přes hory a přes lesy. 
  Z potoků vodou já smejvám stopu svou 
  to ti říkám rovnou.  + R 

 RUKÁVY   ......( Nedvědi )           
 

   Em                 D  
1. Lásko tajená, lásko bez jména, 
   Em                        H 
    den co den kradeš spánek můj. 
   Em                        D      
    Dlouho vím, že tě ráda mám, 
        Em             H               Em    
    ale touhu svou před tebou skrývám. 
        G                          D  
Ref.: Vím, vím, že jsem troufalá, 
                 Em                 H 
         pane vysněný, pane vzdálený. 
        G                          D  
         Vím, vím, že jsem troufalá, 
             Em           H           Em  
        ale přísahám, že se mi líbíš. 
 
2. Dívko nesmělá proč bys nechtěla 
    zítra se mnou si schůzku dát. 
    V lesním zákoutí ústa ztichnou ti, 
     víno nám rozpaky zkrátí.  
Ref.: Má láska ta je tajnou hrou, 
         paní vysněná, paní vzdálená. 
         Má láska je hříšnou hrou, 
         při níž rukávy zbarví se trávou. 
 
3. Ty mě můj pane málo znáš, 
    já jsem doufala, že mi jméno dáš. 
    Chvíle v náručí - to mně nestačí 
    pořád to jsou jenom chvíle.  
Ref.: Vím, vím o co chtěl bys hrát, 
         ty chceš ublížit a já milovat. 
         Vím, vím o co chtěl bys hrát, 
         však mé rukávy zůstanou bílé. 
 
4. Já tě má paní málo znal, 
    místo k oltáři jsem tě k lůžku zval. 
    Já líčil pastičku na chtivou šelmičku 
    laň ale nebudu střílet. 
Ref.: Vím, vím to se může stát, 
         ale ublížit je též milovat. 
         Vím a vždy budu vzpomínat, 
          na tvé rukávy jako sníh bílé. 
 
    GREENSLEEVES ....Jindřich VIII 
                                   .....R. Křesťan 
    ( akordy jako u Rukávů ) 
1.Alas my love you do me wrong,  
    to cast me off discourteously 
    and I have loved you oh so long, 
    delighting in your company.  
Ref.: Greensleeves was my delight              
         Greensleeves my heart of gold 
         Greensleeves was my heart of joy 
       and who but my Lady Greensleeves 
 
2. I have been ready at your hand 
    to grant whatever thou wouldśt crave 
    I have waged both life and land 
 your love and goodwill for to have. + R 
3. Thy petticoat of sendle white 
    with gold embroidered gorgeously 
    thy petticoat of silk and white  
    and these I bought gladly.  + Ref.: 
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 RŮŽE KVETOU DÁL 
( Bécaud, Fischer ) 
 
                A                    A7  
1.Ty, kdo bloudíš sám a sám 
                 D                 A 
   dlažbou měst a jejich špínou, 
                  D                 A                GE7   
   smutkem dní a nudou línou, já tě znám! 
     
2.Ty, kdo ztratils přízeň dam, 
   kdo jsi lásce ustlal v hrobě, 
   škodíš tím jenom sám sobě, že jsi sám. 
 
                 Hm           E7            Cm       F7      
Ref.:/: Podívej, kvete růže, podívej, kvete růže,  
                  Hm          E7        A  E7    
           Podívej, kvete růže ta tvá. :/ 
 
3.Ty, kdo nevíš kudy kam 
   samou bídou koncem týdne, 
   nemáš mládí právě klidné, já tě znám! 
4.Kdo se topíš jako prám 
   V naší rozbouřené době, 
   V téhle chvíli právě tobě povídám:  + Ref.: 
 
5.Ty, kdo znáš se k dětským hrám, 
   ač tě bosé nohy zebou, 
   počkej na mne, půjdu s tebou, já tě znám! 
6.Slunce zamklo zlatý chrám, 
   Noc – ta dáma v černé róbě 
   Volá hvězdu a jdou obě přímo k nám.  + Ref.: 
 
7.Ty, kdo víš a ty, kdo znáš, 
   kdo jsi duše ctná a čistá 
   a kdo v srdci kousek místa pro mne máš, 
8.až se zklamu nebo až 
   ztratím víru v tuhle řádku, 
   tak ty mně zas na oplátku zazpíváš: 
 
2x Ref.: Podívej… 
 
RŮŽE Z PAPÍRU  
( Brontosauři ) 
 

                   Dm  
1. Do tvých očí jsem se zbláznil, 
             E7                    Gm 
    a teď nemám, nemám klid, 
   Am                                Dm   
    hlava třeští, asi tě mám rád. 
  
2. Stále někdo říká, 
    vzbuď se, věčně trhá nit, 
    studenou sprchu měl bych si dát. 
 
     D7                                 Gm  
R.: Na pouti jsem vystřelil,růži z papíru 
  C7                                 F                 A7   
  dala sis ji do vlasů, kde hladívám tě já   
  Dm  
  V tomhle smutným světě  
                                          Gm  
                               -jsi má naděj na víru  
       Am                                Dm 
   že nebe modrý ještě smysl má. 

 
3. Přines jsem ti kytku, no co 
    koukáš, to se má, 
    tak jsem asi jinej, teď to víš. 
 
4. Možná trochu zvláštní v dnešní 
    době, no tak ať, 
     třeba z ní mou lásku vytušíš. + Ref.:  
 
RŮŽE Z TEXASU  
    ( Fischer ) 
 
    D    
1. Jedu vám takhle stezkou, 
    D7 G                   D  
    dát koňům k řece pít.  
         D       
     V tom potkám holku hezkou, 
          A7 
     Až jsem vám z koně slít. 
              D 
     Měla kytku žlutejch květů, 
     D7    G             D  
     Snad růží, co já vím, 
 
Znám plno hezkejch ženskejch k světu 
      A7             D 
Ale tahle hraje prim. 
 
                    G          
Ref.: Kdo si kazíš smysl pro krásu 
              D 
         Ať s tou a nebo s tou, 
 
         Dej si říct, že kromě Texasu  
                   E7            A7 
          Tyhle růže nerostou. 
                     D  
         Ať máš kolťák nízko u pasu,  
                   G                 D  
         Ať jsi třeba zloděj stád,    
                  D 
         Tyhle žlutý růže z Texasu, 
                   A7                 D  
         Budeš pořád mít už rád  
 
2. Řekla, že tu žije v ranči a sama s tátou svým. 
    Že hrozně ráda tančí, Teď zrovna nemá s kým. 
    Tak já se klidně nabíd, Že půjdu s ní a rád 
    A že se dám i zabít, Když si to bude přát. + R 
 
3. Hned si dala se mnou rande a přišla přesně v půl. 
    Dole teklo Rio Grande, Po něm měsíc plul. 
    Když si to tak v hlavě srovnám, 
                                              -Co víc jsem si moh přát, 
    Ona byla milá, štíhlá, rovná, Zkrátka akorát.  + R 
 
4. Od těch dob svý stádo koní, sem vodím vždycky pít. 
    A žiju jenom pro ni A chtěl bych si ji vzít. 
    Když večer banjo ladím A zpívám si tu svou 
    Tak pořád v duchu hladím  Tu růži voňavou.  + R 
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RŮŽIČKA 
 ( Spirituál ) 
 
   F                             C   
1. Krásná růže v sadu kvetla, 
   F                          C 
    u besídky ve chvojí. 
    F        Dm  G7    C    
    Ta mé milé hlavu spletla, 
    F    C F C   F         C    
    chtěla ji mít v pokoji. 
    F        Dm   G7   C     
    Ta mé milé hlavu spletla, 
    B       F Dm C4      F   
    chtěla ji mít v pokoji. 
 
2. Vykraď jsem se v noci z domu 
     krásnou růži uloupil 
   * /: měsíček mi svítil k tomu, 
         když mě chytnou ( tak ) budu bit :/ 

3. Pak jsem s růží k milé spěchal, 
    na okénko zaťukal, 
    */: pantofle jsem venku nechal, 
          na polštář jí ( tu )růži dal :/ 

 
4. K ránu do bot rosa padla 
    posel dobré pohody, 
    */: milá pláče růže zvadla 
         - nedala ji ( ach ) do vody! :/ 
* závorky při opakování 

 
RYBITVÍ 
( Yo Yo Band ) 
 
Předehra: 4x C Dm G C 
      C                      Dm   
1. /: Nejlepší holky jsou 
                            G                  C 
                            - z Nedvězího Mejta, 
  C                     Dm G         G7   C   
  Nejlepší holky jsou z okolí Holostřev:/ 
  Solo: /: C Dm G C :/ 
 
           C                         Dm   
Ref. 1: Rybitví, Rybitví, Rybitví, 
                 G               C      
            ani tam to není špatný. 
           C                         Dm  
            Rybitví, Rybitví, Rybitví, 
              G               C 
            i tam to musí bejt. 
 
Solo: /: C Dm G C :/ 
 
2. /: Nejlepší holky jsou od Vlachova Březí,      
    Nejlepší holky jsou z okolí Kozolub:/   
      
Solo: C.. 
 
Ref. 2: Pičín, Kozomín, Řitka, dobře složená kytka, 
           Pičín, Kozomín, Řitka, tam je to celkem fajn.+solo 
 
3. /: Nejlepší holky jsou z Nedvězího Mejta, 
        Nejlepší holky jsou z okolí Solopysk:/ 
   
Solo: /: C Dm G C :/  + Ref. 1: + Ref. 2: + Ref. 1: 

 RYBKA 
( Nedvědi ) 
  
   C               G/H                 A7 
1.Nad tebou toužím, hledám kam se snést, 
                      D9                                 G6 
   jsem noční motýl, co se zadíval, až spadnul z hvězd. 
   C          G/H                A7     
   U dveří tisknou se dva páry bot, 
                    D9                             G6 
   Na židlích sedíme a vyprávíme z dnešních not. 
 
        F                                              G6  
Ref.:Přemýšlím, zda chtěla bys, či nechtěla, 
                      C                      G/H              A7       
        Pohladit vlasů kroužek, co ti spadnul do čela, 
                     D9                     G6                     CG/H   
        A jestli nebylo by lepší říct, že se mi tak líbíš. 
 
2.Občas se krásně hezky začervenáš 
   a prsty rovnáš ubrus pod vázou, pak pod bradu dáš je, 
   z blůzky ti kouká rybka narození, 
   řetízek končí kdesi pod vlasy a na rameni.  + Ref.: 
 
3.Nad tebou toužím, hledám, kam se snést, 
   tvý oči pozorný mi začínají hlavu plést, 
   jen ještě kousek, bude u prstu prst, 
   pak už tě nepustím a sevřu jako oříšek hrst.    + Ref.: 
 
 
 
RYCHLÍK JEDE DO PRAHY 
( Ivan Mládek & Banjo band ) 

 
C7 
Z Opavy, z Opavy, rychlík jede do Prahy, 
G7                                           C 
 nikdo nemá obavy, jestli dojede. 
C7 
Nestaví, nestaví, vůbec nikde nestaví, 
G7                                        C 
kdo se mu postaví, toho zajede. 
Am         E7         Am        E7   
Mašinka na cestu vesele si píská, 
C              G7      C                  G7   
strojvůdce topiči mastné vlasy víská. 
C7                                   
Kdo s nima pojede, větru, dešti ujede, 
G7                                     C 
dobře se projede a na čase získá. 
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ŘEKA HUČÍ 
( Pedro Mucha ) 
 
   D      G D A7                            D   
1.Řeka hučí v klínu rozervaných skal. 
          G   D  E                             A7  
   Vítr skučí, jak by se všemu jen smál. 
   Em    A7         D        HmE              A7   
   Peřej kánoí zmítá v dívce dlouho již skrytá 
   D     GD    E                          A7  
   mizí tíseň, když slyší jeho píseň. 
 
        D             A7                  
Ref.:Poplujem spolu ta, dolů tou peřejí, 
                          D 
       snad se tvé srdéčko té dálky nebojí. 
                           A7 
       Tam v zátočině je naše chajda malá,  
       D                             E               A7  
       skrytá před světem, jak sis přála. 
       D            A7         
       Pohádku lesů přenesu do tvých očí  
                      D 
       a svět se s námi v té samotě zatočí. 
          A7     D    G         GmD 
       /: Řeka nám píseň bude hrát, 
                       A7                             D  
          že tebe, děvčátko, stále mám rád. :/ 
 
2.Měsíc, hvězdy na nebi jasně vzplály. 
   Proud jen šeptal, když před svou chatou stáli. 
   Šťasten byl ve své touze, tiskl, líbal ji dlouze, 
   pak jí zpíval píseň, kterou rád míval:  + R 
 
ŘEKY LÁSKY 
( Rottrová, Wykrent ) 
  
                 Am                    Am              Dm    
1.Zkoušej se mnou každou chvíli projít línou řeku snů,     
        G7                G7      E         Am    H7     E    
   uvidíš až den se schýlí najdem vodu kouzelnou. 
  E7         Am  E7         Am    A7    Dm      G7    C            
  Najdem řeku jménem láska, která má jen jeden břeh. 
                Hm7               E7               Am   
   Na něm až pak budem stát, můžeš říkat mám tě rád,    
              Dm            E7               Am   
   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 
Ref.: /: Řeky lásky proud kolem nás jde dál,  
                          F               G   
            přebroď řeku snů a přijdi blíž. 
            G        C                         G 
            Mosty zpátky spal život půjde dál 
                     F                       G     C  
            svoje sny ty s láskou neztatíš. :/ 
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…      + R + Ref.: v Cis dur 

ŘÍP 
( Nedvědi ) 
 
    
1.Vždycky ráno, když mám bohatě sil, 
                                                            E  
   říkám, že jednou, jednou bude nám líp. 
                                A                                  
   Že je to představa krásná, 
                                             H7    
   Tak jasně vidím to, jak od nás  
 
   z oken horu Říp, 
                                       E 
   Když obloha modrá je šťastná. 
                                                                E 
   A všem těm můrám, co nás po nocích tlačej, 
                            A 
   Dojde zákonitě dech. 
                                              H7   
   A v sedmikrásce spočítaná láska, 
                                     E7 
   Pokorně zastavil náš spěch. 
 
        E                                                          E7     
Ref.:Vždyť tolik trápení, sám život přináší sám. 
                                          A 
        Všechny ty bolesti a rány, 
                               H7  
        Jeden život je málo, tak nestálo by to za to, 
                                E    
        Trochu oťukaj hrany. 
 
2.To není rada, to je touha. 
   Vždyť dobro nestojí nic. 
   Jen myslet na druhý víc, 
   než na ten svůj klid. 
   Já vím, ta cesta je dlouhá, tak strašlivě dlouhá, 
   Ale ta setba vyplatí se věř, 
   Vždyť dneska dávno je zítra 
   A zloba nelítostná a chytrá 
   A některý lidi horší než zvěř.   + 2x Ref.: 
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S CIZÍ ŽENOU V CIZÍM POKOJI 
( Hapka, Horáček ) 

 
   E                              Fm 
1.S cizí ženou v cizím pokoji,  
   Cm                        G              E 
   zdá se, že tu pro mě končí jeden flám. 
                                 Fm   
   Na to, kde se začal marně vzpomínám, 
   Cm                                       G 
   jsem jak vagón, když ho odpojí 
   A                              Hm 
   s cizí ženou v cizím pokoji. 
   Fm     
   Když jsme jednou tady, 
   C              A                             E      
   tak by nemělo být tu jinak nežli pěkně veselo 
   Fm                     H 
   proč oba dva teda chcem zívat až běda, 
   E                            Fm  
   jsme jak zašlí svatí v orloji 

   Cm            G                 E  
   já a cizí žena v cizím pokoji  

                Fm            Cm            G               Cm   G  
   ná na na ná, ná na na ná, ná na na ná, ná na na ná. 
 
2.S cizí ženou v cizím pokoji, 
   tam, kde starý fíkus tiše uvadá, 
   ani on už není, co byl za mlada, 
   takhle skončí, kdo se spokojí 
   s péčí ženy v tomhle pokoji. 
    
   Kdo mě zná, ten by řek by: To je k nevíře 
   budík, který tiká na dně talíře, 
   ten jako by věřil a nestranně měřil, 
   kdo se bojí a kdo nebojí, 
   když je s cizí ženou v cizím pokoji. 
 
3.S cizí ženou v cizím pokoji, 
   nějak nejsem ve své kůži řekl bych, 
   snad tu schází hřích, 
   nejspíš mi tu schází obojí 
   s cizí ženskou v cizím pokoji. 
 
   Proč jsem předně vůbec a proč v pyžamu,  
   proč se dívám, jak jí zbytek salámu, 
   proč neřeknu: Madam, tak sbohem já padám, 
   vidím, že to za moc nestojí, 
   sbohem cizí matko v cizím pokoji. 
 
4.Proč ta žena v tomhle pokoji 
   mi však pořád tolik známá připadá. 
   Stejně jak ten pokoj jak ta nálada, 
   jako rána, co se nehojí 
   s cizí ženou v cizím pokoji. 
 
   Už jsem dlouho nebyl já to nějak splet, 
   byl jsem tam, kde bydlím nejmíň dvacet let 
   a to, co mám v domě, je rozhodnuto pro mě, 
   stejně jako chůze v postroji 
   jsem tu se svou ženou ve svém pokoji. 

SALLY GRAY 
( Nedvědi ) 
 
   Em                         D         Em                        D  
1.Pojďte, lidi, poslouchejte, pojďte lidi, ke mně blíž, 
   Em                             C                 D           Em     
   já vám povím historii o tom, že je s láskou kříž. 
 
2.Žil jest v Yorku jeden párek, jeden párek blaženej, 
   mladej pán byl William Taylor a slečinka Sally Gray. 
 
3.On byl jinoch tuze švarnej, ona zas jak z růže květ, 
   no a tak se měli rádi, celičkej jim patřil svět. 
 
4.Jenže po tý pěkný Sally začal koukat jeden pán,  
   William byl mu trnem v oku, tak byl k vojsku povolán. 
 
5.V krátkým čase rozkřiklo se,  
                                              -kdo v tom skutku prsty měl, 
   ale to už milej Taylor s granátnickým plukem šel. 
 
6.Jeho milá nezoufala, že má život zmařenej, 
   kdo si myslí, že to vzdala, ten zná málo Sally Gray. 
 
7.Sally vlasy zkrátila si, prstýnek si schovala, 
   v kalhotách a v režný blůze zverbovat se nechala. 
 
8.Cvičili ji levá – pravá, šturmem běhat blíž a dál, 
   prstýnek jí při tom vypad, zrovna u ní seržant stál. 
 
9.Ty přec nejsi žádnej vojín, ty jsi holka z růže květ, 
   ještě bys tu došla škody, zejtra půjdeš k mámě zpět. 
 
10.Já tu hledám bratra svého, nikde ho tu nevidím, 
     William Taylor jméno jeho, to je vše, co o něm vím. 
 
11.Jestli ty jsi sestra jeho, mám pro tebe smutnou zvěst, 
     sám si nožem život zkrátil, sedum dnů už mrtev jest. 
 
12.Dívka v mžiku bodák tasí, bodák dvakrát broušenej, 
     vlastní srdce probodla si, tak skončila Sally Gray. 
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SAMETOVÁ 
( Žlutý pes ) 

 
   C                                     F  
1.Vzpomínám, když tehdá před léty 
    C               F   
    začaly lítat rakety, 
    C                    F                     G 
    Zdál se to bejt docela dobrej nápad. 
    C                      F         C                      F   
    Saxofony hrály unyle, frčely švédský košile 
    C                      Am                    F    G  
    a někdo se moh docela dobře flákat. 
 
2.Když tam stál rohatej u školy  
   a my neměli podepsaný úkoly, 
   už tenkrát rozhazoval svoje dítě.  
   Poučen z předchozích nezdarů, 
   sestrojil elektrickou kytaru 
   a rock’n’roll byl zrovna narozený dítě. 
 
       C                               G       Am                 F      
Ref.:Vzpomínáš, takys tu žila a nedělej, že jsi jiná, 
                    C             G                    F    G          C    
        taková malá pilná včela, taková celá sametová. 
 
3.Přišel čas a jako náhoda  
   byla tu bigbítová kapela, 
   kytičky a úsměvy sekretárok. 
   Sousedovic bejby Milena  
   je celá blbá z Boba Dylana, 
   ale to nevadí – já mám taky nárok.  
 
4.Starý mladý nebo pitomí  
  mlátili do toho jako my, 
  hlavu plnou Londýna nad Temží. 
  A starej dobrej Satanáš 
  hraje u nás v hospodě mariáš 
  a pazoura se mu trumfama jenom hemží. 
 
RVzpomínáš, už je to jinak a jde z toho na mě zima 
     ty jsi holka tehdá byla taková celá sametová. 
 
5.A do toho tenhle Gorbačov,  
   co ho znal celej Dlabačov,  
   kopyta měl jako z Arizony. 
   Přišel a zase odešel  
   a nikdo se kvůli tomu nevěšel 
   a po něm tu zbyly samý volný zóny. 
 
Ref.:Vzpomínáš, jak jsi se měla, když jsi nic nevěděla, 
        byla to taková krásná cela a byla celá... 
        Vzpomínáš, jak jsi se měla, když jsi nic nevěděla, 
        byla to taková krásná cela a byla celá sametová. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SBOHEM GALÁNEČKO 
 (Vl. Redl ) 
 
   Kapo – 5 
  
    G                Em      Am             DG A    
1. Sbohem galánečko, já už musím jíti. 
    D                 Hm    Em              AD  
    Sbohem galánečko, já už musím jíti.   
      Am          D        G           Am D  
   /: Kyselé vínečko, kyselé ví-ne-čko, 
     G               Am DG 
      podalas mi k  pi-tí. :/ 
     
2.Sbohem galánečko rozlučme sa v pánu 
   Kyselé vínečko, kyselé vínečko, 
   podalas mi v džbánu. 
 
3. Ač bylo kyselé, přeca sem sa opil. 
  Eště včil sa stydím, eště včil sa stydím 
  Co jsem všechno tropil. 
 
4. Ale sa nehněvám, žes mňa ošidila, 
    To ta moja žízeň, to ta moja žízeň, 
    Ta to zavinila.    
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SBOHEM LÁSKO 
    ( Fischer ) 
 
   C                    F            C 
1.Ač bylo mně i jí tak 16 let, 
                                             G G7 
   zeleným údolím jsem si ji ved.  
   C                     C7                 F 
   Byla krásná, to vím a já měl strach, 
         Fm              C 
   Jak říct, že na řasách                              
                        G7                    C 
               - slzu má velkou jako hrách.  
 
        C            F                     Dm 
Ref.: Sbohem lásko nech mě jít,  
                        Em       Am               
         Nech mě jít, bude klid, 
                    Dm                 G7 
         Žádnej pláč už nespraví, 
                     C              C7 
          Ty mý nohy toulavý. 
                  F                      Dm 
          Já tě vážně měl moc rád, 
                   Em          Am  
           Co ti víc můžu dát, 
                        F             G7 
           Nejsem žádnej ideál, 
                           C       F        C  
            Nech mě jít zas o dům dál. 
 
2. Tak šel čas a já se toulám dál, 
      v kolika údolích jsem takhle stál. 
      Hledal slůvka, co jsou, jak hojivej fáč 
      Bůh ví, co jsem to zač,  
        - že přináším všem jenom pláč.  + Ref.: 
  
Rec.: Já nevím, kde se to v člověku                      
          bere, ten neklid, co ho tahá     
          z místa na místo, co ho nenechá,  
         aby byl sám se sebou spokojen  
         jako většina ostatních, aby se  
         usadil, aby dělal jenom to, co se     
         má a říkal jenom to, co se od něj  
         čeká. Já prostě nemůžu zůstat na  
         jednom místě, nemůžu, opravdu,            
         fakt.      + Ref.: Sbohem… 

SCARBOROUGH FAIR 
( Simon & Garfunkel ) 
 
   Dm                     C                  Dm 
1.Are you going to Scarborough fair, 
   F           Dm          G            Dm   
   Parsley, sage, rosemary and thyme. 
                     F                               C  
   Remember me to one who lives there 
   Dm         C                          Dm 
   She once was a true love of mine. 
 
2.Tell her to make me a cambric shirt, 
   Parsley, sage, rosemary and thyme. 
   Out no seems nor needle work. 
   She once was a true love of mine. 
 
3.Tell her to find me an acre of land, 
   Parsley, sage, rosemary and thyme. 
   Between the salt water and the sea strands, 
   Then she`ll be a true love of mine. 
 
4.Tell her to reap it with a sickle of leather. 
   Parsley, sage, rosemary and thyme. 
   And gather it all in a bunch of heather, 
   then she`ll be a true love of mine. 
 
SEDÍ TOPIČ U PIÁNA 
( Karel Plíhal ) 
   
          C                            Em  
1.Sedí topič u piána, preluduje potají 
              G                             C         D9   G  
   A pod prsty toho pána bílé klapky černají. 
            C                             Em 
   Za ta léta u divadla, která strávil v kotelně, 
           G                                             C    F7    C 
  Hraje svoje “Pec nám spadla“ stále více fortelně. 
 
        C9                               F 
Ref.: Zatímco se hudebníci vybavují u kávy, 
         D7                                G            Ab   G 
         Topič si nad klávesnicí vyhrnuje rukávy. 
 
2.Sedí topič u piána, preluduje potají 
   a pod prsty toho pána bílé klapky černají. 
   Slaví celý rozesmáty konec topné sezóny 
   A kysličník uhelnatý rozložil se na tóny. 
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SEDM DOSTAVNÍKŮ 
 
  Am      C                    D 
1.Plání se blíží sedm dostavníků, 
  Am         C                             D  
   stačí jen mávnou, jeden zastaví. 
  Am          C                      G        Am 
  Sveze mě za pár dobrejch slov a díků, 
                F                    G           Am   
  ten kočí, co má modrý oči laskavý. 
  
        Am           D    Dm               Am  
Ref.: Hija, hija, hou, dlouhá bude cesta, 
       Am                D       Dm             Am 
        dlouhá jak ta píseň, co mě napadá. 
        Am          D     Dm                     Am 
        Hija, hija, hou, sám, když někde stojím, 
        Am          F                  G              Am 
        sám proti slunci, který právě zapadá. 
 
2.Vím, že se hvězda nerozsvítí, 
   ptáci maj hlasy, hlasy hladový. 
   Vyprahlá tráva už velký dešťě cítí, 
   ty deště, co moje stopy zaplaví.  + Ref.: 
 
 
 
SEDMIKRÁSKA 
( Nedvědi ) 
 
kapo-3 
   Am4* 
1.V řece plavou bílý lístky,  
 
   sedmikrásky někdo blízký, 
   Dm                                      Am 
   druhému se ptal, zda na něj myslí,  
               E7                Am4* 
   vzpomíná má nemá rád. 
 
2.Smutně plavou květy vodou, 
   rozum pláče nad náhodou, 
   nemá, nemá, řeko němá,  
   pospíchej, ať nebolí to tak. 
 
        Am                         A7   
Ref.:Chvíli si myslíš, že svět ztratil tvar, 
        Dm  
        Prostor se zúžil na má dáti dal. 
              G7   
        Jak mokrá sirka připadáš si zbytečná, 
              C                    E7           Am  
        Jak zapálený trsy trav hmm. 
 
3.Uschla kytka na kamenech,  
   vezmi ji a v knížce nech ji. 
 Pro vzpomínku u básniček, ze kterých ti po večerech čet. 
 
Ref.:Chvíli si… 
 
4.=1. 

SEDMNÁCT DNŮ 
( M. + W. Ryvola ) 

 
               Am                                   Em  
1.Jak zavoláš, když ti dávno v hrdle vyschnul hlas, 
                                       H7  
   tvůj krk je připravenej na provaz,  
                                     Em E7 
   kterej se houpá blíž a blíž. 
                   Am                               Em 
   Kam zavoláš, když tvoje oči vidí pustinu, 
                                        H7        
   nejradši lehnul bych si do stínu, 
                                   Em Am 
   jenom, aby tu ňákej zbyl. 
 
2.Jezdci jsou blíž, pustinou jenom dusot koní zní, 
   ubal si cigaretu poslední, 
   než zazní obávanej hlas. 
   Hands up old boy, bouchačku uchop rukou za hlaveň, 
   ať šerif ví, že máš furt úroveň, 
   že v očích ještě ocel máš. 
 
        EmE7                                           Am       
Ref.:17 dnů, máš v patách ostrý hochy z patroly, 
                       D7                                    G  
        noc beze snů a pravou ruku furt na pistoli, 
                          H7  
        v hrdle máš prach. 
                                          C                             H7 
       Tvůj kůň teď už neví, kam má jít, máš asi strach, 
                                        Em C Em 
       jseš ale chlap a desperát. 
 
Ref.:Kdo prohrát zná,  
                         -i když měl před tím v očích temný strach   
        ten právo má, aby řek šerif o něm byl to chlap, 
        tak naposled. 
        Pohleď na slunce smutným úsměvem, život je boj, 
        a tys ho předčasně prohrál. 
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SETKÁNÍ 
( Bokomara ) 

 
   D          A         C                 G 
1.Cosi se slavilo v nebeským Hiltonu, 
                                                    A 
   komety přispěly leskem svých ohonů. 
            D          A         C            G  
   Těch světců a světic, girland a stuh, 
                               A              D 
   Na čestné tribuně seděl sám Bůh. 
 
2.Andělští kůrové zpívali “Hosana”, 
   pilo a tančilo se nejmíň do rána, 
   nad sklenkou nektaru hovor se ved: 
   “Poslyšte, zlatíčko, nechcete led?” 
 
         G                            D 
Ref.:”Ještě se neznáme – vy jste tady nová? 
         Hm                            A                       Em 
         Jakpak vám říkají?” “Marie Magdonová.” 
          G                         Em 
         “No to je náhoda, že jsme se potkaly, 
            Hm                        Em                   A 
            jsem tady Marie.” “Marie z Magdaly?” 
 
3.Podobná jména a rozdílné osudy, 
   Kristus se zrovínka nakláněl nad sudy, 
   Aby všem předvedl parádní trik, 
   Ty dvě si připily na první tyk. 
 
4.”Říkej mi Maryčko,” šeptala panenka, 
     ruměnec na lících a sucho ve sklenkách, 
     a k tomu dodala:” Ó, jaká čest 
     a Marií z Magdaly hovory vést.” 
 
Ref.:” Jsem jenom dcérenka z kopců blízko Třince, 
          Na krku křížek mám, co zbyl mi po mamince, 
          Bojím se propasti, bojím se ostudy, 
          Děkuji žandárom, že nešli jinudy.” 
 
5.Zatím jim andělé dolili do sklenek, 
   “ Magdon byl dobrej chlap, nebejt těch pálenek, 
      šlo to s ním z kopečka poslední rok, 
      někdy mám výčitky – to pro ten skok.” 
 
6.Maryčku pohladí Marie z Magdaly: 
   “ Já byla propastí, do níž se vrhali, 
      hříšná jak peníze, hříšná jak noc, 
      nad jejich záhubou měla jsem moc.” 
 
Ref.:” Když jsem se změnila, tak se ošklíbali 
          Honáci velbloudů sto mil od Magdaly, 
          Řekli mi: následuj, nechal mne pod křížem, 
          Pak teprv nastaly ty pravé potíže.” 
 
7.” Ale nač na to vzpomínat, život se nevrátí,” 
      v té chvíli počali andělé zpívati 
      svou píseň pro lyru, pro hlasů pět 
      pro všechny Marie, co je zná svět. 
 
8.Tož toto se slvilo v nebeským Hiltonu, 
   komety přispěly leskem svých ohonů, 
   těch světců a světic, girland a stuh, 
   Mariím připíjel na zdraví Bůh. 

SEVERNÍ VÍTR 
 (Svěrák, Uhlíř) 
 
   C 
1.Jdu s děravou patou,                                           
                            Am                       
                  - mám horečku zlatou, 
           F                                  C 
   jsem chudý, jsem sláb nemocen.  
  C                       Am 
   Hlava mě pálí a v modravé dáli, 
        F           G7            C 
   Se leskne a třpytí můj sen. 
 
2. Kraj pod sněhem mlčí, 
                  -tam stopy jsou vlčí, 
    tam zbytečně budeš mi psát. 
Sám v děravý boudě sen o zlatýhroudě 
Já nechám si tisíckrát zdát. 
 
        C                    F 
Ref.: Severní vítr je krutý, 
         C                        G7 
         Počítej lásko má s tím, 
        C                                 F 
        K nohám ti dám zlatý pruty, 
                     C        G7    C 
        Nebo se vůbec nevrátím. 
 
3.Tak zarůstám vousem                            
                              -a vlci už jdou sem 
    už slyším je výt blíž a blíž.  
    Už mají mou stopu a vědí, že kopu 
    Si hrob a stloukám si kříž. 
 
4. Zde leží ten blázen,                                        
                     -chtěl dům a chtěl bazén 
    a opustil svou krásnou tvář. 
    Má plechovej hrnek, 
                   -v něm pár zlatejch zrnek, 
    a nad hrobem polární žár. + R 

214 S 



OSTATNÍ  PÍSNIČKY 

 
215 / 287 

 

 SHANE 
 
   Am     
1.Tam kdesi v dálce oheň kvet 
      G                       Am 
    a tak jsem k němu jel. 
             
   Jen tak s chlapama posedět 
           G                      E 
   Jsem zrovna tenkrát chtěl. 
          F                  G  
   Ten stařík s tváří vrásčitou 
    F                 E 
    Jak dubovej kmen. 
    Am 
    Vyprávěl pověst letitou  
       G                     Am 
    O střelci jménem Shane.   
 
2.V tom kraji tehdá býval čas, kdy Read tu s bandou vlád. 
   A při tom jménu běhal mráz A nikdo nemoh spát. 
   Read zabíjel a všechno krad A všechno včetně žen. 
   On strašlivě se začal smát, Když slyšel jméno Shane. 
 
3.Shane, to je zlý svědomí lumpů jako Read. 
   I když je člověk jako my, Jenže líp se umí bít. 
   A pak nám pastor vyjevil, Že měl dnes živej sen. 
   Den na to se objevil  střelec jménem Shane. 
 
4.Měl tváře prachem šedivý a voči jako len. 
   Měl divný jméno mazlivý  On jmenoval se Shane. 
   A my jsme jenom koukali, Co se bude dít. 
   Pak jména svý jsme říkali A on dal koni pít. 
 
5.Měl šaty z módy vyšlý snad, jó, v tom se nevyznám. 
   A unavenej k zemi pad Ke žlutejm diviznám. 
   Pak se zdvih, řek jsem byť, Jen trochu přitom zív. 
   A řek nám, že jde vyčistit Ten Augiášův chlív. 
 
6.Tou dobou Read teď v saloonu s kumpánama byl. 
    Ten Read by jistě přestal pít, Kdyby vytušil. 
    Že dostane ho pistolník s vočima jak len. 
    A štíhlej jako řeholník Muž toho jména Shane. 
 
7.Shane bouchačky si spustil níž, než do saloonu vlez. 
   My nad ním dělali kříž,  vidím to jako dnes. 
      A pak jsme jenom slyšeli  šest poctivejch ran  
   A tím, že rány dozněly, zhas celej Readův klan.  
  
 Rec.:Shane vyšel ven, měl pevnej krok, řek: 
         Je hotovo, však rudá krev mu barví bok, 
         On má v něm olovo. 
         Pak řek, že je čas odejít,  
         měl v očích chladnej cejn 
         a v saloonu byl mrtvej klid, 
         on jmenoval se Shane, byl to Shane. 
 
8.Ten večer rosou zastudil a na půdu sed chlad. 
   I já, ač jsem se nenudil, Jsem řek, že půjdu spát. 
   My lehli jsme si po boku A stařík snil svůj sen.      
   Jen já mám jizvu na boku A mé jméno je Shane. 

SHE LOVES YOU 
( Beatles ) 
 
        Em                                        A               
  She loves you yeh, yeh,yeh, she loves you yeh, yeh, yeh, 
         C                                     G  
   she loves you yeh, yeh, yeh, yeh. 
          G                                   Em 
1.You think you`ve lost your love  
             Hm                 D  
   well I saw her yesterday-yi-yay. 
         G                            Em7 
   It`s you she`s thinking of,  
                Hm                    D    
   and she told me what to say-yi-yay. 
                        G                           Em7   
   She says she loves you and you know that can`t be bad, 
                Cm                                                         D  
   yes she loves you and you know you should be glad. 
 
2.She said you hurt her so, 
   she almost lost her mind. 
   And now she says she knows, 
   You`re not the hurting kind, 
   She says she loves you, and you know that can`t be bad, 
   yes she loves you and you know you should be glad. 
      Em                                         A 
She loves you yeh, yeh, yeh, she loves you yeh, yeh, yeh 
                 Cm                       D+           D              G   
and with a love like that you know you should be glad. 
D+           D              G      Em               C                   G6    
know you should be glad  yeh,yeh,yeh, yeh,yeh,yeh, yeh. 
 
SIGNÁLY 
 ( Brontosauři ) 
 

    C                                  E7 
1. Cesty jsou blátem posedlý, 
                                       F 
    vzduch jarní vůní zavoní, 
                                 C 
    z kouřovejch signálů, 
                                 E7 
    a bílý stopy ve skalách, 
                                 F 
    umyje slunce jako prach 
                           C 
    na cestách tuláků. 
 
        C                             C7 
Ref.: Zas bude teplej vítr vát, 
                      F                  C 
        a slunce skály kempu hřát. 
                                           E7 
        Tak ahoj,slunce, vítej k nám, 
                                        F 
        písničku první tobě dám 
                   C 
        a budu hrát, 
 
2. V noci je ještě trochu chlad, 
    a rána nedočkavý snad, 
    no, já mám čas, 
    stejně se v zimě krátí dech, 
    pod stromy narůstá už mech 
    a já mám čas. + Ref.: 
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SKÁLO, SKÁLO  
(Svěrák, Uhlíř) 

 
   F       C       Dm Fbb       F        C   
1.Skálo,skálo,skálo,proč je lásky málo, 

Dm    C     Bb7  Gm7             F     C  
Moře,moře,moře,proč je tolik hoře. 
F              C           Dm       F  
Smutno je člověku ve sluji, 
Bb               F           C  
když  zavřu oči, tak vesluji. 
Dm      C        Bb 
Vesluji na bílé pramici, 
Gm7      C            F          C 
na břehu stojí dva vraníci. 

 
2.Jeden je pro mne prý osedlán, 

z druhého dívá se krásný pán. 
Dej nožku,princezno,do třmenu, 
já si tě chci vzíti za ženu. 
Skálo,skálo,skálo,proč je lásky málo. 
Moře,moře,moře,proč je tolik hoře. 

 
SKAUTSKÁ 
  
   A 
1. Stály báby u silnice,  
   E7          A 
    divily se převelice. 
  D            A   
   Héj hola hola hola- la, 
 E7                   A    
  skaut má nahá kolena cha, cha, cha,cha.  
 D            A   
  Héj hola hola hola- la, 
 E7                  A 
  skaut má nahá kolena. 

2. Klobouk jako Amerikán,  ranec jako velkej cikán. 
    Héj hola....  ,skaut má ... , Héj hola... 
    francovkou třem kolena. 

 
SKLÁDANKA 
( Nedvědi ) 
 
                           A                        Hm                      A   
1.Tak od dneška vím, jak zavíráš oči, když pusu ti dávám 
                                                  Hm                   A                                                   
    Jak otáčíš hlavu, všechno už víš, to, co bych chtěl. 
                      E7                     
    Snad se mi zdáš nebo nechápu nic,  
                          A                                 D  
    Snad jsem jen blázen, co chtěl bych víc, 
                 A                         Hm                            E  
    Ty můj vánku, skládanko hezká z kouzelnejch chvil. 
 
2.Do závěsů nutí se den a my máme půlnoc. 
   Cítím tvůj dech a trochu se bráním hladit tě víc. 
   Poprvé blízko, blízko tě mám 
   A tvoje tvář je plná stop mých. 
   Začnu se bát, jestli to moje rád ti neublíží. 
3.A už se mi stejská, pitomej čas, už musíš jít. 
   Uklidím okurky, polštáře, naposledy pusu ti dávám. 
   Ruce si chvíli nebudu mýt, 
   Pel z tvojí kůže nechci si vzít, 
   Tak zase zítra, ty můj vánku milovaný.  
4.=1.  +  Milovaná.  

SKONČIL DALŠÍ FET 
( Karel Plíhal ) 
 
   Em              Hm Ddim           Em 
1.Skončil další fet prominentních hostí,  
   G                Edim      Hm      
   múzy měly slet, také vína bylo dosti. 
          C        Em7Am                F     E4susD                   
Všihni kouzelní a krásní každej ztělesněná ctnost 
   Em               Hm Ddim      Em 
   Byl to prima fet a já byl také host. 
 
2.Byl to dobrej fet, prsty na hmatníku 
   běhaly tam a zpět, víno sládlo na jazyku. 
   Každej prožil velkou lásku,  
                                     -každej, kdo ji prožít chtěl. 
    Byl to príma fet, mládí patří svět. 
 
3.Byl to dobrej fet a ty jsi na mě zbyla. 
   A já ti hlavu splet. Hloupou písní na tři kila 
   Plnou krásných rýmů, plnou prázdných slov. 
   Byl to príma fet, byl to príma lov. 
 
4.Byl to božskej fet, prostě cesta napříč rájem. 
  Máme svůj vlastní svět, ve kterém si rádi hrajem  
  Nejraději na tichou poštu,  
                                 -co kdo řekl, kdo s kým spal. 
   Byl to príma fet, jenže mi něco vzal. 
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SLABOCH BEN 
( Velinský ) 
 
   C                  Am       F                    C 
1.V lesích Ontaria, kde čerstvá smůla voní, 
                          Am              D          G7               
    tam, kde paže dřevorubců vládnou jen. 
   C                       Am         F                  C 
   Tam, kde sosny staleté se pod sekerou kloní, 
   C                     G7            C 
    v kempu dřevorubců žije Ben. 
 
       C                Am              F                 G7  
Ref: Že je malý, že je slabý, že se každé rány bojí 
        C                Am                Dm G7 
        Říkal o něm předák Endy Ren. 
        C              Am 
        Že se hodí jenom k tomu,  
        F                      C  
        jezdit trempům pro zásobu, 
        C               G7                   C 
        na to, že je dobrý slaboch Ben. 
 
2.Mlčky jenom snáší všechny strasti žití 
    i když výsměch kamarádů dávno ztich. 
    A když nad jezerem polárka zasvítá,   
    Odpouští jim jejich věčný smích. + R 
 
3.Jistě by se smáli ještě dlouhou chvíli, 
   kdyby nebyl tábor náhle přepaden. 
   Partou, kterou vedl jednooký Billy, 
   Kterým už byl mnohý přepaden. + R 
 
4.Na pět kamarádů deset koltů míří, 
   každý už se se životem rozžehnal. 
   Když tu náhle v zádech ozval se jim výstřel, 
   Kdo se nevzdá, nebude žít dál. + R 
 
5.Deset koltů rázem svoje cíle mění, 
   tam, kde se jim  v zádech ozval slaboch Ben. 
   A pět kamarádů spustí palbu řvavou, 
   Billy, ten je náhle překvapen. + R 
 
6.Na zemi teď leží jednooký Billy 
   a čtyři kumpáni věrní jemu jen. 
   Jako šestý padl pro pět kamarádů  
   S nenabitou zbraní slaboch Ben. + R 
 
7.V lesích Ontaria, kde čerstvá smůla voní, 
   tam, kde paže dřevorubců vládnou jen. 
   Tam, kde sosny staleté se pod sekerou kloní, 
   Pro pět kamarádů padl Ben. 

SLAVÍCI Z MADRIDU 
     ( Fischer ) 
 
   Am                    E7 
1.Nebe je modrý a zlatý, 
                             Am 
    bílá je sluneční záře, 
                              E7 
    horko a sváteční šaty, 
                               Am 
    vřava a zpocený tváře. 
                              E 
   Vím, co se bude dít, 
                                    Am 
    Býk už se v ohradě vzpíná, 
                                    E7 
    Kdo chce, ten může jít, 
                                 Am A7 
    Já si dám sklenici vína. 
 
        Dm                    Am   
Ref.: Žízeň je veliká, život mi utíká, 
         E7                            Am A7  
         Nechte mě příjemně snít. 
     Dm                       Am 
     Ve stínu pod fíky poslouchat slavíky   
      E7                       Am 
      Zpívat si s nima a pít. 
         Dm Am E E7 Am         E7    Am 
      /: la la la la…                 :/ la la la la 
 
2.Ženy jsou krásný a cudný 
   mnohá se ve mně shlídla, 
   oči jako dvě studny, 
   vlasy jak havraní křídla. 
 
  Dobře vím, co znamená pád 
  Do nástrah dívčího klína, 
  Někdo má pletky rád, 
  Já si dám sklenici vína.  Ref.: 
 
3.Nebe je modrý a zlatý, 
   ženy krásný a cudný, 
   mantily sváteční šaty, 
   oči jako dvě studny. 
 
   Zmoudřel jsem stranou od lidí 
   Jsem jako zahrada stinná, 
   Kdo chce ať závidí, 
    Já si dám sklenici vína. + Ref.:  

217 S 



OSTATNÍ  PÍSNIČKY 

 
218 / 287 

 

SLIBY SE MAJ PLNIT VÁNOCÍCH  
( J. Ledecký ) 
 

   D                  D7maj    
1. Soumrak má náskok  
       Am                            G 
     a hvězdy jsou o trochu níž. 
    D                      D7maj 
     Možná, že je to zdání, 
               Am                     G   
    možná jsme si o kousek blíž. 
    D             D    D7                        G   
    Bylo nám 16 a výjimečně napad sníh, 
                 F       C         D      A       D  
  řek jsem: Sliby se maj plnit oVánocích 
                                    
 
2. Rychle se stmívá  
    a voní cukroví, 
    v kostele zpívaj  
    a nikdo se nedoví, 
    nešli jsme na mši  
                      - nechali klíče ve dveřích, 
    touhy a sliby se maj plnit o Vánocích. 
 
3. Nejhezčí dárek jsem dostal  
    a je to už let. 
    Ptal jsem se smím řeklas 
    musíš a to teď hned. 
    Sfoukla jsi svíčku  
                    - bylo dost světla v ulicích,  
    řeklas: Sliby se maj plnit o Vánocích. 
 
4. Občas tě potkám, 
    řeknem si stěží pár vět. 
    Chtěli jsme navždy, 
    jenže bylo nám 16 let. 
    A když sfouknu svíčku 
                   -  dodnes slyším tvůj smích, 
  a pak, že Sliby se maj plnit o Vánocích 
 
 
Dohra: 
  
    Tak píšu ti přání lehký a bílý jak sníh, 
    P. S. Sliby se maj plnit o Vánocích. 

SLOVENEČKA 
( Bokomara ) 

 
          A                                 G         A 
R 1.: ”Napiš mi,” “napíšu, to víš, že ano,” 
                          G       D             A 
         Slíbil jsem jedno červnové ráno, 
                              G                   D          A 
         “napiš mi,” “napíšem, veď vieš, že áno,” 
                    G       D         A 
         slúbila jedno júnové ráno. 
 
            D                              A               E 
R 2.:Platila dotek za dotek a za polibek bozk, 
     D                                       A                     E 
Hotové, bez všech hypoték, a já tál, no, jako vosk 
 
     C                                      G                           D 
1.A teď píšu těžko je mi že cizinku mám tajně rád 
  C                                                                    A   
  žijeme v roztržené zemi a do mapy už kreslí drát 
 
2.A teď vidím všechna slova,  
                                        -která nám zahalila tma, 
   má čučoriedko rozprávková,  
                     -ještě tě na jazyku mám, mám, mám. 
R 1.: Napiš mi, napíšu… 
R 2.:Platila… 
 
3.A teď nový jazyk tvořím  
                                     -a novou zemi, kde lze žít, 
   a ak ti láskou neochořím, rád přijedu tě políbit. 
 
4.A teď snívám všechny sníčky,  
                                 -hej, zaleť, sokol, biely vták, 
   zaručuju tě do písničky  
   -a vykvikneš mi  jako mák, jako mák, jako mák. 
  
R 1.: Napíšeš… 
                                ..ráno. 
         A        G       D         A 
         slúbila jedno júnové ráno.  
 
SLUNÍČKO 
( Suchý, Šlitr ) 
 
D             A7           D          A7   
Sluníčko, sluníčko, popojdi maličko, 
D             Em     A7              D     G          A7  D           
sedíš tu u cesty, stane se neštěstí, něco tě zajede. 
A7                                     D                    
Elce pelce strejček Nimra koupil šimla v Kadani, 
A7           D                  E                     A7 
ani nevíš, jak to šimrá, když mi lezeš po dlani. 
                                         D   D7      C7  H7      
Podívej se zvedá krovky, asi někam poletí,  
Em      Gdim     C7      D        G       A7              D           
do nebe či do Stromovky, hádej, hádej, hádej potřetí. 
                                     Bb7    A7                          DD7     
Nevím, nevím, nemám zdání, počkej s nataženou dlaní. 
G                  D                  G             D    
Snad se vrátí za chviličku, i ty malý popleto,  
G   Gdim D         E7Bb7          
letí hledat    osmou tečku.    
D      G7    D     G7     D     Gm Fm  Bb7  D  A7D       
Nevrátí se, nevrátí se, nevrátí se, nevrátí se, tak je to. 
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SLUNOVRAT  
( Brontosauři ) 
 
    Am                                      H 
1. Stíny nad obzorem, pomalu jdou, 
    Em          Am 
    noc se snáší. 
                                                       
    Paseky osvítí zář, z borovejch klád  
              Em 
    zapálenejch. 
 
         Am                   C 
Ref.: Sešli se zapomenout, 
        G                                Dm 
        a zvednout hlavu to stačí, 
       Am                             Em   
        jen trochu popadnout dech,  
                               Am  
        než půjdou zas dál. 
 
2. Ohnutý lžíce a nůž, dům z igelitů, 
   lístek zpátky. 
 Boudy na zastávkách, kde potkáváš lidi 
 co potkat jsi chtěl. + Ref.: 
 
3. Stíny nad obzorem pomalu jdou,  
    právě svítá. 
    šlápoty ohniště, klid smutnej je kemp 
     opuštěnej. + Ref.:    
 

SLZY TVÝ MÁMY ŠEDIVÝ 
( Olympic ) 

 
   Gm                          Cm 
1.Chvilku vzpomínej, je to všechno jen pár let, 
   F                                   Bb 
   na kytaru v duchu hrej, tvoje parta je tu hned. 
   Gm                                    G                 Cm 
   Z cigaret jde modrej dým, hraje magneťák, 
                                         Gm          Dm          GmF GmF    
   holka sedla na tvůj klín, nevíš ani jak, nevíš jak. 
 
2.Tvý roky bláznivý, chtěly křídla pro svůj let. 
   Dnes už možná nevíš sám, proč tě tenkrát pálil svět. 
   Chtěl jsi prachy na mejdan, byl to hloupej špás, 
   když jsi vyšel ven, snad ses trochu třás, trochu třás. 
 
          G                             F  
Ref.I: Když tě našel noční hlídač, 
                    Eb                Bb 
         byl by to jen příběh bláznivýho kluka, 
        Eb               Bb  
        nebejt nože ve tvejch dětskejch rukách, 
        Eb                   Bb                  Dm        Gm  D7    
        nebejt strachu, mohlo to bejt všechno jináč. 
 
           Gm                   F          Dm     Gm      
Ref.II: Slzy tvý mámy šedivý, stékají na polštář, 
           Eb                            F                         Bb  
           kdo tě zná, se vůbec nediví, že stárne její tvář. 
           Gm                                                Cm 
           Nečekej úsměv od ženy, který jsi všechno vzal, 
                             Gm                    Dm        
           jen pro tvý touhy zborcený, léta ztracený,   
                     Gm             
           ty oči pláčou dál.  
 
3.Když jsi vyšel ven ze žalářních vrat, 
   možná, že jsi tenkrát chtěl znovu začínat, 
   poctivejma rukama, jako správnej chlap. 
   Snad se někdo ušklíb jen, že jsi křivě šláp, křivě šláp. 
 
Ref.I: I když byl k tobě někdo krutej, 
          proč jsi znovu začal mezi svejma, 
          tvůj pocit křivdy se pak těžko smejvá, 
          když hledáš vinu, vždycky jenom v druhejch. 
 
Ref.II: Slzy tvý mámy...   
                                   ...vzal, 
           vrať jí ty touhy zborcený, ať pro léta ztracený, 
           nemusí plakat dál. 
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SMRTI  
( Vlasta Redl ) 
 

Předehra: D / G,A / D / D / D7maj /                      
                G7maj / A4sus / A / G /   
           Hm / A4sus / A / D / G6,A / D 
           
               D     G   A  D     
1. Byl tě jeden člověk,  
              D7   G        A4sus 
         byl tě jeden člověk. 
         A G       Hm    A4sus       
         Bylo mu jakkolvěk, 
         AD        G A   D  
         bylo mu jakkolvěk. 
 
              D      G A   D 
2. Šel od role k roli, 

D7        G7 A4sus   
         obhlídat obilí, 
        AG  Hm     A4sus A  
         obilíčko moje,  
             D         G  A   D      
         co jsi jest tak pěkné. 
        AG   Hm     A4sus A  
         Obilíčko moje,  
              D         G  A  D  
          co jsi jest tak pěkné. 
 
Mezihra I: G / Ami, D / G / G / G /    
            Em / D4sus / D / C / Em /  
            D4sus / D / G / Am, D / G  /  
            G / C / Em / D4sus / D / G /   
            Am, D / G / G  
 
     D                         Dm 
R.: Potkall ho smrti, na pěkné silnici, 
    Dm6  
     co děláš můj choti,  
     Dm 
     mám s tebú mluviti 
 
Mezihra II: F / F / Dm / A, Dm / 
 
   G . . .   
3. Nech mě má milá smrti, mám já, co činiti, 
    dám já ti peněz dosti, co můžeš unésti, 
    dám já ti peněz dosti, co můžeš unésti. 
   D . . . 
R Zanechaj obilé, stroj sa v rúcho bílé, 
     už ty musíš jíti, všecko opustiti. 
 
Mezihra II:  F / F / Dm / A,Dm / Dm  
Mezihra III:/: G / Am, D / G / G / G /  
                    Em / D / D / C / Em / D /  
                    D / G Am, D / G / G  :/ 
   G . . .  
4. Zanechaj obilé, stroj sa v rúcho bílé,  
   už ty musíš jíti, všecko opustiti 
 
Mezihra I: G / . . .   
               . . . G / Am, D / G / Am, D /  
               G / Am, D / G 
        G . . . 

5.Běda mně hříšnému,     jsem dlužen každému  
        /: a najvjéc jednému, Pánu Bohu svému  :/ 

SMUTNÝ PSANÍ  
( Rangers ) 
 
                D  
1. Dnes je pro mne černý  
                                                      A7 
                                - nejsmutnější ráno, 
                                                     D 
    dopis dostal jsem černě ozdobený, 
                                                    Em   
    nevím ještě, co je tam uvnitř napsáno, 
                A7                                D  
    když ho vidím, oči mám zarosený. 
 
2. Tak tu sedím, v ruce 
                         -  mám tak smutný psaní, 
    máma píše, že si tátu Pán Bůh vzal, 
    je teď sama doma, nemá nikde stání, 
    abych prej se zase domů podíval. 
 
                       D   
Ref.: Kdybych šel hned 
                                     A7 
         nejrychlejší koně sedlat, 
      
        s větrem v zádech letět, 
                               D 
       chtěl bych jako blesk. 
                                                      Em  
 Nemoh bych pro mámu nic jinýho dělat, 
          A7                           D  
 než jí otřít slzy a zahnat jí stesk. 
 
3.Vzpomínám si dobře na to krásný ráno  
 když jsem mámě, otci lehce sbohem dal 
 otec říkal mi, že mám v osudu psáno, 
 abych celej život do svejch rukou vzal. 
 
Ref.: Kdybych.... 
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SNAD JSEM SI JÍ MĚL VŠÍMAT VÍC 
( Dalibor Janda ) 
 
   D 
1.Sedávala vždycky v první řadě, 
   
   napůl žena napůl ještě mládě, 
   G7maj 
   slíbil jsem jí mockrát při svém sólu, 
                                               D 
   půjdem světem s kytarou a spolu. 
   D            
   Uvěřila snadno tónům písně,  
    
    ale doma hlídali ji přísně, 
    G 
    až jsme jednou vymysleli výlet, 
    Em                              A 
    měla přijít naše horká chvíle. 
 
       D                                         Em 
Ref.:Snad jsem si jí měl všímat víc, 
        A                                          D 
        lásky někdy pro pár slůvek zvadnou, 
                                                Em  
        teď už vím a všem můžu říct, 
        G                                      A   
        jistou nemáš nikdy holku žádnou. 
        D… 
        Snad jsem si jí měl všímat víc, 
        dotýkat se jejích přání zlehka, 
        teď už vím a vše můžu říct, 
        láska je věc neskutečně křehká, to vím. 
 
2.Když pak večer v kempu u rybníka, 
   její pohled bleděmodře říkal 
   přijdu k tobě jen co oheň zhasne, 
   přikývnul jsem, všechno bylo jasné.  + R   

3.Oheň zhasnul, nebyla v mém stanu 
   ani ve svém a noc přešla k ránu, 
   jako meteor zmizela mi, 
   /: tak jsme zbyli s kytarou zas sami :/ 

 
SNAD JSEM TO ZAVINIL JÁ 
( Olympic ) 

 

   Cm        E                       F        FmG     
1.Zas jsi tak smutná, kdo se má na to koukat. 

         Cm      E                      F       Fm    
   Nic jíst ti nechutná, v hlavě máš asi brouka, 
         E       Eb D       Cm E      Eb D     Cm     
   tak nezoufej, nic to není, za chvíli se to změní, 
   Fm        H             E  G    
   snad jsem to zavinil já. 
 
2.Zkus zapomenout na všechno, co je pouhou  
   tou tmou obarvenou, na černo smutnou touhou. 
   Tak nezoufej, nic to není, za chvíli se to změní, 
    snad jsem to zavinil já.     3…solo 
4.=2.       ...zavinil já.  

       CmE F FmCm E F      Fm   
            Já já já a á,         já já já já a á. 

        Cm EFFm ... 
            já   á  á á,        já á á á, já á á á, já á á á á  

SNĚHULÁK 
( Karel Plíhal ) 
 
C              G      C                           F     C 
Postavíme sněhuláka, kterej v noci nehuláká, 
F               C        G             C 
Kterej děti nebije, nekouří a nepije. 
 
SNÍDANĚ V TRÁVĚ 
 ( Michal Tučný ) 
 
   G             Em      C             D 
1.Já nejsem zdejší, jen projíždím, 
   G              Em   C          D   
   jsem movitější, já ti nabízím. 
 
                      G                         D   
Ref.: Snídani v trávě teď právě prostřenou, 
                                          G   
         Loukou ráno vzbuzenou, na půl ve snách, 
         C                                            G 
         Hledám teď po kapsách, čím zaplatím, 
                              D                        G  
         Dřív, než se vytratím, snídani v trávě. 
 
2.Dál podle pražců, tam je můj cíl, 
   dám na každej nápis, že jsem tu žil.  + Ref.: 
   C                                 G 
   Kdybych měl plátno a zlatý rám,  
                                  H 
   tak se do malování dám.      

    4.Jsou povolanější, jak jsem si všim, 
   já nejsem zdejší, tak jenom sním.  + Ref.: 

 
SOŇA VÍ… 
( Svěrák, Uhlíř ) 
 
   C  
1.Žárovičkou nula celá tři waty, 
   Am 
   svítím si a hledám volný priváty. 
   F                 Dm          G  
   Všude mají devizový cizince, 
   F                     Dm                 G  
   dneska, lásko, nebudem spát v peřince. 
   C          F     G      C         F                    G  G7           
   Soňa si píše deník a zapsala tam: seník, jó, seník. 
 
                    C           F            G              C   
Ref.:/: Soňa ví, Soňa ví, jak je seno voňavý. 
           G     C           F    G              C    
           Soňa ví, Soňa ví, jak je voňavý. :/ 
           D             D7     G     D       G    
           U levýho ouška mateřídouška, 
           D              D7       G      F       Em 
           u pravýho spánku voní po heřmánku. 
           G      C          F             G             C  
           Soňa ví, Soňa ví, jak je seno voňavý, 
           G     C           F    G              C       
           Soňa ví, Soňa ví, jak je voňavý. 
 
2.Soňa touží navštěvovat hotely, 
   kde vám dají snídani až k posteli. 
   Z toho mráčku asi pršet nezačne, 
   koukali jsme na ceny, jsou přízračné.   
   Soňa si píše deník a opsala tam ceník.   + R 
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SOUDNÝ DEN  
( Spirituál ) 
 
   Dm 
1. Zdál se mi sen, že se nebe hroutí, 
   C 
    zdál se mi sen o poslední pouti, 
   Dm 
    zdál se mi sen, že všechno seberou ti, 
   Dm    Am7   Dm          
    v ten soudný den. 
 
2.Kam běžet mám slunce rychle chladne  
   kam běžet mám, Měsíc na Zem spadne 
   kam běžet mám, moře už je na dně, 
   v ten soudný den. 
 
3. Stůj, nechoď dál, času už je málo, 
    stůj, nechoď dál, míň než by se zdálo, 
    stůj nechoď dál, otevři se skálo, 
    v ten soudný den. 
 
4. Pán tě zavolá, má pro každého místo, 
    Pán tě zavolá, jen kdo má duši čistou, 
    Pán tě zavolá, sám nedokázal bys to, 
    v ten soudný den. 
 
5. Soudí, soudí, pány slouhy, 
    soudí, soudí, hříšné touhy, 
                                      Gm Dm A  
    soudí, soudí, výčet pouhý ááá... 
     
    Dm                                
6. V tom se probudíš, to byl jen sen, 
    B  
     v tom se probudíš, to byl jen sen, 
    Gm 
     v tom se probudíš, to byl jen sen,      
    Dm A  A7Dm  
     jen pouhý sen.  
 
7.  ( akordy jako u sloky 1 ) 
     Zdál se mi sen o poslední pouti, 
    zdál se mi sen, že se nebe hroutí,  
    zdál se mi sen, že všechno seberou ti, 
    v ten soudný den. 
 
8.Zdál se mi sen já stojím na svém místě 
   zdál se mi sen, mé svědomí je čisté, 
                           Dm                 B                   
   zdál se mi sen, jen jedno vím jistě, 
 Dm A  A7 Dm         
   je soudný den.   

SOUSEDOVIC TONÍČEK 
( Ivan Mládek & Banjo band ) 

 
   C                               G7 
1.Sousedovic Toníček, nemá žádný koníček, 
                                      C      G7        C   
   ruce jdou mu dozadu, on je zkrátka pozadi. 
  C                                  G7 
  Každého dne po šichtě tráví volno Na Rychtě, 
                                     C       G7    C    
  napájí se dvanáctkou, prokládá to hanáckou. 
 
        F                             C 
Ref.: Pro alkohol nežiju, nekouřím a nepiju, 
         F                                   C                  G7 
         šlechtím plané jabloně, furt se hrabu v záhoně. 
         C                              G7  
         Sousedovic Toníček nemá žádný koníček,  
                                            C     G7     C    
         on se nemá k ničemu, je to budiž k ničemu.  
 
2.Zaseju a pohnojím, poseču a podojím,  
   nimrodím a včelařím, ženě oma navařím. 
   Já jsem prostě jnačí, ženě mé to nestačí 
   a je jejím koníčkem podvádět mě s Toníčkem. + R 
 
SPLAV 
( Nedvědi ) 
 
    D 
1.Z teplýho hnízda je proud vody zdvih, 
 
   vyšli brzo ráno stihnout den. 
   Hm                            F            G  
   V tramvaji s nápisem Marlboro snít, 
   Gm                          D 
   Roztoulanej pěknej den. 
 
2.Nádražím blouděj a hledaj si kout, 
   ahoj, jak se máš, tak dneska kam. 
   To neptáš se na nic, jen tak chceš si říct, 
   Že zase je ti dobře fajn. 
 
        G 
Ref.:Na kamení vprostřed splavu sám si sed, 
            D 
        A proti proudu rukou vodu hnal. 
            F                                   C         F    
        Je studená až bolí, dlaň si k puse zved 
           G                       A    A7  
       A zvědavě ji ochutnal. 
 
3.Zahřát se písničkou, nádherou hvězd, 
   vyšli brzo ráno stihnout den, 
   potkat se, zbláznit a po nebi svézt, 
   bezstarostně hrát si jen.    + Ref.: 
 
4.=1. 
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SPONKY 
( Nedvědi ) 
 
   G 
1.Snad ses mi zdála písničko krásná, 
                                        D7 
   do spánku zněl mi tvůj tón. 
 
   Až ráno proud vlasů a mír našich hlasů 
                                     G 
   A v koupelně vůně a shon. 
 
   Mě přesvědčil vážně, že jsi a jen z bázně 
                                              D7 
   Se člověk bojí skutečných ran. 
 
   Hvězdy když zhasnou vzpomínku krásnou, 
                                             G 
   Smaže světlo, když přijde k vám. 
 
                   C   
Ref.:Ale ty skutečná jsi, dotknout se tě můžu, 
                                 G 
       A tak začíná mi pěknej den. 
       F 
       Na tvářích se slunce snaží 
       C                              G   
       Zamalovat unavenej noční sen. 
 
2.Na rtech mi zůstal jeden z tvých vlasů, 
   směješ se, chceš mi ho vzít. 
   Ruku pokládáš vedle vedle mě na stůl, 
   Ještě dotknout se a už musíš jít. 
   Sbírám pár věcí, co zbylo tu po nás, 
   Pár sponek, vlasy budou ti vlát, 
   Ještě skleničky s tácem a zmuchlanej polštář, 
   Než vrátíš se zas, budeš se mi zdát.  + Ref.: 
 
3.=1. Fade out. 

STÁLICE 
( Nedvědi ) 
 
                     Em  
1.Tma přišla k nám, 
       
    s ní nahý dlouhý nohy tvý, co znám, 
         Am  
    má stálice krásná, pár doteků, jak hvězdu z nebe, 
                                              Em 
    tebe si teď na dobrou noc dávám. 
 
       Em  
Ref.:Pojď, bílá lásko má, 
 
        ať mi tě do půl ramen měsíc z oken rozsvítí, 
 
        ty důvode mých ran, 
                     D                       G 
        jak ti to sluší v tmavých zdech, 
                    Am         H  
        jak tiše zadržuje dech. 
 
2.Tma přišla k nám, 
   a unavený oči tvý se svíraj, 
  nikdy nebudu dost mít tvých pohlazení z křehkých dlaní 
  kůže chvění rtů, co k spánku slíbaj.    + Ref.: 
 
3.Tma přišla k nám, 
   ve spánku ti z čela rosu sbírám, 
   a tak jen tak, jak nic, to já,  
                                     -pod přikrývkou s dívkou krásnou, 
   nedívat se, hřích by byl, a tak se dívám.   + Ref.: 
 
4.Tma přišla k nám, 
   jak miluju tě, jseš touha všech mých rán, 
   kdy nevstávám sám a nemám žádnou chuť  
                                                              -se do dne vzbudit, 
   nudit obyčejný věci budou, tak jak to znám.   + 3x Ref.: 
 
STÁNKY  
( Brontosauři ) 
 

    D           G     
1. U stánků na levnou krásu, 
    D              G 
    postávaj a smějou se času, 
   D                   A                                  D  
    s cigaretou a holkou,  co nemá kam jít. 

2.Skleniček pár a pár tahů z trávy, 
    uteče den jak večerní zprávy, 
    neuměj žít a bouřej se, a neposlouchaj. 

              G   
Ref.: Jen zahlídli svět, 
               A  
         maj na duši vrásky, 
              D           G  
         tak málo je, málo je lásky, 
         D 
         ztracená víra,  
        A                                  D 
         hrozny z  vinic neposbírá. 
 
3. U stánků na levnou krásu, 
    postávaj a ze slov a hlasů, 
    poznávám, jak málo jsme jim stačili dát.    

223 S 



OSTATNÍ  PÍSNIČKY 

 
224 / 287 

 

STARÁ ARCHA 
 ( Spirituál ) 
 
                           D 
Ref I.:  /: Já mám kocábku  
                           A7       D 
                náram, náram, náram      
                                         A7     D 
                kocábku náram, náramnou. :/     
      D 
  1. Pršelo a blejskalo se sedum neděl, 
                               A7     D  
      kocábku náram, náramnou, 
      D 
      Noe nebyl překvapenej on to věděl, 
                               A7     D 
      kocábku náram, náramnou.    
 
Ref I .: Já mám kocábku... 
           D    
Ref II.: Archa má cíl, archa má směr, 
                                        D  A D   
            plaví se k Araratu na sever. 
 
Ref I.: Já mám kocábku .. 
 
2. Šem, Ham aJáfet byli bratři rodní, 
    Noe je svolal ještě před povodní. 
    Kázal jim naložiti ptáky, savce, 
    ryby nechte zachrání se samy hladce. 
 
Ref I.: Já mám kocábku + Ref II: Archa..    
 
3. Přišla bouře zlámala jim pádla, vesla 
    tu přilétla holubice snítku nesla 
    na zemi pak vyložili náklad celý, 
    ještě že tu starou archu měli 
 
Ref I.: + Ref II.: + Ref I.: 

STARÝ PŘÍBĚH   
( Spirituál ) 
 
          F  
1. Řek Mojžíš jednou lidu svému:  
 
    Přišel čas.   
                    Ami        B        C7 
   dnes v noci vytratí se každý z  vás. 
   F  F7  B     Hdim  F          B        F BF     
   mává, mává nám všem svobodná zem. 
 
2.Já říkám rovnou: každý ať s tím počítá 
   že naše cesta ke štěstí je trnitá, 
   mává, mává nám všem svobodná zem. 
 
               F           
Ref.: /:A kdo se bojí vodou jít,                          
                                                   Gm7 C                                         
        ten podle tónů faraonů musí žít, 
        F    F7 B   
        mává, mává, 
        B7   F             B       F B F 
        nám všem svobodná zem :/ 
 
3. Až první krůček bude jednou za námi,                                     
   už nikdo nesmí zaváhat dát na fámi. 
   mává, mává nám všem svobodná zem 
 
4. Pak tenhle vandr všem  potomkům   ukáže,                  
 že šanci má jen ten kdo má dost kuráže, 
 mává, mává nám všem svobodná zem. + R 
 
5.Ten starý příběh z bible 
                              - vám tu vykládám, 
  ať každý ví, že rozhodnout se musí sám 
  mává, mává nám všem svobodná zem. + Ref.: 
 
STÍN KATEDRÁL 
 ( Svoboda, Fischer ) 
 
  A     D            A                       G    DE    
1.Stín katedrál, půl nebe s bůhvíčím jéjé 
  A     D       A              H H7  E    E7  
   svůj ideál, sen, co si dávám zdát. 
A D               A                       G   DE A   
Z úsměvů šál dům nebo básní rým jéjéjé 
   D            A               H7       E   E7  
    co ti dál mám řekni dárkem dát. 
  
     C               D                G            D 
R.: Přej si, co chceš, zlatý důl nebo věž, 
                  C               D              G    
     sladkou sůl, smutný ráj, suchý déšť. 
    C           D                   G             D   
    Ber tady máš mořskou pláň nebo pláž     
             C               D                 E  HmE   
   hudbu sfér jenom ber, se mnou též jéjé 
 
2. Můj ideál, víš to, co já mám rád jéjé 
stín katedrál sen co si k ránu dávám zdát 
Á...... + Ref.: 
 
3.=2. 
       H7            E7           A   
    /: Ten, co se nám bude zdát :/  

224 S 



OSTATNÍ  PÍSNIČKY 

 
225 / 287 

 

STLOUKÁM DEN 
( Nedvědi ) 
 
   C 
1.Stloukám den, jen žít chci žít, 
           G7                C 
   mně prší pláč, jen být jen být. 
 
  To nejsem já, jen já, já ještě sílu mám, 
                  G7                         C  
  To uvnitř blázen on a já mu utíkám. 
 
                      F                          C    
Ref.:Já říkám ne to ne, nač je ti pláč a vztek 
                      G                             C   
        A on jen blátem dál mě žene dál. 
                       F                              C  
        On je má tma a noc, zoufání, stres a stesk. 
                        G7                               C  
        On nezná naději smích a já bych se tak smál. 
 
2.Stloukám den, já vím, že bude líp 
   a říkám, snad stačí jen chtít jen chtít. 
   Jednou je hvězdná noc, pak přijdou mraky, mráz, 
   Za oknem těchhle změn utíká vzácnej čas.   + Ref.: 
 
3.Stloukám den, jen žít chci žít, 
   mně prší pláč jen být jen být.   + Ref.: 

 STRAŠIDLA 
 
  Dm 
1.Já bych vám nebyl sám, 
 
   přes noc ve strašidelném hradu. 
   Gm                    Dm 
   Není tam klidný spaní, 
   A7 
   straší tam bílá paní. 
  Dm                                  Dm 
   Praskání nahání člověku strachu 
   
   v nočním chladu. 
  A7 
   Srdce ti hlasitě klepe, 
  A7                     Dm  
   tuším tady záhadu. 
 
  Dm   
2.Hodiny jdou pozpátku, 
   Dm 
   je tu mrtvej vzduch. 
                    Gm    Dm 
   Je tu něco v nepořádku,  
 
   lítá tady zlej duch. 
   Dm 
   Ve vikýři nahoře 
 
   vytřeštěná tvář, 
                          Gm        Dm 
   dlouhá, čouhá z kamen ruka 
     Gm          Dm 
   a trhá kalendář. 
  
   Gm  
3.Tohle přece není  
   Dm 
   žádný bydlení. 
   Gm 
   To je jen k zbláznění, 
   Dm                  A7  
   ale k bydlení to néni. 
   Dm 
   Boty dupou po schodech, 
  
   je tu mrtvej vzduch. 
                    Gm    Dm       
   Je tu něco v nepořádku, 
        Gm  A7  Dm   
   lítá tady zlej duch. 
 
Rec.: Prásk a zbyl po něm puch 
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STREJČEK JONATHAN 
( Olympic ) 

 
   C             F                                      Bb 
1.Můj milej strejček Jonatán, byl šaramantní pán. 
                 Gm                                        C7 
   V rodině černou ovcí zván, všemi byl odmítán. 
                F                   C                Dm                    Am   
   Protože strejček Jonatán rozuměl písním černejch vran, 
                     Bb              F                   Gm        C7 
   prej s nimi zpíval častokrát to jejich krá, krá, krá. 
   F                C                                  Dm            Am     
   To se nesluší hulákat, vždyť noční klid se neruší, 
                    Bb              F                  Gm   C7   
   kdo tenhle zákon poruší, tak nemá právo žít. 
 
                     F                                        Bb    
Ref.:A proto strejček Jonatán vymyslel tajnej plán, 
                   Gg                                    C7  
        odešle jednou ráno sám, nikomu neřek kam. 
                         F           Bb   C7  F           Bb  C7 
        A kam šel strejček Jonatán, strejček Jonatán, 
       F            Bb   C7 F            Bb  C7   
        strejček Jonatán, strejček Jonatán. 
 
   F                         C          Dm          Am   
2.Strejček Jonatán flašinet koupil si a hrál 
                   Bb        F                    Gm  C7   
   s opičkou na ulici stál, a pak šli dál a dál. 
   F                   C                   Dm             Am   
   Jakou si kdo přál, písničky lidem vyhrával, 
                  Bb                  F                 Gm    C7 
   po všech městech postával, stále se smál a smáll. 
 
   C . . . 
3.Kam přišel strejček Jonatán, měl dveře dokořán, 
   byl všemi dětmi milován, smích dával do všech stran. 
   Máma mi řekla: Podívej, strejček byl živel podivnej 
   a táta volil vlídnej tón, řek: Nesmíš být jako on. 
   To se nesluší hulákat lidem do uší, 
   kdo tenhle zákon netuší, tak nemá právo žít. 
 
            D7           G 
Dohra: A od těch dob staň se, co staň, 
                                 C 
             chci bejt jak strejček Jonatán, 
                      Am                                    D7 
             nemít nic a žít jak pán, toulat se sám a sám. 
                    G           C     D7 G           C     D7    
             Jako strejček Jonatán, strejček Jonatán, 
                   G            C    D7  G           C    D7   
             jako strejček Jonatán, strejček Jonatán. 
 
   G                  D                Em             Hm   
4.Strejček Jonatán se svojí malou opičkou, 
                     C           G                  Am     D    
   až projdou vaší uličkou, tak dejte mi to znát, 
   G              D                Em             Hm  
   já se připojím, za nimi půjdu jako stín 
            C                  G                   Am    D    
   a nikomu nic nepovím, budu jen hrát a hrát. 
           G           C    D    G          C    D 
   jako strejček Jonatán, strejček Jonatán, 
   G          C     D    G          C     D 
   strejček Jonatán, strejček Jonatán. 

STROM 
( Jiřina Doležalová ) 
 
   Am                          G 
1.Polní cestou kráčeli šumaři do vísky hrát, 
   Am                                    G  
   svatby, pohřby tahle cesta poznala mnohokrát, 
        F                       G                     Am      
   po jedné svatbě se chudým lidem synek narodil  
      F             G                  E  
   a táta mu u prašný cesty života strom zasadil.  
  
                       A                   Fm 
Ref.:A on tam stál a koukal do polí, 
                    D                          E   
        byl jak král, sám v celém okolí, 
                    Fm                                    D 
        korunu měl, korunu měl, i když ne ze zlata 
                  A                      E                 A  Am   
        a jeho pokladem byla tráva střapatá. 
 
2.Léta běží a ten příběh si už nikdo nevzpomněl, 
   jen košatý strom se u cesty ve větru tiše chvěl. 
   A z vísky bylo město a to město začlo chtít, 
   asfaltový koberec až na náměstí mít.  + R 
 
3.Že strom byl v cestě plánované, to malý problém byl, 
   ostrou pilou se ten problém snadno vyřešil. 
   Tak naposled se do nebe náš strom pak podíval 
   a tupou ránu do větvoví snad už ani nevnímal.   + R 
 
4.Při stavbě se objevilo, že silnice bude dál, 
   a tak kousek od nové cesty smutný pařez stál. 
   Dětem a výletníkům z výšky nikdo nemával 
   a přítel vítr si na strništích z nouze o něm píseň hrál.+R  
 
STŘECHA  
( Brontosauři ) 
 
    G 
1. Do dřevěný střechy 
 
    začal padat hustej déšť, 
    Am                                  G  
    ty vzbudila ses asis měla strach.       
  
    Pohladil jsem vlásky 
                                             Am  
    a řek lásko, tiše lež, to jen Pán Bůh 
                     G 
    myje Zemi práh. 
 
                  C                    G   
Ref.: Proto já, já, jsem tu já, 
            Am               D7                  G    
     abys mohla snít a v noci v klidu spát.  
  
2. Všechno ber za svý, 
     ale chlap musí bejt chlap, 
     aby se holka žádná nemusela bát. 
     Možná nepostaví dům 
     a někdy trochu bude lhát, 
    ale když zavoláš, tak blízko musí stát.     
 
Ref.: Proto já... 
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SUMMERTIME 
( George Gershwin ) 
 
              Em6 Fm Em            FmEmFmEm 
1.Summertime           an` the livin`is easy. 
   FmEmAm7      C         Cdim    H F7H    
   Fish are jumpin`, an` the cotton is high. 
   H7        Em6       FmEm     Fm         EmFm            
   Oh, yo` daddy`s rich, an yo` ma is goodlookin` 
  Em G              Em    A    Am7Em  A7Am7Em 
   So hush, little baby, don` you cry. 
   H7                Em6Fm Em            Fm    Em Fm6           
   One of these mornin`s you goin`to rise up singin`. 
   Fm  Em7   Am7                  C               CdimHF7H  
   Then you`ll spread yo` wings an` you`ll take the sky. 
                      EmFmEm         Fm           Em   FmEm             
   But till that mornin` there`s a nothin` can harm you. 
            G              Em         A  Am7Em6 
   With Daddy an`Mammy standin` by. 
 
 
SUNDEJ Z HODIN ZÁVAŽÍ 
( Michal Tučný ) 

 
   C 
1.Brouzdej travou za tratí,  
                                        F 
   v dlouhých letních hodinách. 
                                  G 
   Vše se v dobré obrátí, 
                                      C   FC 
   Já se vrátím před tvůj práh. 
 
2.Nikdy nevěř vteřinám, 
   ty nám jenom překáží, 
   je tu lék a já ho znám, 
   sundej z hodin závaží. 
 
       C        C7               F  
Ref.:Pak se času budem smát, 
                                      C 
       Někde stranou od lidí. 
               F                   D     D7 
       Naše toulky ranní rosou 
                    G                C 
       Ať nám všichni závidí. 
 
3.Odjezd můj je blíž a blíž, 
   vlak už čeká v nádraží. 
   Já chci zůstat, ty to víš, 
   Sundej z hodin závaží.  + Ref.: 
 
4.=3.  

 SUP A ŽLUVA 
( Suchý + Šlitr ) 

 
      D               G           D      A7     D 
1.Sedla si stará žluva na vykotlaný dub, 
                      G           D           A   
   tu začal její půvab obdivovati sup. 
                        G          H7                    E7   
   A takto na ni mluví, ozval se ve mně cit, 
     A7          D              Em7  A7      D 
   a tvoje oči žluví chci každopádně mít. 
 
         G                                 D 
Ref.: Ať si žluvy pozor dají, ať si žluvy pozor dají, 
        E7                               A                 A7 
        ať si žluvy pozor dají, ať si s námi zazpívají. 
        D                          A7                D 
        Sup sem, sup tam nám už je to všechno jedno, 
                                   E7        A7   D  
       sup sem, sup tam nám už je to fuk. 
 
2.Já nevím jak mám začít, supovi jihne hlas. 
   Na tvoji hlavě ptačí, nesmí být zkřiven vlas. 
   A žluva oči mhouří a sup hovoří dál, 
   za nejhroznějších bouří bych jako skála stál. 
 
3.A kdyby snad vítr tvá hnízda na zem smet. 
   A ty jsi byla mrtvá, tak bych tě láskou sněd. 
   Z toho poučení plyne pro žluvy  
   se supem o lásce, že se nemluví.   + Ref.: 
 
SVÁTEK ŠKRPÁLŮ  
( Klíč ) 
 
   F                  G       C    
1.Jen udupané hlíny kus,  
   B        F          C            F   
   ubrus, konve, muzika a řev. 
   F                         G      C 
   Zem roztočit jak káču zkus,  
   B             F          C             F  
   leskne se přezka, vrže podešev. 
    
        C                          F      C    
Ref.: Pantofle, škorně, dřeváky,  
                                        F        C 
         k tanci zvou bratry zouváky. 
                     F                           G      C   
         Vždyť dnes máme svátek nemalý, 
          B                F       C              F   
          My, vetché boty, staré škrpály. 
 
2.Proč brodit se jen prachem cest, 
   čvachtat blátem, šlapat kamení. 
   Nám nade všecko poskok jest, 
   Blázna krok je věčné kroužení. 

Ref.: Podpatky dupou po štuce, 
         cvočky a milé onuce. 
         Tak jen ještě chvilku, tisíc let, 
         Nežli nás Smrtka zuje naposled! 

3.=1. 
Ref.: Podpatky ..    .. naposled! 
         Nežli nás Smrtka zuje naposled! 
         Nežli nás smrtka zuje naposled! 
          B F     CF     
          Ámen, ámen… 
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SVÁTEK ZVÍŘAT  
(Svěrák, Uhlíř) 
 
         C       Am       
Ref.: To je zmatek, 
         F                   G  
         když zvířata mají svátek,   
         C      Am       F          G      C        
         to je zmatek, to jsou mi věci. 
 
         F 
1. Kočky dělají psí kusy, 

C 
psi se zase kočkujou, 
F 
paví očka v akváriu 
C 
vzájemně se očkujou, 
F 
všechno je dnes povoleno, 
C 
když maj svátek zvířata, 
F 
všude voní trus a seno, 
G                               G  G7 G6  G 
doupata jsou vyhřátá,to  je   zmatek. 

 
Ref.: To je … 
 
2.Nikdo nemá hrůzu ze lva, 

nikdo strachy nespěchá, 
v běhu zvítězila želva 
a je šťastná jak blecha. 
 Krávy dělaj voloviny, 
oslové zas koniny. 
Kdo nenajde svoji noru, 
ať si vleze do jiný, to je zmatek. 

 
Ref.: To je … 
 
SVÉ BANJO ODHAZUJI V DÁL 
 (  J. Grossmann ) 
 
         C        G            C  C7F               G                 C             
1.Své banjo odhazuji v dál, tam někde do chomáče trávy, 
   C             G                Am F          G              C  
   verše, jež jsem ti povídal, zítra ti samo dovypráví. 
 
2.Své banjo odhazuji v dál, ať s tebou zůstane tu zatím, 
   abych se o tebe nebál, než se zpátky zase vrátím. 
 
CCD        G 
Ref.:Vždyť dva roky možná  
        C                               G    D        G    
        někdy znamenají víc než dvacet let. 
        G                                  C 
        To se potom pozná, co v sobě lidi mají, 
        G                  D               G  G7  
        Dej si proto na nich záležet. 
 
3.Já chtěl bych zpívat do rána  
                                            -o všem, co jsem si kdysi přál, 
   a proto v póze Cyrana své banjo odhazuji v dál. 

SVÍČKA 
( Karel Plíhal ) 
 
            C               F          GC 
1.Oheň v kamnech dávno neplá,  
                                               Am   D9     G  
                                      -taky došlo na svíčku, 
               F                C 
    trocha vosku ještě teplá  
                                                  Am            G 
                                       -promění se v kuličku, 
            C           F             GC 
    do ní vdechnu všechna přání, 
                                                  Em              F 
                                  -dřív, než zcela vychladne, 

                 Fdim          Em  
    dřív než na mě přijde spaní 
                                           Am    Dm   G      C  
                                          -a z dlaní mi vypadne. 
 
2.Tebe do ní vložím taky od minulý soboty 
   je to s tebou všelijaký, přej mi trochu jistoty. 
   Dám ti s sebou všechny šminky,  
                                        -intimspreje a rtěnky. Čerstvý 
buchty od maminky od synovce zarděnky 

 
3.Modrý kotě od inkoustu, bílý víno od Bzence. 
   Chtěl jsem ti dát toho spoustu,  
                                        -teď mi došla invence. 
   Samozřejmě ti tam vložím delikátní raneček. 
   S úzkoprofilovým zbožím  
                                       -pro tvůj něžnej zadeček. 
 
4.Ráno tě dám do kredence, do horního šuplete. 
   A zavolám paní Zdeňce, ať mi svetr uplete. 
   Naláká mě na sladkosti a na sbírku s moskyty. 
   Zapomenu na starosti, budeš pro mě vosk i ty. 
5.=1. 
 
ŠAFRÁN 
( Nedvědi ) 
 
  kapo-2 
         D                                    Am    G             D     
1.Jen chvíli být, lásko má, jen chvíli být bych chtěl. 
            
   Být s tebou a sám a kde, to jedno mi je, 
               Am            G          D  
   V tichu laskavých nahých těl. 
 
              D                            G             D  
Ref.:Jen mír a klid a v tichu tvůj tvůj stud, 
                                  G        D   
        Co pak na tváři krásně máš. 
          
        Moudrost lásky tvý je v tom, 
                    Am       G           D  
        Že v ní zůstane to, co jí dáš. 
 
2.Jen tě chvíli mít, lásko má, jsi jak šafrán a možná i míň. 
   Jen tě ochutnat, mít, trochu se napít, však víš, 
   Jen mi z ramenou kus blůzky skrýt.    + Ref.: 
 
3.=1.       
 
2x Ref.:Jen mír… 
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ŠAŠKOVÉ POČMÁRANÍ 
   ( Hapka, Horáček ) 
 
    C                        H7  
1. Koukněte na toho fintila, 
   Dm7                      G7 
    pod krkem žlutého motýla, 
   Dm7                     G7  
    zelený klobouček do týla, 
    D7           G7        C     G+ 
    šoupne si na bílou pleš. 
 
2. I když ten tralalák padá mi, 
    hlavně, že vyhrávám barvami, 
    hlavně, že vyhrávám barvami, 
    zase jsem šťastnej jak veš. 
 
       C7              F                        Fm  
R1.: Co po mně chceš, pravdu či lež, 
                          C                        C7  
        zkus ty dvě rozeznata pak se směj, 
                      F                    Fm    
         barevný svět, láme mi hřbet, 
        Em                  Ebdim Dm7   G7    
         přesto chci být šašek počmáranej.         
 
3. Ucho mu hryžou jak oplatku, 
    s rozběhem kopou ho do zadku. 
    Tvrděj, že všechno je v pořádku, 
     když mu daj mizernej plat. 
 
4. Když ale koukám se na lidi, 
    všechno tak černě zas nevidím, 
    všechno tak černě zas nevidím, 
    ještě se dovedem smát 
           
R2.: Ne, že se snad, není co bát, 
        úzkost má tlapy jak Cassius Clay. 
        Ten věčný strach na miskách vah 
        převážit chce šašek počmáranej. 
 
5. Kampak chcem ve věku rozumu, 
    strkat prý své nosy na gumu. 
    Určitě od rumu z konzumu, 
     tak strašně červené jsou. 
 
6. Ptám se však tebe náš osude, 
    co bude až tady nebude, 
    co bude až tady nebude,  
    dojemně pitomá show. 
 
R3.: Bláhová show, šaškové jdou, 
        barevnou naději vystříkat z ní, 
        hledáme brod, uprostřed vod, 
        my věční šaškové počmáraní. 
 
7. Ptám se však tebe náš osud, 
    co bude až tady nebude, 
    co bude až tady nebude, 
    dojemně pitomá show. 

ŠATY DĚLAJ ČLOVĚKA 
( Werich, Voskovec ) 
 
C D7G7          C      D7    G7    
Je to tak, třeba je to k nevíře,  
C         C7    F       G     G7 CH7      
že z biskupa putna dělá uhlíře. 
EmAdim Am H7   Em AdimAm  
Je to           tak, třeba je to k nevíře, 
H7     Em         D7      G              G7    
že mnicha dělá kutna, krunýř rytíře. 
 
C                 Dm7G7C7           F      Fm 
Je to pravda odvěká, šaty dělaj člověka,  
C       A7      Dm    FmC        A7   D7G7       
kdo je nemá, ať od lidí pranic nečeká.  
C                   Dm7G7C7                F      Fm  
Dokavád jsme nahatý, od hlavy až do paty, 
C      A7     Dm     Fm     C          A7   D7G7 
nikdo neví, kdo je chudý a kdo je bohatý. 
 
F               C A7Dm G  Gm A7    
Podle kabátu se svět měří, 
Dm           C   A7  D7   G7 
lháři ve fraku, každý věří, 
             C                 Dm G7 C7           F      Fm   
protože je to pravda odvěká, šaty dělaj člověka, 
C             A7       Dm             C       G7   C     
kdo v hadrech čeká na štěstí, ten se načeká. 
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ŠEJDÍŘI   
 ( Klíč ) 
  

Předehra:Emi, Hmi, C, H7                           
 
      Emi                                   D 
1.   Šejdíři s kapsami plnými  zlata                    
      C                                   Emi 
      zmizeli z očí jak větrný prach ,   
      G                                 D 
     děti se brodily nánosem bláta, 
     Ami                                                                      
     od domu k domu,                                                  
            G          D 
     -jen zavřená vrata,                                                
     H7                         Emi 
     zvěstují bezmezný strach ! 
                                                                                                                                                                  
2.   Žoldáci zahráli na struny víry,                     
      -víno a hostii vzal každý rád, 
      kolem se šířil jen ostrý pach síry, 
      a jako výsměch, 
      teď za zvuků lyry,                                              
      výstřely určují řád ! 
                                                                           
        Ami                                         G 
Ref.:Pochválen král, který do davu hodí, 
         F                                        Ami                          
        pár hrstí měďáků - utichne řev. 
       C                                           G 
       Ve zlatých palácích sláva se rodí,                
         Dmi 
        - za slávou mocných, 
             C              G                                                    
        jak temný stín chodí, 
       E                       E7                                                                                                                             
        zrada a závist a hněv !                                    
     Ami                                 G 
    Šejdíři s kapsami plnými zlata,                                                                                                         
    F                                    Ami                                                                                                          
    zmizeli z očí jak větrný prach. 

ŠÍLENĚ SMUTNÁ PRINCEZNA 
( H. Vondráčková, Fischer ) 
 
           E         Am     E          C     
1.Slza z tváře padá a té já se ptám, 
                 F             Dm          G/h         G                  
   pročpak já, ač tak mladá jen zármutek mám. 
 
2.Proč mi víno chutná, jak hlína a blín, 
   proč jen já jsem tak smutná a mám v duši stín. 
 
            A                 Dm      A              Dm   
Měl by v moll hrát klavír a vlát černý flór 
A                     C         Dm        G  
v mé komnatě znít jen církevní chór. 
 
3.Proč mě stále studí a tísní ten chlad                      Am   
   a proč pláčem se budím, když mám k ránu spát a spát. 
 
                                          D                              Am7  
Ref.: Kdo ten můj žal vyléčí, kdo má na bolest fáč, 
                                     D                           Am7   
         nikdo jiný nepředčí ten můj zoufalý pláč.  
                                      D        Em   
         Nikdo jiný nepředčí můj pláč, 
                F            G                 A  
         můj pláč, ten můj smutný pláč. 
 
Ref.:Nač jste páni učení no nač řekněte nač, 
       když se ve smích nezmění, ten můj žalostný pláč, 
       když se ve smíchu nezmění můj pláč, 
       můj pláč, ten můj smutný pláč. 
        Am                                                                 F7maj  
       Ach ouvej, můj Bože, můj Bože na nebesích nás už  
             E                  Am 
       ten smutek děsí, já nevím,  
                      F7maj      G      Am    
       jak říkám já se snad uvzlykám. 
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KUJME PIKLE 
( Šíleně smutná princezna ) 
 

Gm     Cm    Gm     Cm 
1.Kujme pikle, kujme pikle 

Gm           Cm    D7 
obvyklé i neobvyklé, 
Gm     Cm    Gm    Cm 
Kujme pikle, pikle kujme, 
Gm                 Cm    D7 
snad se pikle s piklí ujme. 
Cm     Gm    Cm 
Budeme pikliti za královské  
D7 Gm D7 Gm 
ti-ti-ti. 

 
2.Kujme pikle, kujme pikle, 

správné pikle lidi zvikle, 
kujme pikle, pikle kujme, 
spekulujme,intrikujme. 
Lepšího nic není na pořádný 
piklení. 

 
   Gm   Cm      Gm        Cm 
3. Hledá vězně, však my víme. 
   Gm           Cm    D7 
    A my jí to překazíme. 
    Gm            Cm      Gm  Cm   
    V tom vám musím odporovat 
    Gm                Cm    D7                                     
    my to budem podporovat. 
 
     Cm             Gm 
    /:Vlákáme ji do sítí  
      D7               Gm(D7Gm) po 3. 
      a budem dále pikliti.:/  
 
ŠKRHOLA 
( Šlitr, Suchý ) 
 
   D                    A7         D 
1.V pimperlové komedii staló se, 
   G                             D  
   že usedla vosa králi na nóse, 
   F7                   H7              E7     Fdim       
   král se namích a bóch pěstí do stólu: 
     D              A7             D  
   „ Zavolejte na tu vosu Škrhólu! „ 
 
2.Škrhola si řek, že vosu prožéne, 
   sukovicí mohutně se ožéne, 
   a jak tam ta vosa sedí na nóse, 
   bóchne jí a v tu ránu je po vóse. 
 
   G                             D  
3.Zbývá jen abychom k tomu dodali, 
       A7           Hm       E7            A7            
   že v tu ránu je po vose a po králi.    
   D                         A7                   D    
   Chtěl bych radit, nijak vás však nenutím: 
   G                               D  
   Malé věci řešte ruky mávnutím. 
   F7            H7             E7     Fdim  
   Nedopadnete tak, jako Škrhola, 
   D                  A7             D 
   nebudou vás považovat za císaře pána. 

ŠLAPEJ DÁL 
( Spirituál ) 
 
                   Am           Dm  
1. Když svý černý tělo necejtíš, 
   Am                             Dm7  
    máš tejden hlad žízeň v blátě spíš, 
   Am                  Dm7   
    musíš jít jen to nevzdávej, 
   AmE7      Am   E7      Am 
    tak šlapej dál ( šlapej dál ), 
     Am E                          Am   
R.: Jen dál ( jen dál ), jen dál (jen dál ) 
  
       na zádech v ranci máš jen bídu svou 
                  E7      Am  E7      Am   
      tak s ní šlapej dál ( šlapej dál ). 
 
2. Když máš dřít za šichtu mizernou, 
    svý známý v lochu, holku nevěrnou, 
    můžeš klít, ale neváhej 
    tak jen /: šlapej dál :/ + R ( 2x ) 
 
3. Když máš pech toho kdo nekejvá, 
    tvejch slavnejch kamarádů ubejvá, 
    pak sám víš - těm už nescházíš, 
    tak jen /: šlapej dál :/ + R ( 2x ) 
 
4. Je nás víc, nemáme zastání, 
     jen špatnou barvu, špatný vyznání, 
     černej mrak, kterej narůstá - 
     tak jen /: šlapej dál :/    
 
Ref.: /: Jen dál... 
           na zádech v ranci máš i víru svou     
           tak s ní /: šlapej dál :/  :/ 
 
ŠŇŮRKY 
( Nedvědi ) 
 
kapo-3 
           Am                                      D  
1.Pod strání v skále schovaný přečkávaj stále první déšť, 
   G                                        C        E7   
   broukaj si pár písniček, co znaj. 
           Am                                       D 
   Nad ohněm visí na šňůrkách pár věcí,na něž déšť si sáh,  
    G                               C 
    Ruce hřeje jahodovej čaj. 
 
         E7     Am            
Ref.: Tak ahoj zazní z dálky,  to zahlídli je kluci,  
                     D                                        C              E7  
         co jsou vedle v ňáký stodole, taky zastavil je hrom. 
                  Am                    
         Tak ahoj pozdrav bez obálky,  
            
         večer budou asi sedět spolu,  
         D                             E                      A    
         když už se tak sešli a jsou správně v tom.  
 
2.Potok se trochu rozpíná, zaplavil už nízkej břeh, 
   kamarádi, jde se trochu výš. 
   Když voda oheň zhasíná a ueska je na zádech, 
   Vystupujou k nebi trochu blíž.       + Ref.: 
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ŠPÍNA 
( Karel Plíhal ) 
 
  G          C       G           C 
1.Špína je velmi relativní pojem, 
                  Em               Am               G  
    někdo je čistej i když páchne třeba hnojem, 
                Dm                               Am 
   někomu nepomůžou mejdla ani louhy, 
   F                C               G                C   
   kam sáhne, všude dělá černý šmouhy. 
 
2.Čistej i špinavej se potkáváme denně, 
   čistej i špinavej si denně ruku podá. 
   Bojím se špíny, proto žiju v karanténě, 
   Ač spousta pochybnosti ve mně hlodá. 
 
3.Bojím se nákazy či nechci kazit druhý? 
   Jsem ještě čistej nebo už mám v duši skládku? 
   Tak hledím na papír a vztekle lámu tuhy, 
   Nejspíš to vezmu pěkně od začátku. 
 
4.Člověk se narodí, je voňavej a čistej, 
   plínky se vyvaří a zbytek spraví olej. 
   Proto je malej člověk sám sebou tak jistej, 
   A velcí, ti si na něj nedovolej. 
 
5.Jen trochu vyroste, tak překvapeně zjistí, 
   že na tom nejhůř budou právě lidé čistí. 
   Kdekdo je pošpiní a pak si ruce meje   
   A špína v duši, ta se hravě skreje. 
 
6.A proto začíná žít podle těchto zásad, 
   pochopí, kdy je třeba truchlit a kdy jásat. 
   A čistou pravdu denně krmí hrstí mouru, 
   Aby se lépe vešla do žentouru. 

 
7.Čistej i špinavej se koupáme a mejem, 
   ve vanách zbyde po všech stejně kalná voda. 
   Ty sračky překryjeme drahým intimsprejem, 
    /:A každej každýmu zas ruku podá :/  

 

ŠTĚSTÍ Z PEKLA  
( Klíč ) 
 
    kapo - 3 
    Am  
1. Zaplaťte si štěstí,  
          C             Am  
    tam u pekelný brány  
      G                Am 
    a na špinavej papír  
            Dm          E   
    svou krví dejte cejch. 
       Dm         Am  
    A užívejte, blázni, 
           G                 E  
    než  zazvoní vám hrany. 
         Dm            Am  
    tak málo času zbejvá, 
           Dm          E  
    jsou karty rozehrány 
      C 
    a ďábel vám už  
    G           Am  
    za košili dejch. 
 
2. Zaplaťte si lásku, 
    co jinýho vám zbejvá, 
    a na znamení díků 
    všem namíchejte jed! 
    Kam pospícháte, blázni? 
    Svět po vašem se kejvá 
    a ten, kdo v prachu stojí 
    a potem dřinu smejvá, 
    ten musí přijít 
    vždycky naposled. 
 
        C                    G   
Ref.: Slyším hudbu znít, 
     E                  Am 
     slyším slova prosebníků. 
     C               G    Dm                E    
     Slyším lidi klít, kam se poděl řád ! 
     Dm                  Am  
     Slyším dětskej pláč. 
     G               E 
     Řekněte mi nač, 
            C                   G                     Am       
      nač za život mám platit, když chci žít 
      
3. Zaplaťte si všechno, 
    než zbyde prach a špína 
    a nenajde se člověk, 
    co vykope vám hrob. 
    Pak zasmějte se, blázni,  
    že netlačí vás hlína! 
    Kdo upsal život ďáblu, 
    ten snadno zapomíná, 
    že každý peklo 
    kamennej má strop. 
 
4. Zaplaťte si štěstí tam u pekelný brány 
    a na špinavej papír  svou krví dejte cejch. 
    A užívejte, blázni,  že než zazvoní vás hrany 
    - tak málo času zbejvá, jsou karty rozehrány 
    a ďábel vám už  na košili dejch.    
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TA NAŠE HOSPODA 
(Svěrák, Uhlíř) 
 
    C           C           F            F 
1. Ta naše hospoda odshora, odspoda, 

 C                C      G     
 to je pěkné zařízení, 
C          C          F                F   
polívka hřeje se,hostinskej směje se, 
 C       C     G           C     
že mu pivo dobře pění. 
G              G             G    
Ve sklepě jsou čtyři sudy, 
G                G                 G       
dva jsou lichý, dva jsou sudý. 
C      C         F     C F      C     G       C 
Pivo stoupá nahoru do našeho bachoru. 
C      C         F     C F       C    G       C  
Pivo stoupá nahoru do našeho bachoru. 

 
2.Ach, táto, tatíčku,máš doma matičku, 

vlas jak sláma, oči jak len. 
Máš doma dětičky,drobné jak pětníčky 
vyjdi, táto, z hospody ven. 
Na peci jsou čtyři děti, 
mohl bys jim vyprávěti,třeba, 
o mládí a o vojně,potom usnou pokojně. 
O mládí a o vojně,potom usnou pokojně. 

 
3.Ta naše hospoda,odshora,odspoda, 

to je pěkné zařízení. 
Polívka hřeje se,hostinskej směje se, 
že mu pivo dobře pění. 
Náš táta tu dneska není, 
to je pne překvapení,není. 
Proč je doma,já to vím, 
zásobil se lahvovým. 
Proč je doma,já to vím, 
zásobil se lahvovým. 

 
TAK KRÁTKOU PÍSEŇ JEŠTĚ NIKDO 
NENAPSAL 
 ( Vl. Redl ) 

 
     G                                    

1. Tak krátkou píseň ještě 
Am             D7   G 

          nikdo  nenapsal. 

TAK JSME VANDROVALI 
   ( Žalman ) 

Cm Bb Cm Bb 
 
    Cm  Bb  Ex     G7Cm Bb     
1. Tak jsme vandrovali, 

                            Eb 
po tom našem kraji, 

    Ax                    G7    
    viděli jsme, viděli, 
   Eb           Ax      
    čtyři lípy poražený, 
    Bb                Ax         Gm7     
    dvě hospody rozvedený, 
    Cm                   Bb    Eb   
    s lidma, co tam chodili, 
                    Ax    
    naše báby tiše stály, 
   Bb              Ax                 Gm7      
    novotám se v koutku smály, 
   Cm    GmCmGmCm 
    potom oči  za –vře- ly. 
 
2. Tak jsme vandrovali, Po tom našem kraji, 
    Slyšeli jsme, slyšeli, Zvyky dávno odložený. 
    Svatby v autech posvěcený, Lidma, co tam zůstali, 
    Místo pláče plno smíchu, A v tom smíchu taky píchu 
    Velkou jako pondělí. 
  
3. Tak jsme vandrovali, Po tom našem kraji, 
    Zpívali jsme zpívali. Starý písně pohozený, 
    Jak vojáci byly němý, Lidi už je neznali,  
    Jen ty báby tiše stály, Zpívaly, tančily s námi, 
    Jak o zlatý pondělí. 
 
    Tak jsme vandrovali. 
 
 

TAK UŽ MI MÁ HOLKA MÁVÁ 
( M. + W.Ryvola ) 

 
   Em            D              C        Em 
1.Posledních pár minut zbejvá jen,  
                     D               A    Em 
   máš teplou dlaň, už se stmívá. 
                 D              C       Em 
   Těžký je říct, že se končí den, 
                   D              A C  E   
   vlak poslední vagón mívá. 
 
        G                                                                F         D   
Ref.:Tak už mi má holka mává, ve vočích slzy má pálivý. 
        Em                         C               D 
        Život jde dál, to se stává, já to vím. 
        G                                                                    F  D  
        Tak už mi má holka mává, výpravčí zelenou dává, 
                 Em 
        /: tak jeď, jeď, jeď: / tak jeď. 
 
2.Koleje jsou cejchem loučení, 
  holkám se ve vočích střádá. 
  Smutnej je šátek osamění, 
  co mužskejm na cestu mává. + R 

3.Za zády zůstal mi pláč i smích, 
   do tmy se můj vlak teď řítí. 
   Zmizela holka jak loňskej smích 
   a světla měst v dálce svítí. + Ref.: 
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TAKY JSEM SE NARODIL BOS 
( Olympic ) 

 
   G                                      A 
1.Taky jsem se narodil bos, jako každý chlap. 
   C                     D                 G 
   A kromě dvou půlek neměl nic. 
                                             A 

   Taky jsem se narodil bos, když mě přines čáp 
   C           D                      G 
   a spustil rámus z plných plic. 
 
2.Taky jsem se narodil bos, něco do čtyř kil, 
    a rozum až s léty začal brát. 
    Dlouho jsem tak za ranních ros bosky šlapal jíl 
    a nedění botky neměl rád. 
 
         Em                               Hm  
Ref.: My měli roucha stejně průhledná, 
         Em                                           Hm 
         když jsme jen sáli z mléčných žláz, 
         C            Am C                  Am          D   
         náš bosý věk, měl, to bych řek, tisíc krás. 
         D   G  C      G        D          G  C    G       D       
I.       Jenže mráz, jak šel z hor, obul nás do bačkor. 
  
3.Taky jsem se narodil bos, jako každý kluk. 
   A sousedům chodil slívy krást. 
   Poštípaný od včel a vos, to mi bylo fuk 
   a pod hlavu k spánku stačil chrást. 
 
Ref.: Je v mléčné dráze mince stříbrná, 
         tu věnem dostal každý z nás 
         a náš bosý věk, měl, to bych řek, tisíc krás. 
II.  Proč jen mráz, jak šel z hor, obul nás do bačkor? 
 
4.Škoda, že už nechodím bos, kapsy plné slív, 
   že nenajdu sílu přelézt plot. 
   Neohrnuj nade mnou nos, později či dřív, 
   i ty příjmeš zákon teplých bot. 
 
                     C      G       D           G   C   G      D      
 III.Všechny mráz jak šel z hor, obul nás do bačkor. 
            G   C  G         D       G      C     G        D  
      Zbavil nás s noblesou bosých snů, kdeže jsou? 
          G              A              C      D       G   
      O jsou, snad jsou, snad jsou, někde jsou, ano, jsou   
   
      někde jsou, snad jsou. 

TAM V BÍLÉ PLÁNI  
 (Klíč) 
 

    Emi                D  G          
1. Tam v bílé pláni stín za svítání, 
    H7            
    Skráň s pláčem sklání - 
                           Emi               H7    
                         - prázdnou má tvář.                         
    Emi                        C              
    Květ šípku v dlani, trn, jenž ji zraní, 
    G            H7        Emi           D Emi 
    Má paní, byl jsem lhář, lump a lhář.  
                G               D       
    Vy teď sčítáte růži lítost a hněv, 
   Emi                   H7   
    Na bibli v kůži krůpěj, snad krev. 
    C                        G                       H7    
    Tam v bílé pláni stín váš se sklání 
                                   Emi    D   Emi 
    nad svit, jak nad rakev. 
 
2. Tam v bílé dálce, kde, v jaké válce 
    můj pane, král chce z vás kůži dřít. 
    S kým v noci bdíte, zda ještě víte, 
    k nám zpátky kudy jít, blátem jít. 
 
    Že vás dál ráda mám,  
                     krev šípku chci smýt, 
    Dál věřit vám, lež lží nechat být, 
    Tam v bílé dálce, kde, v jaké válce 
    král z vás chce kůži dřít. 
 
     
3. Jsou bílá ticha, kdy člověk slýchá 
    jak steskem dýchá obzor i zem. 
    Říkám sám sobě, kdy, v které době 
    ten příběh prožil jsem, žil-li jsem. 
 
    Řetěz skřípe mi v snech, 
                         most vzhůru jde zas, 
    Skřípot a vzdech, zbyl skřípot - 
                                           - ten v nás.                                                                                        
    Jsou bílá ticha, kdy srdce slýchá, 
    jak steskem dýchá čas.   

234 T 



OSTATNÍ  PÍSNĚ 

 
235 / 287 

 TAM ZA VODOU V RÁKOSÍ  
 ( Mareš, Štajdl ) 
 
    G                   C   
1. Tam za vodou v rákosí,....... 
                   Am  
     je ukrytý prám, ...... 
                         Dm 
    tam za vodou v rákosí,...... 
                  G                 G7   
    ti najevo dám,...... 
 
2. Jak tuze mi záleží,... 
    zda zatoužíš mít,..... 
    ten prám, co mi náleží,.... 
    a na něm se skrýt,..... 
 
                               F    
Ref.: Že slunce tam v dáli, 
                           Em    Am     
        jen pro tebe září a pálí a pálí 
           Dm  
       do tváří, do tváří, 
          F                          Dm G   Ab  G     
     jež zahoří, jež zahoří, tím víc, tím víc    
     
3. A vzdor zádům spáleným,..... 
    když usneš a spíš,..... 
    jsi oblakům vzdáleným,.... 
   Ab  C    F     C  
    kus blíž, kus blíž.  + Ref.: 
 
4. Tam za vodou v rákosí, 
    je leknínů kraj. 
    Tam za vodou v rákosí, 
    AbC 
     je ráj, je ráj, je ráj.     
 
TANGO O PRAZE 
 (Cigner, Růžová) 
 
   Am                   E 
1. Praha je město staré, 
                       Am 
    říká se stověžaté, 
                      E    
    samá kašna a báně, 
    Dm              E 
     kostely a domy. 
    C                                G 
    Má mnoho půvabných míst, 
                             C 
    na podzim plno listí. 
    Am                E  
    Čističi denně čistí,  
    Dm          E 
    špínu z ulice. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                           A                 E  
R 1.: V kanálech jsou, krysy líné, 
                       Fm              Cm  
         vobčas i potkan se vylíhne. 
                     D                 A   
         Ve Vltavě plavou kapři, 
                        H                 E 
          jeden až dva, někdy i tři 
                         A                     E  
         a z podkroví, střech činžovních, 
                   Fm                 Cm 
          se ozývá zpěv vlašťovčí, 
                          D                      A   
           než vodtáhnou do teplých míst, 
                      H E           A   
           aby měly zase, co jíst. 
 
2. Na jaře pučí stromy, 
    přestože je ještě chladno. 
    A tak se stane snadno, 
    že zas vomrznou. 
    Sluníčko pěkně svítí, 
    lidé se procházejí. 
    Hradní stráž stále hlídá 
    u vchodu do Hradu. + Ref.: 
 
3. Když léto hlásí příchod  
    jahody jsou přezrálé. 
    Město se rychle svlíkne 
    a jde si zaplavat. 
    Sluníčko pěkně svítí, 
    Karlův most ještě stojí, 
    hradní stráž stále hlídá, 
    Prahu zpocenou.  + Ref.: 
 
4. Už je tu zas podzim, čas ten nejkrásnější. 
    Vltava už je prázdná a stromy ještě nepučí. 
    Sluníčko pěkně svítí, z komínů už se kouří. 
    Hradní stráž stále hlídá, slečna jde vyvenčit psa.  
+Ref.: 
 
5. Třeskutá paní Zima vládne nám dnem i nocí. 
    Tramvaje líně vlečou  náklad zmrzlých těl. 
     Za kamnama se krčím, sotva nos ven vystrčím. 
     Však hradní stráž mě hlídá, budou vánoce. 
       
R  2: I krysy jsou teď zamrzlý 
         a potkani se nelíhnou. 
         Kapři už jsou na pekáčích 
         jeden až dva, někdy i tři. 
         A z podkroví střech činžovních 
         visí střechýl či rampouchy. 
         Takže se nic nezměnilo 
          na jaře začneme nanovo. 
 
6. Hradní stráž stále hlídá, 
    hradní stráž stále hlídá, 
    hradní stráž stále hlídá 
    u vchodu do Hradu. 
    Hradní stráž stále hlídá, 
    hradní stráž stále hlídá, 
    hradní stráž stále hlídá, 
    u vchodu do hradu....    
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TÁTA 
( Brontosauři ) 
 
Předehra: 
G 
 Často vrací se mi dětství to jak stárnu 
               Em 
  je to tak časy prázdnin kdesi na Sázavě 
                        C  
  ohýnek a vlak a písničky,  
 
  co naučil mě táta 
 
  na to si vždycky našel čas. 
  G                                   D7  
  A máma věčně ustaraná, šedivá,  
                G 
   to z nás a tóny levnejch kytar. 
                                     Em 
   Pár akordů, nic moc a rozzářený 
 
  dětský oči, jaký tajemství 
 
  dovede bejt noc   
    C 
  a mexikánský hranice a indiánská čest, 
    G  
  a na každý, každý bezpráví 
  D7 
  výstřel nebo pěst. 
             G     
1. A jen fotek pár a letmý dotyk mládí, 
               A  
    to když z beden vyndám rekvizity snů, 
             C  
    co už nevrátěj se, jen tak mile hladí 
               G  
    vracej myšlenky mý zpátky, 
              D7 
    kamsi za osadu  
                                          G 
    do šťastnejch dětskejch dnů.  
 
2. A je mi líto všech těch  
                               - zatoulanejch ptáčat 
    holek, kluků, na něž nikdo nemá čas, 
 přes den učej se a večer jenom stárnou, 
    aspoň v boha věřit, nebo v lásku, 
    v lásku k národu,  
    či milovat svou vlast. 
 
3. Ale když v době mizí, mizí kdesi cíle, 
    a mnozí zvykaj si už na zpáteční vlak, 
tak nikdo neví nic jen přežít tyhle chvíle  
 to pak se stejská všem, nejem ptáčatům, 
 a každej čeká  
 na nějakej zázrak.  
 
4. A je mi .... 
                               ... čas. 

TÁTA 
( Těžkej Pokondr ) 
 
   Em              C              D   
1.Nepřišel jsi sám domů spát, 
    Hm                      Em  
    ty jsi můj táta, co pivo má rád,  
              C             D  
   vždyť já zlej sen mám,  
               Em         Em                C        
   že zase půjdu tě vést noční ulici,  
                   D               Hm                             Em   
   půjdu s tebou na Wé Cé budeš spát zevnitř uzamčený    
          C                           D                Em          D 
   chci říct touhletou cestou, že táto i já se chci dát. 
                        C                D  
Ref.:Ty jsi můj táta, jsi můj táta,  
                  Hm                              Em 
        domů chodils, když jsem šel spát 
                              C                  D              Em    
        a táhly z tebe píva byls jak slíva častokrát. 
 
2.Chtěl jsem vždycky mít rozum tvůj, 
   dokázal jsi pít a nás dobře živit, 
   vědět, že jsem tvůj. 
   Já chtěl jsem sám zkusit pít 
   a jak plynul čas tak i já vyhrávám v páce sázky,  
                                                     -radost ze mě máš. 
   Prosím odpusť mi, že lákal jsem tě z nálevem pryč.  + R 

rec: Byl jsem malý dít, ty brals mě na fotbal, 
       vzpomínáš na tu bitku s Poláky, který jsi zmaloval, 
       poté, co s ustaranou tváří schovals mě za manťák, 
       život jen utíkal a já pochopil,  
       koho na světě mám nejvíc rád jsi to ty, tati.    + R 

 
TAXÍK 
( Karel Plíhal ) 
 
   D                  Ddim         Em7            Edim 
1.Jsi už dlouho pryč a nikdo blízkej není nablízku 
Hm                   Fm             G                A 
pštros je na tom líp ten může strčit hlavu do písku 
      G               A                Fm7        Hm7 
    a já ji strčím do okýnka nejbližšího taxíku, 
    G                D           G                     A7   DEm7 
    řeknu: Pane taxikáři, dvakrát kolem rovníku. 
 
2.Taxikář se s pochopením a se mnou  
                                                   -vrhne do proudu, 
    Aut, co trošku připomínají karavanu velbloudů. 
    Budeme se zvolna houpat noční  
                                                -městskou Saharou. 
    Onen pán mi bude třeba líčit trable se starou. 
       G 
Ref.:Semeleme všechno možný, 
        E7 
        ženský, fotbal, politiku, 
        D                               G7maj             D7 
        nic nestojí za nic, ale hlavně že nám chutná 
        G                                        E7 
        a ve zpětným zrcátku toho erárního žigulíku, 
        A                               A+ 
        zmizí moje trápení a všechno bude putna. 
3.Jsi už dlouho pryč a já se vozím v noci taxíkem, 
   s ukecaným, s užvaněným, ale s prima chlapíkem 
 Co mi říká při loučení: Jó, mladej, život je pes. 
  Tak to bude, počkej moment, 520 Kč. 
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TAŽNÍ KONĚ 
( Jethro Tull, Robert Křesťan ) 
 
       Gm      Eb        F        B 
1A. Kovaná kopyta tepají zem  

   Eb           F            F  B     
 a říjnovým večerem duní, 
 Gm      Eb                     F               B  
 čpí jak před pluhem tak před povozem  
 Eb         F              F  B        
 slanou a zpocenou vůní. 
 Gm          Eb             F            B         
 S poslední brázdou a jak na vlnách  
 Eb       F          B     
 odvádí beze stínu 

           Gm           Eb     F             B        
 se skřípěním kostí, kloubů a  šlach  
         Eb              F           B     
 svou vznešenou denní dřinu. 

 
Eb            F         B          Eb  

1B. Suffolský ryzák i bělavý shire, 
               Cm            F            F    Gm      
na svých mohutných křídlech s námi 
Eb      F        B            Gm   
vlečou kládu do setmění 
     Eb         F              F B A   
až na lůžko z hřejivý slámy. 

 
Dm        B       Dm       B          C    

R.: Mí tažní koně, pohněte z obou stran, 
A   Dm               B       Dm        B               C  
tím vozem všech koní, zemí, co zvoní dokořán, 
A       B              F                     DAb         
teď je vás míň a míň a rychlostní skříň 
              Gm        F   
znamená víc, než srdce. 
 

2A.Já najdu ti klisničku z pradávných dob, 
kdy nežili staří a chromí 
a skryju tě s ní už bez nářků a stop 
za křehké a zelené stromy. 
Aby nás nebyvil směšný tvůj břich 
a osmnáct postraňků k tomu 
a jednou až svět bude plný těch svých 
temných a studených domů.   
 

2B.Opět se pustíš do světových stran 
a nad šarmem tvým budem němí 
znovu se opřeš do záblesků bran 
rozkročen nad celou zemí. 
 

 
 
 
Ref.:Mí tažní koně… 

 
3A.a-Stojí jak tanky na vrcholcích hor 

   a v bitevní zbroji září 
   staří jak svět, ale mladí jak vzdor 
   s úzkou a pevnou tváří. 
   Eb           F           B                 Eb  
b-Sežeň mi loukotě z dubových dřev 
     F                                 Gm  
   a planinu skrytou v kouři 
   Eb        F          B              Gm                 
   tažnýho koně a zpěněnou krev 
   Eb      F               B        
   věštící velkou bouři. 
 

       C      Dm         B          
R2.:Taky píseň do nocí  

A               B       C   
než slunce najde cíl 
      B    C   F      C   
nad těžkým závojem  
           B     C     B       C    Dm                                  
všech vyschlých pramenů a sil. 
C… 
V temných vsích a městech lidí 
 
mí tažní koně nocí hřmí 
 
a burcují své kočí 
 
s vlídnou grácií. 
 

4B.Až jednou den se vztyčí 
a uhasí ten pohár svic 
my půjdem znavení 
všem těm tažným koním vstříct. 
 

1A.Kovaná kopyta… 
 

3A-b.-Sežeň mi loukotě… 
 

Ref.:Mí tažní koně… 
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TELEGRAF ROAD 
( Poutníci / Mark Knopfler) 
 
     F                   Dmi 
 1. Jedenkrát dávno jel pustinou muž 
           C               Bb 
    a na pravým místě tam vykácel buš, 
                     C           F        C 
    z klád postavil dům, a měl sílu jak býk, 
     Bb               Gmi 
    rozoral zem jako válečník. 
 
 2. Jen za ním jdou další, a ti umí víc, 
    vázaný krovy a zdi z vepřovic, 
    a do zlatejch polí a bučení krav 
    po nějaký době zní telegraf. 
 
 3. A už je tu kostel, a konečně most, 
    a železná ruda a zločinnost 
    a okresní město má okresní soud 
       Bb                           Dmi 
    a ta stará trať jméno Telegraf Road. 
 
 4. Těžký jdou časy teď znova a znova, 
    skončila válka a chystá se nová, 
    a rozmoklou stezkou, co prošel ten skaut, 
       Bb                    Gmi             Bb   F 
    v deseti proudech jdou provazy aut jak dravá řeka. 
       Gmi 
 *: A rádio hlásí, že v noci byl mráz, 
     F 
    lidi jdou z práce a nemají čas, 
     C                  Ami         Dmi 
    jen vlak domů má velký zpodění. 
 
 5. U nemůžu dělat, co kde bych kdy chtěl, 
    třeba v pralesích kácet, to bohužel, 
    můžu jen sklízet, co zasil jsem sám, 
    a zaplatit všechno, co komu kde mám. 
 
 6. Ti zvědaví ptáci na drátech z mědi 
    vo tomhletom kódu u ledacos vědí, 
    ti můžou letět a zapomenout 
     Bb                          Dmi 
    na celej řád týhle Telegraf Road. 
 
  

 
 
 
 
7. Ví, že bývaly časy, kdy bylo to zlý, 
    že spali jsme v dešti a promrzlí, 
    teď, kdy mi říká: tak vem si, co chceš, 
    moc dobře cítím, že už je to lež. 
 
 8. Tak důvěřuj ve mě, dej kočímu bič, 
    já vezmu tě s sebou a odvedu pryč 
    Bb         C        F          C Bb 
    ode všech temnot a vysokejch zdí, 
                       C   F         C Bb 
    od všeho strachu, co v ulicích spí, 
                        C   F        C  Bb 
    já prošel jsem pamětí kdekterej kout 
                        C   F         C  Bb 
    a viděl jen smutek jak pýcha se dmout, 
                  F     C 
    a chtěl bych zapomenout 
         Ami               Dmi 
    na všechny ty zákazy vjezdu, který jsou 
          Bb                  Dmi 
    rozsetý po celý Telegraf Road ... 
 
TEN GREEN BOTTLES 
 
     D                                A7                    D  
1./: Ten green bottles are hanging on the wall :/ 
                G                                   A7              D 
      and if one green bottle should accidentaly fall, 
                 D                           A7                    D 
 there`d be nine green bottles hanging on the wall. 
 
2.Nine green….             …eight… 
3. Eight… seven, six, five, four, three, two, one 
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TEN UMÍ TO A TEN ZAS TOHLE 
( Werich, Voskovec ) 
 
                                               E7A 
Slavní mudrci, vzácní chemici,  
                                              Hm7 E7 
slovutní mistři, páni magistři, 
  
astrologové, geometři, agronomové, psychyatři,  

C                  E             Cm            H          E      
páni docenti geologie, psychologie, theologie, 
H                                                                                 D7 
nemocí zhoubných, nemocí zjevných, nemocí latentních, 
Fm               
vynálezcové věcí patentních,  
Dmaj H7                    E7          A    
magnificence, zkrátka inteligence:   
 
   A7         D      A7          D 
1.Tady je tesař, klempíř, zedník  
                              Ddim         A7 
   a ten, co otesává kameny, je kameník 
              Em      H7    Em                
   a tady služka, oráč, kamnář, ten když se umeje,  
       A7                D 
   je k nepoznání kominík. 
  
                     G      A7          Fm  
   Ten dláždí ulice, ten kove podkovy,  
   Hm      Em       F7     Hm       
   ta krmí slepice, ta peče cukroví. 
   E7          D    A7       D   
   Ten umí to a ten zas tohle 
                   A7                          D  
    a všichni dohromady udělají moc. 
 
2.Tady je platnéř, kočí, havíř: 
   „ Já sfárám dolů do dolů a doluju rudu „ 
   a tady rybář, kejklíř, dudák: 
   „ Já vám rád každou písničku na dudy zadudu“, 
       
    „já louhuju kůže ,“,“ já z nich šiju boty“, 
    “ já pěstuju růže“,“ já látám kalhoty“. 
      Ten umí to a ten zas tohle  
      a všichni dohromady udělají moc. 
 
3.My všichni budem na tom lépe,  
   když dáte rady nám a my vám dáme své rady,  
   když všichni všechno všechněm dáme,  
   tak budou všichni lidi všechno mít dohromady. 
 
   I širší ulice a tvrdší podkovy, 
   kuřata, slepice, pečivo, cukroví. 
   Když ten dá to a ten zas tohle, 
   tak všichni dohromady budeme mít dost. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

D            A7                     D   
Továrny na kůže, peníze na boty  
            A7                    D  
a do vlasů růže a nový kalhoty  
Fm  Hm        C7     Fm    
a olej na stroje a stroje na práci  

           Hm         C7       Am  
a práci bez boje, po práci legraci  
             Em             Am          Em    
a slunce dost a dost pro staré, pro děti  
          G                          A   
a děti pro radost  radost pro děti. 
 
               Em         A7            D 
A budem společně svět a mír milovat  
Hm        G            A7               Hm   E7  
a budem společně pro ten svět pracovat.  
                      D              A7         H 
Když všichni všechněm všechno dáme,  
H7            Em                     A7                DGD 
tak budem všichni všechno mít dohromady. 
 
TEREZA   
 ( Šlitr, Suchý ) 
 
    C         Am      Dm 
1. Tereza, jedině Tereza, 
                      G7         C       C7     F   
                     - měla by slyšet píseň mou,      

   Fdim C              E7          Am   
    ostatní prominou, nestojím o jinou,      
   C7           C 
   jen pro tu jedinou, 
                                      Ebdim Dm7 G7    
                     -  chci tady píseň zpívat. 
 
2. Tereza, jedině Tereza, 
                       - je toho pravou příčinou,   
    že tady statečně, hrdě a zbytečně, 
   C7         C          G7    C     F C H7                       
   do větru zpívám píseň svou. 
    
   G7                                  C   
3. Možná, za rok za dva že pozná, 
    A7                           Dm 
    kdo měl její úsměvy rád. 
   D9                           C6  
   Láska že je sladká a hrozná, 
                           D9  
   když se dostaví nečekaně  
     Ab7         G7 
  a jednostranně. 
  
    C          Am . . .  
4. Terezo, přečti si Terezo, 
                  - otázku kterou v očích mám. 
    nápisem tiskacím, k tobě se obracím, 
   C7       C           G7      C    
   a ty víš předem, nač se ptám. 
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THE FOOL ON THE HILL 
( Beatles ) 
 
   D6                   G6   
1.Day after day alone on a hill, 
         D6                                                     G6      
   the man with the foolish grin is keeping perfectly still. 
          Em                     A7 
   But nobody wants to know him, 
                 D                            Hm 
   they can see that he`s just a fool. 
           Em                      A11                   Dm  B       Dm     
   And he never gives an answer, but the fool on the hill  
                B 
   sees the sun going down, 
               C                                    Dm    B            Dm   D 
   and the eyes in his head see the world spinning round.  
 
2.Well on the way head in a cloud, 
   the man of a thousand voices talking perfectly loud, 
   but nobody ever hears him, 
   or the sound he appears to make, 
   and he never seems to notice, but the fool on the hill….   
    
3. instrumentálně …. 
  And nobody seems to like him 
   they can tell what he wants to do. 
   And he never shows his feelings, but the fool on the 
hill. 
 
4.instrumentálně … 
   He never listens to them, 
   he knows that they`re the fools,  
   they don`t like him, the fool on the hill… 

THE SOUND OF SILENCE 
( Simon & Garfunkel ) 
 
   Dm                              C 
1.Hello darkness old my friend, 
                                                Dm   
   I`ve come to talk with you again. 
                                         B      F   
   Because a vision softly creeping. 
                                            B      F 
   Left its seeds while I was sleeping. 
                 B                                             F 
   And the vision that was planted in my brain still 
remain, 
                    C            Dm 
   within the sound of silence.  
   
2.In restless dreams I walked alone 
   narrow streets of cobblestone, 
   Neath the halo of a street lamp. 
   I turned my collar to the cold and damp, 
   when my eyes were stabbed by the flash of a neon light 
   that split the night and touched the sound of silence. 
 
3.And in the naked light I saw 
   Ten thousand people, maybe more.  
   People talkink without speaking, 
   people hearing without listening, 
   people writing songs that voices never share 
   and no one dare disturb the sound of silence. 
 
4.“ Fools ! „ said I, „ You do not know 
      silence like a cancer grows. 
      Hear my words that I might teach you,  
      take my arms that I might reach you. „ 
      But my words like silent raindrops fell, 
      and echoed in the wells of silence. 
 
5.And the people bowed and prayed 
   to the neon god they made. 
   And the sign flashed out its warning. 
   In the words that it was forming, 
   and the signs said „ the words of the prophets 
   are written on the subway walls and tenament halls. „ 
   And whispered in the sounds of silence.     
 
THE STARS AT NIGHT 
 
          D 
1.The stars at night are big and bright, 
                                   A7 
   deep in the heart of Texas. 
    
   The prerie sky is wide and high, 
                                   D 
   deep in the heart of Texas. 
 
2.The sage in bloom is like parfume, 
   deep in the heart of Texas. 
   Reminds me of the one I love, 
   deep in the heart of Texas. 
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TICKET TO RIDE 
( Beatles ) 
 
   A 
1.I think I`m gonna be sad I think it`s to day, yeh. 
                                                                    Hm E 
   The girl that`s driving me mad is going away. 
    Fm                           D   Fm                           G 
    She`s got a ticket to ride, she`s got a ticket to rihi hide, 
    Fm                           E7                        A 
    she`s got a ticket to ride, but she don`t care. 
 
2.She said that living with me is bringing her down, Yeh. 
   For she could never be free, when I was around. 
   She`s got… 
 
     D7 
3.I don`t know why she`s riding so high,  
                                                                                  E 
   she ought to think twice, she ought to do right by me. 
       D7                                        D7  
   Before she gets to saying goodbye  
                                                                                   E 
   she ought to think twice, she ought to do right by me. 
 
 
TICHO 
( Nedvědi ) 
 
   E 
1.Zpívám, noc hlídá notu mou, 
   A                            E 
   zpívá, abych vůbec byl, 
 
   hlasům, co se spojily v jeden proud, 
         A                                          E  
   ne, dávno nevěřím, čím víc, tím líp. 
 
 
2.Hlídám tajně v tichu duší svou, 
   s vírou, že nic nekončí, 
   jen chvíli, chvíli ještě vlků proud 
   půjde, ne nic neskončí.   
 
3.Doufám a po svých věřím v příští soud, 
   doufám a věřte, doufám rád, 
   doufám a dobrý větry slyším dout, 
   doufám a slyším zvony hrát.    
 
4.=2. 
 
5.Zpívám, kvůli vám nezačnu plakat snad, 
   zpívám nahlas s nadějí, 
   vídám, vídám vás občas role světců hrát 
   a jak vám trůny stavějí.  + Ref.: 

TIPERARY  
 
   D 
    Itś a long way to Tiperary, 
           G               D  
    itś a long way to go. 
 
    Itś a long way to little Mary, 
            G                     A7  
    to the sweetest girl I know. 
           D   
   Good bye, my Picoadilly, 
   G                          D  
    Farwell Leicester Square. 
                                              G D 
    Itś a long, long way to Tiperary, 
                           A7    D 
    but my heart is right there. 
 
 
TISÍC MIL 
    ( Ivo Fišer ) 
 
    C                                 Am 
1.V nohách mám už tisíc mil, 
            Dm           F 
   stopy déšť a vítr smyl, 
            Dm               G7               C 
  a můj kůň i já jsme cestou znavení  
 
                 C                   Am 
Ref.: Tisíc mil, těch tisíc mil, 
                      Dm                F 
        má jeden směr a jeden cíl, 
            Dm              G7                C 
   jeden cíl ten starej známej bílej dům  
 
2. Je tam stráň a příkrej sráz, 
    modrá tůň a bobří hráz, 
    táta s mámou, kteří věřej  
                       -dětskejm snům  + Ref. 
 
3. V nohách mám už tisíc mil, 
    teď mi zbejvá jen pár chvil, 
 cestu znám a ta se tam k nám nemění 
     + Ref.: 
 
4. Kousek dál a já to vím, 
    uvidím už stoupat dým, 
 šikmej štít nad střechu ční k nebesům 
   + Ref.: 
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TMA 
( Nedvědi ) 
 
               Em                    Am 
1.To bys nevěřila jak, jak sluší ti noc, 
  
   čtyři světýlka očí a tma. 
 
   Tenhle zapadlej kout, jinak smutnej až strach, 
 
   Tebou voní a směje se snad. 
 
                   G                                   D       
Ref.: Jen se schovej sem ke mně, já sílu teď mám, 
                       F                       C   
         Že bych rozbíjel skály a vlaky táh sám. 
                      H7                             Em 
         A když po tváři bříšky svých prstů mi jdeš, 
                     H7                             Em     
         Málem váhám, zda skutečně jseš.    
 
2.To bys nevěřila jak, jak sluší ti noc, 
   V tichu myšlenkám daří se líp. 
   Víc tě vnímám, co chceš mlčky beze slov říct, 
   Ve světle stud tvůj by neřek by nic.   + 2x Ref.: 
 
TO MĚ LÁKÁ  
( Yo Yo Band ) 
 

    G       F             G              F  
1. Jen tak koukám, jak ženský jdou, 
   G           F                             G        F        
    jak vrtěj zadkem na to říkám o-u-ou, 
    G       F         G          F   
    stehna dlouhý k libidu řvou, 
G          F                               G      F  
půlky se houpou a můj mozek pluje tmou   
 
                        G        C        G   
Ref.:  /: A to mě láká, a to mě láká, 
   F           G              C             G      F  
    a to mě láká, láká, láká, láká ó-ou-jé:/     
     
2. Svislou rejhou mý prsty jdou, 
    jak šakal houkám to moje ó-u-ou 
    to co cejtím, žhavej drát jde krou, 
    nedá se to jinak popsat než ó-u-ou. + Ref.: 
 
    G                        C  
3. Já bych v tom jel celej den,  
    G               F 
    jak rozjetej vlak. 
    G                     C  
    Vepředu vzadu, nahoře dole, 
    G              F 
    až mě trefí šlak.   
 
Ref. A to mě láká... 
 
   G         F             G    F . . .  
4. Zezadu koukám - ó-u-ou 
    má to tvar srdce a já zas řvu -ó-u-ou 
    pomalu vplouvám - pomalu-ou 
    a potom rychle -o-o-u-ó-u-ou 
 
Ref.: A to mě láká... 

TO SE NIKDO NEDOVÍ 
( Z.Borovec, W.Matuška ) 
 
          C 
1.ona: Kam jsi včera šel, tak sám 
                   D7 
   on:ty můj kvítku medový, to se nikdo nedoví 
           G7 
   ona: Za kým jsi to šel a kam 
                    C                      G7  C   
   on:Možná měsíc jen to ví , ale ten nic nepoví 
                                        C7maj C7   
   ona: s kým jsi schůzku měl se ptám 
                   F6                           E7 
   on: to by nikdo neuhád, na to můžu hlavu dát 
          Am F C        D7                     G7    C    
   oba: já , já znám, za kým  jsi     to šel a kam  
                                             jsem  
 
2.Kde jsi včera byl a s kým, 
   ty můj kvítku medový, to se nikdo nedoví, 
   kdo své kroky přidal k tvým. 
   Ptej se hvězdy nad hlavou, já mám paměť děravou, 
   s kým ses líbal pod trním 
   ty má lásko veliká, to se přece neříká. C 
   Jen já, já vím, kde jsi včera byl a s kým. 
  

             C      F6            G7           C    
Ref.: on:Už se dál přestaň ptát, přiznávám tisíckrát, 

                            D7                G7  
              byl jsem s tou, co mám rád 
                   C         A7    D7       G7   
         oba: a u splavu v dáli písničku hráli 
 
   C… ( o půl tón výš ) 
3.Kde jsi včera spal, se ptám, 
   ty můj kvítku medový, to se nikdo nedoví. 
   Komu šeptals, rád tě mám,  
   to ví jen noc doznělá a ta klípky nedělá. 
   A proč se dnes červenám 
   To by nikdo neuhád, na to můžu hlavu dát, 
   jen já, já znám, včera přišla láska k nám.   
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TO ZATRACENÝ VEDRO 
( W. + M.Ryvola ) 

 
        G                                      Em 
1.Já zapomněl už dávno, co je to boty zout 
     G                         Em 
   a už si ani nemůžu vzteky odplivnout 

    C7      C 7 D7                    C7          C mD7 G FFG  
  a docela jsem zapomněl, kam jsem chtěl vlastně jít 
  C7             C 7D7         C7        C 7 D7  G   F F G   
   šlapu dál a nezbejvá než klít, než klít, než klít. 
 
       Em      C              D7G   FFG           C    D7GFFG          
Ref: Šílený slunce nad obzorem,    divný čáry maluje, 
        Em           C      D7  G    FFG      C                H7   
        z trávy se práší rudá koule,     kůži ze zad stahuje. 
           Em                Gdim 
        /: To zatracený vedro :/ 
            Am               H7                  Am         H7  Em  
       ten rudej blázen se z mé žízně zatraceně raduje.  
 
2.Jen v prachu tichý kroky a místo vody prach, 
   ta cesta nikde nekončí, já začínám mít strach. 
   Že někde tečou řeky, už mi zbejvá jenom snít, 
   plavat s hudbou dokořán a pít a pít a pít. 
 
3.Táhnu vedrem do ticha a nikde ani stín, 
   jen v tomhle kraji jedinej, kdo žije, co já vím, 
   už sup se snaží pomalu a slyším zvony znít, 
   lezu dál a nezbejvá jen umřít, umřít, umřít. + Ref.: 
 
TOPOL  
( Vl. Redl ) 

 
   D                            G D 
1.Stojí topol v širém polu,             
                                               A  D 
                                     - připomíná, 
  
    D                              G  D 
    že jsme my dva byli spolu  
                                           
                               - moja milá 
   Hm 
    že tam kdysi stromy stáli, 
   Em 
    než jich ĺudé vyrubali, 
   D                    G   D      A7D 
    aby sa jim pšenička zrodila. 
 
2. Šumí pšenka v širém polu,  
                                  - jak dlúhý den, 
že jsme my dva byli spolu,nebudem, 
a já tu pšenku půjdem kosit, 
a za tebe boha prosit, 
aby si sa třeba s iným dobře měla. 

TORONTO  
( Brontosauři ) 
 

           Dm  
 1. Na břehu řeky Sázavy, 
          A  
      je tichý klidný kraj, 
          Dm 
     na břehu řeky modravý, 
            A 
     tam osadu prej maj. 
              Gm  
     Když měsíc kraj ten ozáří, 
        Dm 
     a peřej zašumí, 
 
     tu kamarádi z osady, 
         A                 D  
     si s lesem rozumí. 
                                               
         D                     
Ref.: Každý, kdo patříš mezi nás, 
         D7  G              D   
         víš, co je kamarád, 
 
         každý, kdo´s musel odejít, 
               E7               A7 
         tak vrátil by ses rád. 
         G 
         Toronto, má osado, 
                  D 
         s tím krajem kouzelným, 
 
         říčko moje Sázavo, 
               G          A                D       
         jen u vás je dobře, to já vím.   
 
2. Ozvěna hlasy navrátí, 
    když soumrak přišel tam, 
    tu kamarádi z osady, 
    nechtěj být nikdo sám. 
    Oheň zaplál černou tmou, 
    a píseň lesem zní, 
    mraky letí oblohou, 
    jen stromy tiše spí. + Ref.: 
 
3. Na břehu řeky Sázavy, 
    akáty zašumí, 
    tu kamarádi z osady, 
    i skalám rozumí. 
    Když vláček nocí zahouká, 
    jdem všichni domů spát, 
    jen vlajka s listem javoru, 
    tu bez nás bude vlát. + Ref.:  
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TOULÁM SE KLÍNEM SKAL 
 ( Brontosauři )  
 
    G 
1. Toulám se klínem skal, 
    F                C                  G 
     s tou rukou tvou a s kytarou, 
     G 
     píseň, co jsem ti hrál, 
     F         C           G  
     zní údolím ozvěnou. 
 
              D7  
Ref.: Ty chvíle mám rád, 
                       G 
         když jde den, den už spát, 
         D7                     G 
         stín tuláků, ohňů dým, 
                 D7 
         pláč stromů na stráních, 
                    E7        C  
         když je vítr ohýbá, 
                G              D7              G  
         jako nás, divná doba bláznivá. 
 
2. Mávám ti, lásko má, 
    zbývá už jen, jen pár chvil, 
    na kámen teď napíšem, 
    pár řádek, kdo, kdo tu byl. + R 
 

TOULAVEJ 
( Vojta Kiďák Tomáško ) 

 
   Am                                   G 
1.Někdo z vás, kdo chutnal dálku, 
            C                      E 
    jeden z těch, co rozuměj. 
    Am                                G  
    Ať vám poví, proč mně říkaj,  
                   F              Am 
    Proč mně říkaj toulavej. 
 
2.Kdo mě zná a v sále sedí, 
   kdo si myslí, že je mu hej, 
   tomu zpívá pro všední den,  
   tomu zpívá toulavej. 
 
       F                         G 
Ref.:Sobotní ráno mě neuvidí, 
                                      C 
        U cesty s klukama stát. 
        F                         G 
        Na půdě celta se prachem stydí 
F                             G                     Am   
A starý songy jsem zapomněl hrát, zapomněl hrát 
 
3.Někdy v noci je mi smutno,  
   často bejvám doma zlej 
   malá daň za vaše umí, 
   kterou splácí toulavej. 
 
4.Každý měsíc jiná štace, 
   čekáš, kam tě uložej. 
   Je to fajn, vždyť přece zpívá, 
   Třeba smutně toulavej.   + Ref.: 
 
5.Vím, že jednou někdo přijde, 
   tiše pískne, no tak jdem. 
   Známí kluci ruku stisknou, 
    Řeknou vítej toulavej. 
 
6.Budou hvězdy jako tenkrát, 
   až tě v očích zabolej. 
   Celou noc jim bude zpívat  
   jeden blázen toulavej.  + Ref.: 
 
7.=1. 
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TRAMTÁRIE 
( Buty ) 

 
EmEm7 Am   F          Em9  H+  C  Hsus4  
1.Říkala mi jedna paní od komedie, 
   EmEm7     Am F                 Em9      H+  C Hsus4 
   že mě jednou vezme s sebou do Tramtáryje, 
   Am7             D4sus            Am7            D                     
   do Tramtáry, do Tramtáry, do Tramtáryje, 
   C                   Em               Am7             Hm7 Em 
   do Tramtáry, do Tramtáry, do Tramtáryje. 
 
        Am7               D4sus            C                 D 
Ref.: Do Tramtáry, do Tramtáry, do Tramtáryje, 
         C                   Em/H   
         do Tramtáry, do Tramtáry... 
 

   Am7                                D/F 
2.Mraky letí nízko nad zemí, 
    
   letí rychle, hlava se mi točí, se mi, 
   Am                                  D 
   mraky letí nízko nad zemí, 

                     Am7                                     D/F  
   že mě jednou naposledy mrakům závidím, 
                                                Am/E 
   kolik toho na tom světě uvidí. 
                                           D  
   Mraky letí nízko nad zemí, 
                        G                      D/G              C/G D/G G 
   že mě jednou vezme s sebou do Tramtáryje, 
  Em                   D/E               Em  D/E E  
   vezme s sebou do Tramtáryje, 
  Am                                           G  
   vezme s sebou do Tramtáryje, až do Tramtryje. 
                                  Em     Am G  
   na ná  na na na na na na... 
 
 
 
 
TRH VE SCARBOROUGH  
  ( Spirituál ) 
 
   Dm                  C     
1. Příteli máš do Scarborough jít, 
   F        Dm            G          Dm    
    dobře vím, že půjdeš tam rád, 
                    F                       C 
    tam dívku najdi na Market street, 
    Dm         G    B     C            Dm    
    co chtěla dřív mou ženou se stát. 
 
2. Vzkaž jí, ať šátek začne mi šít, 
    za jehlu rýč však smí jenom brát 
    a místo příze měsíční svit, 
    bude-li chtít mou ženou se stát. 
 
3. Až přijde máj a zazvoní zem, 
    šátek v písku přikaž jí prát 
    a ždímat v kvítku jabloňovém, 
    bude-li chtít mou ženou se stát. 
 
4. Z vrkočů svých ať uplete člun, 
    v něm se může na cestu dát. 
    S tím šátkem pak ať vejde v můj dům, 
    bude-li chtít mou ženou se stát. 

 
 
 
5. Kde účes ční nad přívaly vln, 
    zorej dva sáhy pro růží sad 
    za pluh ať slouží šípkový trn, 
    budeš-li chtít mým mužem se stát. 
 
6. Osej ten sad a slzou jej skrop, 
    choď těm růžím na loutnu hrát 
    až začnou kvést tak srpu se chop, 
    budeš-li chtít mým mužem se stát. 
 
7. Z trní si lůžko zhotovit dej, 
    druhé z růží pro mě nech stlát 
    jen pýchy své a Boha se ptej, 
    proč nechci víc tvou ženou se stát. 
 
 
TRIKO 
( Nedvědi ) 
 
   D                              Am                   G   
1.Blízko, blízko tvých rtů, blízko chci stát, 
                   D 
   jak u šatů lem. 
                                       Am                           G   
   Jsi louka, kde dýchám rád, jsi mlha z mých blat, 
                              D 
   Když stíny jdou ven. 
 
             D                       G            Hm          
Ref.:Jsi krásný půlnoční blues, co vyprávělo rádio, 
                  G                       D  
        Když přišla sis říct až k ránu  
        Am          G                D   
        a namísto růží triko si svlíct.   
 
2.Stroužkou, oknem k nám vchází briardů touha, 
   domů jít spát. 
   Na samotě tvý věrný krásy šťastnej se spasí 
   Několikrát.   + 2x Ref.: 
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TRUBADŮRSKÁ 
( Karel Plíhal ) 
 
   Am         Em         Am  
1.Od hradu ke hradu putujem, 
   C            G          E 
    zpíváme a holky muchlujem, 

Am         F7majFmAm        Em         Am  
 dřív jinam nejedem, dokud tu poslední nesvedem 
 
2.Kytary nikdy nám neladí 
   naše písně spíš kopnou než pohladí. 
 Nakopnou zadnice ctihodných měšťanů z radnice 
 
      G            CEm7Am   F7majD9       G 
R:Hop, hej, je veselo, pan kníže pozval kejklíře, 
    G             CEm7Am    F7majEm    Am      
    Hop, hej, je veselo, dnes vítaní jsme hosti. 
 
       Hop, hej, je veselo, ač nedali nám talíře, 
 
       Hop, hej, je veselo, pod stl nám hážou kosti. 
 
3.Nemáme způsoby knížecí, 
   nikdy jsme nejedli telecí. 
Spáváme na seně proto vidíme život tak zkresleně 
 
4.A doufáme, že lidi pochopí, 
   že pletou si na sebe konopí. 
   Že hnijou zaživa, když brečí v hospodě u piva 
 
Ref.: Hop hej.. 
 
5.A jako bys lil vodu přes cedník, 
   je z tebe nakonec mučedník. 
   Čekaj tě ovace a potom veřejná kremace. 
 
6.Rozdělaj pod náma ohýnky 
   a jsou z toho lidové dožínky. 
 Kdo to je tam u kůlu?Ale, příliš si otvíral papulu. 
 
Ref.:Hop hej.. 
 
7.Zatím od hradu ke hradu putujem, 
   zpíváme a holky muchlujem. 
Dřív nikam nejedem dokud tu poslední nesvedem  
 
8.To radši za živa do hrobu, 
    než pověsit kytaru na skobu. 
   A v hospodě znuděné čekat, čekat, čekat, čekat. 

TRŽIŠTĚ  
( Klíč ) 
 
     kapo - 4 
 
              Em       D            Em         
1. Kupci prodali poslední zboží, 
               G          D        G   
    zamkli krámy a odešli pryč. 
           Ami                    Em 
    Dav naslouchal kázání z lóží 
              C                        H7 
    o tom, jak chutná cukr a bič. 
 
2. Každý stál a tiše se díval 
    na ten výprodej hanby a lží. 
    Někdo nadával a jiný zíval 
    a pak za rohem myslel si svý. 
 
     Ami Em C D G Ami Em C D H7  
Ref.: Á..... 
 
3. Stačí písknout a poslušně skáčem, 
    jenom čekáme, co bude dál. 
    Když nám nadrobí, radostí pláčem. 
    Žijem život jak maskarní bál. 
 
4. Stále umíme ohýbat záda, 
    klečet před těmi, co všechno smí. 
    Člověk s člověkem o trůn se hádá. 
    Láska s pravdou jen pod mostem spí. 
 
Ref.: Á... 
  
5. Kupci prodali poslední zboží 
    v tomhle tržišti slibů a lží. 
    Pak vstali a odešli z lóží. 
    Z tváří lidí se vytratil smích. 
 
TŘI ANDĚLÉ 
( K. Plíhal ) 
  
   Am                                     Em AmDGF          E4sus   
1.V zahradě pod vrbou smuteční,  seděli tiše jak pěna. 
    E    Am                            Em    AmD G F         EmAm 
    Tři andělé, dva byli skuteční, ten třetí byla moje žena. 
       AmD             G                Am   
    /: Přisednout neměl jsem odvahu,  
           D         G      Am 
       mlčeli patrně o mně. 
                                                 Em    
       Duši mám čistou jak podlahu,  
      AmD  G  F               EmAm 
       po plese v Národním domě. :/ 
 
2.Určitě skončili u cifer, sčítajíc všechny mé hříchy. 
   Až si to přebere Lucifer, nejspíš se potrhá smíchy. 
   /: Obloha zčernala sazemi, 
      z komínů vesmírných lodí, 
      Dokud jsou andělé na zemi, 
      nic zlého se nepřihodí. :/ 
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TŘI ČUNÍCI  
( Jarek Nohavica ) 
 

    C 
1. V řadě za sebou, tři čuníci jdou, 
                                                Am 
    ťapají si v blátě cestou necestou. 
   Dm                                   G7 
    Kufry nemají, cestu neznají,     
Dm                             G7  
vyšli prostě do světa a vesele si zpívají 
 
        C . . . ( stejně )  
Ref.: Ui ui ui ui ui ... 
 
2. Levá pravá teď, přední zadní už, 
   tři čuníci jdou, jdou, jako jeden muž. 
   Žito chřoupají, ušima bimbají, 
vyšli prostě do světa a vesele si zpívají 
 
Ref.:Ui ui ui ui ui.. 
 
3.Auta jezdí tam, náklaďáky sem. 
Tři čuníci jdou, jdou, rovnou za nosem 
Lidé zírají, důvod neznají. 
Proč ti malí čuníci tak vesele si zpívají 
 
Ref.: Ui ui ui ui ... 
 
4Když se spustí déšť roztrhne se mrak 
  K sobě přitulí se čumák na čumák. 
  Blesky blýskají, kapky pleskají. 
  Oni v dešti, v nepohodě,  
                                 - vesele si zpívají. 
 
Ref.: Ui ui ui ui ... 
 
5. Když kopýtka pálí,  
                          - když jim dojde dech, 
    sednou ke studánce na vysoký břeh. 
    Do vody koukají, kopýtka máchají. 
    Chvilinku si odpočinou,  
                            - a pak dál se vydají. 

 
Ref.: Ui ui ui ui .. 
 
6. Za tu spoustu let, co je světem svět, 
    přešli zeměkouli, třikrát tam a zpět. 
    V řadě za sebou, hele támhle jdou. 
    Pojďme s nima zazpívat si  
                           - jejich píseň veselou. 
 
Ref.: Ui ui ui .. 

TŘI KŘÍŽE  
    ( Kučera ) 
 
    Am      C                             
1.Dávám sbohem 
                   G                    Am 
          -všem břehům proklatejm, 
             Am            G             Am  
    který ďábel sám v drápech má. 
                C      G              Am    
    Štíhlou přídí šalupa My Grave, 
           Em           G       Am   
    míří k útesům, který znám. 
 
                   C             G             Am 
Ref.: Jen tři kříže z bílýho kamení, 
                    Am         G       Am 
          někdo do písku poskládal. 
             C                   G                 Am 
      Slzy v očích měl a v ruce znavený 
                   Em          G               Am 
          lodní deník, co sám do něj psal. 
 
2.První kříž má pod sebou jen hřích 
   samé pití a rvačky jen. 
Chřeskot nožů,při kterém přejde smích, 
   v srdci kámen a jméno Swen. 
 
3.Já Bob Grase mám tváře zjizvený, 
    štěkot psa zněl, když jsem se smál. 
    Mám druhý kříž a ležím pod zemí, 
    že jsem falešně karty hrál. 
 
4.Třetí kříž snad vyvolá jen vztek, 
   Freddy Rogers těm dvoum život vzal. 
   Svědomí měl a vedle nich si klek, 
   Snad se chtěl pomodlit, kdo ví.  
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TŘINÁCTKA  
( Klíč ) 
 
    kapo - 2 
          Em                 D  
1. Zve válčit mě pan maršál sám, 
    C                H7 
    mládí je má síla, milá, 
   Em                 D  
    víš, jak rád tě mám a až se vrátím 
    C               H7               Em  
    třináct růží na polštář ti dám. 
 
                         G              D  
Ref.: Už mi to i táta říkal - koukej žít, 
        Em             Hm  
         v neštěstí i štěstí mít, 
         C                    G 
         chlap a neznej klid 
                            Am  
         a tarokovou třináctku, 
            H7                  Em   
         tu musíš v kapse mít. 
   
2. Já dávno o své slávě sním, 
    vínem vlast mě křtila, milá, 
    turka porazím a až se vrátím, 
    zlatek třináct na stůl vysázím. +R 

3. Už v šenku jsem se prával rád, 
    však jsi při tom byla, milá, 
    nechtěj osud znát, když nevrátím se, 
    dej mi z věže zvonit třináctkrát. + R 

 
TUHLE RUNDU PLATÍM JÁ 
( I. Fischer, W. Matuška ) 
 
  G7 C            F         C                     F   
1.Já u maríny sloužil a po mořích se ploužil  
   CF         Em    DmC      G7                   C         
   a každej všivej oceán se pro mě v louži zoužil.  
         C F   C           G7                C   
Ref.: Jó hó hó tuhle rundu platím já,  
        C F   C           G7                 C    
         jó hó hó tuhle rundu platím já. 
 
2.Jó s lodí jménem Bella, co do Šanghaje jela, 
   my rok a půl stáli v Liverpoolu nalitý jak děla. + R 
v Cis dur mezihra na melodii sloky  + R 
       D                 G       D                       G 
3.A jedna mladá treska moc milá a moc hezká 
      G            Fm       Em  D         A7                D         
   ta s kytkou v tlamě čeká na mě, možná ještě dneska.   
        D  G  D   A7 D D G D A7 D   
Ref.: Jó hó hó… 
 
4.Pět let jsem pár svejch oudů  
                                         -myl jenom v Golfským proudu, 
snil oslečně než konečně jsem stoup na rodnou hroudu+R 
   Eb                            G          Eb                  G  
5.Teď mám jen jedno přání, už nechat vandrování, 

                 Fm  Fm     Eb      A7             Eb           
   mít hospodu a pro vodu už nikdy nebejt k mání. 
 
       EbAb Eb        B7                 E7    
Ref.:Jó hó hó tuhle rundu platím já, 
       EbAb Eb        B7                 Eb    
        jó hó hó tuhle rundu táhneš sám. 

TULÁCKÉ BLUES 
 
                   G          C7                      G 
1.Toulat se sám tou rosou čerstvejch rán, 
                 C7                                       G 
   zpívat si blues, jít s hejnem černejch vran. 
                    C7                              G       Gb7FE7  
Pod mostem spát a v nočním tichu hvězdy počítat 
            A7                               D7 
Sebe se ptát, proč tmavovlasý blues  
                                                                        (G) 
                                                     -mám tolik rád. 
 
2.Bez lásky jít za modrou dálkou rád, 
   kde slyším blues svý tmavomodrý krát. 
   Bez Hooka žít a v dobytčáku světem cestovat, 
   Žabrat a pít a po přístavech starý songy hrát. 
 
3.Zpocený blues sedřenejch paží znát, 
    blues kolejí a skřípot starejch vrat. 
   Opilej smích a dětskej pláč a v putykách se prát 
   To všechno mé, to tmavomodré blues  
                                                          -mi bude hrát 
 
TULÁCKÝ RÁNO 
( Brontosauři )  
 

    Dm 
1. Posvátný je mi každý ráno, 
    Am                                Dm 
    když ze sna budí šumící les, 
                 
   a když se zvedám s písničkou známou, 
   Am                                      Dm 
   a přezky chřestí o skalnatou mez. 
 
        Dm   
Ref.: Tulácký ráno, na kemp se snáší, 
        B                         C            F 
         za chvíli půjdem toulat se dál. 
         Dm 
         A vodou z říčky, oheň se zháší, 
         B                        C           Dm 
         tak zase půjdem, toulat se dál. 
 
2. Posvátný je mi každý večer, 
    když oči k ohni vždy vrací se zpět. 
   Tam mnohý z pánů měl by se kouknout   
   a hned by viděl, jakej chcem svět. + R 
 
3. Posvátný je mi každý slovo, 
    když lesní moudrost a přírodu znáš. 
    Bobříků sílu a odvahu touhy, 
    kolik v tom pravdy,  
                            - však kdo nám ji dá? 
 Ref.: Tulácký..     
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TULÁK 
( Rangers ) 
 
    G 
1. Potkal jsem tuláka ten uměl hrát oh oh 
                                                          D 
   potkal jsem tuláka ten uměl hrát oh, oh            
  G                        G7    
   ten když do ruky vzal si flétnu svou, 
   C 
   všem se to líbilo,  
                        G       D7      G  
   a ne náhodou ho oh, ho oh, ho. 
 
2. /:Netušil, co má před sebou oh ho :/ 
      nástroj jiný, že naučí se hrát, 
      housle, že tím jsou daný akorát ho... 
 
3. /:Jednou si řek, kde je můj job oh ho:/ 
      místo si našel u potulný kapely, 
      tam potom kytaru hrát ho nutili ho... 
 
4. /:S kytary k banju už je jenom skok:/ 
      celý Státy s tím posazem sjezdili, 
    Chicago, New York, Jižní Antily ho...   
  
5. /:Jazzmani blednou závistí oh ho:/ 
      Dizzy, Duke, Miles, Count si říkají, 
      dají se na skiffle jazzu nechají ho.... 

TUNĚCHODY 
( Nedvědi ) 
 
           Em 
1.Než rozejdem se přátelé, než skončí tahle noc, 
          Hm  
   než posbíráme, co kdo sebou vzal, 
           C 
   až si pár posledních kroužků dýmu vezme větru moc 
              G                                     H7 
   a oheň rozloučí se, stejně dávno spal. 
 
2.Vezmem pothaný struny, smyjem sklenice a stůl, 
   ňáký koště, to víš, člověk ztratí soud, 
   to ta písnička, jak smála se a ty sis jen tak plul, 
   chvíli s lodí John B., rozrážel jsi proud. 
   
                            Em                                        D   
Ref.: Tak ještě tu poslední, poslední, co se ani nezpívá, 
                                             C                                    H7  
       taková ta, co se zpátky podívá a dlouho, dlouho zní, 
                                Em           
       a aby v ní bylo všechno tak,                  D             
                                            -jak žili jsme tu těch pár chvil, 
                                             C                                  H7 
        a aby v ní cit a smutek nechyběl, teď asi se to smí. 
 
3.Než rozejdem se lidi a než si chybět začnem zas, 
   než se pošlapaná tráva zvedne zpět 
   a než ztichne tichá ozvěna, co opakoval čas, 
   než se dveře zamknou a z trubek zmizí led. 
  
4.A než vystydne pár kamenů, co celou noc jsi hřál, 
   to je zvláštní, písničky nikdy nedojdou, 
  a než si zamáváme na pozdrav, když jsi holkám pusy dal  
  a než se do map kouknem, kudy je to blíž.   + Ref.: 
5.=1. 
6A než si zamáváme na pozdrav,holkám pusy když jsi dal 
  a než se do map kouknem, kudy je to blíž, 
  než párkrát přešlápneme, nechce se, už víš, co bude dál, 
  než lesy v Tuněchodech rukou pozdravíš.   + 2x Ref.: 
 
TUŽKA 
( Nedvědi ) 
 
Kapo-2    
    G            D                               G  
1.Broukám, tak pěkně z blízka ti broukám, 
   C                              D                            G  
   doufám, že neusneš, lásko, já chci ještě hrát. 
                                          D                           G 
   Ještě nesvítá, ne, to oba unaveni půjdem si stýskat, 
   C                                       D                              G  
   Teď ještě zblízka chci koukat, než nás rozsadí den. 
                        G7                  C                                  
Ref.:Pokojem bloudím, potmě hledám ti básničku, 
                               G 
        Co na rubu lístku z krámu včera jsem psal. 
                                   D                          
        Ne, mlčky řeknu víc, než se tužkou dá napsat, 
                                G 
        A pak už jsem dál. 

2.Svítá, ještě si posbírat ráno, 
   ještě říct ano, než půjdem, než si omyjem noc. 
   Zblízka, po ránu sluší ti láska, 
   Ve vlasech sponky se hlásí, že zas večer, že jo.  

3x Ref.
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U NEBESKÝCH BRAN  
    ( Michal Tučný ) 
 
  G             D                   
1.Měl jsem rád pár písní,  
                                                         A  
                                   -v nichž jsem žil, 
            D  
   Cesty toulavý,  
                                        G             D        
                          -ty, o kterých jsem snil. 
   G             D 
   S vlídnou tmou,  
                                          A  
                       -když v létě kraj šel spát, 
  G         D                      A              D  
   poznal jsem, že tenhle svět mám rád. 
   
2.Bez řečí jsem každou práci vzdal. 
   A měl problémy, že málem jsem to vzdal 
   Pokaždé jsem vstal a zkoušel jít, 
   pro tu čest, že směl jsem s vámi jít. 
 
   D             G                               D  
R:Měl jsem rád stín stromů říční proud. 
          A                                D 
   štíty hor, co nejdou překlenout. 
   G                                        D   
   Krásnější svět vůbec nehledám, 
   G           D                    A           D       
   to řeknu vám, tam u nebeských bran. 
 
3.Dětský smích a vlání  koňských hřív, 
   něco moudrých vět,  co měl jsem znát už dřív. 
   Slunce žár, když hřála  do mých zad. 
   Poznal jsem, že tenhle svět mám rád 
 
U SILA 
( Ivan Mládek & Banjo band ) 

 
  Dm  
1.Sázeli se ogaři komu z nich se podaří 
  A7                Dm 
   dát mi první pusu. 
  Gm  
  Nevinná už nechci být,  
  Dm                              A7           Dm 
  nikdo mě tu nesmí mít za naivní husu 
 
        F                                               C7  
Ref.: Včera večer u sila, já to prvně zkusila,  
                                                                  F 
         tjamtadadá, tjamtadadá, mám to z sebou. 
                                                                     C7  
        Ňákej chlap mě políbil, vůbec se mně nelíbil,  
                                                                   F 
        tjamtadadá, tjamtadadá, mám to za sebou.  
 
   Bb                            F  
2.Už se nikdy nebudu líbat cizím ogarem, 
   G7                             C7               
   naštěstí jsem vyvázla jenom s malým oparem. 
 
        F... 
Ref.: Včera večer u sila já se hanbou dusila, 
         tjamtadadá, tjamtadadá, mám to za sebou. 

U SPINETU 
( Karel Plíhal ) 
 
   D              E     A      D                     E        A   
1.Bledá vílo u spinetu, poslouchám tě se zájmem, 
   D              E      A      D                     E       A 
    bledá vílo u spinetu, poslouchám tě se zájmem, 
      D                 G      D   D                   A      D   
 ale zanech toho menuetu zkus to třebas ragtimem 
 
2./: Když přistoupíš na tu fušku hradím všechny náklady:/ 
   A donesu ti sladkou hrušku ze zámecké zahrady 
 
R:Em7      A7             Em7                    A7 
Radostí se rozplynem s panem Scottem Joplinem 
     D6                                    G7 
Jó rozkvétáš jak maceška, až pustíme se do Ježka, 
Em7        A7       Em7                  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, letí:/ 
     Nač jej marnit kolovrátky z 18. Století 
 
4Zuj si ty botky co tě tlačí přečeš si drdol na copy 
  Jsi zvadlá kytka v květináči,  vzkřísí tě jen synkopy. 
 
ULICE 
( Olympic ) 
 
Am                                 EmAm                                 Em   
1.Zase půjdu dlouhou ulicí, účast moje je dnes povinná. 
      G                          Dm                   E 
   A drama největšího divadla teď začíná. 
 
2.Někdo sbírá v bistru černou kávu,  
                                               -na slova své role vzpomíná, 
   a drama největšího divadla teď začíná. 
    C                   G         C                 G  
3. Benzín, pot a líčidla, na červenou stát! 
    C                        G           F   
    Všechno má svá pravidla, co se bude hrát? 
    C                 G             C                  G  
    Kdo se tady nevyzná? Kdo se musí ptát? 
    C          G             F    
    Ulice ti nepřizná, co se bude hrát,  
    Dm                     E 
    co se bude hrát a s kým? 
   A                                         GDGD       
4.Vidíš mě, jak v dálce mizím,  
   A                                      GDGD 
   blízko jsem a jsem ti cizí, 
   A                              GDGD 
   vezmi, co ti nabízím. 
   A                                           GDGD 
   Vidíš mě, jak v dálce mizím,  
   C              G  
   co se bude hrát, 
   C                          G     C               G       A   
   za posledním nárožím, co se bude hrát a s kým?   
   Am . . . 
5.Zase půjdu dlouhou ulicí, kde má cesta jiné protíná 
   a drama největšího divadla teď začíná. 
   Am . .  
6.Zase půjdu dlouhou ulicí, účast moje je dnes povinná 
   a drama největšího divadla teď začíná. 

253 U 



OSTATNÍ  PÍSNĚ 

 
254 / 287 

ULIČKY 
( Nedvědi ) 
 
                E 
1.Otoč se lásko ke mně, tak abych ti viděl do očí, 
 
   abych se podívat moh, kde tam bydlím já, 
                 A                                                      H7   
   abych ti prstem srdce na víčkách namalovat moh hm, 
                    E  
   tak, jak se dá. 
 
               E 
Ref.:Víš, v době všelijakých salónů a holek v uličkách, 
                              A                                              E   
        Víš, jsem tak šťastnej, že ještě že umím mít rád. 
                                        H7               A    
        Na bílým polštáři ti láska krásně sluší 
                H7               E      
        A je dům náš náš hrad. 
 
2.Kolikrát znásobení něhou, tolikrát dostáváme sil, 
   ne nikdo nemá to dnes lehký žádnej med 
   a když mě ráno budí tvoje ruka tak síly tolik mám, 
   že otočil bych svět.      + Ref.: 
 
3.Otoč se lásko ke mně tak, abych ti viděl do očí, 
   abych se přesvědčit moh, že jsi že jsem já, 
   že kdyby kvůli ničemu,  
                          -tak kvůli dětem byť by stokrát bylo hůř, 
   vše vydržet se dá.        + Ref.: 

ÚNOS 
( Olympic ) 

 
   Em                 Am      Em                  Am  
1.Stoupá k nebi letadlo, stoupá, chystá divadlo. 
             C      G      Dm       Am       Em     
   Jeden zlý a krutý pasažér revolver má. 
   Em                    Am           Em              Am  
   Vstoupí vpředu k pilotům, žádnou úctu k životům, 
            C          G         Dm               Am                  Em  
   křičí: Já hned střílím, změňte směr tam, kam chci já. 
 
         Am                            Em   
Ref.: Jen malé dítě brouká pam, pam, pam, pam, 
         Am                                 Em 
         maminko, koukej, louka pam, pam, pam, pam. 
         Am                        Em 
         Víš pilotům já závidím. 
 
2.Dlouhá pouť se prodlouží v dlouhou ranvej za louží, 
   neboť řídí smrt, co může tě vzít ještě dál. 
   Doufej, že to nespustí, doufej, že tě propustí, 
   času málo zbývá, míň než-li sám by si přál. 
 
Ref.: Letušky každý ptá se: kam, kam, kam, kam. 
         A slyší tíseň v hlase: kam, kam, kam, kam? 
 
            Am                        Bbm 
Ref.II: Únosci vůbec páni, neznají slitování. 
            Fm              Bbm     Fm                   Bbm       
            Pouhá zloba poručí, pouhá zbraň tě poučí, 
                      Db     Ab       Ebm   Bbm           Fm  
           kdo tu náhle vládne, pilote, vždyť nejsi sám. 
 
   Fm                 Bbm      Fm                 Bbm 
3.S touhou tobě věří jen, s touhou ať je spokojen, 
              Db    Ab  Ebm      Bbm      Fm  
   Jen ať může dítě v náručí vrátit se k hrám. 
 
         Bbm                                 Fm  
Ref.: Co teď mu táhne hlavou? Sám, sám, sám, sám. 
         Bbm                          Fm  
         za čí se žene slávou? Kam, kam, kam, kam? 
         Bbm                          Am  
         Co řek by na otázku, proč tolik dává v sázku? 
 
4. O K dvěstědvacetpět, O K chceme navádět, 
    přistáváme v nouzi, únosce donutil nás. 
    O K dnes tu přistane, O K nic se nestane, 
    bez pasu ten pán tu zůstane, s ním není špás. 
 
5.Ran vej, tímto nepadá, ranvej, co svět postrádá? 
   Že tak hloupé, velké zlo tady má tolik míst. 
   Ranvej, zítra v novinách, ranvej, bude slovo vrah. 
Je to zvláštní vášeň k snídani senzace číst.CGDmAmEm 

254 U 



OSTATNÍ  PÍSNĚ 

 
255 / 287 

UŽ JE JÍ LÍP 
( Olympic ) 

 
   H7       E                Emaj7  
1.Už je jí líp, oči zas jasné jsou  
     E7                                        A 
   a úsměv na rtech náhle začal hrát. 
  Fm             H7      E                    Cm  

  Lékař klidně svléká roušku barvy mléka 
     A                 H7     E      
  a zprávu svou může psát. 
 
2.Už je jí líp, oči jsou modrý pel 
   a bílé sestry půjdou chvíli spát. 
   Úsvit líbá, září, dívku na polštáři,  
   jak říct by chtěl, mám tě rád. 
 
        D                       A               E    Eb      
Ref.: Za pár dní zase spatříš alej slív, 
         D                       A                   H7  
         nad sebou nebe, velký modrý šíf. 
                          E    D              E   D  
         Nebe jako len, nebe jako lán. 
                          E     D            H7 
         Nebe dokořán, delší než dřív. 
 
3.Už je jí líp, oči jsou jarní splav. 
   Už lékař může svléknout plášť a jít. 
   A já místo spánku píšu do červánků, 
   tu zprávu zpráv budu žít.   + Ref.: 

4.A já místo spánku píšu do červánků 
                                       C   D    E     
    tu zprávu zpráv, bude žít, žít, žít. 

 
UŽ JE TO TADY 
( Ivan Mládek & Banjo band ) 

 
  Dm                                    A7  
1.Celej život snažil jsem se začít v něčem podnikat, 
                                 Dm 
   ale nikdy povolení nedostal jsem odnikad. 
   Gm                              Dm  
   Na smrtelný posteli mi řekl děda: “Koukni, 
   E7                                      A7 
   máš-li tuhle velkou touhu, neváhej a foukni.“ 
    D                   A7    
   Už je to tady, nemusím už zdrhnout, 
                                         D 
   už se můžu u nás doma do něčeho vrhnout. 
                         A7 
   Už je to tady, nejedno znám řemeslo, 
                                           D 
   rozjedu to, divil bych se, kdyby mi to neneslo. 
 
2.Celej život..           .. a foukni. 
   Už je to tady, z práce já mám požitek, 
   lidi trochu závidějí, maj však ze mě užitek. 
   Už je to tady, moje firma pokvete, 
   nemusím se bát, že se mnou ňákej lenoch zamete. 
   G                                       D  
3.A když budu hodně dělat, možná budu v ranci, 
   E7                                        A7 
   život je hned ňákej krásnej, když jsou pryč ti kanci. 
   D                   A7  
   Už je to tady, možná, že mě čeká krach,  
                                                 D 
   nezblázním se, začnu znova, z toho nemám strach. 

UŽ KONÍČEK PÁDÍ 
( Fischer, Matuška ) 

 
   C                         F                           C 
1.Znám zem plnou mlíka a buclatejch krav, 
                    A7  Dm7G7                 C   
   kde proud řeky stříká na dřevěnej splav. 
                       F                               C  
   Mám jediný přání, snům ostruhy dát 
              A7       Dm7G7                 C 
   A pod známou strání zas kuličky hrát. 

2.Už koníček pádí a zůstane stát, 
   až v tý zemi mládí, kde já žiju rád. 
   A slunce tam pálí a pořád je máj 
   A ceny jsou stálý a lidi se maj. 

 
3.Kde všechno je známý, zvuk tátovejch bot, 
   a buchty mé mámy i natřenej plot. 
   Z něj barva už prýská, ale mně je to fuk, 
   Já, když se mi stejská, jsem jak malej kluk. 

4.Už koníček pádí a zůstane stát, 
   až v tý zemi mládí, kde já žiju rád. 
   A slunce tam pálí a pořád je máj, 
   A ceny jsou stálý a lidi se maj. 

 
5.V tý zemi jsou lípy a ve květech med 
   a u sudů pípy a u piva led. 
   A okurky v láku a cestovní ruch, 
   A hospod jak máku a holek jak much. 

6.A slunce tam pálí a pořád je máj, 
   a ceny jsou stálý a lidi se maj. 
   Už koníček pádí a zůstane stát 
   Až v tý zemi mládí, kde já žiju rád. 

 
UŽ NECHCI SE VDÁT  
( Spirituál ) 
  
            C        G       Cmaj7 C7  
1. Když půlnoční vlak houká tmou, 
        Dm7  G7     Cmaj7 C7  
     tu chvíli dávno znám, 
          Dm7  G7          Cm7  Am7  
     tak dávno znám jak lásku zlou, 
         Dm7        G7      C      
     co zbloudila cestou k nám. 
                                    G 
Ref.: Tmou dála jiskry syčí, 
                  C      C7  F   
          když hlásí svůj pád, 
                               C 
          už nechci být ničí, 
              G7          C   
          už nechci se vdát. 
 
2. Měl žár jak hříbě půlnoční 
    jak dítě rád se smál, 
    ten proklatej vlak půlnoční 
    to hříbě sladký mi vzal. + R 
 
3. Svý štěstí v mracích zářivýc 
     čtem  v sladký závrati 
     pak náhlý mráz je změní v sníh 
     a nikdy je nevrátí.  + R 

4. Když zahouká vlak půlnoční 
    je marný zkoušet spát 
    měl žár jak hříbě půlnoční 
    ten vlak mi ho neměl brát. + R 
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 UŽ NĚJAK ZAPOMÍNÁM 
   ( Brontosauři ) 
 
   Dm                 Gm 
1.Už nějak lásko zapomínám, 
   Dm                    A7 
   už dávno nejsem ješitnej chlap, 
   Dm                 Gm 
   už jiný přání a představy mám, 
   Dm                                 A7 
   než bych řek: Jistě řeknu raději snad. 
 
     Dm                               A7   
R.: Pár věcí vzal mi život, pár věcí dal, 
    Dm                           A7 
     víc bylo pláče, o to líp jsem se smál, 
     Gm                            Dm 
     čím víc mi chutná teď opravdu žít, 
     B                                Dm        AA7    
     tím víc si říkám stačí, stačí jen být. 
 
2. Už nějak lásko zapomínám, 
   přijď dneska večer, přijď lásko k nám  
   budem zpívat a budeme hrát o tom, 
   co bylo, co kdo z nás měl rád. + R 
 
3. Z papíru růže pobledla nám, 
    zase jsme spolu, ale každý sám, 
    až zhasnu svíce, rozsvítím byt, 
    uklidím tvoji sklenku a bude klid. + R 
 
UŽ SE NÁM ČAS KRÁTÍ   
( Spirituál  ) 
 

    Ami                C  
1. Kde je, kde je sláva Říma, 
    G                   C       C7 
    kde je, kde je sláva Říma ? 
    F                              Ami   Emi 
    v dávných troskách dávno dřímá, 
    Ami  C     Ami    G    C         E7  
    tam, kde i světlo mizí v tmách. 
 
2.  /: Kudy bloudí prázdná slova ? :/ 
        Zjeví se a ztratí znova, 
        tam, kde i světlo mizí v tmách. 
         Ami             C... 
Ref.: Už se, už se nám čas krátí, 
          už se nám čas krátí, 
         přijde den a půjdem spáti, 
         tam, kde i světlo mizí v tmách. 
 
3. /: Kam se, kam se ztratí činy ? :/ 
        mrtvé činy z naší viny, 
        tam, kde i světlo mizí v tmách.  

  4. /: Kam se, kam se ztrácí touha ? :/ 
       únava nám zbývá pouhá,  tam…+R 

5. /: Kde jsou, kde jsou velké lásky ? :/ 
       půvabné jak sedmikrásky,  tam, kde…+R 

6. /: Kde se, kde se skrývá pravda ? :/ 
       pálená i mrazem zvadlá, 
       dál vábně voní věčně tmou ! 

 
Ref.: Už se, už se nám čas krátí, 
         kde se, kde se skrývá pravda, 
         přijde den a půjdem spáti, 
         dál vábně voní věčně tmou ! 

UŽ SE NEMRAČ 
 ( Brontosauři ) 
 
             D  
1. Už se nemrač  holka nad tím, 
 
    že ti každej pátek odjíždím, 
          G                                           D 
vždyť já jsem ti to všechno předem řek´. 
     
    Nechceš vzít si hadry na sebe 
    
    a šlapat někam  za nebe, 
         G                                   D  
     já musím a ty neměj teď tu vztek. 
 
                Em                     A       D   
R.: Ve skalách už můj vlak zahoukal, 
                 Em            A          D 
      no tak pusu, ahoj, a jde se dál. 
 
      Všechno hejbe se tu kolem, 
               D7  
      roste, kvete horem dolem, 
                 G                             D  
      jenom lidi nějak zapomínaj být. 
    
      Každý ráno život kolem  
            D7       
     zase o kus, zas je dál, 
                G                             D 
     jenom lidi nějak zapomněli žít. 
 
2. Víš, mě nebaví už žít, 
     tak, jak žijou ostatní, 
     hezky spořádaně, kdo co dal si vzít 
    Víš, mě nebaví už poslouchat, 
    ty věčný řeči o ničem, 
  co by bývalo mohlo nebo může být.+ R 
 
3. Víš, když umíš v trávě spát, 
    a celej den si jak dítě hrát, 
    to pak trochu jinak chápeš svět. 
    Vůbec nechybí ti nic, 
    z toho, co ostatní  honěj, 
    jejich přebohatej a tak chudej svět. 
 
Ref.: Ve skalách.... 
                                   ...zapomněli žít. 
     Ve skalách.....           ...a jde se dál. 
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UŽ TO NENAPRAVÍM    
 ( J. S. Lenk, MÁCI ) 
 
Předehra: /: Am7  D7 F E7 Am7 E7 :/ 
                   Vap vava dap vava... 
    Am7 
1. V devět hodin dvacet pět  
    D7      
     mě opustilo štěstí, 
          F 
     ten vlak, co jsem jím chtěl jet, 
                       E7 
     na kolejích dávno nestál. 
    Am7 
     V devět hodin dvacet pět  
     D7 
     jako bych dostal pěstí. 
        F                                              E7  
    Já za hodinu na náměstí měl jsem stát, 
    ale v jiným městě. 
 
               A7 
Ref.: Tvá zpráva zněla prostě  
 
         a byla tak krátká, 
             Dm 
         že stavíš se jen na skok, 
 
         že nechalas mi vrátka, 
        G                      E7  
         zadní otevřená, zadní otevřená. 
             A7 
         Já naposled tě viděl,  
  
         když ti bylo dvacet, 
        Dm 
         to jsi tenkrát řekla, 
 
         že se nechceš vracet, 
        G                     E7 
         že jsi unavená, ze mě unavená. 
 
Mezihra: Vap vava dap vava..   
      
2. Já čekal jsem, hlavu jako střep 
     a zdálo se, že dlouho, 
     může za to vinný sklep, 
     že člověk často sleví, 
     Já čekala jsem hlavu jako střep, 
     s podvědomou touhou, 
     čekala jsem dobu dlouhou, 
     víc než dost, kolik přesně nevím.            
 
 
Ref.: Pak jedenáctá bila 
        a už to bylo pasé, 
        já měla vědět dřív, 
        že vidět chci tě zase, 
        láska nerezaví, láska nerezaví. 
        Ten list, co jsem ti psala,  
        byl dozajista hloupý, 
        byl odměřený moc, 
        na vlídný slovo skoupý, 
       už to nenapravím, už to nenapravím. 
    
 
Dohra: Vap vava dap vava... 

UŽOVKA 
( Nedvědi ) 
 
                   A 
1.Když jak užovka si přijde den,  
 
   znáte to, nechce se vstát. 
 
   A zipy spacáků jak vodu kmen rozevře,  
              E7 
   někdo začne hrát. 
                D         
   Taková přenádherná vůně dříví 
                                    A 
    Hořícího pošimrá ti nos, 
                    E 
    Jak první kroky v trávě studěj, 
                                             A  
    To jak vyšlápl sis do rána bos. 
 
2.A první písnička a první čerstvej smích, 
   první paprsky a stín. 
   Táhnou se z korun stromů v jasnejch přímkách 
    A přes ně k nebi letí dým. 
    A člověk pochopí, proč rána tichý 
    Jsou to z úcty k světu snad. 
    Ty rozhlížíš se málem by sis sednul snad, 
     Jak to tu máš rád. 
 
        A7      D 
Ref.: Když po kopcích se probouzí svět, 
              A  
         Ty balíš, když jsi něco sněd, 
                     E7 
          U trati trháš první kytku, dáváš holce, 
                          A   A7   
           Však ona ví. 
                       D 
          A první vlaky, prvních tunelů chlad,        
                        A 
          A první výhybka, tajně zkoušíš si hrát 
                       E7                  
          A první zakopnutí o ten pražec navíc, 
                                 A    A7    
          Jak ses zapovídal. 
 
3.A první hlasy ptáků v komínech skal, 
   lavičky na nádražích, kde pohledy jsi psal. 
   Závratě z viaduktů, kde mě to vždycky láká  
   zkusit se vznést. 
   A první zátočiny stříbrnejch řek, 
   Po stráních stáda, tichejch mlčící vlek 
   A telegrafní dráty, 
   Co se před tunelem sehnou trochu níž. 
 
4.Setkání s kamarády ze vzdálenejch měst, 
   navzájem píšete si adresy cest, 
   tu a tam káně krouží, 
   hledá v poli myš, no má asi hlad. 
   A čapí hnízda a hněď kostelních střech. 
   Zákryty vinic, nápisy na starejch zdech, 
   Hřbitovní rozvrzaný vrátka,  
   A pan farář spěchá přes náves dál. 
 
Tu du du dúdú….. 
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VALČÍČEK 
( Brontosauři ) 
 

              C                               G7     
R Tuhle písničku chtěl bych ti lásko dát, 
                                           C 
    ať ti  každej den připomíná, 
                             C7        F             C   
/:toho,kdo je tvůj, čí ty jsi a kdo má rád, 
                           G          C 
  ať ti každej den připomíná :/ 
  
    C                                     G7  
1. Kluka  jako ty hledám už spoustu let, 
                                       C  
    takový trochu trhlý mý já, 
                                C7   
    dej mi ruku, pojď půjdem  
    F               C  
    šlapat náš svět, 
                                G          C   
    i když obrovskou práci to dá. + Ref.: 
 
2. Fakt mi nevadí, že nos jak  
                                     -  bambulku máš, 
    ani já nejsem žádnej ideál, 
    hlavně, co uvnitř nosíš a co ukrýváš, 
    to je pouto, co vede nás dál. + Ref.:  

VALČÍK S MARIÍ 
( Bokomara ) 

 
   G                            Am 
1.Tančil jsem s Marií v laciným lokále, 
   Am7                   D 
   na stole půllitry, u stolu veselo, 
   G                            Am  
    zednický varhany, forte atakdále, 
          Am7                    D 
   v břiše mi šplouchalo Labutí jezero. 
 
2.Tančil jsem s Marií v laciný putyce, 
   aj jsem si folklórně do skoku zavýskal, 
   za chvíli po mně už lezla jak štěnice, 
   dědkové slintali, jaký má stehniska. 
 
       C 
Ref.:Krok-sun-krok, krok-sun-krok, 
     G                            F                              G  
     Ten chlípný valčík, za okny voněl nám parčík,     
     C                              Dm 
     No, tak pojď, Marie, bude to obrovský, 
  F                                    G 
  Já jsem  vůj Louskáček, já jsem tvůj Čajkovskij. 
  C                         Dm 
  Uvěř mně Marie, su z tebe celý hin, 
  F                               G  
  Já jsem tvůj Dalibor, Othello, Lohengrín, 
  Am                              Dm 
  Když se mi nepoddáš, dám ti pár facek, 
  F                             Am           D   Gaa7Dgaa7D 
  Budu tvůj Vejvoda, Valdauf a Vacek. 
 
3.Tančil jsem s Marií ve čtvrtý skupině, 
    aby to nebyla docela otrava, 
    dceře se rozlítly a já jsem uviděl 
    jejího manžela, bagristu Václava. 
 
Ref.: Bumbác, bumbác, 
        ty lumpe a mrcho, 
         Čuchněte, jak voní krchov, 
         Plav domů, Marie, už toho bylo dost, 
         Zejtra mi zazpíváš svou Ódu na radost, 
         A tebe, frajírku, zašlapu do země, 
       Já nejsem medvěd, jsem Vašek a ne…štvi mě 
       A pak mi rytmicky střelil pár facek, 
       Vyhráli Vejvoda, Valdauf a Vacek. 
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VÁLKA RŮŽÍ   
( Spirituál ) 
 
        Dmi            G 
1. Už rozplynul se hustý dým, 
    Dmi                    A 
    derry down, hej down-a-down, 
          Dmi                   G    
    nad ztichlým polem válečným, 
             Dmi     A 
    derry down, 
           F              C       A 
     jen ticho stojí kolkolem  
       Dm  Dm7  B         A  
    a vítěz plení vlastní zem, 
                  Dmi 
    je válka růží,  
     Gmi            A                 Dmi 
     derry derry derry down, down. 
 
2.  Nečekej soucit od rváče, - derry...  
    kdo zabíjí, ten nepláče, - derry down, 
     Na těle mrtvé krajiny   
                          - se mečem píšou dějiny, 
    je válka růží, - derry derry... 
 
3.  Dva erby, dvojí korouhev, - derry... 
    dva rody žijí jeden hněv, -derry down 
     kdo změří, kam se nahnul trůn, 
          zda k Yorkům nebo k Lankastrům, 
    je válka růží, - derry derry... 
 
4.  Dva rody, dvojí korouhev, derry... 
     však hlína pije jednu krev, - derry.. 
     Ať ten či onen přežije,  
                           - vždy nejvíc stratí Anglie,   
     je válka růží, - derry derry... 
           
VÁNOČNÍ 
( Karel Plíhal ) 

 
   G                     A7   D    A7             D     
1.Když rozdělám radiátor ústředního topení, 
  G                       A7D      A7               D   
   vykoukne z něj aligátor a hned zuby vycení. 
   D                G       D                         G    D 
   Táže se mě, co se děje, že se v bytě netopí, 
   G               A7        D     A7                D 
   Na zácloně sprostě kleje nachlazenej netopýr. 
 
2.Dám jim zatím loknout z flašky,  
                                     -jako správnej saniťák, 
   Na nervy si vezmu prášky a zavolám na byťák, 
   Na byťáku nikdo není, všichni mají teplou. 
   Tak se řítím po setmění narvat tyčky ze plotu. 
 
3.  ( první 2 verše mezihra ) 

    Jenže plot už v kamnech praská  
                                           -u sousedky Markéty, 
    zbejvá knížka od Jiráska psací stůl a parkety.  
 
4.Konečně je v bytě jako o poledni v Africe. 
   Netopýr si sundal sako, pověsil se na klice. 
   Aligátor spokojeně zapálil si Camelku, 
   Prej dá za to mojí ženě kus kůže na kabelku. 
 
   Prej dá za to mojí ženě na vánoce kabelku. 

VÁNOČNÍ LÍSTEK  
( Brontosauři )   
 

    C 
1. Černý stíny stromů, ranní mlhy hlásí, 
                        G 
    že zas přijde sníh. 
        C 
    A lidem, co se stejská, 
                                         G 
    pošle někdo lístek vánoční. 
 
        F           C                G        
Ref.: Zástupy lidí půjdou přát, 
         F                C                Dm  G7   
         proč za rok jenom jedenkrát. 
 
2. Tak jako by láska měla už svůj         
    vymezenej čas. 
    A až vánoce přejdou, 
    sebeláska zvítězí zas v nás. + R 
 
3. Narodí se člověk, hvězda vyjde, 
    a co bude dál? 
    Jidáš běží první, 
    aby novej život přivítal. + Ref.: 
 
4. = 1..... 
 
VARIACE NA RENESANČNÍ TÉMA    
   ( Vl. Mišík ) 
 
   Am                F  
1. Láska je jako večernice,  
   G                    Am  
    plující černou oblohou. 
    Am                          F 
    Zavřete dveře na petlice, 
   G                                     Am  
    zhasněte v domě všechny svíce 
    Am                     F 
    a opevněte svoje těla 
    G                       Am  
    vy, kterým srdce zkameněla. 
 
2. Láska je jako prázdná loď, 
    která ztratila kapitána. 
    Námořníkům se třesou ruce 
    a bojí se, co bude zrána. 
 
3. Láska je jako bolest z probuzení, 
    a horké ruce hvězd, 
    které ti oknem do vězení, 
    květiny sypou ze svatebních cest 
    které ti oknem do vězení 
    květiny sypou ze svatebních cest. 
 
4. Láska je jako večernice, 
    plující černou oblohou. 
    Náš život hoří jako svíce 
    a mrtví milovat nemohou. 
    Náš život hoří jako svíce 
    a mrtví milovat nemohou. 
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VAŠEK 
( Nedvědi ) 
 
          Am        E7           Am    
1.Jak písnička zbloudilá v přítmí skal, 
          G                 C 
   kde tříští ji ostří hran. 
         E7                                  Am  
   Jak láska, co pláchla, to jak ses bál, 
          H7         E7             Am   
   Tak čas píše po tvářích dál. 
 
2.Už nehoukej vláčku, už nemám čas, 
   musím pohádky klukům číst. 
   Snad jednou až jednou snad jednou zas 
   Až obrátím tenhleten list. 
 
                E7                           Am  
Ref.:Víš, jim by se stýskalo a mně zrovna tak, 
                    A7                   Dm 
       Kdo by ovládal jeřáb a hák, 
                     G7                           C         Am  
       Kdo by zahoukal sanitkou a opravil vlak, 
                       H7             E7          Am   
       Tak ještě chvíli snad rok snad pak. 
 
3.Ta holka, co vzal jsem si, co mám rád, 
   je smutná, když utíkám pryč. 
   Ten pohled, když vidím ji ve dveřích stát, 
   Jak zamyká nadvakrát klíč.     + Ref.: 
 
VČELKA MÁJA 
 

   D                       Em 
1.Učení páni zkušení, 

   A                                    D 
   já rád bych vám teď podotknul 
                                       Em 
   nikdo z vás nemá tušení, 

   A                               D 
   že v dálce stojí malý úl. 
 
   A                  D 
R.Z něj každé ráno  
                             Em 
    vylétává včelka Mája, 
   A                                  D 
   naše kamarádka včelka Mája. 
                             A7 
   Máme jí co závidět, 
                                 D 
   výšku, z které vidí svět. 

   A7        D 
   A o tom vypráví nám 
                         Em 
   potom včelka Mája, 

   A                   D              E 
   malá uličnice včelka Mája. 
   A                             G Gdim 
   Mávne křídly včelka Mája, 
   D 
   Mája,Mája, 
                   A7             D 
   Mája zas míří mezi nás. 

VDOVA 
( Klíč ) 
 
  Em                         H7                 Em 
1.Šaty černé nosívá, jediné den co den. 
   G                                   D                H7 
   S černou růží chodívá a kleká na kámen. 
 

Ref.:Am                                       Em   
   Ona:Na co má mít mladá vdova, srdce za ní u hřbitova, 

  On:Jediný sen mám a snem tím jsem sám.    
        H7                                       Em             E7 
Ona:Na co čeká, spáč se zpátky stejně nevrátí. 
  On:že se vrátím, vím však, to jen sním. 
         Am                                       Em  
Ona: Na co má mít mladá vdova, srdce za ní u hřbitova, 
  On:Jediný sen znám, že tě zpátky mám, 
         H7                                       EmH7        Em  E7       
 Ona:Nevedou cesty zadržených slz tam, ani zpět. 
   On:ale sám vím: už není cest tam, ani zpět. 

     
 2.Slova mužů nevnímá, úsměvy nevidí. 
   Tvář jak skála nad mořem ční do prázdna bez lidí. 
 
Ref.: Na co má… 
 
3.Zornice jak z olova, hledět je nebaví. 
   Svůj svět v sobě pochová, i pravdu, která ví. 
 
Ref.: Na co má mít… 
 
4.Jediný sen mám a snem tím jsem sám. 
   Že se vrátím, vím však, to jen sním. 
 
5.Jediný sen znám, že tě zpátky mám. 
   Ale sám vím, už není cest tam, ani zpět. 
 
VEČERKA 
( Nedvědi ) 
 
                 A 
Ref.: Dřív, než půjdeš večer má milá spát, 
                                                        E7 
         Vzpomeň na to, že jsem a že mám tě rád 
 
         A že písnička, co si tu zpívám, tobě patří,  
                                             A 
         Je z lásky a na dobrou noc. 
 
            A 
1.Aby, až usneš, s tebou jsem chviličku byl,  
                                              E7 
   když už skutečnej svět nás dva rozdělil, 
 
   aspoň ve spánku ruku tvou do dlaní vezmu, 
                                         A 
   budu hladit ji tisknout a hřát. 
 
2.Svět je podivně hnutej, láska na něj ví jak, 
   stačí naplno milovat a žít, je to tak. 
   V tu ránu nevidíš, neslyšíš, máš rád jen rád 
   A všechno stranou jde nebo to zůstane stát. + R 
 
3.Věčnej kompromis mezi tím, zda s tebou být 
   nebo dělat to, co člověk by měl, když chce žít. 
   Žádná povinnost není tak důležitá, 
   Abych kvůli ní kazil si svět.  + 3x Ref.: 
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VEČERNICE 
( Nedvědi ) 
 
         A                 E 
1.Až jednou ráno přijdu, 

               Fm                                       D  
   ty zase odpustíš mi, co odpouštíš mi léta, 
           Fm                                           D 
   jsem chlap a světák, co po hvězdách světa 
          A  
   létá, lásko má. 
 
2.Víš, nad oblaky jsou jich celá stáda, 
   protože ráda mě máš, odpustíš mi zas 
   a já ti za to věrnej budu celej čas, 
   co spolu budem, lásko má. 
 
        Hm        E                                    A       
Ref.:Stálá má večernice nekonečných dlouhých dnů, 
        Hm       E                                 A     
        láska jsi jediná, co líbat chodí do mých snů. 
 
3.Až jednou přijdu zase ráno, 
  abych se najed převlík a pomiloval víš, 
  jsi přístav můj, mé soukromí a skrýš, 
  já věrná láska tvá.      + 3x Ref.: 
 
 
VEČERNÍČEK 
 
   C 
1.Dříve, než nám klesnou víčka těsně před spaním, 
 
   uvidíme Večerníčka, jak se uklání, 
               F             C                F                     C 
    pokud vám není moc, dobrý večer, dobrou noc, 
             G         C  
    zamává čepičkou, 
                 F                 C           F                C 
    z kouzelných hromádek hází lístky pohádek 
            G             C 
    maličkou ručičkou. 
 
2.Nežli Brouček složí krovky, než by řekl „ smím ?“, 
   z televizní obrazovky krokem Rumcajzím 
   loupežník vykročí, s každým pánem zatočí, 
   Manku má copatou, 
   Zahvízdá, zapíská, vždycky najde Cipíska 
   Bradu má vousatou. 
 
3.Červená se muchomůrka, letí motýlek, 
   v trávě sedí Vochomůrka, vedle Křemílek, 
   zkoumají pravidla, jak se vaří povidla, 
   vařečkou míchají, 
   kdopak dřív uteče, než jim hrnec přeteče, 
   to se nás neptají. 
 
4.Méďa Béďa honí v lese vlka-zloděje, 
   Míček Flíček rozbil okno, nic se neděje, 
   Opičák Hup a Hop řídí loď a barví strop, 
   Najedou na útes, 
   Všechno zná, všechno ví, všchno zdárně vyřeší 
   Chytrý pes maxipes – Fík. 
 
5.=1. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VEĎ MĚ DÁL, CESTO MÁ 
( Bob Dylan ) 

 
   D                    Hm 
1.Někde v dálce cesty končí, 
   A                      G         D 
   každá prý však cíl svůj skrývá. 
  D                    Hm        
  Někde v dálce každá má svůj cíl,  
  A                              G              D 
  ať je pár mil dlouhá, nebo tisíc mil. 
 
                      D              A                Hm              G 
Ref.: Veď mě dál, cesto má, veď mě dál, vždyť i já, 
                D                           A                    G              D 
  tam, kde končíš, chtěl bych dojít, veď mě dál , cesto má.   
 
2.Chodím dlouho po všech cestách,  
   všechny znám je, jen ta má mi zbývá. 
   Je jak dívky, co jsem měl tak rád,  
   plná žáru bývá, hned zas samý hlad.  + Ref.: 
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VELIČENSTVO KAT 
( Karel Kryl ) 
 
   Dm                            C             Dm  
1.V ponurém osvětlení gotického sálu 
   F                         Gm            A   
   kupčíci vyděšení hledí do misálů. 
   Dm         B                C             DmC    
   A houfec mordýřů si žádá požehnání, 
  Gm                  Dm          Am              Dm      Gm  
   vždyť prvním z rytířů je Veličenstvo Kat, á--- 
                          Dm          Am              Dm  
   vždyť prvním z rytířů je Veličenstvo Kat. 
 
2.Kněz ďábel, co mši slouží, z oprátky má štolu… 
   Pod fialovou komží láhev vitriolu. 
   Pach síry z hmoždířů se valí k rudé kápi 
   prvního z rytířů, hle, Veličenstvo Kat, á--- 
   prvního z rytířů, hle, Veličenstvo Kat. 
 
       F                  C      B               C7       
R I.:Na korouhvi státu je emblém s gilotinou 
        F                 C       B              C7    
        z ostnatého drátu, páchne to shnilotinou. 
        Gm                                Dm  
        V kraji sídlí hejno krkavčí, 
        Gm                                 A  A7  
        lidu vládne Mistr Popravčí. 
 
R II:Nad palácem vlády ční prapor s gilotinou. 
        Děti mají rády kornouty se zmrzlinou. 
        Soudcové se na ně zlobili, 
        zmrzlináře dětem zabili. 
 
3.Král klečí pod satanem, na železo se těší. 
   A lůza pod platanem Radu Moudrých věší. 
   A zástup kacířů se raduje a jásá, 
   /: vždyť prvním z rytířů je Veličenstvo Kat :/ 
 
4.Na rohu ulice vrah o morálce káže, 
   před vraty věznice se procházejí stráže. 
   Z vojenských pancířů vstříc černý nápis hlásá, 
 /: že prvním z rytířů je Veličenstvo Kat :/   +R II 
 
5.Byl hrozný tento stát, když musel jsi se dívat, 
   jak zakázali psát a zakázali zpívat. 
   A bylo jim to málo: poručili dětem 
   /: modlit se, jak si přálo Veličenstvo Kat.:/ 
 
6.S úšklebkem Ďábel viděl pro každého podíl. 
   Syn otce nenáviděl, bratr bratru škodil. 
   Jen motýl Smrtihlav se nad tou zemí vznáší, 
   /: kde v kruhu tupých hlav dlí Veličenstvo Kat.:/ 

VELRYBÁŘSKÁ VÝPRAVA 
( Tony Linhart ) 
 
   C                      F 
1.Jednou plác mě přes rameno  
                                            G7                 C 
                                           -Johnie zvanej Knecht. 
   Am                 Dm                G7                C 
   Mám pro tebe hochu v pácu moc fajnovej kšeft. 
   C                    F             G7                C  
   Obědnal hned litr rumu, a pak něžně řval, 
   Am                 Dm              G7               C 
   Sbal se, jedem na velryby, prej až za polár. 
  
                       C 
Ref.: Výprava velrybářská  
        F                             G7          C 
         k břehům Grónska nezdařila se, 
                      Am           Dm 
         protože nejeli jsme na velryby,  
         G7           C 
         ale na mrože. 
 
2.Briga zvaná Malá Kitty kotví v zátoce, 
   nakládaj se sudy s rumem, maso, ovoce. 
   Vypluli jsme časně z rána směr severní pól, 
 Dřív, než přístav zmizel z očí, každej byl na mol. 
 
Ref.: Výprava velrybářská… 
 
3.Na loď padla jinovatka, s ní třeskutej mráz, 
   hoň velryby v kupkách ledu, to ti zlomí vaz. 
   Na pobřeží místo ženskejch mávaj tučňáci, 
   V tomhle kraji beztak nemáš žádnou legraci.  
 
Ref.: Výprava velrybářská… 
 
4.Když jsme domů připluli, už psal se příští rok, 
   starej rejdař povídá, že nedá ani lok. 
  Místo velryb v Grónským moři zajímal vás grog 
  Tuhle práci zaplatil by asi jenom cvok.   
 
Ref.: Výprava velrybářská… 
 
5.Tohleto nám neměl říkat, teď to dobře ví, 
   stáhli jsme mu kůži z těla, tomu hadovi. 
   Z paluby pak slanej vítr jeho tělo smet, 
   Máme velryb plný zuby, na to vezmi jed. 
 
Ref.: Výprava velrybářská… 
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VÍC NEŽ TISÍCKRÁT 
( Janek Ledecký ) 
 
        A  
Ref.:Víc než tisíckrát  
                A9sus   
        jsem zkoušel zapomenout 
        D                                    A 
        tu něžnou vůni tvých vlasů. 
        A           
        Víc než tisíckrát  
          A9sus  
        a teď se k tobě zkouším  
        D                                  A 
        vrátit na křídlech Paegasů. 
 
           D                          A 
1.Za sebou jsem chrámy pálil , 
                     D                                      A 
   to všechno abych svoje jméno proslavil, 
                      D   
   teď myslím jenom na návrat, 
                      Fm       
   cestou jsem slyšel tolikrát,  
                      G                                      D 
   že všechny slova jednou někdo vyslyší. + R 
 
2.Po cestách jsem stopy hledal, 
   abych je objevil na římse okenní, 
   kam jenom ptáci doletí  
   a když se lámou století, 
   tak taky koně, co jim křídla narostou.  + R 
 
3.Tisíc let čekám na tu chvíli 
    vždycky nad ránem, když hvězdy vyblednou 
    tu chvíli tenkou jako vlas 
    jemnou jak dotyk dětských řas, 
    kdy dobrým přáním rychlá křídla narostou.  + R 

VÍLA  
 ( Poutníci ) 
 

           C               F  C 
1. Jde po skosený trávě, 
                                 FC 
    a jde tak jak se to píše. 
                   Dmi                   Gmi Dmi A             
   S větrem v zádech s kytkou v hlavě, 
    Dmi      Gmi Dmi 
   důstojně a tiše. 
                 C            F   C 
   A z polí slétají se ptáci, 
      G                      C G    
   a  každej z nich jí věří, 
   F                B  F 
   ona se pak vrací, 
            C                    F C 
   a má v rukou jejich peří. 
 
2. Je to můj člověk s hlavou v kříži, 
    umírající v horku. 
    Můj plakát na refýži, 
    i má socha  u New Yorku. 
    Je to můj voják beze jména, 
    i ten parník v ústí  Něvy. 
    Je to jediná má žena, 
    jenže ta, která to neví. 
 
          C      Ami              Dmi Ami 
Ref.: Místo k ní však míří někam, 
                                       Dmi Ami 
         kde je ten, co se tak vzteká, 
                 B                   Es B 
         že ta hrůza, kterou čekám, 
                 F                  B F   
         není  ta, která mě čeká. 
 
3. Ten můj pocit nemá hranic, 
    ta má víra bez rezervy. 
    Že už nezmůžu se na nic, 
    ani na pevný nervy. 
    Natož na nějakou vílu, 
    a že už nevím o co kráčí. 
    Třeba nemám sílu, 
    a třeba mi to stačí. 
 
VINNETOU 
( Bottcher, Fiala ) 
 
           C                       Am          Em        G7   
1.Tam v horách nad strží, kde nikdy nemlží, 
              C    C7   F            C    Dm7 C      
   tam věčný oheň plá, tam není zima zlá. 
 
2.Tam sídlí Indián, všem známý rudý pán, 
   co toužil volnost mít, neváhal pro ni bdít. 
 
              F            C           Dm7 G7      C    
Ref.:Čas letí stoletím, tam oheň praská dál, 
                F                 C         Dm7                        C   
        dost možná je to tím, že v knihách pan May psal: 
 
3.Kde sídlí Indián, tam šípům směr je dán. 
   Směr hlídá Vinnetou, bdí nad ním Manitou. 
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VÍNO  
( Klíč ) 
 
předehra: Fmi E Fmi E Fmi         

                Fmi E Fmi C Fmi 
 
           Fmi       E    
Ref  I.: Víno teď nalej nám, 
            Fmi           D         C 
            ať si každej co chce zpívá. 
           Fmi E 
            Vína plnej džbán, 
                    Fmi    C        Fmi   
            dnes do rána budeme pít. 

          Fmi  E   
Ref II.: Víno nalej nám, 

           Fmi      D           C  
             po boji jen žízeň zbývá, 
          Fmi  E 
             zítra někdo z nás  
           Fmi      C      Fmi   
             třeba už nebude žít. + př. 
 
   Fmi          E               D   C  Fmi   
1. Než přijde den každej má času dost. 
                     E            A     E      A    
    Zbejvá jen zapít žal, klít a mít zlost, 
                        E   
    že zas je nás čím dál míň, 
                                 Fmi            C 
                              -  víra je tu jen host, 

   Fmi    E             D           C     Fmi      
    proč se máme bít druhejm pro radost.          
 
Ref  I.: Víno teď nalej nám...+ př. 
 
2 Krátí se noc v krčmě všem slábne hlas 
   Ráno zavelí a kdekdo zláme vaz. 
   Už zní rozkaz „ Dál bít se!“  
                             - můžem třeba i krást,     
   ten, kdo přežije, tomu zbyde chlast. 
 
    Ref  I.:  a  Ref  II.: + př. 
 
   A              E   
3. Zpívej až do rána, 
           Fmi          D        C 
    není každá bitva prohraná, 
    Fmi   E 
    dojde i na pána 
     D         C       Fmi    
    a pak si budeme žít. 
4.Naj naj na.. ( melodie jakou 3. )    
   + D C Fmi 

VÍTR 
( Klíč ) 
 
   F                    C         Gm               Dm   
1.Já to vím, že se nesluší, pískat jim do uší. 
  F                     C                  Gm 
  Vítr prý slova přehluší, kdo ví.... 
  F                        C           Gm              Dm    
  Zpívám jim, oni neslyší, písničku nejtišší. 
  F                             C  
  Zahvízdám, vlezou do chýší. 
  Gm 
  Spí, pořád spí, jen spí a já chvátám. 
 
        Bb                      F                     C  
Ref.: Rozfoukat saze u komína chci sám, 
   
        spěch mám, a k mrakům zvedám  
                 Bb 
        písek pod sukni holce,  
        F               C   
        co je líná a dál... 
 
Ref.:Víří mouka a s ní čapka čeledína, jen víc! 
        Ať ví, že vítr tu fouká 
        Ať se točí víří vítr vál... 
 
3.Nad loukou houknu do dlaní, rámusím do spaní. 
   Můj hvizd prý hrůzu nahání, kdo ví... 
   Svistí vír listí nad strání, tráva se uklání. 
   Fičí čas, lidé prohání. 
   Spí, pořád spí, jen spí a já chvátám. 
 
Ref. .:Rozfoukat saze... 
          F C Gm FC Gm FC Gm  
         Vítr vál, vítr vál, vítr vál. 
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VLAK 
( Karel Plíhal ) 
 
             D              D             G                 
1Došlo uhlí, došla pára, vlak nám umřel mezi poli 
  Em               A7                   D 
  pod oblohou plnou velkých hvězd. 
      D                            G                 G 
  Dělíme se o cigára, mlčíme a ticho bolí, 
       Em                  A7            D 
  Jen babka v kupé nepřestala plést, 
  
       Hm               Fm       G                  D      
Ref.:Jehlice cinká o jehlici, jak dva malí rytíři, 
           G                A7        Hm                Fm 
      Co zkřížili své zbraně, kvůli té letité krasavici  
      E7                                  E7                   A7 
      Co je v Á-zet magazínu hned na první straně. 
 
2Došlo uhlí došla pára Pánbůh ví, co bude s náma 
  Strojvůdce si serval stejnokroj. 
  Dělíme se o cigára a prsty té staré dámy  
  stále vedou nerozhodný boj.  + Ref.: 
 
3.Došlo uhlí, není šťáva, klopýtáme mezi pražci, 
   jen babka v kupé sedí a plete dál. 
   Na poměry už nenadává,  
                                  -podle ní jsme všichni šašci.  
   Přece kolikrát už ten vlak s náma stál. 
 
   Že jo 
   A navíc 
   Aspoň v klidu doplete ten šál 
           …dvoumetrový bleděmodrý šál… 
           …čtyřmetrový bleděmodrý šál… 
           …stometrový bleděmodrý šál… 
           …tisíca půlmetrový bleděmodrý šál… 

VLAK, CO NIKDE NESTAVÍ 
( Olympic ) 

 

   E 
1.Vagóny skřípou, pásy kolejí kvílí, 
   A                                E 
   monotónním rytmem kol. 
   E 
   Sedím tu a už pořádnou chvíli 
   A                           E 
   slyším jejich rokenrol. 
               D                  A        E   
   Teď už znám, to, co každý ví, 
              D              A      E   
   tenhle vlak nikde nestaví. 
 
2.Najednou vím i to, že byl jsem jak blázen 
   a jsem šťastný právě tím. 
   Tím, že se můžu vézt po týhle dráze 
   dvacátýho století. 
   Teď už znám to, co každý ví, 
    tenhle vlak nikde nestaví. 
 
        A                                                            E 
Ref.: Vlídný průvodčí cestujícím fóry vypráví, 
        A                                                             E              
        jízda nekončí, tenhleten vlak nikde nestaví, 
                 H          E           A   
        nestaví, nestaví, nestaví. 
 
3.Vagóny skřípou, někde v dálce se ztrácí 
   poslední z mých iluzí. 
   I když ty chvíle s tebou teď draze splácím, 
   vůbec nic mě nemrzí. 
   Teď už znám to, co každý ví, 
   tenhle vlak nikde nestaví. 
 
VLASY 
( Nedvědi ) 
 
   D 
1.Chvilku tu zůstaň, ty vlasy z čela nedávej si, 
   G 
   vítr už ví, kam je dát. 
       A 
   A povídej mi o tom, co mezi námi může se stát, 
                                                                                A7 
   Co pro tebe to znamená, když jeden chce tě mít rád. 
 
2.Chvilku tu zůstaň a beze slov mi namaluj  
   sem na dlaň, jak vypadá smích. 
   Je to bílá rovná čára nebo srdíčko a na něm sníh. 
   Nebo smutek, kterej nepláče, jen kapky nosí na očích. 
 
3.Chvilku tu zůstaň, já zkusím se tě dotknout, 
   uvidíš, co to s tebou udělá. 
   Jestli vůbec nic nebo husí kůže naskočí a proč, 
   Kouř z parníku uvidíš nebo slunce jako jabko a proč. 
 
4.=1. 
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VLASY 
( Karel Plíhal ) 
 
Fadd9                              Gm9           
uap tadada dap  tá dadap  uap tadada dap tá dadap 
Am7                    Am7     Abm9Gm9 
uap ta da da dap  tá da dap ta tá ta da ta tá 
 
  F7maj               Ab7 
1.V pralese tvých vlasů  
  Gm7         C9CmAm7          D9 Db9 
   zabloudila ruka    nesmělýho kluka. 
  Gm7           C9    C+ 
   Neví, kudy kam, teda: 
   F7maj       Ab7   Gm7              C9    
    Vybrala si trasu, ta cesta nemá konce, 
  Cm7      Am7          D9 Db9 
   S pláčem svěřuje se sponce 
   Am9         Abm9        Gm9       C9 
   Tú dap tap tú dap tap  tú dap tap tá 
 
   Bb7maj           Hm7       F7maj       D9    Db9  
R:Vycházku máš do deseti,ruka nikde a čas letí, 
   Gm7             C9               F7maj              F9 
    Měsíc kouká na to drama zcela bezostyšně, 
    Bb7maj Hm7            F7maj         D9     Db9     
    Nahodilí kolemjdoucí mají úsměv vševědoucí 
    Gm7                                   Db7             C7   
    Hvězdy spadly do rybníka, vy dva zase z višně. 
 
2.V pralese tvých vlasů 
   zabloudila ruka nesmělýho kluka, 
    Gm7                  Gbm7 
  /: neví, kudy kam, neví, kudy kam :/ 
 

VLOČKA 
( Karel Plíhal ) 

 
   D                 A               Hm 
1.Vločky jsou hvězdy, co nehasnou, 
                                   G                D          A  D 
                                  -když slunce vystrčí hlavu, 
   D                  A       Hm  
    jedna z nich ležela před masnou, 
                                   G             D              A D 
                                  -uprostřed vzteklýho davu. 
 
2.Bylo to minulou sobotu, dostali hovězí přední 
   Ona koukala zoufale na botu, 
                                        -která se zjevila před ní. 
       Bb            Dm              Gm7  
Ref.:Dlouho se v rozpacích strojila 
        G7            A7          Bb7       A7 
        V oblacích pro tuto sváteční chvíli. 
        Bb          Dm        Gm7    G7       F 
        Po vzoru básníků za cenu zániku letěla, 
        Gm7       Am7        Bb             D 
        Aby svět byl aspoň na chvilku nevinně bílý. 
 
3.Pak řezník vytáhl roletu, nikdo si nevšimnul asi 
   té vločky středního doletu s náloží něhy a krásy.   
          
4.Zmizela pod jednou z podrážek  
                                   -na vločkách jaksi se nelepí, 
   leda kdyby tak pronikla do drážek  
                                        -nějaké Gottové LP. + Ref.: 
 
5.Nebuďme ke vločkám neteční, 
   to pro nás v bolestech tají. 
   Aby nám v dutině lebeční, 
   Nezbylo jen, co kde mají. 
 
VLOČKY 
( Nedvědi ) 
 
   D 
1.Z vlčích máků a ze sedmikrásek  
   Hm9                       Hm 
   jaro mává na první vlak, 
   Em 
   otvírá bránu, zima byla tak dlouhá, 
   G                           A 
   čekal jsi, říkals až pak. 
 
2.Až z okapů dolů spadne poslední sníh,  
   až řeka splaví zlámanej led, 
   až vyrazí tráva na pražcíchna nádražích, 
   první jarní ruku semafor zved. 
                     Em                     Hm               
Ref.:Ještě je mráz, pár vloček zas,  
        a v noci vzbudí tě,  
        když nemůžeš spát, pár vloček zas. 
        Spadne ti do očí, a donutí vstát, 
           Em                  
        A sbírat větve s jehličím 

            F                                     Hm   
        A přikrejt ten tvůj promrzlej dům. 
 
3.Slovo je lék, když v písničce zní, 
   sborem v kruhu kamarádů, 
   až do rána zpívat budou, smát se a snít, 
   kameny házet řece do proudů.   + 3x Ref.: 
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VODA, VODĚNKA 
(Svěrák, Uhlíř)  

 
    Bb     F       GmBb Eb    Bb     F                                
1.Voda, voděnka        hladí  oblázky, 
   Bb       
/: takové je pohlazení, 
    Eb           C7           Bb F Bb  F 
    takové je pohlazení od lásky. :/ 
   Bb . . . 
   Kdo se té vody jednou napije 
/: ten své srdce neuhlídá,             Dm7 G 
   ten své srdce neuhlídá,ztratí je. :/ 
 
    C            G        Am C F          C      G   
2. Když se dvě srdce        šťastně potkají, 
   C      
/: na voděnce chladné ledy, 
   F                 D7                C  GC 
   na voděnce chladné ledy pukají. :/  
   C . . . 
   Já jsem tvá milá,ty jsi můj milý, 
/: co bychom se o samotě 
   co bychom se o samotě trápili. :/ 
 
VODNÍK 
 ( Brontosauři ) 
 
    D  
1. Posvěcený deštěm, který padá z nebe, 
    A 
    vlasy jako vodník, po časem to zebe. 
               Em                             A7  
    Z kůže břízy, když narodil se oheň, 
    D              Hm              A7 
    vysuší jim promáčenej den. 
 
2. Malovaný sluncem,  hnědou barvou klasů, 
 indiánský hrátky starejch dobrejch časů 
 večer zvedaj hlavu  do rozsvícenejch hvězd 
 lesem  zazní písně dlouhejch cest. 
 
3. Na krku svý znamení raka, křížek, list 
    na rukávech domovenky, z kterejch můžeš číst 
    na srdci sem tam záplatu, jak život šel 
    mlčej k ohni, když se rozhořel. 
 
                     D 
Ref.: Krásný noci plný  
                                              A 
         bílejch hvězd a kamarádů,  
         D  
         vyzpívaný touhy kluků z měst, 
                                    A 
         plný bláznivejch snů. 
 
4. Jiný písně zazněj, než učili se zpívat, 
    jinak viděj svět, než učili se dívat, 
    v celý přírodě se nenajde tak hned, 
    tolik hrůzy, co už stvořil ten náš svět. 
 
5. A tak vyšlápli si s ránem 
              -  a první listy stránek, popisujou písmem, 
              -  co poslal z lesů vánek, 
hledaj na slunci si místo, kdo z nich ví, 
co zejtra na ně svět zas vymyslí. + Ref.:  

 VOJÁČEK  
   ( J.Nohavica ) 
 
  Am                         C 
1.Když mě brali za vojáčka, 
   G                       C 
   stříhali mě do hola,  
  Dm                        Am 
   vypadal jsem jako blbec, 
  E                          Am   C  
   jako všichni dokola la, la, la 
   E                        AmEAm 
   jako všichni dokola. 
 
2.Pak mě vzali do kasáren, 
   začali mě učiti, 
   jak má správný voják býti, 
   a svou zemi chrániti ti, ti, ti 
   a svou zemi chrániti. 
 
3.Když pak bylo po večerce, 
   ke zdi jsem se přitulil, 
   vzpomněl jsem si na svou milou, 
   krásně jsem si zabulil lil, lil, lil 
   krásně jsem si zabulil. 
 
4.Když přijela po půl roce 
   měl jsem zrovna zápal plic. 
   Po chodbě furt někdo chodil, 
   Tak z toho nebylo nic, nic, nic, nic, 
   Tak z toho nebylo nic. 
 
5.Neplačte vy oči moje, 
   ona za to nemohla, 
   holka lásku potřebuje, 
   tak si k lásce pomohla la, la, la 
   tak si k lásce pomohla. 
 
6.Major nosí velkou hvězdu 
   před branou ho potkala, 
   řek jí, že má zrovna volný kvartýr, 
   tak se sbalit nechala la, la, la 
   tak se sbalit nechala. 
 
7.Co je komu do vojáka, 
   když ho holka zradila, 
   nashledanou Fráňo Šrámku, 
   písnička už skončila, la, la, la, 
   jakpak se vám líbila la, la, la, 
   nic moc extra nebyla. 
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VOSA 
( K. Plíhal ) 
 
   G         Em   D        G D          G          C            D   
1.Plavala vosa v kofole, zoufale křičela, jak vosy křičí, 
   G         Em   D        G D        G      D      G  
   plavala vosa v kofole, kofola stála na stole. 
  G          Em . . . 
   Kofola stála na stole, potichu syčela, nebyla ničí, 
   
   kofola stála na stole, plavala vosa v kofole. 
 
2.Ten, kdo tu vosu vylije, jen, co si ta vosa osuší šosy, 
   ten, kdo tu vosu vylije, ten si to od ní vypije. 
Ten si to od ní vypije za všechny kofoly za všechny vosy, 
   ten, kdo tu vosu vylije, ten si to od ní vypije.  
 
3.Koho už vosy bodnuly, ten už ví svoje a tihleti vědí, 
   že koho už vosy bodnuly, ten začíná znova od nuly. 
   Stále a znova od nuly, chvíli to bolí a pak už jen svědí, 
   koho už vosy bodnuly, stále a znova a od nuly. 
 
   Plavala vosa v kofole. 
 
 
VRACAJA SA DOM  
( Vl. Redl ) 
 

kapo – 2 
 
A               H 

1. Vracaja sa dom, 
E                              A 

    od Betléma do Vsetína, 
H               E  

    nésl sem sa jak ta laňka 
A                               F  

    nésl sem sa jak ta laňka, 
Hm E A 

    potrefená 
 
        D              E 
Ref.: A že bylo v tom Betlémě  
         A           E 
         živo velice, 
         A                             D 
         voněl jsem jak marijánek 
         A      E    A   D A 
         od slivovice. 
 
2.Vracaja sa dom, znavený a šťastný velmi, 
   tož sem sebú od radosti, od velkej Božskej milosti, 
   praštil k zemi. 
 
3. Ležím, přemítám,  najednú je u mňa žena 
   A nevěřím, že sa vracám, a nevěřím, že sa vracám, 
   od Betléma. 
 
Ref.: A že bylo v tom Betlémě, živo velice, 
         a že nás tam Josef nutil do slivovice. 
 
4. Ja ženy, ženy,  nic na Betlém nevěřijú, 
    a když dojdú na pútnička, a když dojdú na pútnička, 
    hned ho zbijú. 
 
Ref.: Tož byl u nás na Štědrý den Betlém hotový. 
         Eště dneskaj nedoslýchámna obě nohy. 

VRACÍM SE DOMŮ  
    ( Žalman ) 
 
   D          G 
1. To se ti zdá, 
                                  D  
    že najednou venku svítá, 
                  G      F m  Em   D    
    to na tvá víčka motýl přistává. 
    D         G             
    To se ti zdá, 
                              D  
    že najednou léto příští, 
                   G    
    vlak neodjíždí 

   F m              G   
    a s námi zůstává 
              D 
    někde stát. 

2. Zapal si sám, mi pokaždý v trávě říkáš, 
    a nepospícháš, když se oblékáš.  
    A další den Nám cesty a naděje krátí, 
    Za touhle tratí  sen je vyprodán. 

 

     D               F m              Em                      
R: Vracím se domů do Hory Zelený, 
    D                               G   
    Jak tajný kurýr pospíchám. 
                    D                     G  
    Do kalhot skáč mý srdce splašený.  

                  D           F m          Em D   
Pár starých přátel že vůbec nepoznám. 

3.Vím, co se má  a co se od života žádá, 
   když ti svá záda  holka noc nastaví. 
   Sebrat se, jít A zaklepat u jinejch dveří, 
   Komu čas běží Poslední maratón.  + Ref.: 

 
VRÁNA 
( Buty ) 

 
  Eb              Cm                  Fm              Bb  
1.Letí vrána, letí vzduchem, nepospíchá, šetří síly, 
  Eb                  Cm                  Fm             Bb 
   jedním okem, jedním uchem, sleduje, co ostatní vrány. 
   F              Dm         Gm              C  
2.Taky letí, taky letí, druhá vrána, třetí vrána. 
   F                 Dm         Gm               C 
   Nespěchají, šetří síly, ještě dlouho poletí vzduchem. 
 
   G              Em         Am          D  
3.Letí vrána, letí, letí, nepotí se, vzduch je chladí. 
   G                 Em                   Am              D   
   Letí dlouho, všechny spolu, jedna vrána, jako druhá. 
   A                Fm          Hm            E   
4.Na chvíli se vystřídají, první vrána už se cítí, 
   A            Fm       Hm                E 
   unavená, unavená, tak se schová na konec hejna. 
   H            Gm     Cm F  
5. Letí, letí, letí, letí, 
   Db        Bbm        Ebm Ab  
    letí, letí, letí, letí.   
   Eb             Cm       Fm             Bb    
6.Letí vrány letí, letí, ještě pořád letí vzduchem, 
   Eb              Cm      Fm          Bb 
   nic si spolu neříkají unavené černé vrány. 
Gm               Cm              Fm                                   Eb  
Až si najdou dobré místo, sednou si a budou klidně spát. 
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VRÁNY 
( Nedvědi ) 
 
Kapo-3 
            Am9 
1.Když mlha k večeru se zvedá  
 
   a slunce dlouhý stíny naposledy  
             F               Am 
  kreslí, kreslí mezi mech. 
               C          G   
  A vůně hořícího jehličí, 
              Am            Dm   
  To, jak na ohýnku čaj si vaříš,  
   Am             Em           Am9 
   do písniček provoní ti dech. 
 
2.Opřeni o stromy a na kamenech 
   sedíme a zpíváme o rose na kolejích 
   o kouzlu všech tuláckých rán.  
   Když člověk nemusí nic, jenom prostě být 
   A koukat, jak je pěknej svět 
   A hlavně není sám. 
 
                      C             G             Am     
Ref.:Písnička pohladí ti otevřený rány, 
                      Dm                                   Am  
        Poslední dobou ňák je toho na nás moc. 
                      C                 G                    Am  
        Kdekdo sbírá jen jak v polích setbu vrány 
                   Dm             E7                 Am9    
        A tady plameny ti dávaj dobrou noc. 
 
3.A dlaně do potoka ponoříš, 
   pohladíš uhlazenej kámen, 
   neví, jak vám, mě tohle připomíná křest. 
   A ruku na čelo si položíš 
   A kapky po tváři ti stékaj,  
   Jak někdy pěkně umí život vonět, kvést.  + R 
 
4.=1. Fade out 
 
 
VRBA 
 ( Vl. Redl ) 

 

D                  G             A 
Vprostřed dědiny, vrba stojí, 
D                 G             A 
vprostřed dědiny, vrba stojí, 
A            Hm   D        E 
a pod ňú lávka schovaná, 
A            Hm   D        E 
a pod ňú lávka schovaná. 
Em      G7     C      A7  D 
Tam se mnou milá sedávala, 
G7               C      Em  A 
tam se mnou milá sedávala, 
D                G     C     D 
za pěkných nocí do rána. 

VSTÁVEJ HOLKA 
( Karel Plíhal ) 

 
   G                     Am7 Hm7Am7          D      G  
1.Vstávej, holka, bude ráno kalný jako Metuje, 
   G             Am7Hm7Am7               D        G 
   zahraju ti na piáno, jen, co zjistím, kde tu je. 
Em             Am    Em   AmD              A7       D 
Jedno stojí támhle v koutě,bez pedálů, bez kláves,    
G                        Am7Hm7   Am7        D        G    
V tomhle jednou povezou tě funebráci přes náves. 
 
2Báby budou mlíti pantem chlapi bručet podkníry 
  Tahala se s muzikantem, proto tyhle manýry. 
   Housle budou svými trylky opěvovat tichounce, 
Všechny tyhle horký chvilky ve studený garsonce 
 
3.Pak na dráty telefonní jako noty na linky, 
   sednou hvězdy, které voní jak rumové pralinky. 
   Z nich ti potom loutna s flétnou  naposledy zahraje. 
   Že se naše duše střetnou hned za branou do ráje 
 
4.Vstávej, holka, bude ráno, kalný jako Metuje, 
   zahraju ti na piáno, jen co zjistím, kde tu je. 
   Dopij tenhle zbytek rumu, ať je zase veselo. 
   Jsme tu spolu z nerozumu, tak co by nás mrzelo 
 
VŠECH VANDRÁKŮ MŮZA 
     ( Žalman ) 
 
             G 
1. Přišla k nám znenadání, 
   F               G  
    hubená až hrůza 
       F               G 
    a řekla, že je múza, 
   F                        G  
    všech vandráků z Čech. 
                  G   
    To nebyl hřích 
                          F              G   
    Po nocích než po kytaře sáhla. 
    F                       G 
    Tak nám chleba kradla 
        F                Em   
    A čmárala po zdech. 
  
        EmD G   
Ref.: Ha le luja 
        C             G   
         Zavírá se brána  
              C                        G      
        My zpívat chcem do rána,    
        C                 G    
        Než napadá sníh. 
        Em . . .   
        Halelujá, kterou pak si dáme,  
        než skončíme s pánem, na hřbitově obutých. 
 
2.Na Moravě z demižonu dobré víno pila, 
   tak mezi námi žila, spousty hezkejch dní. 
   Až jeden pán v limuzině, začal po ní toužit 
    Budeš mi holka sloužit A oženil se s ní.   + Ref.: 

3. Každou noc po milování, skládala mu hity 
    a kašlala na city na obyčejnej lid 
    Za pár let Tahle múza dneska služka 
     Mici, skončila na ulici A pod mostem má být. 
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VŠECHNO NEJLEPŠÍ 
( Nedvědi ) 
 
   E 
1.Hádej, proč přišel jsem dneska k vám, 
                                          A 
   proč za záda schovávám květ. 
                                         E 
   Dvakrát jsem dneska si ruce myl, 
                              H7           E 
   Abych popřál ti k věnečku let. 
            2.Nastav pusu a do vázy kytku dej, 

   postav na kafe, dva cukry mám rád. 
   Koupil jsem Člověče, nezlob se, 
   Budem do rána bláznit a hrát. 

        A 
Ref.:Tak všechno nejlepší, zdraví a tak, 
               E                                 H7   
         Ať všechno ti jde tak, jak chceš. 
         E 
         Sám nejlíp víš, co se má ti přát, 
                                  H7          E 
         A nám stačí, že žiješ, že jseš. 
 
3.Hele, neděkuj, kytka není zas až tak moc, 
   co uvnitř mám, neumím říct, 
   jako kostky je život, jak den a noc, 
   věčně střídá se mít, nemít nic.     + 2x Ref.: 
 
VŠEM KRYŠTOFŮM KOLUMBŮM 
     ( Poutníci ) 
 
   Am                          G 
1.Otvírám dveře karbaníkům 
            Dm              F         Am 
   jejich díkům, jako velkej grof. 
                                         G 
   Otvírám náruč mladým pánům, 
        Dm              E  E7 
   Elegánům beze slov. 
   Am                                 G 
   Otvírám obchod každým ránem 
               Dm                 F            Am  
   S marcipánem hrou barevných skel. 
                                            G 
   Otvírám přístav bludným lodím, 
                   Dm              E E7 
   K nimž se hodím bohužel. 
 
         C                          F           
Ref.: K těm opuštěným hráčům 
            C  
         A bláznům z her, 
                            F             G7 
         Dřív, než se rozpláču v podvečer. 
         C              F          C            Am 
         Bláznivou kantátu dál budu hrát, 
                                  F             G7   C  
       S tím pouťovým cinkáním zvonků  
2.Zavírám dveře zbohatlíkům, 
   jejich vzlykům, z kterých čiší vztek. 
   Zavírám náruč starým pánům, 
   Veteránům myšlenek. 
   Nechci si koupit moudrou radu 
   Pro parádu, k hnědým kamaším. 
   Kdo hledá, najde, a tak hledám, 
   Já se nedám, už kvůli nim. + Ref.: 

VŠICHNI UŽ JSOU V MEXIKU 
( G.Brown, Z.Rytíř ) 
 
   D  
1.Kde jen jsou a kde jsem já,  
   A 
   proč všechno končí, co začíná. 
   Hm                   E7 
   Smůla se na mě lepí ze zvyku 
   A                         A7 
   a všichni už jsou v Mexiku. 
  
    D                                       A  
R:Všichni jsou už v Mexiku, Buenos Dias já taky jdu, 
 Hm                                     E7          A               A7   
 aspoň si poslechnu pěknou muziku, co se hraje v Mexiku  
 
2.Kde je můj kůň, co měl mě nést 
   blátem měst a prachem cest. 
   Dělal, že se ho to už netýká, 
   asi šel do Mexika. 
 
3.Kde je ta holka, co měl jsem rád, 
   už tu na rohu měla stát, 
   s pihou na svým krásným nosíku 
   už se asi nosí někde v Mexiku.  + Ref.: 
 
4.Kde je můj pes, co mě hlídat měl, 
   že nezaštěkal, kam jen šel, 
   bez obojku a bez košíku 
   už se asi toulá v Mexiku. 
 
5.Kde je ten náš slavnej gang, 
   postrach salónů a postrach bank, 
   nechali mi všechno pěkně na triku 
   a už jsou někde dole v Mexiku.  + Ref.: 
 
6.Kam šel barman, teď tu stál 
   a chlapů houf, co s nima hrál, 
   jen zatykač s mojí fotkou visí tu  
   a ostatní jsou v Mexiku. 
 
7.Kde je ten chlápek, co tu spal 
   a ta kočka, co jí nalejval, 
   šerif právě bere za kliku, 
   asi jsem měl bejt už taky v Mexiku.  + R 
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VŮZ DO TENESEE 
 
  C                                        G7        C   
1.Tam za modrou horou, modrými lesy, 
                                           F          C 
   tam je domov můj, tam leží Tenesee. 
                                               F                C 
   Tam vrátit se k mámě bych zas jednou chtěl, 
                                                    G7       C 
   vždyť pět dlouhejch let jsem ji už neviděl. 
 
2.Tak zapřáh jsem svý koně a dal jsem jim směr, 
   tam za modrou horou jen dál na sever. 
   Proč severní hvězda se zdá mlhavou, 
   a divnej mrak, divnej stín mám za hlavou. 
 
3.Proč můj vůz je náhle černej jako tér, 
   a míří na ji, když chci já na sever. 
   Proč mají koně v hlavách černý chocholy 
   a díra, co mám v hlavě už nebolí. 
 
4.Proč víko mně na postel přitloukají, 
   a poslední sbohem mně dávají. 
   Já loučím se s nima snad ne naposled, 
   tak proč ženský pláčou, mužský hryžou ret. 
 
5.Proč spouštěj mě pod zem u dvou borovic, 
   proč hážou na mě hlínu, když jim jen chci říct: 
   Tak vzkažte mé mámě za modrý lesy, 
   proč můj vůz k ní nedojel do Tenesee, Tenesee. 
 
VÝROČNÍ OHEŇ  
( Brontosauři ) 
 

    Hm 
1. S tmou, nocí zablácenou,  
 
    podivný postavy jdou, 
 
    pod mrakem ztratily stín, 
                  Fm          Hm    
    za skálou mihnul se blesk. 
 
2. Výroční oheň je dnes, 
    a kroky tuláků z cest, 
    sešly a mířejí sem, 
    přidat svou vlajku a stesk. 
  
     A                                  D 
R.: Potkáš svý známý a palce si zalomí, 
             F             G  
     stále je na co se ptát. 
          Em                         Hm 
     Až oheň svou labutí píseň  
                              Fm                Hm     
     vám zazpívá k ránu tak půjdete spát.  
     
3. Jak někdy člověk je sám, 
    tak se o to nahrne, 
    znám to, a pak neví už kam, 
    kam by se obrátit měl. 
 
4. Zazvoní telefon, hej, 
    věci si do rance dej, 
    pojď a nepospíchej, 
    budeš mít, to co jsi chtěl.  + 2 x: Ref. 

VZDÁLENÉ BUBNY 
   ( J. Grossmann ) 
 
   D                 A                    D  
1.Já znám ten hlas, co z dáli zní, 
             A               D  
   vzdálený, vzdálený. 
   D                A                  D 
   Jen poslouchej, nedá mi spát, 
         G        D       A         D      
   Musím už jít, nesmíš se bát. 
 
                            D                        G  
Ref.:Buď šťastná lásko má, nezoufej, 
                    A                                        D 
       Dneska svatební nám píseň zahrát dej. 
                                                              G 
       Nemusíš mi zůstat věrná, já dobře vím, 
                 A                                  D 
       Že se do náruče tvé už nevrátím. 
 
2.Já znám ten hlas, co z dáli zní, 
   vzdálený, vzdálený, 
   vzpomínky své, ty smím si vzít 
   a víc už nic, jen jít jen jít.  + Ref.: 
 
VZHŮRU NA PALUBU  
 ( film ) 
 

    Am                        D      Am     
1. Vzhůru na palubu, dálky volají, 
                              G     Am  
    vítr už příhodný vane nám. 
                               D          Am   
    Tajemné příběhy nás teď čekají, 
                                      G   Am  
    tvým domovem bude oceán. 
       F                       C    
    V ráhnoví plachty vítr nadouvá, 
   F                         C  
    žene loď v širou dál. 
   Dm               Am   
    Kolébá boky plachetnice, 
   Dm                          E 
   jak by si s ní jenom hrál. 
   F                 C  
   Posádku ani škuner neleká, 
   F                 C   
   bouře ni uragán. 
   Dm                     Am  
   Přítomnost země ohlásí nám,  
  Dm        E        Am    
   příletem kormorán. 
 
2. Náš ostrov vzdálený z vln se vynoří, 
    z příboje snů našich pustý kraj. 
    Zátoku písčitou úsvit odhalí, 
    Háj palem útesy bílých skal. 
    Příď krájí vlny i tvůj čas, 
    Srdce tvé tluče rázně, 
    Nástrahy moře, nebezpečí 
    S přáteli zvládneš vždy snáz. 
    V přátelství najdeš pevnou hráz, 
    Zbaví tě smutku, bázně, 
    Zítra až naše cesta skončí,  
    Staneš se jedním z nás. 
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VZPOMÍNKA PLÍŽIVÁ 
( Olympic ) 

 
   E                          D                        E 
1.V hlavě mi vázne vzpomínka plíživá. 
                             D                            E 
   Povídá: Blázne, koukni, jak jsem živá. 
                                        D 
   Proč jsem tě musel mít rád, 
   E                                       A  
   proč jsem si s tebou chtěl vždycky jen hrát. 
   E                   G                           E  
   Už asi dávno jsem se měl o tebe bát. 
 
2.Padám si ke dnu, žádnej to nevnímá. 
   Závistí blednu, jinej tě zajímá. 
   Nemohu klidně spát. 
   Proč asi se mnou není o co stát, 
   už asi dávno jsem se měl o tebe bát. 
 
3. Solo 
               D    E  D   E  D   E 
4.=1.    + Bááát, bááát, bááát.  
 
 
VZPOMÍNKY 
( Karel Plíhal ) 
 
  D                                      Am 
1.Vlastní krví slunce kreslí na skla oken krajinky, 
   Hm                                    A 
    odevšad se na zem snesly utahané vzpomínky. 
   D                                       Am 
    Otvírám jim do předsíně, zouvají si botičky, 
   Hm                                       A 
    Hned se ženou do kuchyně na slaninu s vajíčky 
 
        A         Hm          G  
Ref.: Každá má jméno holky,  
                  A                       D 
         se kterou jsem někdy chodil. 
                    Hm              G 
         Každá zná všechna přání, 
          A                          D 
          Co jsem za ta léta měl. 
                    Hm               G 
          Každá ví, kdy jsem pomáhal 
             A                     D 
          A kdy jsem zase škodil, 
                     Hm              G                       A 
          Každá z nich je tou láskou s velkým L 
 
2.Než se najím, tak jim stelu, ve své noční košili, 
 snad si je moc pouštím k tělu, ale kam by chodily 
 Vykoupané, nakrmené, jdou si se mnou povídat. 
 Dokud nás hlad nezažene, jít se řádně nasnídat. 
 
Ref.: Každá má… 

 WHAT SHALL WE DO  
WITH THE DRUNKEN SAILOR 
 
   Dm 
1.What shall we do with the drunken sailor, 
   C 
   what shall we do with drunken sailor, 
   Dm  
   what shall we do with drunken sailor 
   F      A7      Dm 
   early in the morning? 
 
       Dm 
Ref.:Hooray and up she rises,  
        C 
        hooray and up she rises, 
        Dm 
        hooray and up she rises 
        F       A7     Dm 
        early in the morning. 
 
2.Put him in the long boat till he`s sober  3x 
   early in the morning.   + R 
 
3.Pull out the plug and wet him all over 
   early…    + R 
 
4.Put him in the scuppers with hose-pipe on him 
   early...      + R 
 
5.Heavy him by the leg in running bowline 
   early …          + R 
 
6.Tie him to the taffrail when she`s yardarm under 
    early…    + R 
 
 
ČERT VÍ, KDY KOTVY ZVEDNEM         
( Z.Borovec ) 
 
 
1.Náš lodivod už je zas jak kára 3x 
   koukej, jak se klátí. 
 
Ref.: Čert ví, kdy kotvy zvednem  3x 
         když to s ním tak mlátí. 
 
2.Hej, rychle všechen rum přes palubu  3x 
   ať nepije se dále.   
 
Ref.:Čert ví…. 3x 
        nejdřív na Tři krále.  
 
3.Náš lodivod už není jak kára 2x 
   Náš lodivod je fit a kárá 
   námořníky hloupý. 
 
Ref.:Čert ví, kdy kotvy zvednem 3x 
        až se rum zas koupí. 
 
V HOSPODĚ U TŘÍ BERNARDÝNŮ 
 
Stále zrychlovat: 
 
V hospodě u tří bernardýnů 3x 
jó, jó, to je spářka. 
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WILLY FOG 
 
Jsem Willy Fog, všem známý, mám dobrodružné plány  
dlouhou cestu chystám. 
Mám pověst džentlmena, můj život, to je změna,  
důkaz hned vám dám. 
Malá Romi, to jsem já, vždy půvabná a líbezná. 
S přáteli svými právě nástrahy zvládnem hravě 
vítězství, že čeká nás, to vím. 
Jdem a jdem a půlnocí či dnem cíl máme pouze ten,  
projít svět za osmdesát dnů. 
Ať……… , že zpátky domů chcem přes Singapůr. 
 
Až ti bude jednou úzko, pískni jen,  
tak pískni jen, já tu jsem. 
Až ti ráno za límec ti z mraku naprší, 
tahle trocha nepohody, ta tě nezkruší. 
Vždycky zase vyjde slunce, co tě osuší. 
Dobrou zprávu pro tebe mám, 
nikdy na nic nebudeš sám,  
kamarád ti pomůže vždy rád. 
 
 
WIND OF CHANGE   
( Scorpions ) 
 
   C                        Dm 
1. I follow the Moskwa,  
                                                        C 
                              - down to Gorki park 
                           Dm        Am G  
    listening to the wind of change. 
       C                        Dm 
    An August summer night, 
                               C 
     soldiers passing by 
                            Dm        Am  G 
     listening to the wind of change. 
 
2. The world is closing in,  did you ever think     
     we could be so close like brothers 
That futureś in the air feel it everywhere 
and blowing with the wind of change. 
 
      C      G            Dm               G    
R1: Take me to the magic of the moment                   
            C      G      
     on a glory night  
                    Dm                 G      
    Where the children of tomorrow          
                Am  F7                   G   
    dream away in the wind of change 
 
3. Walking down the street,  distant memories 
    are buried in the past for ever. 
    I follow the Moskwa, down to Gorki park 
    listening to the wind of change. 
 
Ref.2: Take me... 
           when the children... 
        share their dreams with you and me  + R1 
          
4. The wind of change blows straight into the face of time 
     like a stormwind that will ring 
     the freedom bell for peace of mind 
     let your balalaika sing  
     what my guitar wants to say  + R2 + R1 

WISH YOU WERE HERE 
 (L.Teijo) 
 
   Em 
1. Wish you were here,  
              C              D 
    me oh my countryman, 
                           G 
    wish you were here. 
   Em 
    Wish you were here, 
                   C                
    don´t you know the stove  
       D 
    is getting colder 
    G                          H4sus   
    and I miss you like hell 
    H                     Em    C D Em 
    and I´m feeling blue. 
 
 
 
 
YELLOW SUBMARINE 
( Beatles ) 
 
   D       A                 G       D 
1.In the town where I was born,  
   Hm     Em          G           A  
   lived a man who sailed to sea. 
   D         A          G       D    
   And he told us of his life,  
   Hm    Em  G           A    
   In the land of submarines. 
 
2.So we sailed up to the sun,  
   till we found the see of green. 
   And we lived beneath the waves 
   In our yellow submarine. 
 
        D                      A 
Ref.:We all live in a yellow submarine,  
                                     D  
        yellow submarine, yellow submarine. 
                                 A  
        We all live in a yellow submarine,  
                                       D 
         yellow submarine, yellow submarine. 
 
3.And our friends are all on board, 
   many more of them live next door. 
   And the band begins to play. 
   ……. 
 
4.As we live a life of easy  
   every one of us has all we need. 
   Sky of blue and sea of 
   Green in our yellow submarine. 
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YESTERDAY 
( Beatles ) 
 
   C 
1.Yesterday, 
   Em     E7                           Am  
   all my troubles seemed so far away, 
   F         G7                                  C  
   now it looks as through they`re here to stay, 
        Am  D7      F        C    
   oh, I believe in yesterday. 
 
2.Suddenly, 
   I`m not half the man I used to be, 
   there`s a shadow hanging over me, 
   oh, yesterday came suddenly. 
 
        E             AmG F                Dm           G7          C      
R.:/: Why she had to go, I don`t know, she wouldn`t say, 
       E       Am  G      F                    Dm        G7     C           
        I said something wrong, now I long for yesterday. :/ 
 
3.Yesterday, 
   love was such an easy game to play, 
   now I need a place to hide away, 
   oh, I believe in yesterday. :/ 
   Mmm…… 
 
VČERA 
( Beatles, Borovec ) 
 
   C             Hm  E7                    Am     
1.Píšu vám, ještě včera jsem byl blízko vás, 
   F        G7                    C          
   to byl včerejšek, však čas je čas  
   GAm  D           F     C      
   a já tu sám teď píšu vám.  
 
2.Bohužel, když jsme včera šli tím údolím, 
   kdosi ve mně, s kým teď zápolím, 
   řek víc než měl, ach bohužel. 
 
        HmE7 AmG F              G             G7        C    
Ref.:Náhlý útěk    váš platím dráž, čím míň slz mám. 
        HmE7      Am G     F                   G      G7    C  
        Pár svých hloupých vět chci vzít zpět a píšu vám. 
 
3.Píšu vám, i když po včerejšku jsem si jist, 
   že vy nebudete stejně číst,  
   /: co sám a sám teď píšu vám. :/ 

Z BÍLÉ ČERNOU 
( Olympic ) 

 
   F                       C      F                 C 
1.Když se chcete smát, pravda to není, 
                   G     F  C             G               
   to se vám zdá, jé, to se vám zdá. 
   F                C   F                 C 
   To vám akorát brejle mámení 
             G      F C        G     
   nedají spát, jé nedají spát. 
  
         F        C                G  F       C               G     
Ref.: Mámení vše předělá, z bílé černou udělá. 
 
2.Král je pak nuzák, zloděj všechno smí, 
   a obecní hlupák všechno ví. 
   Nekonečno má konec v podkroví, 
   služba tajná nám víc nepoví.   +Ref.: 
 
3.Já mám vlastně rád brejle mámení, 
   nad ně není, jé, nad ně není. 
   Smutek promění v krásnej velkej ráj. 
   Kde se dá žít, žít bez mučení.   + Ref.: 
 
Z MINULA 
( K.Plíhal ) 
                     
kapo-2 
              G         D            G   
 1.Když květina svobody hynula, 
                  D                    G      D 
    národ se probudil a neochvějně. 
             G          D            G     
    Když květina svobody hynula,  
                  D                     G 
    národ se probudil a neochvějně. 
    C                          G       Em 
    Vykročil z onoho minula,   
     D                         G         D 
     vykročil z onoho minula, jó, 
           G          D           Em C 
     kde všichni měli mít stejně,  
           G          D            G 
     kde všichni měli mít stejně. 
 
 2. /: Ruka, co z tribuny kynula, 
        noha, co vesele šlapala v lejně. :/ 
        Ruka, co z tribuny kynula, 
        společně přišli jsme odněkud z minula, jó, 
     /: a zřejmě i odejdem stejně :/ 

3. /:Šedivá vrána, co splynula 
      s vránama v podobně šedivým hejně.:/ 
      Šedivá vrána, co splynula, 
      zmateně přilítla odněkud z minula, jó, 
   /: i dneska je šedivá stejně :/ 

 
4. /: Chasa už prapory svinula, 
       ještě se naplno nemele v mlejně  :/ 
       Chasa už prapory svinula,  
       sedím tu poučen průsery z minula, jó, 
    /: a začínám znova a stejně :/ 

5. /: Berounka plyne jak plynula kdysi, 
       král usíná na Karlštejně.:/ 
       Berounka plyne jak plynula 
       v hospodě hrajou se písničky z minula, jó, 
    /: a tebe miluju stejně  :/    
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ZA DESET 1 0  
( Vl. Redl ) 
 
    G                                                Am   
1. Ve středu zabalím kufr a pojedu domů 
    Am                      D                        G  
    stopnu si auto, co zajíždí na přehradu. 
  G                                                 Am 
  Pomůžu vyložit dynamit v kamenolomu 
Am                          D                         G  
pozdravím muže, co jsou tu za velezradu 
 
 
2. Ale tak udělám přece jen kolo 
                      -  když už jsem tady 
    je teprv poledne a tak jsem  
                      - celkem v plusu 
    Co je tu naboso šťastných  
                      - krásných a mladých 
   ale nejdřív si zjistím odjezdy autobusů 
 
           G            Am   D              G     
   Ref.: Za deset deset, už  nejede nic, 
           Em        Am    D             G  
            za deset deset, už nejede nic.    
       
3. Hned za hrází v jídelně u Mokrých 
                       - sundám si oděv, 
    pochválím brýle nové brigádnici. 
    Slíbím jí, že za ní vylezu  
                        - po hromosvodě, 
    tak ahoj babi - zakončím pohlednici. 
 
4. Na dece na pláži vybalím Kamile, 
                          - kde teďka hrajem, 
    natře mi záda v podstatě jen za pusu, 
   přikreslí k adrese plánek celého kraje,   ještě 
zkontrolujeme si odjezdy autobusů. 
 
Ref.: Za deset 10... 
 
5. Na Rudém právu počkám až pytláci -   
                      - dopečou pstruhy,            
    přidám se chlapům do války 
                       -  u Stalingradu, 
    Kerouac, Turgeněv, Baudelaire, 
                        -  Jan Pavel II., 
 básníci všech zemí, tak ještě pivo a jdu.  
 
6Lacina s Grycem už U Bušů jen pro mě   
                          - zastřelí prase, 
  přespolní vandrák vaří se zelím Led. 
 Hej půjč mi to pádlo, ať dá dítě v čase, 
 jsem hvězda a do první desky to mám -  
                                               - deset let. 
Ref. : Za deset 10... 
 
7. V noci mi Martina vyzradí vojenské -  
-tajemství Hlavního stanu Armády spásy    
    Je vdaná a večer vrací se 
                      - z Bystřice zpět. 
    A ráno mi Gábina s Vlaďkou -  
                      - rozčešou vlasy 
   a než vypijem snídani je 9. 45. + Ref.: 
 
 
 

 
 
 
8. Poslední pivo s Evženem u šachu 
                       -  v zahrádce rušné 
    sleduju, aby mi neujel zas. 
    Vyměním dva pěšce za věž 
                        - to je snad slušné. 
     A z  koncových světel si odečtu  
                         - svůj přesný čas. 
 
Ref.: Mmm - za deset 10, 
         mmm - už nejede nic. 
Ve středu zabalím kufr a zavolám taxík.    
 
 
ZA SVOU PRAVDOU STÁT 
( Spirituál kvintet ) 
 

            Ami   
1. Máš všechny trumfy mládí , 
                        G             Ami 
                   - a ruce čistý máš, 
          Dmi            Ami 
    Jen na tobě teď záleží, 
                 E7                    Ami 
               - na jakou hru se dáš. 
 
                       Ami                    E7 
Ref.: /: Musíš za svou pravdou stát, 
                                                     Ami   
         ( musíš ) - za svou pravdou stát :/ 
 
2. Už víš kolik co stojí, 
    už víš co bys rád měl , 
    už ocenil jsi kompromis, 
    a párkrát zapomněl. + Ref.: Že máš.. 
 
3. Už nejsi žádný elév, 
    co prvně do hry vpad, 
    už víš jak s králem  ustoupit, 
   a jak s ním dávat mat. + Ref.:Tak hleď 
 
4. Teď přichází tvá chvíle, 
     teď nahrává ti čas, 
     tvůj sok poslušně neusnul, 
     a ty mu zlámeš vaz. + Ref.: Neměl .. 
 
5.  Tvůj potomek ctí  tátu, 
     ty vštěpuješ mu rád, 
     to heslo, který dobře znáš, 
     z dob, kdy jsi bejval mlád. 
 
6. = 1.  + Ref.: Musíš... 
 
  Za svou starou stát  ( Svěrák ) 
 
1. Máš všechny trumfy stáří, 
    a ruce čistý máš, 
    jen na tvé staré záleží, 
    na jakou hru se dáš. 
 
Ref.:  /: Musíš za svou starou stát :/ 
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ZA TŘI ČTVRTĚ STOLETÍ 
( Karel Plíhal ) 

 
       C                            C9    Am7             G 
1Už za tři čtvrtě století lásko budem slavit stovku 
  F             D7             C                G 
  otevřeme víno, sedneme si na pohovku. 
  C                   C9             Am7          G 
  Na stařičkým gramofónu pustíme si Floydy, 
  F              D7                C                  G 
  Zavoláme kámošům na všechny asteroidy. 
 
2.Už za tři čtvrtě století nám bude lásko sto let, 
   nejspíš budem utahaní jako pérka rolet. 
   Na stařičkým gramofónu pustíme si Queen 
   Uděláš mi svíčkovou, už teď mi tečou sliny. 
 
                   Am 
Ref.:Jenom doufám,  
                                 D9            G 
       že se do té doby neumlátíš smíchem. 
                  Am 
       Jenom doufám,  
                               D9                   G 
      že se neubrečíš nad Vávrou či Zichem. 
                Am       
       Taky pořádně se rozhlížej, 
             D9               G 
       než vejdeš na vozovku, 
       F                          D7 
       rád bych s tebou, lásko moje,  
      C              G 
       oslavil tu stovku. 
 
3.To víno bude nejspíš ročník dva tisíce dvacet 
   S každým hltem budeš aspoň deset roků ztrácet 
   A když ti bude pětadvacet, bude láhev prázdná 
   A ty budeš jako dneska líznutá a krásná 
   C     C9 Am7   G        C 
   Lá lá lá  lá lalá lá lalá  lá 
 

ZA VŠECHNO MŮŽE ČAS 
( L.Filipová, Z.Rytíř ) 
 
   F            C              Am                 G     C     
1.Lásku si odpřisáhli pod mostním obloukem, 
      C              F               G   Am                  F    
   a dál to pak společně táhni tím svým životem, 
   F           G      C 
   lásku si odpřisáhli. 
 
2.Měli jen skromná přání srpnových létavic, 
   a snad kromě milování je netrápilo ni, 
   měli jen skromná přání. 
 
            C 
Ref.: /: Za všechno může čas , čas čas čas, 
            Am 
            ten, co se skrývá v nás, v nás v nás v nás, 
               F                                    C   
            1.náhle si zrychlí ten svůj krok. 
                 F                                        C  
            2.a v něm vteřina je delší než rok. :/   
 
3.Z příběhu zbývá jen málo, jen úsměvy na fotkách 
   a co dříve se věčné zdálo, teď končí ve výčitkách, 
   z příběhů zbývá jen málo. 
 
4.Odešel jednoho rána vzpomínky ty s sebou vzal, 
   chyběla jen slavobrána a vůbec nikdo neplakal, 
   odešel jednoho rána.     
         F                 C    
R:+   Za všechno může jen čas. 
 
ZAFÚKANÉ 
( Fleret ) 

 
   Am           A2      Am             A2    
1.Větr, sněh zanésl z hor do polí, 
   Am   C                G           Am  
   já idu přes kopce přes údolí, 
   C             G                  C  
   idu k tvéj dědině zatúlanej. 
   F             C         E         Am  F7maj Ami E4sus   
   Cestičky sněhem zafúkané. 
 
        Am     C   G       C   F                C            Dm     E    
Ref.:Zafúkané, zafúkané, kolem mňa fšecko je zafúkané. 
        Am      C  G        C  F                Dm         E         Am     
        Zafúkané, zafúkané, kolem mňa fšecko je zafúkané. 
 
2.Už vašu chalupu z dálky vidím, 
   srce sa ozvalo – bit ho slyším, 
   snáď enom pár kroků mi zostává 
   a budu u tvého okénka stát. 
 
ale: 
Ref.:Zafúkané, zafúkané, okénko k tobě je zafúkané. 
        Zafúkané, zafúkané, okénko k tobě je zafúkané. 
 
3.Od tvého okna sa smutný vracám, 
   v závějoch zpátky dom cestu hledám, 
   spadl sněh na srdce zatúlané 
   aj na mé stopy – sú zafúkané. 
 
Ref.:Zafúkané, zafúkané, mé stopy k tobě sú zafúkané. 
        Zafúkané, zafúkané, mé stopy k tobě sú zafúkané. 
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ZAHRÁDKY 
( Nedvědi ) 
 
             D                                   D7  
1.Večer zapálil svíčky okolních lamp, 
             G     
   rukou na tváři, ze mě si čteš. 
                     A7 
   Holka, tam smutku je na knížku 
 
   A já nevím, co s ním, 
               D 
   Pravda s nepravdou, láska i lež. 
 
2.A písničky smutný, že ze slz by déšť 
   pokryl zahrádky nad Berounkou, 
   tak směj se a mluv,  
   ať cítím, že jseš, 
   já skloním se nad panenkou. 
 
            D 
Ref.:Já oči tvý, když mhouří se, 
 
       Lesknou, jak když spí, 
 
       A když se nade mnou sklopí, mám rád. 
            Em                         D  
       Jsi štěstí, co splétá mi smích na dlaních, 
                   D4sus  D         
       Jsi můj jedinej hřích. 
 
3.Večer zapálil svíčky okolních lamp 
   a ty chodíš, jak bych nebyla snad, 
   těch večerů, 
   co myslela jsem na tebe, víš, 
   jak bys odněkud zdaleka spad.  + 2x Ref.:    

ZAHRADNICKÁ 
( Karel Plíhal ) 
 
  D        Hm           A7   D  C   
1.Určitě sejdem se po létech,  
  G             A7        D 
   spolíhám na boží mlejny, 
   D            Hm7      A7    D  C 
   možná že přibereš po dětech, 
   G          A7            D 
   oči však budeš mít stejný. 
         C        G          A7 
    Ty oči, co viní mě ze zrady,  
    C                  G          A7 
     Co se z nich slzy jen řinou, 
         D          Hm7       A7    D 
     Ta okénka do rajské zahrady, 
           C G          A7       D 
     Jenže zahrady vonící dřinou. 
 
2.Co jsem se natrápil s červama  zalíval růže a astry. 
    Mám z toho problémy s nervama  
                                           -Na duši, na rukou flastry. 
 
   K čemu ty pečlivý záhony K čemu to zbytečný plení 
   Divoký přírodní zákony Ty v tobě těžko kdo změní. 
 
3.Na stolku v zahradním altánu 
                                - stojí džbán a v něm střik vinnej 
   Ať si teď nalejvá ze džbánu Pro změnu zas někdo jinej. 
 
   Určitě sejdem se po létech,  Spolíhám na boží mlýny.  
    Možná že přibereš po dětechA oči, no ty budou stejný. 
 
ZACHRAŇTE KONĚ 
 ( Roman Horký ) 
 
    Em    
1. Peklo byl ráj, 
 
    když hořela stáj. 
    Am7    C 
    Příteli, věř mi, 
            D7              G    
    koně pláčou povídám. 
         Em 
    To byla půlnoc, 
                     
    vtom křik o pomoc  
        Am 
    už letěly 
    C               H7           Em    
    hejna kohoutů a bůhví kam. 
 
    G                       Hm                   C 
R: Zachraňte koně, křičel jsem tisíckrát, 
  G                           Hm                  C  
  žil jsem jen pro ně, bránil je nejvíckrát 
                   Am7                   C  
  Než přišla chvíle, kdy hřívy bílé, 
                Am7                   H7 
  rozčesal 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. + R 
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ZAPOMEŇ LÁSKO  
( Brontosauři ) 
 
    Gmi        Dmi  Gmi  
1. Zapomeň lásko na to,  
        A7        D                     D7  
    že já jsem jenom  ješitnej chlap, 
       Gmi     Dmi            Gm        A7   
    že věčnej strach, abys byla jen má, 
            D                    D7   
    dělá ze mě horšího snad. 
 
        Gmi                                     A7  
R.Jsi milá tak, že jako mrak jsou chvíle, 
 
    kdy jsem sám,  
         D7                                        Gmi   
   kdy necítím  tvůj dech na ústech svých 
                                                     A7  
   Jsi hezká tak, že jako mrak jsou tváře, 
 
   těch, co znám, 
      D7                                     Gmi   
 a pokřik vran je každej jinej smích. 
 
2. Snad ďábel sám mi napovídá, 
    když pláčeš kvůli mně, 
    jsem trdlo, který zapomíná, 
    jak málo lidí jako ty je. 
 
Ref.: Jsi milá... 
 
3. Každej den, i když mračím se snad, 
    provázíš můj každičkej krok, 
    v myšlenkách, slovech, pořád jen rád, 
    ozývá se, lásko, vždyť já jsem cvok. 
 
Ref.: Jsi milá...      
 
ZÁŘÍ 
( Svěrák, Uhlíř ) 
 

   E    Cm Gm         Cm      
1.Září, září, na léto jde stáří,  
   A                H     E             A      E   H    
   zlaté slunce září malátně a s únavou. 
 
2.Žáci, žáci ve slohové práci 
   píšou, jak nám ptáci mizí nad hlavou. 
 
        A               F         E        Cm       
Ref.:Švestky se modrají, jablka sládnou, 
        Fm           H           E           E7       
        podzim jde po kraji, rybníky chladnou. 
        A          F             E                Cm  
        Obal se pavoučku, hedvábnou nití, 

        Fm  F7         H          H7                  
        ulétni podzimu, nebo tě chytí. 
 
3.=1. 

ZAVŘU SE DO SEBE 
( Karel Plíhal ) 
 
                 Bb7                     Eb9 
1.Zavřu se do sebe na osum knoflíků, 
  Bb7                                           Bb7 
   vezmu si s sebou jen kapesník čistej. 
                        Eb9                     Edim 
   Jak hlemýžď v ulitě, jak párek v rohlíku 
                 F7         F7           F7 
    Budu si konečně sám sebou jistej. 
 
2.Nájem jsem zaplatil půl roku dopředu, 
   ledničku rozmrazil, zavolal milé. 
   Že vylezu v únoru pátýho ve středu, 
   Ať koupí noviny, pivo a filé. 
 
                    Eb9                          Edim  
Ref.:Budu si lebedit před světem ukrytý, 
                      Bb7       Fm6        G7 
        Ať si mi nadávej, ať do mě buší, 
                        C7 
        Trošku si promáznu mozkový závity, 
                          F7          F            F7 
         Provětrám svědomí, dofouknu duši. 
 
                  Bb7                    Eb9 
3.Zavřu se do sebe na osum knoflíků, 
                    Bb7                       Bb7 
   zpřetrhám se světem veškeré nitky, 
                          Eb9       Edim    Bb 
   jen bych chtěl poprosit někoho v publiku, 
   G7            C7                  F7        Bb 
   zda by mi nemohl chodit zalívat kytky. 
 
ZČERVENÁ 
( Šlitr, Suchý ) 
 
Ab            Eb7         A6                   D6   Bb7 
Zčervená, zčervená, když jí hladím ramena. 
Ab      CmF7             Bb7            Eb7  
Přečetla si někde asi, co to znamená. 
Ab          Eb7         Ab              Db       Bb7   
Zejména, zejména, lásky slova plamenná, 
Ab   Cm7F7            Bb7  Eb13 Ab Db  
zapůsobí takže coby růže zčervená. 
C7           Fm6      C7    Fm6 
Slíbila mi cestou z kina, 
C7                                FmBm6 Fm C7   FmBbm 
že si jednou všechno vynahradím,     vynahradím. 
 
Teď však mluví o počasí, zatím stačí, 
že jí vlasy hladím, vlasy hladím. 
 
Stojí tu tichá a zmatená, bez falše a bez věna, 
ze všech nejvíc se mi líbí, že je červená. 
 
Až se budu z vojny vracet, 
bude jí prej aspoň dvacet roků, dvacet roků. 
Slíbila to bez váhání,  
měla při tom odhodlání v oku, v levém oku. 
 
Tichá a zmatená, bez falše a bez věna, 
ze všech nejvíc se mi líbí, že je tak červená. 
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ZDÁLO SE MNĚ,Z DÁLO 
 ( Poutníci) 
 

    Emi                     C  Emi               Am    
1. Zdálo se mně zdálo, aj na nedělu ráno 
   Emi             C Emi      Ami           Emi  
   že byla muzika, a na ní chlapců málo. 
 
2. Na ní chlapců málo, a dívek na tisíce, 
    třema řade stále, samé klebetnice. 
 
3. Třema řade stále, a klebet vázale. 
 Na jedno panenko všecke jich skládale. 
 
 
ZELENÝ PLÁNĚ 
    (Fischer) 
 
    Am                 Dm Am      E 
1. Tam, kde zem duní kopyty stád, 
 Am           Dm       C                     G   
 znám plno vůní, co dejchám je tak rád 
 F                 G        C            Am 
 Čpí tam pot koní a voní tymián, 
 Dm            G7            C              E7 
 kouř obzor cloní když dolinou je hnán 
 Am       Dm       AmE7    Am  
 rád žiju na ní, tý pláni zelený. 
 
2.Tam, kde mlejn s pilou                                     
                               -proud řeky hnal, 
já měl svou milou a moc jsem o ni stál 
Pak přišlo psaní ať na ni nečekám 
Prý k čemu lhaní a tak jsem zůstalsám 
Sám znenadání v tý pláni zelený. 
  
         F                          G7             C 
Ref.: Dál čistím chlív a lovím v ořeší, 
         F                             G7        C 
         Jenom jako dřív mě žití netěší. 
     Am                       Dm 
     Když kydám stáj a slyším vítr dout 
Am              Dm      H7               E7  
Prosím ať jí poví že mám v srdci troud 
 
3.Kdo ví, až se dozví z větrnejch stran, 
   dál, že jen pro ni tu voní tymián. 
   Vlak hned ten ranní ji u nás vyloží, 
   A ona šťastná se k spaní uloží, 
Sem do mejch dlaní, v tý plání zelený. 
 
Ref.: Dál čistím…. 

ZELENÝ RÁJ 
( Nedvědi ) 
 
                     A                                      D  E 
1.Tady jsem žil, zde znal jsem každou vísku  
     E9add     A                      D     E  
   a ze všech sil stavěl hrady z písku. 
   E9     A                                                               D   
   To je má rodná zem, skromná víla z mořských pěn, 
       E     E9addA     
   A skal, láska má. 
 
2.Mám rád ten kraj, kde voní keltská sláva 
   zelený ráj, tam, kde pršet nepřestává. 
   To je má rodná zem, skromná víla z mořských pěn 
   A skal, láska má. 
 
                  D                   E                            A       
Ref.:Poslední zvon když zní, ovčí sýr zajím chlebem  
                    D                 Fm                      E  
        a dudy kvílí a dudy kvílí pod nedělním nebem.  
        E9     A                                                               D   
        To je má rodná zem, skromná víla z mořských pěn 
           E      E9addA 
        A skal, láska má. 
 
4.Když končí den, utichne zpěv a výskot, 
   usíná zem a její dech je tak blízko. 
   To je má rodná zem, a já do ucha jí šeptám: 
   Jen spi, má lásko. 
 
ZEMĚ JE DESKA 
( Karel Plíhal ) 
 
  C                        F7maj    C 
1.Země je deska a táhnou ji sloni, 
  F7maj      C            D9    G   
   Slunce se kolem ní točí a točí, 
   F            C           Dm      E7     
   Včera je dneska a letos je loni 
    Am7          D9           G         C 
    A láska má obrovský zelený oči. 
 
2.Na pivním tácku se houfujou čárky 
   velení přebírá dvojitej koňak. 
   A z hejna racků nám padají dárky, 
   Na hlavu, na ruce, na baloňáky. 
 
3.Šrajtofle s platem je nabitá puška 
   a ty jsi divoká africká šelma. 
   Obratným hmatem mě vykopneš z lůžka 
   A za mnou poletí tropická helma. 
 
4.Země je deska.. 
                .. zelený oči 
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ZEPTEJ SE MĚ 
( Nedvědi ) 
 
  C 
1.Zeptej se mě na cokoli, 
   Am              D7                                    G7  
   jen ne na to, co je ve mně, jak tě mám rád. 
         C                 
   To jako kdybys modrý z nebe 
   Am                 D7                                  G7   
   Chtělas stočit do ruličky a do kapsy si dát. 
  
        Am                                  D7  
Ref.:Někde uvnitř cosi zvoní, začne hrát. 
        G7                                C 
        Stačí sponka, hřeben či vlas. 
        Am                                   D7    
        Vůně svetru, cos mi dala, všechno snad, 
                 G7                          C   GC  
        Čeho rukou tvou dotk se čas. 
 
2.Zeptej se mě na cokoli, 
   jen ne na to, co je ve mně, jak tě mám rád. 
   Proč růže voní, vždyť to je div, 
   Pár lístků, stonek, ty jsi těchhle růží sad.   + Ref.: 
 
3.Zeptej se mě na cokoli, 
   jestli chceš, tak vymyslím si několik vět, 
   o lásce se povídat dá,  
   ale co to je, to marně hledá léta svět.     + Ref.: 
 
 
ZÍTRA RÁNO V PĚT 
( J. Nohavica ) 
  
              Am                    C   
1.Až mě zítra ráno v pět ke zdi postaví, 
       F                 G7       C                    
   ještě si naposled dám vodku na zdraví, 
  Am  Dm               G7              C                 
  z očí pásku strhnu si, to abych viděl na nebe 
AmDm               E7 Am               DmG7CamDmE7Am 
  a pak vzpomenu si, lásko, 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 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. 
 
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. 

ZKRATKY 
( Ivan Mládek & Banjo band ) 

 
   G          Em    Am      D7     G      Em       Am   D7 
1.Z Pé eL eR do eM eL eR jel jsem přes Čé eS eS eR, 

  C        CdimG       Em     A7                 D7  
   eS eN Bé mé Dé Ká Wé si stoplo na Té Ká. 
         G7                  C                 E7                  Am  D7    
   Mé Dé Ká Wé eS Pé Zet A Bé Té dvacet pět padesát  
   G     Em     Am    D7A7    D7    G     
   musí teďka na Gé O do Čé eS A O. 
 
2.O há Cé či Há Vé, či co má to Dé Ká Wé, 
   potřebuje z eN Dé eR nová šoupátka. 
   Jsem eR eN Dé er Cé eS Cé z Čé Vé U Té v Praze dvě, 
                                                          D7G 
   v Čé eS A O v Praze tři já mám tlčenku. 
 
  D              A7                            D                  
  Tohle I A Vé Há Jé dělá kromě Dé Ká Wé,  
                      A7                              D 
   Bé em Wé a eN eS U, Ká Dé eF i eM G(dží). 
   G         Em   Am    D7G  Em               Am    D7     
   Za dvě eL Pí Ká Té O Dé Ká Wé mám na Gé O, 
            C     Cdim G        Em   A7    D7      G   D7     
   když dostanu na    Čé Vé U Té syna Kelblové. 
 
3.Kelblová z O Pé Bé Há mistrovi z Čé eS A O dá do    
   bytu Pé Vé Cé a teplou Há dvě O. 
   Vystavené na eL Vé Té Pé Vé Cé však přiveze     
   skladníkovi Dé Ká Pé šofér Vé tři eS. 
 
   Všechno dopadne O Ká za lístky na eF O Ká,  
   šofér Čé eS A Dé má o Schumanna zájem. 
   Mistr od Čé eS A O známou má na Pé Ká O, 
    její bratr v O Ú eN Zet dělá sestřičku 
 
4.V OÚ eN Zet na Wé Cé mistr chytil Té Bé Cé, 
   musí na eR Té Gé, E Ká Gé a E E Gé. 
   Spojení Čé eS A O, Čé Vé U Té, O Pé Bé Há,  
   Čé eS A Dé, eF O Ká přerušilo se. 
 
   eR eN Dé er Cé eS Cé z Čé Vé U Té d Dé Ká Wé eS  
   Pé Zet A Bé Té dvacet pět padesát do šrotu. 
  Z Čé eS eS eR do eM eL eR, z Čé Vé U Té eR eN Dé er   
                                                                  G 
  musí chudák s Čé eS A Dé nebo s Čé es 
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ZLATÉ STŘEVÍČKY  
    ( Vilda Dubský ) 
 
   D 
1.Moje střevíčky jsou jako ze zlata, 
 
   když je mám,  
                                                  A7 

-připadám si strašně bohatá. 
 
   Ty si vezmu jen v onen slavný den, 
                                                  D 
    Až si sednem do kočáru ty a já. 
 
    Moje bílé šaty celé z hedvábí, 
                                                  A7 
    Ty naráz všechny lidi kolem přivábí. 
 
    Budou v onen den zářit tobě jen, 
                                                   D 
     Až si sednem do kočáru ty a já. 
 
   D                              Em 
RAch jsou samé zlato,ach ty stojí za to, 
       A7         
        Zlaté střevíčky na nohou, 
              D 
         Ty tolik krásné jsou. 
                                 Em 
  Jak se pěkně třpytí, jak se zlatem svítí, 
       A7  
        Když ty střevíčky pěkně jdou 
             D 
        tou zlatou uličkou. 
 
2.Na své staré banjo nemám vůbec čas, 
   je to dávn, co ztratilo svůj zlatý hlas. 
   V onen slavný den bude nalezen, 
   Až si sednem do kočáru ty a já. 
   Moje sestra Luce a mladší bratr Ben 
   Budou krásní v těch  
                   - černých šatech v onen den 
    Ale nejvíce zlaté střevíce 
    Až si sednem do kočáru ty a já. +Ref 
 

ZLATOKOP TOM 
 
   D 
1.Tom dostal jednou nápad, když přestal v boudě chrápat, 
                         A7 
   že má se něco stát. 
 
  A že byl kluk jak jedle, tak rozhodl se hnedle, 
                     D  
  a odjel na západ. 
  G                            D    E7                                      A7 
  Z domova si sebral sílu, krumpáč, bibli, dynamit a pilu, 
      D 
  mimo to prut a červy, do torny dal konzervy 
    A7                  D 
  a jel zlato vyhledat. 

  

       D                           E7    
Ref.:Ty jsi to moje zlato, který mám tak rád, 
       A7                                  D      G        D 
       vždyť ty mi stojíš za to, život pro tě dát. 
G                        D      E7                       A7     
Pro tebe to zlato není, jen ty jsi to moje haťapaťa potěšení        
      D                                          A7           D  
      zkrátka, ty jsi to moje zlato, zlato kočičí. 
 
2.Říkal, že je zlatokop, o zlato však nezakop, 
   neví, jak vypadá. 
   A když tak dlouho kopal, tak dostal na to dopal, 
   přešla ho nálada. 
 Sebral si svoji kytaru, dal si nalejt whisky, Brandy v baru 
   za poslední nuget, koupil holce pouget, 
   přitom jí zazpíval.  
  
 
ZNÁM JEDNU DÍVKU 
( Prodaná nevěsta ) 
 
              F        C7     Fdm GmC7     F       Bb  C7FDmG     
1.Kecal: Znám jednu dívku, ta má dukáty, má dukáty. 

           C    G7    C Am DmG7 AmC7 F      G7C    
Jeník: Zná jednu dívku, ta má dukáty, má dukáty. 
           F      C7   Dm  Am7 Bb   D7   GmC7      
Kecal: a chalupu a chalupu dostane od táty. 
          F      C7    Dm Am   Bb  D7      GmC7F   
Jeník: a chalupu a chalupu dostane od     táty. 
                      E7     Am   DmE7     Am  Dm    E7AmA    
Kecal: Znám jednu dívku, ta má dukáty, má dukáty, 
          Dm A7     Dm   GmA7     Dm   Gm   A7DmC7       
Jeník: Zná jednu dívku, ta má dukáty, má dukáty 
           F      C7   Dm  Am   Bb   D7   GmF     
Kecal: a chalupu a chalupu dostane od táty 
          F      C7    Dm Am   Bb   F      CG7C       
Jeník: a chalupu a chalupu dostane od táty. 
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ZNOJMO, VIDÍM TĚ DVOJMO 
( Ivan Mládek & Banjo band ) 

 
Dm          A7         Dm         F  
Děvče mé rozmilé su láskou opilé,  
Bb        D7               Gm  
podívej už nás honí hlídka (VB). 
C7            F             A7               Dm 
Jedeme od pankejtu ke druhému pankejtu, 
G7                       C7 
čeká mě pokuta a výtka. 
 
       F           C7        F            Cm  
R.:/:Znojmo, Znojmo, vidím tě dvojmo, 
       F          Dm      G7       C7     
        není to tenkrát lihovinou, 
       F                   C7    F                   C7   
        Pane příslušníku, já holdoval jen mlíku, 
      F              Dm  C7    C7F   
       je to tady téhle slečny vinou. 
       A7            Dm      Am   
       Na okorkové pole až se převrhne,  
      Dm      G                C           G             C7  
      z vraku rychle vylezem, okurek si utrhnem  :/ 
 
 
ZOBALI VRABCI, ZOBALI 
( Ivan Mládek & Banjo band ) 

 
D 
Zobali vrabci, zobali, igelitové obaly ( li ) 
A7                              D                          A7 
nechali je tam rolníci, měli v nich sváču vonící. 
D 
Zobali vrabci, zobali, igelitové obaly ( li ) 
A7                           D                     A7      D  
nebozí ptáci kynuli, někteří málem zhynuli. 
 
D7                               G 
Stalo se mi včera ráno, šel jsem od milé právě, 
E7                                  A7 
vrabec bledý jako stěna vrávoral proti mně  v trávě. 
D 
Sotva se držel na nohou, břicho měl nafouklé, naříkal 
A7                                            D               A7 D   
za chlupy jsem ho uchopil, ke zvěrolékaři utíkal. 
D                    
Doktor ho proklepal, změřil tlak, vypumpoval z něj igelit, 
A7                                        D                     A7         D  
než půjde vrabčák na vojnu, bude už dávno zdráv a fit. 
 

ZPÍVÁM 
 ( Běťák ) 
 
   C   Am  
1. Zpívám,  
   F                    G                 C Am  
    hledám slova nejkrásnější písně. 
   F                G                 C    Am   
    Pro tebe tu nejkrásnější potají, 
   F                      G           C     Am    
    snad se jednou naše oči setkají, 
   F                G         C   Am   
    až se přestaneš tak bát oú, 
   F                G        C   Am F G   
    až se přestaneš tak bát. 
 
2. Hlídá, 
    táta, máma, děda, bába, dítě, 
    ale zatím ty jsi slečna na jisto, 
    bez pochyby stoprocentně na čisto, 
    ty jsi prostě láska má oú, 
    ty jsi prostě láska má. 
 
ZPRÁVA 
( Nedvědi ) 
 
   G                           C           G                    
1.Proud řeky si hrál s našimi stíny, 
                             C             G 
   tys na něj lístek se stromu dal. 
                               D7         G 
   Takovou zprávu, že jsi tu byl, 
                                                          C             G   
    Třeba chytne ho někdo tam v dáli za malou chvíli 
 
    A vlepí k listům, z kterejch si zpívá 
 
    A kam si píšeš, jak jsi si žil. 
 
         A                 D7                      G     
Ref.: Píši tam pár slov, že z kapek déšť mi umyl tvář, 
                   A7              D7             G      
        To jak o kámen se tříštil říční proud. 
 
2.Do víru propad se list a s ním moje zpráva, 
   nevadí, slunce taky ti mává. 
   To byla krátká čarovná noc. 
   Proud řeky si hrál s našimi stíny 
   A splétal rákosí v mozaiku tónů, 
   Který mě hladily, když jsem šla spát.       + Ref.: 
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ZRÁDNÝ BANJO  
 
    A 
1. Slunce pálí jak ďas a za krátkej čas, 
                               E    
    vzdáš holt suchej švestce. 
     
   Sem do žáru skal, psa bys nevyhnal 
                            A  
   a tím spíš žádný jezdce. 
 
   Ptáci ani píp a čtvernohej můj džíp 
           A7       D     
   trávu přestal žrát. 
   
   Než bych tu usnul nudou,  
             A  
   i když vím, že trable budou, 
             E7                           A    A7    
   tak mi nezbejvá, než polku hrát. 
 
 
        D  
Ref.: Zas to zrádný banjo 
                                   A  
        ve svejch rukách mám. 
                                                 D 
  Zas to zrádný banjo šátkem utírám. 
                                       D7           G   
  Do dlaní mě pálí tenhle hromskej krám   
                                   D  
  Radši bych ho vzal a do bazáru dal, 
          A7                         D    
  jenže pak bych tu zůstal sám. 
 
 
 
     od D   ( D, A, G )       
2. Slunce pálí si dál, jako horskej tál, 
    v prstech praskaj klouby. 
    Je-li pondělí nebo snad úterý,  
    po tom je mi houby.   
    Kojot hledá tůň a ve stoje můj kůň, 
    klidně zůstal spát. 
    Než bych tu usnul nudou, 
   i když vím, že trable budou, 
  tak mi nezbejvá, než polku hrát. + Ref.: 

ZRNKA 
 ( Brontosauři ) 
 
         A 
1. Už dávno se mi stýská,  
 
    tak ti lásko píšu, že bych tě moc chtěl. 
 
    Když dívám se ti do očí, 
                                                      E7  
    tak, jak bych správný slova zapomněl. 
 
              G                                  D   
R.: Uspěchaná doba hledá zrnka vztahů, 
                                        A 
     z kterých mír a klid by vstal, 
 
     a není lepší lék než láska, 
                 E7                           A 
     s tou by o sto roků lidé byli dál. 
 
2. Už dávno se mi stejská, 
    a teď koukám kolem sebe ještě víc. 
    Do zavřených srdcí slunce 
    cestu těžko hledá, odlétne a nic. + R 
 
3. Jak dávno se mi stejská, 
    tak ti lásko píšu, že bych tě moc chtěl. 
    Po horách se s tebou toulat, 
    počítat hvězdy v noci rád 
                               -  mám to bych chtěl. 
Ref.:  
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ZTRACENÁ ZEMĚ  
( Klíč ) 
 
              F#m    E                 F#m 
1. Bárka bílá se za obzorem ztrácí 
          E                                   F#m 
    a já vím, že se jednou vrátí k nám. 
            E                          D   
    Míří tam, kam odlétají ptáci, 
              E            C#m          F#m   
    hledat pravdu a věřit legendám. 
 
2. Pověstí stále víc ta země dává, 
    sláva míjí a lidé jsou tu dál. 
    Zmizel stát a oheň spálil práva, 
    moře ví, kde hrdý člověk stál. 
 
            F#m                         E   
Ref.:Že marně hledáš, to se stává,   
                    D                      F#m  E 
        život je boj, ty chtěj ho žít. 
      F #m                        E   
        Kde vítr stopy zanechává, 
                  D                       E 
        určí ti směr, za kterým jít. 
                          F#m              E  
        Tak hledej dál ten kout, 
                         F#m               E                   
         tak hledej dál ten kout, 
                        D                F#m     
        kde zůstal čas na věky spát.      
 
Ref.: Nečekej dávné pousmání, 
         mrtvý je stín, kde slunce plá. 
         Zoufalé lidské naříkání 
         v hlubině spí, země je zlá. 
         Tak hledej dál ten kout,  
         kde zůstal čas na věky spát. 
 
Ref.: Až se ti zjeví ten kraj mýtů, 
         pochopíš sám, je konec her. 
         Smích místo krve zazvoní tu. 
         Štěstí, co máš, dávej a ber. 
         Tak hledej dál ten kout, 
         kde zůstal čas na věky spát. 

ZUZANA 
( S. C. Foster, č. text J. Škvorecký) 
  
             D                                                               A7     
1. Přicházím až z Alabamy se svým banjem sám a sám 

           D                                                A7     D 
A teď jdu do Louisiany navštívit svou milou tam. 
Slunce praží, z nebe hromy hřmí, můj cil je dalekej, 
Jenže láska má mě provází, Zuzano, neplakej! 

 
     G                    D                    A7            D 
R: [: Ó Zuzano, Zuzano, mám tě rád! Přicházím 
                                                           A7     D  

z tý velký dálky k vám, na banjo budu hrát :] 
 
2.Včera v noci měl jsem krásnej sen a teď ho povím vám, 

zpíval jsem Zuzaně pod oknem, Zuzano, rád tě mám. 
Zuzana se z okna vykloní a šátkem zamává, 
Vzdychne, slzu z oka uroní, ach, neplač, lásko má! 

R. 
 
OH, SUSANNA 
 
1. I’ve come from Alabama with my banjo on my knee, 

I’m going to Louisiana my true love for to see. 
It rained all night the day I left, the weather was so dry, 
The sun so hot I froze to death, Susanna, don’t you cry. 

 
R.[: Oh, Susanna, oh, don’t you cry for me, 

I’ve come from Alabama with my banjo on my knee :] 
       
2.I had a dream the other night when everything was still, 

I thought I saw Susanna dear a coming down the gill. 
The red, red rose was in her hand, the tear was in her eye 

I said: “I’m coming from the south,  
Susanna, don’t you cry!” 

R. 
 
ZVEDNĚTE KOTVY  
( Rangers ) 
 
         D                   Dzm  D               
1. Už vyplouvá loď John B., 
                              Dzm   D  
    už vyplouvá loď John B., 
                       Dzm                       A7              
    okamžik malý jen než poplujem v dál. 
                     D     D7                  G Gm                                  
    Nechte mě plout, tak nechte mě plout, 
    D                  
    sil už málo mám 
    A             A7 D  
    tak nechte mě plout. 
 
2. Nejdřív jsem se napil, 
    na zdraví všem připil, 
    vím, že cesta má konec už má. 
    Nechte mě plout, tak nechte mě plout, 
    sil už málo mám, 
    tak nechte mě plout. 
 
3. Sklenici svou dopil, 
    zakrátko u mne byl, 
    okovy na ruce dal a pistole vzal. 
    Sherif John Stone, sherif John Stone, 
     moji svobodu 
     vzal sherif John Stone.  D7 G 
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ŽABÍ ÚDOLÍ  
 
   D 
1. Kam se všichni těší, kdo to ví, 
             A                D   
    i já to vím, i ty to znáš. 
 
     V dálce leží tábor stanový, 
                   A                     D 
     ten přítel tvůj, ten přítel náš. 
 
                        D7G 
Ref.: Tam v dálce u starýho mlýna, 
        D 
         teče řeka líná,  
        A7                                  D   
         v měkké trávě záda nebolí. 
                    D7 G    
         Tam hukot jezu i zpěv žabí, 
         D 
         láká nás a vábí, 
         A7                               D 
          tam je naše krásné údolí.       
 
ŽELVA 
( Olympic ) 

 
   G          C             G       C             G    
1.Né moc snadno se želva po dně honí, 
    G       C          G         C             G 
    velmi radno je plavat na dno za ní. 
    G        D               
    Potom počkej, až se zeptá,  
              Em 
   Na to, co tě v mozku lechtá, 
   G        C         G         C           G       
   Nic se neboj a vem si něco od ní.    
 
2.Abych zabil dvě mouchy jednou ranou, 
    želví nervy od želvy nechám stranou. 
    Jednu káď tam dám pro sebe 
    A pak aspoň pět pro tebe. 
    Víš má drahá a zbytek je pod vanou. 
 
        G           D        C           G 
Ref.: Když si někdo pozor nedá, 
          G       D          C           G  
          Jak se vlastně želva hledá, 
          C                                 D 
          Ona ho na něco nachytá, 
           C                                  D 
           I když si to pozděj vyčítá. 
 
3.Né moc lehce se želva po dně honí, 
   ten, kdo nechce, tak brzy slzy roní. 
   Jeho úsměv se vytratí 
    A to se mu nevyplatí. 
    Má se nebát želev a spousty vodní. 
    G   C  G    
    Á-ú-á-ú. 

ŽÍZEŇ  
 ( Spirituál ) 
 
    C 
1. Když kapky deště buší, 
         F    Ami G C 
    na rozpálenou zem. 
 
    Já toužím celou duší, 
          F                C  
    dát živou vodu všem. 
 
2. Už v knize knih je psáno, 
    bez vody nelze žít. 
    však ne každému je dáno, 
    z řeky pravdy pít. 
                      G                   C  
Ref.: Já mám žízeň, věčnou žízeň, 
                F                      F   C 
        stačí říct, kde najdu vláhu, 
                       F C        G 
       a zchladím žáhu pálivou, 
                                           C 
        já mám žízeň, věčnou žízeň. 
                F                            F   C 
        stačí říct, kde kde najdu vláhu, 
                  F  C       
        zmizí žízeň. 
 
3. Stokrát  víc než slova hladká, 
    jeden čin znamená, 
    však musíš zadní vrátka, 
    nechat zavřená. 
 
4. Mně čistá voda schází, 
    mně chybí její třpyt, 
    vždyť z moře lží a frází, 
     se voda nedá pít.  + Ref.: 
 
5. Jak vytékají říčky, 
     zpod úbočí hor, 
     tak pod očními víčky, 
     se ukrývá můj vzor. 
 
6. Ten pramen vody živé, 
     má v sobě každý z nás, 
     a vytryskne jak gejzír, 
     až přijde jeho čas. + Ref.:  

285 Ž 



OSTATNÍ  PÍSNĚ 

 
286 / 287 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                         ŽIVOT JE JEN NÁHODA 
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ŽLUTÍ SOKOLI 
( Karel Plíhal ) 

 
        C            Em7        Am                 D9      
1.Že čápi děti nenosí už dávno vím od kohosi, 
         Am                    D9             G    
   kdo v tomhle směru zkušenější byl, 
       C             Em7       Am             D9     
   že Ježíšek je tatínek a bludička je plamínek 
           Am             G                     C   
   jsem časem taky jakžtakž pochopil. 
 
2.Že polednice nechodí a Palečci se nerodí, 
    mě dávno v hloubi duše nebolí. 
    Jen nedokážu pochopit proč, 
                                    -když jsem mírně přiopit, 
    mi lítaj bytem žlutí sokoli. 
 
       Ebdim     D7 
Ref.:Podnikají nálety  
        Ebdim        D7 
        na tuzexové tapety, 
       Ebdim       F7           Ebdim   
        V telefonu vidí hraboše,  
             C                      Em7  
         Je smutnej pohled na dravce, 
               Am            D9 
         Jak domnělého hlodavce 
        Am                G              C 
         Odnášejí mladým do koše. 
 
 
 
 
 
 
 

                                 

                      

 
 
 
3.Pak za pomoci sousedů dva zezadu dva zepředu 
   chytáme tu havěť do sítí. 
   Kroužky od záclon je kroužkujem  
                                           -a z úlovku se radujem 
   a hned je tady důvod k napití. 
 
 
Ref.:A když se trošku napijem,  
        Tak porůznu se ukryjem 
        Vyčkáváme plní napětí. 
         Ač vrznou dvířka od půdy 
         A citrónové přeludy 
        Zase na kus žvance přiletí 
 
4.=3. 
 
 
Ref.: A když další litr vypijem   
         Tak porůznu se.. 
                           ..přiletí. 
 
5.=3. 
 
Ref.: A když další litr… 
 
 
6.,Ref.,7.,Ref.,8.,Ref. atd. – ad zblblibitum 

 

KONEC 
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