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A já t ě nechci 
 

   E                         H7 
1. B ěží voda b ěží, po kameni šustí,  
                                E7 
   řekla m ě má milá, že m ě už opustí 
                             H7 
   te če voda te če, po kameni ská če 
                                  E 
   když t ě milá nechá, a ť si jiný plá če. 
 
2. U našeho dvora, te če voda dvojí, 
   tak si jen nemysli, že ty budeš mojí 
   za horou vysokou, zapadá slune čko, 
   já tebe nechci, falešná dcere čko. 
 
     [:E                                          H 7:] 
Ref: A já t ě nechci a já t ě nemiluju a já t ě nemám rád 
     [: H7                                             E:] 
     Protože už ráno, protože už ráno, má si t ě jiný brát. 
 
3. Když už jsi v ěděla, to co vím až dneska 
   mohla sis ušet řit svoje slova hezká 
   hezká slova hezká, málo lásky ke mn ě 
   jak jsem te ď bož rád, že t ě nemám v dom ě. 
 
4. Taková falešná, jak ta by tam žila, 
   ?ba jejich trápení a taková jsi byla 
   budeš-li taková, n ěkomu jen zbývá 
   že když t ě dostane, a ť t ě taky hlídá. 
Ref: 
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Amerika  

Lucie 
 
Em7  
  
G         D            Am  
Nandej mi do hlavy tvý brouky  
Am                   G  
A B ůh nám seber beznad ěj  
  
V duši zbylo sv ětlo z jedný holky  
Tak mi te ď za to vynadej  
  
Zima a promarn ěný touhy  
Do vrásek strom ů padá déš ť  
  
G            D           Ami  
Zbejvaj roky asi ne moc dlouhý  
Ami               C               G  
Do vlas ů mi zabroukej... pa pa pa pa  
     Hmi   Emi         G  
|:pa pa pa pa pa pa pa pa :|  
  
Tvoje o či jenom žhavý stíny  
Dotek slunce zapadá  
Horkej vítr rozezní mý zvony  
Do vlas ů ti zabrouká... pa pa pa pa  
pa pa pa pa  
  
Na obloze k řídla tažnejch pták ů  
Tak už na svý bráchy zavolej  
Na tvá ře ti padaj slzy z mrak ů  
A B ůh nam sebral beznadej  
V duši zbylo sv ětlo z jedny holky  
Do vrásek strom ů padá déš ť  
Poslední dny hodiny a roky  
Do vlasu ti zabrouká... pa pa pa pa  
pa pa pa pa  
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Anděl 
Karel Kryl 

 
      G       Emi             G        D7  
1. Z rozmlácenýho kostela v krabici s kusem mýdla  
     G       Emi            G     D7        G  
   p řinesl jsem si and ěla, polámali mu k řídla,  
             Emi           G            D7  
   díval se na m ě oddan ě, já m ěl jsem trochu trému,  
    G           Emi             G       D7       G  
   tak vtiskl jsem mu do dlan ě lahvi čku od parfému.  
 
   G          Emi              G           D7  
R: A proto, prosím, v ěř mi, cht ěl jsem ho žádat,  
   G       Emi         G      D7  
   aby mi mezi dve řmi pomohl hádat,  
    G        Emi D7     G            Emi D7(C) (D) G  
   co m ě čeká    a nemine, co m ě čeká    a    nemine.  
 
2. Pak hlídali jsme oblohu, pozorujíce ptáky,  
   debatujíce o Bohu a hraní na vojáky,  
   do tvá ře jsem mu nevid ěl, pokoušel se ji schovat,  
   to asi pták ům závid ěl, že mohou poletovat.  
 
R:  
 
3. Když novinky mi sd ěloval u okna do ložnice,  
   já k řídla jsem mu ukoval z mosazný nábojnice,  
   a tak jsem pozbyl and ěla, on oknem odlet ěl mi,  
   však p řítel prý mi ud ělá novýho z mojí helmy.  
 
R:  
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Andělé 
Wanastowi Vjecy 
 
   H           Cismi      E    E  
1. Co T ě to hned po ránu napadá  
   H              Cismi      E  
   nohy, ruce, komu je chceš dát,  
   H                Cismi     E  
   je to v krvi co Tvou hlavu p řepadá  
   H          Cismi         E  
   cht ělas padnout do hrobu a spát  
  
     D        A            G  
R: Poran ění and ělé jdou do polí  
     D         A     G  
   st ěhovaví lidi ulítaj,  
     D        A           G  
   panenku bodni, jí to nebolí  
     D            A          G  
   sv ět je mami prapodivnej kraj  
  
2. Po ránu princezna je ospalá  
   na nebi nemusí se bát.  
   V ulicích doba zlá ji spoutala  
   polyka č nález ů a ztrát.  
R:  
  
   2x H Cismi EE     4 x DAGG  
Sólo:  
  
3. Co T ě zas po ránu napadá  
   za zrcadlem nezkoušej si lhát,  
   miluju T ě, chci T ě to Ti p řísahám,  
   na kolenou lásce pomož vstát.  
  
R: Sv ět je mami dokonalej kraj. 
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Andílek 
Daniel Landa 

 
   Emi                  Ami                  D             Emi  
1. Ješt ě když chodil do školy vždycky nejlíp z nás plnil úk oly  
          C                Ami              D             Hmi  
   skv ělý diktáty -d ětský kravaty kluk jak andílek trochu debílek.  
   Emi             Ami          D              Emi  
   Brejli čky se mu mlžily, zato jedni čky se mu množily,  
         C               Ami              D             Hmi  
   dob ře maloval, skv ěle žaloval, tenhle andílek malej debílek.  
  
2. Holky ho nikdy necht ěly asi protože byl p říliš nesm ělý  
   tak je nesnášel t řídní donášel ten náš debílek pardon andílek.  
   A tak životem šel tenhle tlustínek cestu mu vyšl apal jeho 
tatínek  
   na drahej frá ček malej vodzná ček hajzlík vod kosti co má rád 
sladkosti.  
  
        Ami              C           Emi    H        F#mi         
F  
R. /: Vlasy pomádou pomazaný andílek má velký ambic e  
                   Emi                G    C  D  Em i  G  C  D  G  
   hlavn ě v politice a v kritice. :/  
  
3. Chlape ček co tone v mindráku sedí te ď ve velkým baráku  
   veliký fáro v hub ě cigáro už ne andílek te ď jen debílek.  
   Težko se facce ubrání a tak je chudinka strašn ě humánní  
   velmi moráln ě škodí po stran ě pomluva docela hodn ě ud ělá.  
R.  
  
*: Znám jich víc t ěchdlet ěch hajzlík ů d ělaj politiku píšou kritiku  
   vo či jim zaplanou p ři útoku stranou ve škole andílci te ďka 
debílci.  
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Árie m ěsíce 
 
      C                                      G7 
1. Plavu si, ani nevím jak, vždy ť nemám prsa, nemám znak, 
                          C Ami   Dmi   G7 
    mám jen hlavu plnou ideál ů. 
    C                                  G7 
2. A mám rád vodu zelenou a pletu si ji s ozv ěnou, 
                              C  C7 
   narážejí ob ě na stejnou skálu. 
  F        C    G7      C  G7      C     G7    C 
  Mám vodu rád, a proto si na její chlad tu zvykám,  
  F        C         G7    C    D7    G7 
  hraju si s kapry a s lososy a tykám štikám. 
   C                                     G7 
3. Řekni štiko modrošedá, pro č voda mi pokoj nedá 
                    C         G7 
   a pro č mě láká a pro č mě láká? 
        C                                         G 7 
4. Pro č š ťasten jsem když do ucha mi chladná voda šplouchá 
            C      G7     C 
   a cáká a cáká a cáká a cáká. 
 
 
Honky tonky blues  
 
     C                               C7 
1.   Každý ráno na piáno hraje Jack, hraje Jack, 
     F                   C 
     každý ráno na piáno hraje Jack, hraje Jack, 
     G7          F           C     G     C 
     honky tonk, honky tonk, honky tonky blues. 
 
   E             Ami     E           Ami 
2. Nikomu v dom ě nevadí, že to piáno neladí, 
   D7                                             G 7 
   když hraje Jack jak už jsem řek to honky tonky blues. 
 
3 = 1. 
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Babetta 
Ji ří Suchý  
 
         G                                                  D7 
Malá Babetta šla do sv ěta a krk za to dám, 
                                                                
G 
že ta Babetta je popleta, vždy ť já z ůstal sám. 
                   G7             C 
Ona ani netuší, že mn ě sólo nesluší 
       A7 
a že bez ní se tu hloup ě pletu, 
D7 
chy ťte tu Babettu, a ť je tu se mnou. 
G                                                       D7 
Babetta šla do sv ěta, já říkám: "Tak a ť!" 
                      Am7                D7                  H7  
Jseš plnoletá, b ěž do sv ěta a pak se zpátky vra ť. 
           C                 Cm                 G                 
Gdim 
Denně až se za čne stmívat, budu vzpomínat a zpívat, 
          G               E7             A7                            
D7 
jak ta Babetta šla do sv ěta a jak mám tu Babettu rád. 
 
R: 
             G                           A7 
Babetta až se zpátky vrátí, pozná, že chybila, 
            C     C#dim    G   Dmi, E7           A7   D7   G 
a bude chtít mn ě vyplnit,           co kdysi slí – bi – la.  
 
G, Gdim, Ami7, D7 
 
Malá Babetta šla do sv ěta a já doma bled, 
ale ješt ě je tu nad ěje, že až pozná sv ět, 
přijde na to, že je čas dom ů se vrátit zas, 
v duchu vidím, jak si volá taxi, 
kde je ta Babetta, že se tak loudá.  
Znám tuhletu Babettu a krk za to dám, 
že se do léta ta Babetta zas ráda vrátí k nám. 
Denně až se za čne stmívat, budu vzpomínat a zpívat, 
jak ta Babetta šla do sv ěta a jak mám tu Babettu rád. 
 
R: 
             G                           A7 
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Babetta až se zpátky vrátí, pozná, že chybila, 
            C     C#dim    G   Dm,E7             A7   D7   G   
a bude chtít mn ě vyplnit,          co kdysi slí – bi – la. 
G7   F#7   F7    E7        Es7   E7   A7  D7   G 
cha  cha    cha   cha, co kdy – si    slí – bi – la. 
 
 
G, Gdim, Ami7, D7 
 
Malá Babetta šla do sv ěta a tak jsem tu sám, 
mě tu nechala, jak sp ěchala a já nevím, kam. 
Koupil jsem si v kiosku prvot řídní rákosku 
a mě, m ůj ty Bože, baví to, že 
neví ta Babetta, že bude bita. 
Babetta šla do sv ěta a vrátí se zp ět 
možná za sedm, možná za osm nebo za padesát let. 
já však čekat budu stále a zpívat si budu dále, 
jak ta Babetta šla do sv ěta a že zpátky vrátí se hned.     
 R: 
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Babi čka Mary  
 
   Ami 
1.Št ěchovická laguna když d římá v zadumaném stínu kordilér, 
  Dmi        Ami                H7                   E 
  Pirát zkrvavenou šerpu ždímá, šerif si láduje rev olver, 
  Ami 
  Pikovická rýžovišt ě zlatá čeří se v p říboji Sázavy, 
  Dmi      Ami             Dmi           E7         Ami 
  ale zato Kr čmářova chata k řepčí rykem chlapské zábavy. 
  G7                  C     G7                    C  
  Když tu náhle co se d ěje, divný šelest houštím sp ěje. 
  G7          C         F     F#dim       E 
  Plch, skunk vše utíká po stráni od medníka. 
  Ami 
  Kr čmář zhasne, kovbojové ztichnou, pirát zd ěšen tvá ř si zakryje. 
  Dmi             Ami                  H7                          E 
  Rudé squaw se zachv ějí a vzdychnou: "blíží se k nám postrach prérie" 
    G7 
    A kdo to je 
 
Ref: 
 C             D7             G7                      C 
 Mary, babi čka Mary, dva kol ťáky za pasem, nad hlavou to čí lasem, 
                       D7              G7                         C  E7 
 Stoletá Mary, babi čka Mary, ta zkrotí k řepce h řebce a ť chce či nechce 
 
 
2.  Žádné zuby z jelenice sukn ě, ale zato tuhé bicepsy, 
    Mary má vždy slivovici v putn ě, Toma Mixe str čí do kapsy, 
    Klika cvakla, v kr čmě dve ře letí a babi čka vchází do dve ří, 
    Pintu ginu, lumpové prokletí, bezzubou dásní za láte ří, 
    Vypiju to jen ve stoje jdu do volebního boje, 
    Z řím zas m ěsto drahý, jedu volit do Prahy. 
    Dopila a aby se ne řeklo, putyká ře zm ění v mrtvolu, 
    Za zády má št ěchovické peklo s šlajsnou svatojánských atol ů. 
 
 
Ref:  Mary, babi čka Mary, pádluje bez námahy po proudu až do Prahy, 
      Stoletá Mary, babi čka Mary, jde do volebního boje za kovboje. 
 
 
3.    Ledva v praze kotvu vyhodila, pro babi čku nastal hrozný čas, 
      Nebo ť hned každá strana tvrdila, že jí náleží babi ččin hlas, 
      Malá stejn ě jako velká strana, psala, že bude mít o hlas víc, 
      Že ta druhá strana je nahraná, oni že maj hla s ze št ěchovic, 
      Stoletý v ěk prý nevadí, na p ředáka je to mládí, 
      Ze všech nejvíce volala ji polnice, 
      Tak babi čku, pro kterou vždy byla válka s lidojedy legrace, 
      Tu babi čku za pár dní zabila volební agitace. 
 
 
Ref:  Mary bojovná Mary, už nesedává v sedle, ve vo lbách byla vedle, 
      Stoletou Mary, babi čku Mary, volbama zabitou vzal k sob ě Manitou. 
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Babylon  

Nohavica 
 
   G                Emi7  
1. Jako dít ě, které mám ě se ztratilo  
   Ami              C            D  
   stojím na kraji m ěsta jménem Babylon,  
   G                   Emi7  
   ni čemu nerozumím, v ůbec nic nechápu  
   Ami      D    G  
   a nemám žádný plán.  
  
2. V cizím m ěst ě samé cizí ulice,  
   cizí písmena a cizí krasavice,  
   v taxíku po mn ě cht ějí divné bankovky  
   velké jak cirkusový stan.  
  
   D                G  
R: Ruce v papíru, nohy z olova,  
    H7                  Emi  
   signály z vesmíru a obrázky z Kosova,  
   C                  G  
   p řed sv ětem na út ěku  
           Ami7       D  
   u bran novov ěku, novov ěku.  
   

3. Trhani la čně chodí kolem plných stol ů,  
   br čkama dopíjejí nedopitou cocacolu,  
   po hlavní ulici v šaškovské čepici  
   krá čí apoštol Jan.  
  
4. Pasáží cht ěl jsem projít do jiného dvoru,  
   ale paná ček ukazuje, červená na semaforu,  
   nejprve jede všechno, co je hn ědé  
   a potom veliký šéf.  
 
5. Ten chlap, co mn ě kopl, řekl sorry a pak šel,  
   ale ono to stejn ě bolí jako kdyby cht ěl  
   a to co kape z mého rozbitého kolena,  
   je moje, ne jeho krev.  
  
R:  
  

6. Vozíkem pojedu sám mezi regály,  
   koupím si všechny v ěci, které na mn ě čekaly,  
   barvy olejovky, potáp ěče do sodovky,  
   struhadlo na mrkev.  
  
7. V gumové masce krásné paní Marylin,  
   a k tomu všemu ješt ě v saténové košili,  
   ve vlasech rudé kv ěty, vrazím na toalety  
   a řeknu - tady jsem.  
  
8. A bude ticho, budou se divit  
   všichni  ti kovbojové rádi, že jsou ješt ě živi,  
   a ani kapka vína neukápne na podlahu,  
   na kachlíkovou zem.  

  
R:  

  

9. Úsm ěv na červeno, tvá ře na bílo, 
jako dít ě, které mám ě se ztratilo, 
jako ptá če, které vypadlo z hnízda, 
3x mávnu k řídly a uletím všem, 
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Báje čná ženská  
Originál: Good Herted Woman 
 
                   C                                  F 
1. Tenhle p říb ěh je pravda, a ť visím, jestli vám budu lhát, 
                   G                                   C 
   že jsem potkal jednu dívku a do dnešního dne ji mám rád, 
                                                  F  
   nikdy nem ěla zlost, když jsem hluboko do kapsy m ěl, 
                  G                                    C 
   vždycky m ěla pochopení a já se s ní nikdy hádat nemusel. 
 
 
                   C(C,C,D)                 F(F,F,G ) 
R: Když si báje čnou ženskou vezme báje čnej chlap, 
                   G(G,G,A)                           C(C,C,D) 
   tak mají báje čnej život plnej báje čnejch dní bez útrap, 
                                                  F (F,F,G) 
   celý den jen tak sedí a popíjejí Chatoneaux d'Pa ppe, 
                G(G,G,A)                    C(C,C,D ) 
   když si báje čnou ženskou vezme báje čnej chlap. 
 
 
2. Nikdy jsem neslyšel: kam jdeš, kdy p řijdeš a kde jsi byl, 
   a já nikdy nezapom ěl, abych svoje sliby vyplnil, 
   a když vzpomínala, tak jen na to hezký, co nám ž ivot dal, 
   nedala mi p říležitost, na co bych si taky st ěžoval. 
 
R: 
 
3. Tenhle p říb ěh je pravda a sním sv ůj klobouk, jestli jsem vám 
lhal, 
   že jsem potkal jednu dívku a tu jsem si za ženu vzal, 
   zní to jako pohádka z p říb ěhu královny Máb, 
   že si báje čnou ženskou vzal jeden báje čnej chlap. 
 
R: 
R: 
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Balada o hrdinném kapitánu Imrikovi 
(text: Vrá ťa, Máša, hudba: T ři sestry – Sovy v mazutu) 
 
Rec.: Vážení poslucha či, 
nyní vám zahrajeme písni čku 
o hrdinném kapitánu Imrikovi, 
který to sice myslel dob ře, 
ale neuv ěřiteln ě to zprasil. 
 
G         D     C        D 
Bojovníci plá čí ve stínu strom ů, 
kapitán v depresi v hloží sedí, 
protože Syntax nevrátil se dom ů, 
pomstít se hledí, nedivme se tomu. 
 
      G    D    C           D       G 
Ref.: Hú a hú a hú – b ěsi v lese houkaj, 
hú a hú a hú – na Imrika koukaj. 
 
Vrhá se na n ěj ta obludná chátra, 
prvnímu z nich on probodl játra, 
meč si o játra tvrdá ztupil, 
protože b ěs si vždy rád upil. 
 
Ref.: Hú a hú a hú – Imrik si je dává, 
hú a hú a hú – osud však je kráva. 
 
Druhému b ěsovi rozpoltil hlavu, 
v dalšího však se zm ěnil stravu, 
předtím mu ud ělal na hlav ě boule 
a jako bonus rozmašíroval koule. 
 
Ref.: Hú a hú a hú – Imrik byl tele, 
běsy je rozložen na prvo činitele. 
 
Z kapitána je jehelní ček, 
běsům obohatil jídelní ček 
o sacharidy, tuky, bílkoviny, 
tak ned ělejte takové… neuvážené činy. 
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Batalion 
Spirituál kvintet     ( Emi ) 

 
   Emi  G     D    Emi    G          D Emi Hmi Emi  
R: Víno máš a markytánku, dlouhá noc se prohý ří,  
        G     D       Emi     G       D  Emi Hmi Em i  
   víno máš a chvilku spánku, díky, díky, verbí ři.  
 
   Emi                            G          D     Emi Hmi  
1. D říve, než se rozední, kapitán k osedlání rozkaz dává ,  
   Emi                 G  D Emi Hmi Emi  
   ostruhami do slabin kon ě pohání,  
                                G          D   Emi Hmi  
   tam na stran ě polední čekají ženy, zla ťáky a sláva,  
   Emi                   G    D Emi Hmi Emi  
   do výst řel ů z karabin zvon už vyzvání.  
 
   Emi       G     D              Emi  
*: Víno na kuráž a pomilovat markytánku,  
               G        D    Emi Hmi Emi  
   zítra do Burgund batalion zamí ří,  
             G       D                Emi  
   víno na kuráž a k ránu dv ě hodiny spánku,  
              G        D    Emi Hmi Emi  
   díky, díky vám, královští verbí ři.  
 
2. Rozprášen je batalion, poslední vojáci se k zemi  hroutí,  
   na polštá ři z kopretin budou v ěčně spát,  
   nepla č, sladká Marion, verbí ři nové chlapce p řivedou ti,  
   za královský hermelín padne každý rád.  
 
*:  
 
R:  
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Batalion 
Spirituál kvintet      ( Ami ) 

 
   Ami  C     G    Ami    C          G Ami Emi Ami  
R: Víno máš a markytánku, dlouhá noc se prohý ří,  
        C     G       Ami     C       G  Ami Emi Am i  
   víno máš a chvilku spánku, díky, díky, verbí ři.  
 
   Ami                            C          G     Ami Emi  
1. D říve, než se rozední, kapitán k osedlání rozkaz dává ,  
   Ami                 C  G Ami Emi Ami  
   ostruhami do slabin kon ě pohání,  
                                C          G   Ami Emi  
   tam na stran ě polední čekají ženy, zla ťáky a sláva,  
   Ami                   C    G Ami Emi Ami  
   do výst řel ů z karabin zvon už vyzvání.  
 
   Ami       C     G              Ami  
*: Víno na kuráž a pomilovat markytánku,  
               C        G    Ami Emi Ami  
   zítra do Burgund batalion zamí ří,  
             C       G                Ami  
   víno na kuráž a k ránu dv ě hodiny spánku,  
              C        G    Ami Emi Ami  
   díky, díky vám, královští verbí ři.  
 
2. Rozprášen je batalion, poslední vojáci se k zemi  hroutí,  
   na polštá ři z kopretin budou v ěčně spát,  
   nepla č, sladká Marion, verbí ři nové chlapce p řivedou ti,  
   za královský hermelín padne každý rád.  
 
*:  
 
R:  
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Běda poraženým 
Klí č 

 
   G           Hmi           C          D 
1. B ěží krajem dlouhá cesta, do svatého m ěsta t ě zavede, 
   G            Hmi            C             D 
 podél cesty k říže s t ěly, s t ěly t ěch, co neusp ěli, 
 C   Emi   D    G    D   C  D    G 
 vae vic - tis, am - en,    am - en. 
 
2. Tisíce se zvedly v právu, nem ěly nic a slávu si dobyly, 
 ponížený zvedá hlavu, veden vírou vlastní síly, 
 vae victis, amen, amen. 
 
3. Plamen vzpoury letí státem, otroci pou ť volnou si zvolili, 
 otroká ř však platí zlatem, římská vojska valem sílí, 
 vae victis, amen, amen. 
 
   G          Hmi        C        Emi  D 
4. Marné bylo odhodlání, jiskra žití sklání se p řed silou, 
 G       Hmi         C          D 
 umírali za svítání, pod nohama cestu bílou, 
 C   Emi   D    G    D   C  D    G 
 vae vic - tis, am - en,    am - en. 
 
5.= 1. 
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Bedna od whisky 
 
intro: A,D,E,A,A,D,E, 
 
   Ami          C          Ami            E             
1. Dneska už mi fóry n ějak nejdou p řes pysky  
   Ami              C           Ami   E     Ami 
   Stojím s dlouhou kravatou na bedn ě od whisky.  
   Ami              C        Ami         E 
   Stojím s dlouhým obojkem jak stájovej pin č.  
   Ami           C        Ami    E      A 
   Tu kravatu co nosím mi navlík soudce Linch.  
 
       A           D        E       A 
R: Tak kopni do tý bedny a ť panstvo ne čeká 
        A             D         E          A 
   jsou dlouhý schody do nebe a štreka daleká.  
      A           D     E             A 
   Do nebeskýho báru já sucho v krku mám.  
       A           D        E            A 
   Tak kopni do tý bedny a ť na cestu se dám. 
 
2. Mít tak všechny bedny od whisky vypitý.  
   Postavil bych malej d ům na louce ukrytý.  
   Postavil bych malej d ům a z okna koukal ven  
   a chlastal bych tam s Billem  
   a chlastal bych tam Ben.  
 
R: 
 

3. Kdyby si se hochu jen po řád necht ěl rvát.  
   Nemusel si dneska na týhle bedn ě stát.  
   Mohl si n ěkde v suchu tu svoji whisky pít.  
   Nemusel si hochu na krku laso mít.  
 
R: 
 

4. Když jsem štípnul kon ě a ujel jen pár mil, 
   Necht ěl b ěžet dokava ď se whisky nenapil. 
   Zatracená sm ůla, zatracenej pech, 
   Když k ůň cucá whisky jak u potoka mech. 
 
R: 
 

5. Až kopneš do tý bedny, jak se to d ělává  
   do krku ti z ůstane jen dírka mr ňavá.  
   Jenom dírka mr ňavá a k smrti jenom krok.  
   mám to smutnej konec - a whisky ani lok 
 
R: 
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Bejvávalo 
 
G    D     G    D     G    D    G 
Bejvávalo, bejvávalo, bejvávalo dob ře, 
G    D     G    D     G    D    G 
bejvávalo, bejvávalo, bejvávalo dob ře. 
   Ami    Emi  D       G  Ami      Emi D 
Za našich mladejch let bejval sv ět jako kv ět, 
G    D     G    D     G    D    G 
bejvávalo, bejvávalo, bejvávalo dob ře.  
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Beskyde, Beskyde 
 
    A       E         A 
1. Beskyde, Beskyde, kdo po tob ě ide, 
      D        A    E      A 
   [: černooký ba ča ove čky zatá čá. :] 
 
2. Aj, ba čo, ba čo náš, černú košulku máš, 
   [: kdo ti ju vypere, když mam ěnky nemáš? :] 
 
3. Já nemám mam ěnku, ale mám galánku, 
   [: ona n ě vypere černú košulenku. :] 
 
4. Ona ju vypere, ona ju vyválí, 
   [: až p ůjdu k muzice, každý ňa pochválí. :] 
 
5. Všeci sa starajú o moju chudobu, 
   [: a já sa nestarám, chvála Pánu Bohu. :] 
 
6. Všeci sa ženíja, vojny sa bojíja, 
   [: a já sa nežením, vojny sa nebojím. :]  
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Bitva u Harlaw  

 

D                     G                D             G 
Když jsem se vracel z Dunidier, když z Dunidier jse m šel 
D                  G    D       Hmi 
tu divný hluk jsem mezi kopci v dálce uslyšel. 
 
Jak šel jsem blíž tak spat řil jsem to hr ůzné divadlo 
MacDonald se svou armádou jak táhne na Harlaw    
 
Já b ěžel zpátky za kopec pov ědět vše, co vím 
tam stál sám hrab ě Jakub Ross a Jan Grahamu s ním   
Cos vid ěl rychle řekni nám a č zpráva je to zlá 
kde leží Donald s vojskem svým a kolik muž ů má ? 
 
D D ( p řidat  malí čkem G a A ) 
 
D                    G          D        G 
Kdo vyjede zpátky na kopec hned uvidí to sám 
D             G      D      Hmi        
padesát tisíc muž ů z hor MacDonald vede k nám 
Já všechno vid ěl ješt ě d řív než slunce zapadlo 
padesát tisíc muž ů s ním te ď táhne na Harlaw 
 
     G                               A           D   D D 
Ref. Dý da darum dá, da darum dá, da daryá denda de j 
 
Tu Jan z Grahamu povídá pro č máme se ho bát ? 
My všichni jako jeden muž musíme bojovat 
když kopce úsvit ozá řil a p řítmí opadlo 
už t řeskot zbraní rozléhá se v bitv ě u Harlaw 
 
Ref.  
 
a horalé už úto čí a tla čí a tla čí ze všech stran 
a mezi naše řady vniká MacDonald ův klan 
Hej, vidíš brat ře to co já, ran máme bezpo čet 
a nep řítel jde ze všech stran a už nás tla čí zp ět. 
 
Ref.  
 
To ne, m ůj brat ře state čný, to se nikdy nesmí stát 
vem meč sv ůj pevn ě do rukou a p ůjdem bojovat 
Tak bok po boku Patricck Forbes a jeho bratr Jan 
začali zkázu rozsévat a sekat do všech stran 
 
Ref. 
 
Zved první z bratr ů ostrý me č a t ěžkou ránu dal 
až MacDonald se zastavil a chvíli vrávoral 
Když podruhé Forbes ude řil a po n ěm bratr Jan 
chrabrý MacDonald na zem pad´ a krev mu st říká z ran. 
 
Ref. 
 
A jak ostatní vid ěli, že jejich v ůdce pad´ 
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tak ve zmatku a zd ěšení hned za čali utíkat 
však bitva stále nekon čí, brat ři jim v patách jsou  
a další muži padají a další zahynou. 
G                               A           D 
Dý da darum dá, da darum dá, da daryá denda dej 
Dý da darum dá, da darum dá, da daryá denda dej 
 
Pak dozn ěl ná řek ran ěných a ticho zavládlo 
jen stovky mrtvých tiše spí na pláních u Harlaw 
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Bláznova ukolébavka 
  

    D                  A Emi       G            D  
1. Máš, má ove čko, dávno spát, už píse ň pták ů kon čí,  
                        A             G          D  
   kv ůli nám p řestal i vítr vát, jen m ůra zírá zven čí,  
        A                  G  
   já znám její záš ť, tak vyhledej skrýš,  
        A                 G         A  
   zas má bílej pláš ť a v okn ě je m říž.  
    D               A  
R: Máš, má ove čko, dávno spát,  
      G                 E 7  
   a m ůžeš h řát, ty m ě můžeš h řát,  
   D                 G              D          G  
   vždy ť p řijdou se ptát, zítra zas p řijdou se ptát,  
                D           G       D  
   jestli ty v mých p ředstavách už mizíš.  
 
2. Máš, má ove čko, dávno spát, už máme p ůlnoc temnou,  
   zítra budou nám blázn ů lát, že ráda snídáš se mnou,  
   pro č měl bych jim lhát, že jsem tady sám,  
   když tebe mám rád, když tebe tu mám.  
R:  
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Blízko Litte Big Hornu 
Greenhorns 
 
     Ami 
1. Tam, kde leží Little Big Horn, je indiánská zem,  
                                Dmi 
   tam p řijíždí generál Custer se svým praporem, 
   Ami                  Dmi 
   modrý kabáty jezdc ů, stíny dlouhejch karabin, 
   Ami                                    A 
   a z indiánskejch signál ů po nebi letí dým. 
 
     A                                       E7 
R: Říkal to Jim Bridger: já m ěl jsem v noci sen, 
                                        A 
   pod sedmou kavalerií jak krví rudne zem, 
                              A7              D 
   kmen Sioux ů je state čný a dob ře sv ůj kraj zná, 
            E7                 A        Ami 
   pro č Custer neposlouchá ta slova varovná? 
 
2. Tam blízko Little Big Hornu šedivou prérií 
   táhne generál Custer s sedmou kavalerií, 
   marn ě mu stopa ř Bridger radí: zpátky povel dej, 
   jedinou možnost ješt ě máš, život si zachovej. 
 
R: 
 
3. Tam blízko Little Big Hornu se vznáší smrti stín , 
   padají jezdci z koní, výst řely z karabin, 
   límce modrejch kabát ů barví krev červená, 
   kmen Sioux ů je state čný a dob ře sv ůj kraj zná. 
 
R: Říkal to Jim Bridger: já m ěl jsem v noci sen, 
   pod sedmou kavalerií jak krví rudne zem, 
   kmen Sioux ů je state čný a dob ře sv ůj kraj zná, 
   pro č Custer neposlouchal ta slova varovná? 
 
4. Pak všechno ztichlo a jen tamtam duní nad krajem , 
   v oblaku prachu mizí Sioux ů vít ězný kmen, 
   cáry vlajky hv ězdnatý po kopcích vítr vál, 
   tam uprost řed svých voják ů leží i generál. 
 
R:  
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Blues Folsomské v ěznice 
 Kabát 
 
      G 
1. M ůj d ěda bejval blázen, texaskej ahasver, 
                                G7 
   a na p ůdě nám po n ěm z ůstal ošoupanej kvér, 
        C                                  G 
   ten kvér obdivovali všichni kámoši z okolí 
      D7                                   G 
   a máma mi říkala:"Nehraj si s tou pistolí!" 
 
2. Jenže i já byl blázen, tak zralej pro malér, 
   a ze  zdi jsem sundával tenhleten d ědečkův kvér, 
   pak s kapsou vyboulenou cht ěl jsem bejt chlap all right 
   a s holkou vykutálenou hrál jsem si na Bonnie an d Clyde. 
 
3. Ale ud ělat banku, to není žádnej žert, 
   sotva jsem do ní vlítnul, hned zas vylít' jsem j ak čert, 
   místo jako ko čka já utíkám jak slon, 
   takže za chvíli m ě veze policejní anton. 
 
4. Te ď okno m řížovaný mi říká, že je šlus, 
   proto tu ve v ěznici zpívám tohle Folsom Blues. 
   pravdu m ěla máma, radila:"Necho ď s tou holkou!", 
   a taky mi říkala:"Nehraj si s tou pistolkou!" 
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Bon soir mademoiselle Paris 
Olympic   
 
   Emi   H7           Emi        D7           G           H7 
1. Mám v kapse jeden frank, jsem nejbohatší z bank nad Seinou, 
   Emi  H7         Emi    D7          G          H7  
   mám víc než krupiér a stíny Sacre-Coeur nade mno u. 
 
   C          D    G    Ami      H7   Emi 
R: Láska je úd ěl tv ůj, pánb ůh t ě opatruj, 
        C           D     Emi       C           D      Emi 
   bonsoir, mademoiselle Paris, bonsoir, mademoisel le Paris. 
 
 
2. Znám bulvár Saint Michelle, tam jsem v čera šel s Marie-Claire, 
   vím, jak zní z úst krásnejch žen sl ůvka "car je t'aime, oh, mon cher". 
 
 
R: 
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Bufalo Bill 
 

C             F             
Nasral Franta na trabanta, 
C           G            C 
Bufalo Bill hovno vid ěl, v prdeli byl.  
 
C             F             
Nasral Franta na trabanta, 
C           G            C 
Bufalo Bill hovno vid ěl, v prdeli byl. 
 
 
Suchý listí prdel čistí..... 
 
Vrána vrán ě pu čí sán ě..... 
 
A pí ča pí če pu čí klí če..... 
 
Racek racku pochcal packu..... 
 
Dvě cihly se vzduchem mihly..... 
 
Kráva kráv ě hovno v tráv ě.....  
 
Vydra vyd ře prdel vyd ře.....  
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Bůh v nás 
Ginevra 
 
Ami            C          G                            Ami  
Za obzorem zní píse ň havraní, ohn ě pohasnou, slyš Pane náš.  
Emi Ami              C           G                         Ami  
Zas p řijde nový den, krví pot řísn ěn, Bože sílu máš,  snad přežijem.   
  
 
Ref.:  
Emi   Ami                    C  
Dnes, ó Pane náš, amen požehnej.  
                                     F  
Víru v nás zachovej, pro ni jdem se bít.  
Emi   Ami                             C  
Vždyť víš, Pane náš, smrt není na prodej,  
       G                        F   Emi Ami  
modlitbou Ot čenáš a ť p řisouzeno nám je  žít.  
 
  
Zbran ě pozvednem, k boji potáhnem v srdcích víru svou, ó Pane náš.  
Ty k řížem ochráníš duše brat ří tvých. Bože sílu máš, pro č umírat.  
  
Ref.  
  
Slunce uvadá, v dýmu zapadá, tma uléhá k nám, ó Pan e náš.  
Tvé o či uvidí sv ětlo dalsích dní. Bože, sílu máš, poutem jsi v nás.  
  
Ref.  
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Buráky 
 
 
   G                          C             G 
1. Když Sever vál čí s Jihem a zem jde do války 
                               A7         D7 
   a v polích místo bavlny te ď rostou bodláky, 
    G                         C        G 
   ve stínu u silnice vidíš z Jihu vojáky, 
                               A7      D7   G 
   jak se tu válej' v tráv ě a louskaj' buráky. 
 
       G                 C            G 
R: Hej hou, hej hou, na č chodit do války, 
                         A7          D7 
   je lepší doma sed ět a louskat buráky, 
       G                 C            G 
   hej hou, hej hou, na č chodit do války, 
                         A7      D7   G 
   je lepší doma sed ět a louskat buráky. 
 
2. Plukovník sedí v sedle, volá:"Yankeeové jdou!", 
   ale mužstvo v tráv ě leží, prej už dál nemohou, 
   pan plukovník se oto čí a koukne do dálky, 
   vidí slavnou armádu, jak louská buráky. 
 
R: 
 
3. Až tahle válka skon čí a jestli budem žít, 
   svý milenky a ženy pak p ůjdem políbit, 
   a když se zeptaj':"Hrdino, cos' d ělal za války?" 
   "Já flákal jsem se s kvérem a louskal buráky." 
 
R:  
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Cancion Del Mariachi 
Los Lobos                   (Desperado - El Mariach i) 
 
Em 
Soy un hombre muy honrado, 
                   B7 
Que me gusta lo mejor 
B7 
A mujeres no me faltan, 
                   Em 
Ni al dinero, ni el amor 
 
... en mi caballo 
por la sierra yo me voy 
las estrellas y la luna 
ellas me dicen donde voy 
 
Am          Em 
ay, ay, ay, ay 
B7          Em 
ay, ay mi amor 
Am          Em 
ay mi morena, 
B7          Em 
de mi corazon 
 
---> INTRO WITH RYTHM GUITAR <--- 
 
me gusta tocar guitarra 
me gusta cantar el sol 
mariachi me acompana 
quando canto my cancion 
 
me gustan tomar mis copas 
aguardiente es lo mejor 
tanbien la tequilla blanca 
con su sal le da sabor 
 
ay, ay, ay, ay 
ay, ay mi amor 
ay mi morena, 
de mi corazon 
 
---> SOLO AS TABBED BELOW <--- 
 
me gusta tocar guitarra 
me gusta cantar el sol 
mariachi me acompana 
quando canto my cancion 
 
me gustan tomar mis copas 
aguardiente es lo mejor 
tanbien la tequilla blanca 
con su sal le da sabor 
 

ay, ay, ay, ay 
ay, ay mi amor 
ay mi morena, 
de mi corazon 
 
ay, ay, ay, ay 
ay, ay mi amor 
ay mi morena, 
de mi corazon 
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==============================  INTRO  ============ =================== 
 
-------7-7--7-7--8-7--7----8-7-7----5--|-- 5-5--5-5 -7-5--5-5-7-5-5---- 
-----8-8-8--8-8--8-8--8----8-8-8----7--|- -7-7--7-7 -7-7--7-7-7-7-7-7-8 
---9--------------------9--------9\----|-7--------- ---------------8-9 
-9-------------------------------------|----------- ------------------- 
---------------------------------------|----------- ------------------- 
---------------------------------------|----------- ------------------- 
                                    ___| 
                                    | 
                                    2. guitar enter s with Em strumming 
 
 
==============================  SOLO  ============= =================== 
 
--------------12---------------------11------------ ------------------- 
----12-----12----12----12--------12------12--10--12 ------------------- 
-9------12----------12----------------------------- ------------------- 
---------------------------9----------------------- -9----------------- 
--------------------------------------------------- ------------------- 
--------------------------------------------------- ------------------- 
 
----11------------------12-----------------12------ ------------------- 
-12----12-10-12------12----12----12-----12----12--- -12---------------- 
------------------------------12-----------------12 ------------------- 
-----------------9------------------9-------------- ----9-------------- 
--------------------------------------------------- ------------------- 
--------------------------------------------------- ------------------- 
 
----11----------------|--11------------------------ -12--------------12 
-12----12-10-12--------------10--12--------10-12--- ----------12------- 
--------------------------------------------------- -------12---------- 
-----------------9--------------------9-----------9 --------------9---- 
--------------------------------------------------- ------------------- 
--------------------------------------------------- ------------------- 
 
-----------12---|---------10----10---8------8---7-- -7---5---5--3--3--- 
-----12----------------12----12---------10--------8 -------7------5---- 
-12-----------------12----------------------------- ------------------- 
---------9----------------------------------------- ------------------- 
--------------------------------------------------- ------------------- 
--------------------------------------------------- ------------------- 
 
-2---3---0---0------------------------------------- ------------------- 
---3-------0----3--0--1--0------------------------- ------------------- 
-------------------------------4-----2--4--5-4-2--- ----2-------------- 
-------------------------------------------------5- 4-----5-4-2-~~~---- 
--------------------------------------------------- ----------------2-- 
--------------------------------------------------- ------------------- 
 
--------------------------------------------------- ------------------- 
--------------------------------------------------- ------------------- 
-------8--9--11----------10--11--12-----------8--9- -11---------------- 
-9--9--------------9--9-----------------9--9------- ------9------------ 
--------------------------------------------------- ------------------- 
--------------------------------------------------- ------------------- 
 
 
---7--5--3--2--0----------------------------------- ------------------- 
--------------------------------------------------- ------------------- 
---8--5--4--2--0----------------------------------- ------------------- 
--------------------------------------------------- ------------------- 
--------------------------------------------------- ------------------- 
--------------------------------------------------- ------------------- 
 
 
=============================  ENDING  ============ =================== 
 
1st guitar: 
-12-12-12-12-12-12-12-12-..... quickly 
-------------------------- 
-------------------------- 
-------------------------- 
-------------------------- 
-------------------------- 
 
2nd guitar strums Em 
 
--------------------------- 
That's it! Hope you like it. 
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Cestá ř  
 
      C          G     C                   F      C  
1. [: Na silnici do Prášil     jeden mladý cestá ř žil :] 
     C                                             G7 
   [:a kamení   a kamení       a kamení tam roztlou kal, 
                        C 
     když silnici št ěrkoval :] 
 
           C      G   C                F    C 
2. [: Jela paní v ko čáře,      uvid ěla cestá ře :] 
      C                                           G 7 
   [: a povídá  a povídá       a povídá   cestá ři náš, 
                        C 
      t ěžkou práci tady máš :] 
 
3. [: Cestá ř na to odpoví,     vzácná paní to se ví :] 
   [: kdybych já moh tak jako pán, jezdit ve zlatém  ko čáře, 
      ned ělal bych cestá ře :] 
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Cirkus 
 

Dámy a pánové p řijel k vám cirkus, uvidíte nevídané a uslyšíte 
neslýchané. Exotická zví řata, unikátní drezúry, jedine čná čísla. 
Neváhejte, za minutku za čínáme, zapla ťte a poj ďte dál. V našem 
šapitó je místo pro všechny. Každá hlava platí dvac et, kdo 
přijde bez hlavy, neplatí nic. 

 

        C             G  

Ref:    Jen tam bu ď a nevylejzej odtamtu ď 

          C             G          C 

       a jen tam bu ď a nevylejzej ven . 

        F              C          G               C   

       Suchej dovnit ř mokrej ven dej nám pánb ůh dobrej den 

                        G          C 

       a jen tam bu ď a nevylejzej ven. 

 

Vážení, Velevážení ... sv ětová atrakce sv ětový unikát: 

 //dopl ň sloku// 

Marcel bubnuj a ty Kubo hrej!! 
 

1.  Tady máme Vorvan ě, chováme ho ve van ě. 

2.  A te ď vám ukážeme jedine čné exotické zví ře, obzvlášt ě 
vhodné pro zdejší pom ěry, Ano, tohle je Velbloud , ale to není 
voby čejnej velbloud. Tenhle velblou žere piliny a sere 
sektorovej nábytek. 

3.  A tahleta Baletka  umí jedno číslo na lan ě a n ěkolik 
dalších ve stan ě. Kdo ste tu s manželkama, máte sm ůlu, pánové. 

4.  Máme tady Opi čku  a když se vyšplhá na ty čku, tak je jí 
vid ět na pi čku. 

5.  Vážení .... Máme tady Inda  a  když ho vyndá tak mu ješt ě 
dva dny bryndá. 

6.  Vážení .... Máme tady Veverku  a ta má černou prdelku.  

7.  Tenhle Had, co tady vidíte, to není jen tak voby čejnej 
had. To je nejdelší had na sv ět ě. M ěří t ři metry od hlavy 
k vocasu a vod vocasu k hlav ě další t ři metry. To máme dohromady 
šest metr ů. Hlavu Vám ukáže principál v manéži a vocas vrátne j u 
východu. 

8.  Máme tady Tanečnici  a ta jí má jak slune čnici .... taky 
plnou brou čků a semene. An či bubnuj a ty hrej. 
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9.  Máme tady Dvě čarodejnice . Jedna z nich má velkou moc a 
ta druhá jí má moc velkou. 

10.  A tady vidíte Slona . To je zvíže, který má t ři vocasy. Co 
tomu říkáte, dámy ? Ideální manžel. Jeden vocas vep ředu, druhej 
vocas uprost řed, t řetí vocas vzadu. 

11.  A tady máme Papouška , sk řehotá nám do ouška a tahá nám 
planety z prsou naší Babety. 

12.  A tenhleten Klaun  Vám v pr ůběhu ve čera ukáže sedmnáct 
čísel. Zkusíte to po n ěm, pánové ? 

13.  A taky tady máme Krokodýla , kterej p řesko čí vodní p říkop 
t ři metry hluboký, t ři metry široký a t ři metry daleký, aniž by 
si vocas namo čil. Chce to snad n ěkdo z p řítomných pán ů také 
zkusit ? 

14.  A ješt ě Vám ukážeme Mořskou pannu , ta p řech čije celou 
vanu, 300 metr ů proti v ětru. A pak tu máme ješt ě jednu pannu. To 
je jediná panna v celý st řední Evrop ě, a to ješt ě proto, že je 
dřevěná. 

15.  A taky tady máme Ptáka vohníváka , Emane, ukaž ho ! 

16.  Pak tu máme Ji řinu , ta jí má jak pe řinu. A ješt ě tu máme 
dámu, ta si tam strká čty řmetrovou slámu. 

17.  A taky vám ukážeme Kraba . Ten když nemá samici, tak to 
dělá s krabicí. 

18.  A pak tu máme Slona , kterej má takovou cukrovku, že se mu 
rojej mouchy u prdele. 

19.  A n ěco pro ženy: máme tady fousatýho Krtka  a ten strašn ě 
pěkně trtká.... 

20.  A ješt ě tady máme Tresku  a ta vám rychlostí blesku posere 
úpln ě hladkou eternitovou desku 

21.  A taky tady máme Černocha , ten je poprvé v Praze a má ho 
černýho jako saze. 

22.  Máme tady Ledního medv ěda, kterej ho m ěl dvacet let  
zamrzlýho v ledu. Mezi náma, pánové, kdo by tohle v ydržel! 

23.  Máme tady Hrocha a ten znásilnil devítiletýho hocha  
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Čarod ějnice z Amesbury 
Asonance 
          Dmi         C            Dmi  
1. Zuzana byla dívka, která žila v Amesbury,  
             F         C          Dmi  
   s jasnýma o čima a řečmi pán ům navzdory,  
        F        C         Dmi          Ami  
   sousedé o ní říkali, že temná kouzla zná  
     Bb              Ami    Bb      C     Dmi(G)   
   a že se lidem vyhýbá a s ďáblem pletky má.  
 
2. Onoho léta náhle mor dobytek zachvátil  
   a pov ěr čivý lid se na pastora obrátil,  
   že znají tu moc ne čistou, jež krávy zabíjí,  
   a odkud ta moc vychází, to každý dob ře ví.  
 
3. Tak Zuzanu hned p řed tribunál p ředvést nechali,  
   a když ji vedli m ěstem, všichni kolem volali:  
   "Už konec je s tvým řáděním, už nám neuškodíš,  
   te ď na své cest ě poslední do pekla poletíš!"  
 
4. Dosv ědčil jeden sedlák, že zná její um ění,  
   ďábelským kouzlem prý se v netopýra prom ění  
   a v noci nad krajinou létává pod černou oblohou,  
   sedlák ům krávy zabíjí tou mocí čarovnou.  
 
5. Jiný zas na k říž p řísahal, že její kouzla zná,  
   v noci se v černou ko čku m ění dívka líbezná,  
   je t řeba jednou provždy ukon čit ďábelské řádění,  
   a všichni k ři čeli jako posedlí:"Na šibenici s ní!"  
 
6. Spektrální d ůkazy pe čliv ě byly zváženy,  
   pak z tribunálu povstal starý soudce vážený:  
   "Je p řece v knize psáno: nenecháš čarod ějnici žít  
   a p řed ďáblovým u čením budeš se na pozoru mít!"  
 
7. Zuzana stála krásná s hlavou hrd ě vzty čenou  
   a její slova zn ěla klenbou s tichou ozv ěnou:  
   "Pohrdám vámi, neznáte nic nežli samou lež a kla m,  
   pro tvrdost vašich srdcí jen, jen pro ni umírám! "  
 
8. Tak vzali Zuzanu na kopec pod šibenici  
   a všude kolem ní se sb ěhly davy b ěsnící,  
   a ona stála bezbranná, však s hlavou vzty čenou,  
   zem řela tiše samotná pod letní oblohou ...  
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Čekej tiše 
 
      G              C          G 
Čekej tiše až mraky m ěsíc rozpletou, 
                                  D 
pak se dej na cestu známou, staletou, 
          G              G7       C 
Najdi si sen, kde stopy lidí nevedou, 
           G             D              G 
kam mohou jen ti, kte ří št ěstí dát dovedou. 
 
Tam mě hledej až den ráno zr ůžoví, 
tam je cíl a nikdo víc ti nepoví. 
Svět chci ti dát, nenech m ě stát tak bezradnou, 
navíc hv ězdy které ti svítí, te ď nespadnou. 
 
Ref: 
 C                       G             G7 
Usínej a zvony zlacené zazvoní a ty to víš, 
 C                          G            D 
usínej a ne říkej že ne, ne říkej že netrefíš. 
 
Usni tiše až mraky m ěsíc rozpletou, 
pak se dej na cestu známou, staletou, 
Najdi si sen, kde stopy lidí nejsou znát, 
kam mohou jen ti, kte ří št ěstí dovedou dát. 
 
Usni tiše ...  
 



Zpěvník by Viper  ver 2.2 

Černý muž ( John Brown )  
 

     G 
1. Černý muž pod bi čem otroká ře žil, 
    C             G 
   černý muž pod bi čem otroká ře žil, 
                       H7       Emi 
   černý muž pod bi čem otroká ře žil, 
       Ami      D7        G 
   kapitán John Brown to z řel.  
  
    G 
R: Glory, glory, haleluja, 
    C                  G 
   glory, glory, haleluja, 
                       H7       Emi 
   glory, glory, haleluja, 
       Ami      D7       G 
   kapitán John Brown to z řel. 
 
2. |: Sebral z Virginie černých p řátel šik, :| 
   sebral z Virginie černých p řátel šik, 
   prapor svobody pak zdvih'. 
      R:  …prapor svobody pak zdvih'. 
 
3. |: V čele v ěrných m ěsto Harper's Ferry jal, :| 
   v čele v ěrných m ěsto Harper's Ferry jal, 
   právo vít ězí a čest. 
      R:  …právo vít ězí a čest. 
 
4. |: Hrstka state čných však udolána jest, :| 
   hrstka state čných však udolána jest, 
   kapitán John Brown je jat. 
      R:  …kapitán John Brown je jat. 
 
5. |: Zvony Charlestonu z dáli temn ě zní, :| 
   zvony Charlestonu z dáli temn ě zní, 
   John ův den to poslední. 
      R:  …John ův den to poslední. 
 
6. |: John Brown mrtev jest a jeho t ělo tlí, :| 
   John Brown mrtev jest a jeho t ělo tlí, 
   jeho duch však krá čí dál. 
      R:  …jeho duch však krá čí dál. 
 
7. |: Krá čí dál a v košili se t řepotá, :| 
   krá čí dál a v košili se t řepotá, 
   je mu zima veliká. 
      R:  …je mu zima veliká. 
 
8. |: Jeho kosti byste marn ě hledali, :| 
   jeho kosti byste marn ě hledali, 
   černoši je sežrali.    
      R:  … černoši je sežrali. 
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Červená řeka  
 
              C           C7        F 
 1. Pod tou skálou, kde proud řeky sy čí 
           C       Ami    D7 G7  

    a kde ční červený kamení, 
          C          C7        F 
    žije ten, co mi jen srdce ni čí, 
          C       G7           C 
    koho já ráda mám k zblázn ění. 
 
 2. Vím, že lásku jak trám lehce slíbí, 
    já ho znám, srdce má d ěravý, 
    ale já ho chci mít, mn ě se líbí, 
    bez n ěj žít už m ě dál nebaví. 
 
 3. Často k nám jezdívá s kytkou r ůží, 
    nejhez čí z kovboj ů v okolí, 
    v ěstu má ušitou z hadích k ůží, 
    bitej pás, na n ěm pár pistolí. 
 
              C           C7        F 
 4. Hned se ptá, jak se mám, jak se da ří, 
            C        Ami        D7 G7  

    kdy mu prý už to svý srdce dám, 
         C      C7         F 
    ale já odpovím, že čas ma ří, 
          C         G7       C 
    srdce blíž Červený řeky mám. 
 
 5.=1. 
 
 6.=2. 
 
 7. Když je tma a jdu spát, noc je černá, 
    hlavu mám bolavou závratí, 
    ale já p řesto dál budu v ěrná, 
    dokud sám se zas k nám nevrátí.  
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Čty ři bytelný kola   
 
    C       G       Ami   F        C         G7 
1.  Čty ři bytelný kola, má náš proklatej v ůz. 
 
      C         Ami F         G    F      G    F      G 
Ref:  Tak ješt ě pár dlouhejch mil, zbejvá nám, tam je cíl 
      C        F  G  C F C C7 
a tak zpívej o Santa Cruz. 
F                C               G         C 
Polykej whisky a zví řenej prach, nesmí nás porazit strach, 
   F                  C               
až p řejedeš támhleten pískovej plát,  
    G                     C 
pak nemusíš se už rudoch ů bát. 
 
 
X: Joe,když já se hrozn ě bojím! 
Y: Zalez zpátky do vozu ženo a ml č! 
 
   C       G       Ami   F      C         G7 
2. Jen t ři bytelný kola, má náš proklatej v ůz. 
Ref: ......... 
 
X: Tatínku, tatínku, já už mám plnej no ční ček. 
Y: Proboha synku, to není no ční ček, to je soudek s prachem. 
 
   C       G       Ami   F      C         G7 
3. Jen dv ě bytelný kola,má náš proklatej v ůz. 
Ref: ......... 
 
X: Synu, synu,vždy ť jedeme jak s hnojem. 
Y: Jo, koho jsem naložil, toho vezu. 
 
   C         G       Ami   F      C         G7 
4. Jen jedno bytelný kolo, má náš proklatej v ůz. 
Ref: .......... 
 
X: Joe, zastav.já se hrozn ě bojím indián ů. 
Y: Zalez zpátky do vozu ženo a ml č! 
 
   C            G       Ami   F        C         G7  
5. Už ani jedno bytelný kolo, nemá náš proklatej v ůz. 
Ref: ............ pak nemusíš se..... 
 HÚÚ, HÚÚ INDIÁNI. 
###Laburd ův Zp ěvník  

  



Zpěvník by Viper  ver 2.2 

Cizinec 
Greenhorns 
 
     Ami            Dmi       Ami 
 1. Na kraji poušt ě sluncem spálený 
        Dmi    Ami   E   Ami 
    stojí naše malý m ěsto d řevěný, 
                           Dmi    Ami 
    jednoho dne, práv ě čas ob ěda byl, 
        Dmi      Ami   E       Ami 
    se na kraji m ěsta jezdec objevil. 
 
 2. M ěl černý sombrero, na n ěm bílej prach, 
    pod ním hadí o či, ze kterejch šel strach, 
    místo cigarety m ěl v ústech r ůži, 
    na stehnech pouzdra z ch řestýších k ůží. 
 
     F                   G 
 R: Tu jeho tvá ř, tu každý z nás poznal, 
     F                C 
    na každém nároží zatyka č vlál, 
     Dmi                 Ami 
    na n ěm cifra, za kterou by sis žil, 
    E                     Ami 
    a p řece nikdo z nás nevyst řelil. 
 
 3. Pomalu projížd ěl hlavní ulicí, 
    m ěsto bylo tichý jak m ěsto spící, 
    p řed saloonem zastavil a z kon ě slez', 
    jeho stín šel za ním a za stínem d ěs. 
 
 4. Zábava u baru prudce zvadla, 
    když vešel dovnit ř s tvá ří u zrcadla, 
    objednal si pití a v místnostech t ěch 
    každej z chlap ů poslouchal jenom sv ůj dech. 
 
 R: 
 
 5. On jenom se usmál a dopil sv ůj drink, 
    mexickým dolarem o barpult cink', 
    pak ke koni došel krokem pomalým, 
    za chvíli zmizel jak z doutníku dým. 
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Co jsem m ěl dnes k ob ědu  
 
E              A7             E                A7 
Představte si, p ředstavte si, co jsem m ěl dnes k ob ědu, 
E              A7             D7 
Představte si, p ředstavte si, co jsem m ěl dnes k ob ědu. 
 
      G        A7        D7       G      
1. [: Knedlíky se zelím, se zelím kyselým:] 
 
     H7          E           A7               H7   E 
Ref: To koukáte, to koukáte, co jsem m ěl dnes k ob ědu. 
 
   G            A7      D7        G 
2. pak jsem jed u stolu kdo ví co v rosolu 
 
   G       A7      D7            G 
3. kapustu va řenou jedli jsme ji s Ma řenou. 
 
   G           A7      D7      G 
4. sám jsem si za pecí zad ělal telecí. 
 
   G        A7      D7              G 
5. škubánky mašt ěný baštil jsem jak prašt ěný. 
 
6. uzený na hráchu, st řílel jsem ho na bráchu, 
   jeseter na kmín ě, koupil jsem ho v Londýn ě, 
   buchti čky ze šódó, zapíjel jsem je vodó, 
   bor ůvky na sádle, našel jsem je ve prádle, 
   pirožky, blin čiky, kartofely, svin čiky, 
 
   co je moc, to je moc, syre čky from Holomóc, 
   na chleb ě romadúr od madam de Pompadour, 
   špenátovou konzervu, te ďka všechno rozervu, 
   va řené brav čové, sežrali ho ba čové, 
   žincica z Levo če, zná ji každý Jiho čech, 
 
   koprovou vode dna dala mi tetka hodná, 
   kuní ocas na špeku, p řinesli m ě od Flek ů, 
   ku řata smažený, ale už bez Ma řeny. 
 
     H7          E           A7               H7   E 
Ref: To koukáte, to koukáte, co jsem m ěl dnes k ob ědu.  
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Colorado 
Kabát 
 
        G                               C 
1. Táta vždycky říkal: hochu, žádný strachy, 
                     G                 D 
   jseš kovboj v Coloradu, m ůžeš krávy pást, 
            G                              C 
   já radši utratil jsem psa a všechny prachy, 
            G          D               G 
   do srdce Evropy já vodjel v klidu krást. 
 
2. Narvaný kapsy, prsteny, řet ězy zlatý 
   tam kolem krku místní Indiáni maj', 
   a ty, co nemakaj', tak jsou nejvíc bohatý, 
   musím si pohnout, dokavá ď tam rozdávaj'. 
 
           G                        C 
R: Z Billa na Nováka zm ěním si svý jméno, 
           G                       D 
   a až tu malou zemi celou rozkradem, rozkradem!, 
           G                      Emi    C 
   tak se vrátím ve svý rodný Colorado, 
         G         D          G 
   o tý zlatý žíle řeknu doma všem. 
 
3. Tam kradou všichni, co blízko vokolo bydlej', 
   šerif se na n ě jenom hezky usmívá, 
   kdyby se nesmál, tak ho okamžit ě zmydlej', 
   házej' mu kosti za to, že se nedívá. 
 
4. Místo krav tam, nelžu vám, prej pasou holky, 
   a když jim nezaplatíš, vyrazej' ti dech, 
   ale s IQ to tam nebude tak horký, 
   místo na koních tam jezd ěj' v medv ědech. 
 
R: 
             G         D           G 
R: + a o tý zlatý žíle řeknu doma všem ...  
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Country Roads  
 
    G            Emi 
1. Almost heaven West Virginia 
    D                   C            G 
   Blue Ridge Mountains Shenandoah river 
                     Emi 
   life is old there older than the trees 
   D                           C              G 
   younger than the mountains growing like a breeze . 
 
2. All my memories gather round her 
   my is lady stranger to blue water 
   dark and dusty painted in the sky 
   misty taste of moonshine teardrops in my eyes. 
 
           G              D 
R: Country roads take me home 
          Emi        C 
   to the place I belong 
           G               D 
   West Virginia mountain mamma 
           C              G 
   take me home country roads. 
 
   Emi         D            G 
*: I hear her voice in the morning house she calls me 
       C       G               D    G    D 
   the radio reminds me off my home far away 
     Emi             F          C              G 
   driving down the road I get feeling that I shoul d 
            D              D7 
   be home yesterday yesterday. 
 
                D              G 
R: + [: country roads take me home ... :]  
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Cukrá řská 
Záviš 
 
G           D       Emi        C 
Cukrá ři, ty debile, naval laskominu,  
G       D           C         G 
nebo ti vykropím na držku mo čovinu.  
G           D       Emi       C 
Cukrá ři, ty debile, laskominu mázni,  
G       D       C           G 
a potom pro m ě, za m ě t řeba zmizni.  
 
         Ami               C                   G 
Máš tady šáte čky, v ěnečky, trubi čky, rakvi čky,  kuli čky, 
Ami                   C              G 
a já nevím, jak se ty sajrajty nazývají.  
           Ami             C                  G 
Tak trochu zaber a n ěco mi vyber a bleskem to naber,  
Ami               C             G 
nebo fakt rozepnu punt, to slibuji.  
 
Cukrá ři, ty debile, už se za čne stmívat,  
jak se tady plazíš, nem ůžu dál se dívat.  
Cukrá ři, ty debile, kde t ě vyhrabali,  
kdyby ti kule a prdel rad ěji rozkopali.  
 
To že jsi pitomec, není p řec nakonec  
taková nová v ěc,  
stejn ě nemám na ty sajrajty prachžádnou chu ť,  
sko čím si zachvíli naproti do Bily  
pro klobás z kobyli,  
a ty jeden polozmrde, dál se tu kru ť.  
 
Cukrá ři, ty debile, kydni na koninu,  
nebo ti vykropím na čuňu močovinu. 
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Ďábel a syn 
Kabát 

Dmi
Sedím a koukám jak 

C
zvrácenej podzim  

Ami
strom ům svlíká jejich 

G
šat  

Dmi
poslouchám ptáky a 

C
jenom tak kou řím  

Ami
malinko chce se mi 

G
spát  

 
Padá mi hlava pak cejtím jak n ěkdo  
lehce m ě za ruku vzal  
blázen či voják jak maškara divná  

tam 
Ami

stál  

já pozval ho 
Dmi

dál  
 
Měl špinavej kabát a v ruce flétnu  
oči jak zmrtvejch by vstal  
na botách bahno snad celýho sv ěta  
tuhletu píse ň mi hrál  
 
Tu píse ň co zpívám a v ůbec vám nevím  
kde na ni akordy vzal  
jak sem tam sed ěl a koukal a kou řil  
to já  
teprv ji psal  
 
Povídá hochu vracim se z flámu  
hráli jsme karty se zdá  
partii pokera o budoucí vládu  
dík bohu vyhrál jsem já 

Já m ěl z pekla št ěstí a nebo pár trumf ů  
v rukávu podvod - já vím  
chcete m ě soudit tak dejte m ě na k říž  
jsem váš  
ďábel a syn   
 
Pak pomalu mluvil a ni čil m ě silou  
co od v ěků v sob ě už má  
drtil m ě pravdou a poušt ěl mi žilou  
na záv ěr jen povídá  
 
Bůh stvo řil lásku a žal taky bolest  
a já jenom ubohej chtí č  
fandím vám lidem nevím pro č nemáš  
mě rád  
já poslal ho pry č  
 

Sedím a koukám jak zvrácenej podzim  
strom ům svlíká jejich šat  
přemejšlim o tom co s náma bude  
a malinko chce se mi spát  
 
Padá mi hlava pak cejtim jak n ěkdo  
lehce m ě za ruku vzal  
blázen či voják jak maškara divná  
tam stál  
tak pozvem ho dál
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Ďáblovy námluvy 
Asonance 
 

1A. Svou 
Ami  krásnou 

G
píš ťalu ti 

Ami
dám,  

hraje 
F

dev ět tón ů 
G

na dev ět stran,  

když 
Dmi

půjdeš se mnou, 
Ami

lásko má  

a 
F

když m ě budeš 
G

chtít.  

 
1B. Jen nech si tu píš ťali čku sám,  
hraj dev ět tón ů na dev ět stran,  

já C nejdu s tebou, G lásko má,  

já 
Ami

nechci 
G

s tebou 
Ami

jít.  

 
2A. Já dám ti stuhy to vlas ů,  
mají dev ět barev pro krásu,  
když p ůjdeš se mnou, lásko má,  
a když m ě budeš chtít.  
 
2B. Já nechci stuhy do vlas ů,  
mají dev ět barev pro krásu,  
a nejdu s tebou, lásko má,  
já nechci s tebou jít.  
 
3A. Dám krásné šaty z hedvábí,  
které dev ět krajek ozdobí,  
když p ůjdeš se mnou, lásko má  
a když m ě budeš chtít.  
 
3B. Já nechci šaty z hedvábí,  
které dev ět krajek ozdobí,  
a nejdu s tebou, lásko má,  
já nechci s tebou jít.  
 
4A. Chceš dev ět černých perel mít  
a na svatbu se vystrojit?  
To všechno dám ti, lásko má,  
jen když m ě budeš chtít.  
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4B. Já černé perly nechci mít,  
a na svatbu se vystrojit,  
a nejdu s tebou, lásko má,  
já nechci s tebou jít.  
 
4A. Já truhlu plnou zlata mám,  
tu do vínku ti celou dám,  
když p ůjdeš se mnou, lásko má,  
a když m ě budeš chtít.  
 
4B. Tvá slova p říjemn ě mi zní,  
tak p řiprav ko čár svatební,  
já p ůjdu s tebou, lásko má,  
až kam jen budeš chtít.  
 
4A. Tak ušli spolu dev ět mil,  
když nohu v kopyto prom ěnil  
a bledá dívka na říká,  
už nechci s tebou jít.  
 
4B. Má milá, už t ě nepustím,  
zpět duši tvou ti nevrátím,  
za trochu zlata, lásko má,  
te ď navždy budeš má.  
 
5. A jak tmou klopýtali dál,  
vítr její smutnou píse ň vál.  
Dmi Ami

  

Co d ělat mám, já neš ťastná  
F G  
ach co jen d ělat mám?  
Dmi Ami  
Co d ělat mám, já neš ťastná  
G Ami  
ach co jen d ělat mám? 
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Dajána ( Diana ) 
            

    G         Emi    C              D7    
1. Lidé o ní říkají, že je v lásce nestálá, 
   ona ale potají jediného v mysli má, 
   na toho, kdo klid jí vzal, dnem i nocí čeká dál, 
   G  Emi     C    D7   G       G7         
   krásná,    bláhová   Dajána. 
 
2. Ten, kdo klid jí navždy vzal, odešel si b ůh ví kam, 
   Dajána má v srdci žal, žije marným vzpomínkám, 
   p ředstírá-li ve dne smích, plá če v nocích bezesných 
   krásná,    bláhová   Dajána. 
 
    C            Cmi            G           G7    
*: Srdce, které zastesklo si, s úsm ěvem te ď žal sv ůj nosí, 
    C           Cmi       D        D7             G              
   stále čeká, čeká dál, o-o, o-o, o-o-o-o-o-o-o-o-o. 
 
3. Ospalá jde ulicí, nezbaví se lásky pout, 
   sny, jež voní sko řicí, sny, jež nelze obejmout, 
   Navždy bude sama snít, nenalezne nikdy klid, 
   G  Emi    C      D7      G        Emi  C  D7   G  
   krásná,   bláhová   Dajána. 
 
 
 
 
od Cé čka je myslím to lepší: 
 
Sloka:  (  C    Ami    F    G7 ) 
   (  C    Ami,   F    G7,  C  C7) 
 
*:   (  F    Fmi    C    C7  ) 
     (  F    Fmi    G    G7  )  
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Dragostea 
O-Zone 
 
[intro] x5 

       F         C        G         Am  
Ma-ia-hii Ma-ia-huu Ma-ia-hoo Ma-ia-haha 
 
[verse 1] 

  F     C        G          Am 
Alo, Salut, sunt eu, un haiduc, 
F     C             G                Am 
Si te rog, iubirea mea, primeste fericirea. 
  F    C       G       Am 
Alo, alo, sunt eu Picasso, 
   F            C 
Ti-am dat beep, si sunt voinic, 
        G    Am 
Dar sa stii nu-ti cer nimic. 
 
[chorus]x2 
 

         F                     C 
Vrei sa pleci dar nu ma, nu ma iei, 
             G                        Am   
Nu ma, nu ma iei, nu ma, nu ma, nu ma iei. 
       F                C  
Chipul tau si dragostea din tei, 
            G        Am 
Mi-amintesc de ochii tai. 
 
[verse 2] 

   F          C     G        Am 
Te sun, sa-ti spun, ce simt acum, 
F     C                G       Am 
Alo, iubirea mea, sunt eu, fericirea. 
  F    C        G              Am 
Alo, alo, sunt iarasi eu, Picasso, 
   F            C 
Ti-am dat beep, si sunt voinic, 
        G    Am 
Dar sa stii nu-ti cer nimic 

 
[chorus]x2   [intro] x4   [chorus] x2 
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Darmoděj 
Nohavica 

 
    Ami             Emi                  Ami Emi  
1. Šel v čera m ěstem muž a šel po hlavní t říd ě,  
    Ami             Emi                  Ami Emi  
   šel v čera m ěstem muž a já ho z okna vid ěl,  
    C                G                   Ami  
   na flétnu chorál hrál, zn ělo to jako zvon  
                       Emi                     F  
   a byl v tom všechen žal, ten krásný dlouhý tón,  
                    F#dim            E7        Ami  
   a já jsem náhle v ěděl: ano, to je on, to je on.  
 
2. Vyb ěh' jsem do ulic jen v no ční košili,  
   v odpadcích z popelnic krysy se honily  
   a v teplých postelích lásky i nelásky  
   tiše se vrt ěly rodinné obrázky,  
   a já cht ěl odpov ěď na svoje otázky, otázky.  
 
   Ami Emi C G   Ami F F#dim E7   Ami Emi C G    Am i F F#dim E7  
R: Na na na ..  
 
3. Dohnal jsem toho muže a chytl za kabát,  
   m ěl kabát z hadí k ůže, šel z n ěho divný chlad,  
   a on se oto čil, a o či plné vran,  
   a jizvy u o čí, celý byl pobodán,  
   a já jsem náhle v ěděl, kdo je onen pán, onen pán.  
 
4. Celý se strachem chv ěl, když jsem tak k n ěmu došel,  
   a v ústech flétnu m ěl od Hieronyma Bosche,  
   stál m ěsíc nad domy jak čírka ve vod ě,  
   jak moje sv ědomí, když zvrací v záchod ě,  
   a já jsem náhle v ěděl: to je Darmod ěj, m ůj Darmod ěj.  
 
R: M ůj Darmod ěj, vagabund osud ů a lásek,  
   jenž prochází všemi sny, ale dn ům vyhýbá se,  
   m ůj Darmod ěj, krásné zlo, jed má pod jazykem,  
   když prodává po domech jehly se slovníkem.  
 
5. Šel v čera m ěstem muž, podomní obchodník,  
   šel, ale nejde už, krev skápla na chodník,  
   já jeho flétnu vzal a zn ěla jako zvon  
   a byl v tom všechen žal, ten krásný dlouhý tón,  
   a já jsem náhle v ěděl: ano, já jsem on, já jsem on.  
 
R: Váš Darmod ěj, vagabund osud ů a lásek,  
   jenž prochází všemi sny, ale dn ům vyhýbá se,  
   váš Darmod ěj, krásné zlo, jed mám pod jazykem,  
   když prodávám po domech jehly se slovníkem.  
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David a Goliáš 
 
C        Ami             F G7 C         Ami          F    G7  
Lidi na lidi jsou jako san ě,  člov ěk na člov ěka jako kat 
C         A         Dmi    G7   C    H7  
podívejte se na n ě, musíte na říkat. 
Emi               A   H7  Emi                    A    H7 
Obr do pidimužíka mydlí,  domnívaje se, že vyhraje.  
G   Emi       Ami   D7   G                        G 7 
Klidn ě se ďme na židli,   čt ěme bibli, tam to všechno je. 
 
C                   Dmi  G7 
Samuelova kniha nám povídá, 
C                       Dmi  G7 
jak na Žida p řišla veliká bída, 
C            Ami        F           Fmi     
jak ti bídni Filištíni válku vést nebyli líní. 
C          As7    G7 
Až potkali Davida. 
 
C                          Dmi    G7 
David šel do války, volky, nevolky, 
C                          Dmi    G7 
z velké dálky nesl bratr ům homolky. 
C            Ami             F                   Fm i 
V pochodu se cvi čili v hodu, dal si pro strý čka P říhodu 
C            G7   C 
t ři šutry do tobolky. 
 
     As            C                 D7 
Hej, hej, kam se valej, vždy ť jsou malej!  
    G7            E7         Dmi7         G7 
Takhle Goliáš ho provokuje, David slušn ě salujute.  
C                       Dmi G7  C                      Dmi  G7 
Když mu ale obr plivnul do o čí, David se oto čí, prakem zato čí. 
C             Ami            F              Fmi    
Když za čínáš, no tak tu máš, byl jsi velkej já m ěl kuráž. 
C           D7   G7    C 
A jakej byl Go - li - áš. 
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Dej mi víc své lásky 
 
   Ami                           C 
1. Vymyslel jsem spoustu nápad ů, aú, 
   Ami                       G   E 
   co podporujou hloupou náladu, aú, 
   Ami                     D                   Dm 
   hodit klí če do kanálu, sjet po zadku holou skálu, 
   Ami           E            Ami 
   v noci chodit strašit do hradu. 
 
   Ami                           C 
2. Dám si dvoje housle pod bradu, aú, 
   Ami                       G   E 
   v bílé placht ě chodím pozadu, aú, 
   Ami                  D                       Dm 
   úpln ě melancholicky, s citem pro v ěc jako vždycky, 
   Ami        E          Ami 
   vyrábím tu hradní záhadu, aú. 
 
   C                    E 
R: Má drahá dej mi víc, má drahá dej mi víc, 
   Ami      F              C      G7 
   má drahá dej mi víc své lásky, aú. 
   C                    E 
   Já nechci skoro nic, já nechci skoro nic, 
   Ami         F            C       G7 
   já chci jen pohladit tvé vlásky, aú. 
 
3. Nejlepší s t ěch divnejch nápad ů, aú, 
   mi dokonale zvednul náladu, aú, 
   natrhám ti sedmikrásky, tebe celou s tvými vlásk y 
   zamknu si na sedum západ ů. 
 
   C                    E 
R: Má drahá dej mi víc, má drahá dej mi víc, 
   Ami      F              C      G7 
   má drahá dej mi víc své lásky, aú. 
   C                    E 
   Já nechci skoro nic, já nechci skoro nic, 
   Ami         F            C       G7 
   já chci jen pohladit tvé vlásky, aú. 
 
4. Nejlepší s t ěch divnejch nápad ů, aú, 
   mi dokonale zvednul náladu, aú, 
   natrhám ti sedmikrásky, tebe celou s tvými vlásk y 
   zamknu si na sedum západ ů, aú, aú, aú, aú.   



Zpěvník by Viper  ver 2.2 

Dělání 
 
Od G 
 
     G                     C 
1. Když máš srdce zjihlé, když máš potíže, 
    G                      C 
   tak dej cihlu k cihle, t ěsto do díže, 
    Ami       D7       G           Emi 
   upe č t řeba chleba, postav t řeba ze ď, 
    C             D7 
   žal se krásn ě vst řebá, 
   G            G7        C          D7      G 
   za čni s tím hned te ď, za čni s tím hned te ď. 
 
   C       D7                      C 
R: D ělání, d ělání, všechny smutky zahání, 
   Ami      D7        G    G7 
   d ělání, d ělání je lék. 
   C        D      G             C 
   D ělání, d ělání, to nám úsm ěv zachrání, 
   Ami      D7        G 
   d ělání, d ělání je lék. 
 
Od C 
 

C                      F 
Když máš srdce zjihlé, když máš potíže 
C                      F 
tak dej cihlu k cihle, t ěsto do díže 
Dmi  G7            C      Ami        
upeč t řeba chleba, postav t řeba ze ď 
Dmi    G7              C     C7 
žal se krásn ě vst řebá, za čni s tím hned te ď 
F      G7        C 
začni s tím hned te ď 

 
     F       G7      C              Ami 
Ref: D ělání, d ělání, všechny smutky zahání 
     Dmi     G7        C    C7 
     d ělání, d ělání je lék 
     F       G7      C            Ami 
     D ělání, d ělání, to nám úsm ěv zachrání 
     Dmi     G7        C 
     d ělání, d ělání je lék 
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Deset malých černoušk ů 
 

 
   C                      G 
1. Deset malých černoušk ů mělo rádo med,  
   G                        C 
   jeden se z nich ulízal a zbylo jich dev ět. 
 
2. Dev ět malých černoušk ů mělo rádo rum,  
   jeden z nich se ubumbal a zbylo jich osm. 
 
3. Osm malých černoušk ů stav ělo si d ům,  
   jeden spadl z lešení a zbylo jich sedm. 
 
4. Sedm malých černoušk ů šlo na medv ěda,  
   medv ěd jich p ět roztrhal a zbyli jenom dva. 
 
5. Dva malí černoušci šlapali sv ětem,  
   jeden z nich se ušlapal a zbyl jenom jeden. 
 
6. Jeden malý černoušek vzal si černošku  
   a pak m ěli spolu zas deset černoušk ů. 
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Divoké kon ě 
 
 

      Ami                   C      Dmi   Ami 
1. [: Já vid ěl divoké kon ě, b ěželi soumrakem :] 
      Dmi    Ami   Dmi         Ami   Hdim F 
   [: vzduch t ěžký byl a divn ě von ěl tabákem :] 
 
      Ami                           C       Dmi   A mi 
2. [: B ěželi b ěželi bez uzdy a sedla krajinou řek a hor:] 
      Dmi     Ami       Dmi         Ami   Hdim F 
   [: sper to čert jaká touha je to vedla za obzor :] 
 
3. Snad vesmír nad vesmírem snad lístek na v ěčnost, 
   naše touho ješt ě neumírej, sil máme dost. 
 
4. V nozdrách slábne zápach klisen na b řehu jezera, 
   milování je divoká píse ň ve čera. 
 
5. Stébla trávy sklání hlavu staví se do šiku, 
   král se svou družinou p řijíždí na popravu zbojník ů. 
 
6. Cht ěl bych jak divoký k ůň b ěžet b ěžet nemyslet na návrat 
   s ko ňskými handlí ři vyrazit dve ře to bych rád. 
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Dlažební kostka 
 
sloka 1. 
C 
Šel pes do lesa a potkal dlažební kostku 
F                                  C 
Šel pes do lesa a potkal dlažební kostku 
G                    F              C     G 
Dlažební kostko kam jdeš, já jdu do lesa 
 
Sloka 2. 
C                                    C7 
Dlažební kostko vždy ť ty nemáš nohy jó nemáš nohy 
F                               C 
Dlažební kostko vždy ť ty nemáš nohy 
G         F                  C       G 
Já nemám nohy, ale ty máš parohy 
 
 
Sloka 1. 
 
Sloka 2  
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Dloukej kou ř 
Chinaski 
 
 

Dkdyž budeš hodná  
naučím t ě C

číst Gmezi D
řádky  

Dto pokušení Cznáš  
tak Gzapomeň cestu Dzpátky  
cestu Czpát Gky  
 
naDše noc je mladá  
vane jižní Cvítr  
papírový Gkřídla vzduchem Dví ří  
řekni co bys rá Cda  
než nám rá Gno plány zk ří Dží  
půjdem Cnekone čně dlouhou  
Gsametov ě černou Dtmou  
 
Dpam pam tyda pam - Cdám si ruce G do kapes  
Dpam pam tyda pam - Cdlouhej kou ř Ga pohoda jazz  
Dpam pam tyda pam - Cnešt ěkne po Gmě ani pes  
Dpadám a nevím kam - Cnečekej, že Gti zavo Dlám  
 
Dkdyž budeš hodná  
moje hodná Cholka  
ukážu ti Gvšechny svoje  
tajný Dskrýše  
poletíme Cvejš  
chvíli budem G

řvát  
chvíli budem Dtiše  
úpln ě Cti Gše  
 

Dvezmu si t ě celou  
budem se mít Crádi a když 
Gne  
tak se ti n ěco Dzdálo  
a když  budem Cchtít  
šlápnem na Gzmizík  
všechno bude Dmálo  
půjdem Cnekone čně dlouhou  
Gsametov ě černou Dtmou
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Do v ěží 
 
     G                
1. Prozra ď mi m ůj pane vážený 
                                                 G7  
   kampak vedou dve ře zam čený 
            C               Ami 
   kudy krá čí tajn ě ten, 
              D7                 G 
   kdo je láskou popleten. 
    
2. Prozra ď mi m ůj pane ctihodný, 
   pro č je tv ůj hrad k lásce nevhodný 
   a kam skrývá vyznání,  
   kdo se lásce nebrání. 
    
              D7                                       G 
R. Asi do v ěží. asi do v ěží, asi do v ěží. asi do v ěží. 
    
3. Prozra ď mi m ůj pane šlechetný,  
   kudy vedou dve ře záletný 
   kde se schází potají, 
   ti co láskou roztají. 
    
4. Já ti za to potom  prozradím,  
   jak se struny v žen ě naladí, 
   za to cht ěl bych pouze znát,  
   kam se skrývá kdo má rád. 
 
R.  
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Dobrák od kosti 
Chinaski  

 
D

Má milá 
A

jak ti je, tak 
G

jak ti je?  
D

Jsem ten, kdo 
A

jednou tvý 
G

t ělo zakryje.
C

 
 

Jsem ten, kdo t ě jednou odd ělá.  
Potkala's zkrátka koho's nem ěla.  
 

Jsi budoucí krev v mojí posteli  
Jsem ten, kdo t ě jednou jistojist ě zast řelí  
 

Jsem ten kdo ty tvoje krásný o či jednou zatla čí  
jsi moje všechno a m ě to nesta čí  
 

Ref:  
Je to vážn ě silná káva, plá č a nebo vztek  
nic už s tím nenad ěláš  
nech m ě jenom hádat, jak jsi hebká na dotek  
krásná a nedosp ělá  
 

Víš,všechno má aspo ň malý kaz  
jsem ten, kdo ti jednou zlomí vaz  
 
Má milá vždy ť mě znáš jsem dobrák od Kosti  
a ty jsi ta co mi to jednou všechno odpustí  

 

2x  
D

Sejde z o čí sejde z mysli  
A

jenom blázen v ěří na nesmysly  
G7

láska je čarod ěj a ticho prý lé čí,  

ale zákon hovo ří jasnou řečí  
 

Ref:  
D

Je to vážn ě silná káva, 
A

plá č a nebo vztek 
G

nic už s tím nenad ěláš 
( C )

 
D

nech m ě jenom hádat, 
A

jak jsi hebká na dotek  
G

krásná a nedosp ělá 

 
Má milá jak ti je, tak jak ti je?  
Jsem ten, kdo jednou tvý t ělo zakryje. 
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Dokud se zpívá  
Nohavica 

 
      C      Emi     Dmi 7     F        C Emi Dmi 7 G 
 1. Z T ěšína vyjíždí vlaky co čtvrthodinu, 
    C          Emi      Dmi 7     F      C Emi Dmi 7 G 
    v čera jsem nespal a ani dnes nespo činu, 
    F       G           C          Ami     G 
    svatý Medard, m ůj patron, ťuká si na čelo, 
        F        G      F        G     C   Emi Dmi 7 G 
    ale dokud se zpívá, ješt ě se neum řelo, hó  hó. 
 
    C         Emi       Dmi 7      F       C Emi Dmi 7 G 
 2. Ve stánku koupím si housku a slané ty čky, 
    C         Emi         Dmi 7  F         C Emi Dmi 7 G 
    srdce mám pro lásku a hlavu pro písni čky, 
    F        G          C        Ami     G 
    ze školy dob ře vím, co by se d ělat m ělo, 
        F        G      F        G     C   Emi Dmi 7 G 
    ale dokud se zpívá, ješt ě se neum řelo, hó hó. 
 
    C       Emi      Dmi 7     F        C  Emi Dmi 7 G 
 3. Do alba jízdenek lepím si další jednu, 
    C          Emi          Dmi 7       F     C Emi Dmi 7 G 
    vyjel jsem p řed chvílí, konec je v nedohlednu, 
    F        G       C         Ami   G 
    za oknem míhá se život jak leporelo, 
        F        G      F        G     C   Emi Dmi 7 G 
    ale dokud se zpívá, ješt ě se neum řelo, hó hó. 
 
 4. Stokrát jsem prohloupil a stokrát platil draze,  
    houpe to, houpe to na housenkové dráze, 
    i kdyby supi se slítali na mé t ělo, 
    tak dokud se zpívá, ješt ě se neum řelo, hóhó. 
 
 5. Z T ěšína vyjíždí vlaky až na kraj sv ěta, 
    zvedl jsem telefon a ptám se:"Lidi, jste tam?" 
    A z veliké dálky do uší mi zazn ělo, 
    [: že dokud se zpívá, ješt ě se neum řelo. :]  
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Domov na zemi 
Spirituál kvintet  
 
     D                  G              D 
1. Jak léta jdou, sv ět pro m ě ztrácí glanc, 
                      A7 
   všichni se rvou a duši dávaj' všanc 
      D                  G              D 
   a za pár šesták ů vás prodaj', v ěřte mi, 
                     G       D   A7   D 
   už víc nechci mít domov sv ůj na zemi! 
 
    D              G            D 
R: Čas žádá svý a mn ě se krátí dech, 
                       A7 
   když p řed kaplí tu zpívám na schodech 
         D                 G          D 
   svou píse ň vo nebi, kde bude blaze mi, 
                      G      D   A7    D 
   už víc nechci mít domov sv ůj na zemi! 
 
2. Po jm ění netoužím, jsme tu jen nakrátko, 
   i sláva je jak dým, jak prázdný pozlátko, 
   já koukám do voblak, až and ěl kejvne mi, 
   už víc nechci mít domov sv ůj na zemi! 
    
R: 
 
3. Te ď říkám good-bye sv ětskýmu veselí, 
   t ěm, co si užívaj', nechci lízt do zelí, 
   jsem h říšná nádoba, však spása kyne mi, 
   už víc nechci mít domov sv ůj na zemi! 
    
R: 
 
4. V ur čenej čas kytara dohraje, 
   zmlkne m ůj hlas na cest ě do ráje, 
   vo tomhle špacíru noc co noc zdá se mi, 
   už víc nechci mít domov sv ůj na zemi! 
 
R:  
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Donald MacGillavry 
Asonance 
 
       Dmi 
1A: Zprávu když zaslechl Donald MacGillavry, 
                        C 
    se svými muži hned vystoupil na hory, 
     Dmi 
    to zmijí hnízdo on po řádně vy čistí, 
      C                       Dmi     C 
    kdo m ěl být lovcem, te ď stává se ko řistí. 
 
2B. Do bitvy mí ří Donald MacGillavry, 
    do bitvy mí ří Donald MacGillavry, 
    p řes kopce táhne, tvrdý a zb ěsilý, 
        B b       C         Dmi       C 
    je mírn ější ďábel než Donald MacGillavry. 
 
     Dmi              F 
3A: Sychravým ve čerem ohn ě se rozho ří, 
    G                 Ami 
    anglické oddíly v údolí tábo ří, 
     Dmi                F 
    Donald MacGillavry na kopcích vy čkává, 
     B b             C         Dmi       C 
    ten, kdo kraj zná, jenom ten bitvu vyhrává. 
 
4B. Čeká jak liška, Donald MacGillavry, 
    čeká jak liška, Donald MacGillavry, 
    m ěří a váží, když pohlíží p řes hory, 
    a ť žije král a náš Donald MacGillavry! 
 
5B. Donald jde bojovat s lotry a ni čemy, 
    Donald jde bojovat se svými zbran ěmi, 
    za krále Jakuba, za Skotsko bojuje, 
    kdo zbra ň s ním zk říží, a ť h řích ů svých lituje! 
 
6B. Je jako krej čí, Donald MacGillavry, 
    je jako krej čí, Donald MacGillavry, 
    bodá a píchá do nep řátel na poli, 
    spas se, kdo m ůžeš, jde Donald MacGillavry! 
 
7B. Donald je velitel, zbab ělce nemá rád, 
    Donald je p řítel a Donald je kamarád, 
    s chudými krá čí, za žebráky bojuje, 
    zrádci, jen vra ťte se zpátky do Anglie! 
 
8B. Je jako švec, náš Donald MacGillavry, 
    je jako švec, náš Donald MacGillavry, 
    bije i krájí, vrtá a p řišívá, 
    d ěs kolem ší ří a vít ězství dobývá. 
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Don’t Cry 
Guns N‘Roses 

   
   Am    C   Dm   E   F   G   G/B 
  --0----0---1----0---1---3-------- 
  --1----1---3----0---1---3---3---- 
  --2----0---2----1---2---0---0---- 
  --2----2---0----2---3---0---0---- 
  --0----3--------2---3---2---2---- 
  ----------------0---1---3-------- 

 
  | Am | Dm | G  | C  G/B | 
  | Am | Dm | G  | Am     | 
 
Am         Dm 
Talk to me softly 
G                         C    G/B 
There's something in your eyes 
Am              Dm 
Don't hang your head in sorrow 
G                C   G/B 
And please don't cry 
Am             Dm 
I know how you feel inside I've 
G                 C    G/B 
I've been there before 
Am           Dm 
Somethin' is changin' inside you 
G             C    G/B 
And don't you know 
 
 
F         G     Am 
Don't you cry tonight I still love you baby 
F         G     Am 
Don't you cry tonight 
F         G     C               G/B     Am       G 
Don't you cry tonight there's a heaven above you ba by 
F             G     Am 
And don't you cry tonight 
 
 
Am        Dm 
Give me a whisper 
G             C    G/B 
And give me a sigh 
Am        Dm 
Give me a kiss before you 
G           C   G/B 
Tell me goodbye 
Am        Dm 
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Don't you take it so hard now 
G                           C   G/B 
And please don't take it so bad 
Am            Dm 
I'll still be thinkin' of you 
G                C   G/B Am G 
And the times we had...     Baby 
 
 
F             G     Am 
And don't you cry tonight 
F         G     Am 
Don't you cry tonight 
F         G     C               G/B     Am       G 
Don't you cry tonight there's a heaven above you ba by 
F             G     Am 
And don't you cry tonight 
 
 
  | Dm | F  | G  | Am  G | 
  | F  | G  | Am | G     | 
  | F  | G  | E  | F     | 
  | F  | G  | Am         | 
 
 
Dm           G 
And please remember 
C      G/B   Am 
That I never lied 
Dm           G 
And please remember 
C     G/B    Am       G 
How I felt inside now honey 
Dm        G 
You gotta make it your own way 
C          G/B  Am        G 
But you'll be alright now sugar 
Dm          G 
You'll feel better tomorrow 
C        G/B     Am        G 
Come the morning light now  baby 
 
 
F             G     Am 
And don't you cry tonight 
F             G     Am 
And don't you cry tonight 
F             G     C               G/B     Am       G 
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And don't you cry tonight there's a heaven above yo u baby 
F             G 
And don't you cry 
F              G 
Don't you ever cry 
F         G     E 
Don't you cry tonight 
     F 
Baby maybe someday 
F         G 
Don't you cry 
F              G 
Don't you ever cry 
F         G     C 
Don't you cry tonight 
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Drnová chajda 
Greenhorns 
 
         G                            C             G 
1. Já tu na svým dílci, celkem vzato, bídnej život mám, 
                                    D 
   a tak vypadám dost schlíple, pámbu ví, 
         G                          C        G 
   myši za čnou rejdit kolem, sotva ve čer usínám 
                         D          G   G7 
   na mým dílci v starý chajd ě drnový. 
 
          C                        G 
R: Dve ře mají panty z k ůže, vokna nejsou zasklený, 
                               D 
   kolem kojoti se plíží hladoví, 
            G                        C         G 
   dovnit ř vánice mi v ěje dírou v st řeše prkenný 
                         D         G 
   na mým dílci v starý chajd ě drnový. 
 
2. Když jsem z domova tam na východ ě vyšel zbohatnout, 
   zkusit, jestli potkám št ěstí - kdopak ví, 
   sotva napadlo m ě tenkrát, že kdy potkám tenhle kout 
   na mým dílci v starý chajd ě drnový. 
 
R: 
 
3. Ale rád bych, aby se tu našla dívka laskavá, 
   jejíž soucit m ě z tý bryndy vyloví, 
   jak bych žehnal tomu and ělu, že život uznává 
   i na mým dílci v starý chajd ě drnový. 
 
R: 
R: 
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Dva havrani 
Asonance 
 
    Dmi                 C   Dmi  
1. Když jsem se z pole vracela,  
                     C    Dmi  
   dva havrany jsem slyšela,  
              F          C  
   jak jeden druhého se ptá:  
      Dmi            C      Dmi  
   [: kdo dneska ve čeři nám dá? :]  
   
2. Ten první k druhému se oto čil  
   a černým k řídlem cestu nazna čil,  
   krhavým zrakem k lesu hled ěl  
   [: a takto jemu odpov ěděl: :]  
 
3. "Za starým náspem, v tráv ě schoulený  
   tam leží rytí ř v boji ran ěný,  
   a nikdo neví, že umírá,  
   [: jen jeho k ůň a jeho milá." :]  
 
4. "Jeho k ůň dávno po lesích b ěhá  
   a jeho milá už jiného má,  
   už pro nás bude dosti místa,  
   [: hostina naše už se chystá." :]  
 
5. "Na jeho bílé tvá ře usednem  
   a jeho modré o či vyklovem,  
   a až se masa nasytíme,  
   [: z vlas ů si hnízdo postavíme." :]  
 
( 6. Na na naj... ) 
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Dynamit 
Olympic 
 
    G                                     D 
1. Dynamit, dynamit ud ělá bum 
   D7                                    G 
   dynamit, dynamit rozbo ří d ům 
                               G7                  C 
   dynamit, dynamit já cht ěl bych mít 
                  G           D7          G 
   dynamit, dynamit to je m ůj hit 
 
2. Dynamit, kilo mít, až p ůjdeš spát 
   Položit, zapáli, m ěl jsem t ě rád 
   pozdravit, odejít, v čas usko čit 
   dynamit, kilo mít a byl by klid 
 
                D7 
3. Byl by konec fajnovej 
            G 
   naší lásky bláhavej 
             D7 
   byl by konec senza ční 
              G 
   jen mi bre čet neza čni 
              D7 
   Byl by konec famozní 
                 G 
   víc bych nebyl nervozní 
              D7 
   byl by konec nejkratší 
           G 
   naší lásky nejsladší 
 
    G                                    D7 
4. Dynamit, dynamit ud ělá krach 
                                                    
G 
   dynamit, kilo mít, tak bych byl vrah 
                                              C 
   dynamit, dynamit tak je mi líp 
                 G           D7          G 
   dynamit, dynamit to je m ůj tip 
 
 
5. Dynamit, doma mít, 
dynamit z rozbuškou 
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   dynamit, doma mít v 
balí čku se stužkou 
   dynamit, doma mít to 
je mý p řání 
   Snad n ěkde k Vánoc ům 
dynamit dá mi 
   dynamit, dynamit, 
dynamit na dámy 

6. Dynamit urovná 
každickej spor 
   žena je od ráje 
podivnej tvor 
   nechci ti 
ublížit, nechci t ě 
bít 
   dynamit, dynamit 
to je m ůj hit 
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Cdim  

Elektrický val čík 
Jára Cimrman  

 

     Ami                                       E7 
1. Jednoho letního ve čera na návsi pod starou lípou 
                                                 Am i 
   hostinský Antonín Ku čera vyvalil soude ček s pípou, 
    F                             Ami 
   nebylo to posvícení, nebyla to ned ěle, 
          F                       E7 
   v naší obci mezi kopci plnily se korbele.  
 

    A                                           E7   Edim     E7 
R: Byl to ten slavný den, kdy k nám byl zaveden ele ktrický proud, 
                                                A    Adim     A 
   byl to ten slavný den, kdy k nám byl zaveden ele ktrický proud, 
   A7     D       E     C#mi    F#mi    Hmi    E7     A 
   st řídavý,      st řídavý,     silný    elektrický proud, 
   A7     D       E     C#mi    F#mi    Hmi   E7     A 
   st řídavý,      st řídavý,     zkrátka elektrický proud. 
 
Rec: A nyní, kdo tu všechno byl: 
     okresní a krajský inspektor, hasi čský a recita ční sbor, 
     poblíže obecní váhy, t ří členná delegace z Prahy, 
     zástupci nedaleké posádky pod vedením poru číka Vosátky, 
     po četná družina montér ů, jeden z nich pomýšlel na dceru 
     sedláka Krušiny, dále krojované družiny, 
     alegorické vozy, italský zmrzliná ř Antonio Cosi 
     na motocyklu Indián, a svatý Jan, z kamene vyt esán.  
 

R: 
 

2. Na stránkách obecní kroniky ozdobným písmem je p sáno: 
   tento den pro zdejší rolníky znamenal po noci rá no, 
   budeme žít jako v Praze, všude samé vedení, 
   jedna fáze, druhá fáze, t řetí p ěkně vedle ní.  
 

R: 
 

Rec: Z projevu inženýra Maliny, zástupce Elektrický ch podnik ů: 
     vážení ob čané, vzácní hosté, s elekt řinou je to prosté: 
     od pantáty vedou dráty do žárovky nade vraty, 
     odtud proud se p řelévá do stodoly, do chléva, 
     p ři krátkém spojení dvou drát ů dochází k takzvanému zkratu, 
     kdo má pojistky námi p ředepsané, tomu se p ři zkratu nic nestane, 
     kdo si tam nastrká h řebíky, vyho ří a za čne od píky. 
     Do každé rodiny elektrické hodiny!  

 

R: 
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Esmerald Sword 
Rhapsody  
 
Hmi           F#mi        D        A 
I crossed the valleys the dust of midlands 
   Emi            Hmi          C#        F# 
to search for the third key to open the gates 
Now I'm near the altar the secret inside 
As legend told my beloved sun light the dragons eye s 
       G D Hmi C A Hmi 
On the way to the glory I'll honour my sword 
to serve right ideals and justice for all 
 
Finally happened the sun lit their eyes 
the spell was creating strange games of light 
Thanks to hidden mirrors I found my lost way 
over the stones I reached the place it was a secret  cave 
 
In a long bloody battle that prophecies told 
the light will prevail hence wisdom is gold 
 
        G             D           Emi    Hmi 
For the king for the land for the mountains 
        C              D             G 
for the green valleys where dragons fly 
for the glory the power to win the black lord 
I will search for the emerald sword 
 
intermezzo: 
Emi/G/Hmi/Hmi 4x 
Hmi/Emi/Hmi/F#mi 4x 
Hmi Emi/Hmi F#mi 4x, double speed 
 
Only a warrior with a clear heart 
could have the honour to be kissed by the sun 
Yes, I'm that warrior I followed my way 
led by the force of cosmic soul I can reach the swo rd 
 
On the way to the glory I'll honour my sword 
to serve right ideals and justice for all 
 
For the king for the land for the mountains 
for the green valleys where dragons fly 
for the glory the power to win the black lord 
I will search for the emerald sword  
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Falling Slowly 
The Frames 
(1) 
e ------------------------0------------------------ --------------------1----------------| 
B ------------3---------------------3-------------- --------3----------------------3-----| 
G -------0---------0---------0----------0---------- -0---------0----------0-----------0--| 
D ------------------------------------------------- -------------------------------------| 
A --3---------------------------------------------- -------------------------------------| 
E -----------------------------------------------1- -------------------------------------| 
 
e ----------------------0-------------------------- ----------------------------------------| 
B ------------3-------------------3---------------- ---------1----------1------------1------| 
G -------0-------0---------0---------0------------- -0-----------0----------0------------0--| 
D ------------------------------------------------- ----------------------------------------| 
A --3---------------------------------------------- ----------------------------------------| 
E ---------------------------------------------1--- ----------------------------------------| 
 
(2) 
e ---------------0--------------------0------------ ---------------------------------------| 
B ------------------------------------------------- -----------1------------------------3--| 
G --------2---------2----------2---------2--------- -2----------2-------------0---------0--| 
D ------------------------------------------------- ---------------------------------------| 
A -----0-------------------3----------------------- ---------------------------------------| 
E ------------------------------------------------1 -----------------------3---------------| 
 
e ---------------0--------------------0------------ ------------| 
B ------------------------------------------------- ------------| 
G --------2---------2----------2---------2--------- ------------|     go into F 
D ------------------------------------------------- ------------| 
A -----0-------------------3----------------------- ------------| 
E ------------------------------------------------- ------------| 
 

(1) 
I don’t know you, but I want you 
All the more for that 
Words fall through me, and always fool me 
And I can’t react  

 

(2) 
Games that never amount 
To more than they’re meant 
Will play themselves out  

 

C                         F 
Take this sinking boat 
                   A 
And point it home 
                       F 
We’ve still got time 
C                            F 
Raise your hopeful voice 
                  A 
You had a choice 
                         F 
You’ve made it now  

 

(1) 
Falling slowly, eyes 
that know me 
And I can’t go back 
Moods that take me, 
and erase me 
And I’m painted black 

 
(2) 
You have suffered 
enough 
And warred with 
yourself 
It’s time that you won 

 
Take this sinking boat 
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And point it home 
We’ve still got time 
Raise your hopeful voice 
You had a choice 
You’ve made it now 
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Folsom email blues 
Lokálka / Johnny Cash 

 
        G 
1. M ůj d ěda bejval nat ěra č a machr na práci 
                               G7 
   a na p ůdě nám po n ěm zbyla pistol st říkací, 
       C                                G 
   tu v ěc obdivovali všichni kámoši z baráku 
      D7                                  G 
   a máma mi říkala:"Nehraj si s tím, roš ťáku!" 
 
2. Jenže i já byl blázen posedlej emailem, 
   na p ůdu jsem chodil s barvou skoro každej den, 
   t římaje št ětku v ruce, cht ěl jsem bejt chlap all right, 
   ředidlo mi von ělo krásn ěji než Black and White. 
 
3. Ale nat řít okap, to není žádnej žert, 
   nahoru jsem vylez', dol ů let ěl jsem jak čert, 
   protože nejsem ko čka, zásadn ě padám na hlavu, 
   z t ěch d ůvod ů vlastním trochu kratší postavu. 
 
4. Te ď primá ř chirurgie mi říká, že je šlus, 
   na sádrovým l ůžku zpívám Folsom email blues, 
   pravdu m ěla máma, radila:"Vem si bezpe čnostní pás, 
   vždy ť ani pro d ědu nebyl okap žádnej špás." 

 



Zpěvník by Viper  ver 2.2 

Frankie Dlouhán 
 
     G                       C           G 
1.  Kolik je smutného, když mraky černé jdou 
     G            D    C          G 
    lidem nad hlavou,smutnou dálavou, 
     G                      C             G 
    já slyšel p říb ěh,který velkou pravdu m ěl, 
            D       C         G      
    za čas odlet ěl,každý zapom ěl.  
 

               D          
R:  M ěl kapsu prázdnou Frankie Dlouhán, 
                C             G 
    po státech toulal se jen sám, 
              C           G             D 
    a že byl veselej,tak každej m ěl ho rád. 
                C                      G       Emi      
    Tam ruce k dílu ml čky p řiloží a zase jede dál, 
        C                D 
    a každej kdo s ním chvilku byl, 
         C      D       G      
    tak dlouho se pak smál.  
  
2.  Tam kde byl plá č,tam Frankie hezkou píse ň měl, 
    slzy nem ěl rád,cht ěl se jenom smát. 
    A když pak ran če ve čer tiše usínaj, 
    Frank ův zp ěv jde dál,nocí s písní dál.  
 
R: 
 

    M ěl kapsu prázdnou Frankie Dlouhán, 
    po státech toulal se jen sám, 
    a že byl veselej,tak každej m ěl ho rád. 
    Tam ruce k dílu ml čky p řiloží a zase jede dál, 
    a každej kdo s ním chvilku byl, 
    tak dlouho se pak smál.  
 

3.  Tak Frankieho vám jednou našli,p řestal žít, 
    jeho srdce spí,tiše klidn ě spí. 
    B ůh ví jak,za co,tenhle smíšek konec m ěl, 
    fará ř píse ň p ěl,umírá ček zn ěl.  
 

R: 
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Franta a pádlo  
Samson & spol. 
 
      C                                  Ami 
R: Jedinej m ůj kamarád je pádlo d řevěný, 
    C                                       G               C 
   mám to pádlo po řád rád a kašlu na ženy. 
 
               C                              G7 
1. Když Franta ztratil Madlu a zahnal trápení, 
                                  C 
   a zahnal trápení, a zahnal trápení, 
                                             G7 
   tak slíbil svýmu pádlu, že se s ním vožení, 
                                         C 
   že se s ním vožení, že se s ním vožení. 
 
2. Jak pádlu podal ruku, vtom pádlo zaje čí, 
   [: hned pádlo zaje čí, :] 
   m ůj milej zlatej kluku, mý št ěstí nejv ětší, 
   [: mý št ěstí nejv ětší. :] 
R:    3. To pádlo je mu v ěrný, však zadkem 
nekroutí, 
   [: zadkem nekroutí, :] 
   že nemá vo či černý, se Franta kormoutí, 
   [: se Franta kormoutí. :] 
 
4. Že ne říká mu "líbej", to Frantu žere moc, 
   [: to Frantu žere moc, :] 
   je Franta z toho divnej a nespí  celou noc, 
   [: a nespí celou noc. :] 
R:    5. Když pluli řekou divou, tak zmámil Frantu 
sen, 
   [: zmámil Frantu sen, :] 
   že vid ěl svoji milou na b řehu s ešusem, 
   [: na b řehu s ešusem. :] 
 
6. A ze sna volá:"Madlo, poj ď ke mn ě zpátky zas, 
   [: poj ď ke mn ě zpátky zas, :] 
   já nechci už to pádlo, já chci tv ůj zlatej vlas, 
   [: já chci tv ůj zlatej vlas." :] 
R:    7. Tu uronilo pádlo t ři slzy ze smoly, 
   [: t ři slzy ze smoly, :] 
   a hned Frantovi spadlo do zelený vody, 
   [: do zelený vody. :] 
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8. Pro tvoje vo či, Madlo, je Franta mrtvej muž, 
   [: Franta mrtvej muž, :] 
   te ď nemá už to pádlo, a i ty fu č jsi už, 
   [: a i ty fu č jsi už. :] 
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František 
Buty 
 
G

Na hladinu rybníká svítí sluní čko
C  

Emi
A kolem stojí v hustém kruhu 

G
topoly    

Ami
Které tam zasadil jeden hodný 

Hmi
člov ěk    

Ami
Jmenoval se František 

D
Dobrota 

 
František Dobrota, rodák z blízke vesnice 
Měl hodn ě d ětí a jednu starou babi čku 
Která když umírala tak mu řekla: "Františku, 
te ď dob ře poslouchej, co máš všechno ud ělat !" 
 

® 3 x /: 
C

Balabambam, balabambam
C,D,C

 :/ 

a 
Ami

kolem rybníka nahusto nasázet 
D

topoly  

 
František ud ělal všechno co mu řekla 
A po snídani poslal d ěti do školy 
Žebři ňák s ná řadím dotáhl od chalupy k rybníku 
Vykopal díry a zasadil topoly 
 
Od té doby vítr na hladinu nefouká 
Takže je klidná jako velké zrcadlo 
Sluní čko tam svítí vždycky rádo 
protože tam vidí Františkovu babi čku 
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Generál Laudón 
 

 
     C              G7        C 
Ref: Generál Laudón jede skrz vesnici, 
     C              G7        C 
     generál Laudón jede skrz ves. 
     F         C        G7       C 
     Jede skrz vesnici, má bílou čepici 
     C              G7        C 
     generál Laudón jede skrz ves. 
 
kři čet: St ůj ! Kdo tam ?!     Patrola ! 
 
        Jaká ?!               Vojenská !  
 
        Kdo jí vede ?!        Ženská ! 
 
        Jaká ?! 
 
Pihatá !  (chlupatá.....) 
 
   C                           G7 
1. Pihatou, pihatou tu já mám nejradši, 
   G7                         C 
   pihatou, pihatou tu já mám rád. 
         G7                 C 
   Já jí pomiluju, ona zase m ě mě mě 
         G7                 C 
   že je pihatá trápí srdce mé. 
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Gina 
 
     C      E7     Ami        Dmi7        G7  
R:Gina, jé, jé, gi a gi, a gi-gi-gi-gi-gi-gi-gi-gi,   
    C       E7    Ami     C7  
    Gina, ó, ó, ji a ji, a ji-ji-ji-ji-ji-ji-ji-ji,  
    F    G7         C        H7       Emi      D7  
    jiná jména jí doma dávají, já však potají  
    Dmi7     G7  
    jí ří a ří, a říkat budu vždycky jenom  
  
1.Gina, jé, jé, já to vím, že tohle není zrovna české  
   jméno, ó, ó, snad bych jí m ěl p řece jenom říkat Magda-  
   F        G7       C        E7 Ami  
   léno, sv ětice, z Jižní ulice, jenomže  
   D7              G7            C  
   já, já, já, já Ginu mám rád.  
  
   C    B    C7                      F       Eb F       Eb  
2.Magdaléna chodí do školy, Gina dá pusu bez ptaní,   
   D        C      D7              G      F      G        F  
   Magdaléna píše úkoly, Gin ě spad m ěsíc do dlaní,  
   E         D     E7                 A     G     A          G  
   Magdaléna doma uklízí, Gina zná twist a madison,   
   F#       E      F#7                H                    G9  G7  
   Magdaléna kávu nabízí a Gina, la-la-la-la, lá, ó ...  
  
R:Gina, jé, jé, gi a gi, a gi-gi-gi-gi-gi-gi-gi-gi,   
    Gina, ó, ó, ji a ji, a ji-ji-ji-ji-ji-ji-ji-ji,   
    jiná jména jí doma dávají, já však potají  
    jí ří a ří, a říkat budu vždycky jenom  
  
3.Gina, jé, jé, já to vím, že tohle není zrovna české  
   jméno, ó, ó, snad bych jí m ěl p řece jenom říkat Mgda-  
   léno, sv ětice, z Jižní ulice, jenomže  
   D7              G7             C    Emi A7  
   já, já, já, já Ginu mám rád, ó - hó,  
   D7              G7             C  
   já, já, já, já Ginu mám rád.  
   Ami   D6  G7  Ab,C  
   Gina! Jé,  jé,  jé-é!  
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Go East 
 
C                              G 
(together) you must come our way.  
Am                           Em 
(together) or we will die today.  
F                                C 
(together ) please we beg of you.  
Dm7                           G 
(together) jesus says come too.  
 
(together) we will build a hut  
(together) we will not get cut.  
(together) we will start life old.  
(together) we will catch a cold.  
 
(go east) the black death is there.  
(go east) disease will strip you bare.  
(go east) where the skies are dark.  
(go east) there is no park.  
 
(go east, this is what we're gonna do, go east.)  
 
(together) we will love pollution.  
(together) there is no solution.  
(together) animals will kill you dead.  
(together) they will eat your head.  
 
(i hate you) i know you hate me.  
(you want to) hide behind a tree.  
(so that's why) my mind is scared.  
(when you say) that the paper tared.  
 
(go east) population too.  
(go east) information ate my shoe.  
(go east) it equals bad.  
(go east) it will make you sad. (dah.)  
 
(go east) there is no food.  
(go east) you could eat woo-d.  
(go east) where there is no king.  
(go east) ping ping ping ping ping.  
 
 
 
 
 
Em                      Am 
there, where the air is trapped  
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F                                G 
this place of nothing, just got mapped. (dah, dah, dah, dah)  
Em            Am 
now, if we make a sit. (dah)  
Dm7           G 
we'll find a lampshade. (dah)  
 
(i know) there are only 2 ways.  
(to live there) for more than 3 days.  
(together) we will all rot here.  
(to settle) near that dead deer.  
 
(without calm) and the good back west.  
(the east) has 1 nice bird nest.  
(i know) it's guarded by me.  
(i will) eat it at noon thirty.  
 
(what we're gonna do is  
go east) life is deadly there.  
(go east) there is little air.  
(go east) where the skies aren't blue.  
(go east) but we do have glue!  
 
(life is awful there.)  
go east (in the smelly air.)  
go east (please come visit me.)  
go east (it's your death you see.)  
 
(go east) no sun in wintertime.  
(go east) no sun in summertime.  
(go east) no sun in springtime.  
(go east) no sun in autumntime.  
 
(come on, come on, please)  
(go east)  
 
(go east)  
(go, dah, go, dah)  
(go east)  
(go, dah, go, dah)  
(go east)  
(go, dah, go, dah)  
(go east)  
(go, dah, go, dah)  

(gimme a biscuit)  
(gimme a cracker)  
(go east)  
(gimme a soup)  
(gimme a cheese)  
(go east)  
(gimme a bread)  
(gimme a food!)
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Go East 
 
   G            D 
Go East, Mordor under sky  
   Emi             Hmi 
Go East, where the shadows lie 
   C                   G 
Go East, we like fire and steel 
   Ami          G         D 
Go East, now the ways are clear! 
 
Together, we all love the blade 
Together, we break every gate 
Together, we change your peace of life  
Together, to the East we´ll drive! 
 
Go East, command us, Red Eye 
Go East, now the Elves must die 
Go East, we like fire and steel 
Go East, like an iron wheel! 
 
Oh Morgoth, all now sing to you 
Oh Morgoth, there no trees high grew 
Oh Morgoth, your Servant Mighty came 
Oh Morgoth, war’s a funny game! 
 
Go East, night is very dark,  
Go East, eye is a burning mark 
Go East, stone and dust and heat,  
Go East, human meat to eat! 
 
Go East, where the Gondor stays 
Go East, we must break the ways 
Go East, this is our New Deal 
Go East, now the ways are clear! 
 
Oh Dark Lord, lances, sabres all 
Oh Dark Lord, long time towers fall 
Oh Dark Lord, sometimes blows black breath 
Oh Dark Lord, sometimes close to death. 
 
Go East, Mordor under cloud 
Go East, orcs now march so proud 
Go East, Elves fade in gloom 
Go East, like the fire of Doom! 
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Go West 
Pet Shop Boys 
 
Intro: 
| C| | G| | Am| | Em| | F| | C| | Dm7| | G| 
| C| | G| | Am| | Em| | F| | C| | Dm7| | G| 
 
Verse 1: 
C                   G  
(To-gether ) we will go our 
way 
Am                  Em 
(To-gether) we will leave 
some day 
F                     C 
(To-gether) your hand in my 
hand 
Dm7                 G 
(To-gether) we will make 
our plans 
C                   G  
(To-gether) we will fly so 
high 
Am                       Em 
(To-gether) tell all our 
friends good-bye 
F                   C  
(To-gether) we will start 
life new 
Dm7                 G 
(To-gether) this is what 
we'll do  
 
Chorus: 
C                   G 
(Go West) life is peace-ful 
there 
Am                 Em 
(Go West) in the o-pen air 
F                     C 
(Go West) where the skies 
are blue 
Dm7                            
G 

(Go West) 
this is 
what 
we're 
gon-na do 

 
Instr: 
|C||G| 
|Am| |Em| 
|F| |C| 
|Dm7| |G| 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Verse 2: 
(To-gether) we will love the 
beach 
(To-gether) we will learn and 
teach 
(To-gether) change our pace of 
life 
(To-gether) we will work and 
strive 
(I love you) I know you love me 
(I want you) how could  I dis-a-
gree 
(So that's why) I make no pro-
test 

 
Dm7 

 
e -x-|---|---|--

-|---| 
B -x-|---|---|--

-|---| 
G ---|-x-|---|--

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

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

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

-|---| 
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(When you say) you will do 
the rest 
 
Chorus: 
(Go West) life is peace-ful 
there 
(Go West) in the o-pen air 
(Go West) baby you and me 

(Go West) this is our des-ti-ny 
(Go West) sun in the win-ter-
time 
(Go West) we will do just fine 
(Go West) where the skies are 
blue 
(Go West) (this is what we're 
gon-na do) 

 
 
Bridge: 
Em              Am 
There where the air is free_ 
F                           G  
We'll be (we'll be) what we want to be_ 
 
Em        Am 
Now if we make a stand_ 
Dm7                         G 
We'll find (we'll find) our promised land__ 
 
 
 
 
 
Verse 3: 
(I know what) there are ma-ny ways__ 
(To live there) in the sun or shade__ 
(To-gether) we will find a place__ 
(To settle) where there's so much space__ 
(With-out rush) and the pace back East__ 
(The hustling) rustling just to feed__ 
(I know I'm) ready to leave too__ 
(So that's what) we are gon-na do__  
(What we're gonna do is)  
 
Chorus: 
D                   A  
(Go West__) life is peace-ful there_  
Bm                       F#m  
(Go West__) there in the o-pen air_  
G                     D 
(Go West__) where the skies are blue_ 
Em7                            A  
(Go West__) this is what we're gon-na do__ 
D        A  
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(life is peace-ful there_)  
Bm                F#m  
Go West__ (in the o-pen air_)  
G               D 
Go West__ (baby you and me_) 
Em7                     A 
Go West__ (this is our_ des-ti-ny__) 
D                      A  
(Go West__) sun in the win-ter-time_  
Bm                  F#m  
(Go West__) we will feel just fine_  
G                     D 
(Go West__) where the skies are blue_ 
Em7                            A  
(Go West__) this is what we're gon-na do__ 
A                              D6add9 
(C'mon, c'mon, c'mon, c'mon go West___) 
 
Instr: 
|N.C| |N.C| |N.C| 
 
Outro: 
N. C. N. C. N. C. N. C  
Go West Go West 
N. C. N. C. N. C. N. C  
Go West Go West 
N. C. N. C. N. C. N. C  
Go West Go West 
 
*Fade Out* 
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Gorepunková balada o hrdinném 
kapitánu Imrikovi 

(text: Vrá ťa, Máša, Korny, hudba: Visací zámek – Traktor)  

 

E            G 
Čope Imrik, čope b ěsy, 
A              E 
pařát támhle, hlava kdesi, 
sklivce, mozky, všechno te če, 
žádný z b ěsů neute če.  
 

      D     E    D     E    D     E   G  D E  
Ref.: Brutalita, brutalita, brutalita Imrika (2x) 
 

Práv ě kolem letí vzduchem 
půlka hlavy asi s uchem, 
na b ěsy se Imrik vrhá, 
klouby drtí, údy trhá.  
 

Ref.: Brutalita, brutalita, brutalita Imrika (2x) 
 

Běsů v lese nespo četn ě, 
to si uv ědomil zp ětn ě, 
běsi už jsou kolem všude, 
zajímá m ě, co z n ěj zbude. 
 

Ref.: Brutalita, brutalita, brutalita p řízrak ů (2x) 
 

Imrik se te ď musí bránit, 
pár jich ješt ě zvládne zranit, 
pak se karta obrátila, 
zví řátka ho vypwnila. 
 

Ref.: Brutalita, brutalita, brutalita p řízrak ů (2x) 
 

Ukousli mu ob ě ruce, 
vyrvali mu z hrudi srdce, 
te ď tam leží v b ěsů davu, 
ukousli mu taky hlavu. 
 

Ref.: Brutalita, brutalita, brutalita p řízrak ů (3x) 
 

Z Imrika jen pucle zbylo, 
tak vás to snad pou čilo, 
v noci krípy potají 
v lese hojn ě jammují.  
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Grónská písni čka 
Nohavica 
 

        D    Emi      A       D               Emi       A       D  
 Daleko na severu je Gronská zem, žije tam Eskyma čka s Eskymákem. 
       D       Emi       G      D          Emi      A     D 
 [: My bychom umrzli jim neni zima snídají nanuky a  eskyma. :] 
 
 Maji se bezvadn ě vyspí se moc, p ůl roku trvá tam polární noc.  
[: Na ja ře vzbudí se a vyb ěhnou ven p ůl roku trvá tam polární den. :] 
 
Když sn ěhu napadne  nad kotníky hrávají s medv ědy na četníky. 
[ : Medv ědi t ěžko jsou k poražení, medv ědy na sn ěhu vid ět není. :] 
  
Pokaždé ve st ředu p řesn ě ve dv ě, zaklepe na íglu hlavní medv ěd.  
[: Dobrý den mohu dál na vte řinu. Nesu vám trochu ryb na sva činu. :] 
 
V kotlíku bublá čaj kamna h řejí. Psi venku hlídají p řed zlod ěji.  
[: Smíchem se ot řásá celé ígl ů. Medv ěd jim p ředvádí spoustu fígl ů. :] 
 
Tak žijou vesele na severu srandu si d ělají z teplom ěr ů . 
[: My bychom umrzli jim neni zima, nebo ť jsou doma a mezi svýma.:] 
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Gumídci  
 
1. GRázní a Dsmělí a s Chrdými Gčely, 
 
Ccht ějí se d ělit o Dzážitky své. 
 
GHlubokým Dlesem se Cjejich zp ěv Gnese 
 
Cnebojme se, že jsou Dnemluvové. 
 
 
 
R1: GMéďové, Dská čou jako mí čky Emigumové, 
 
Gv p říb ězích, jež mají Cúrove ň, 
 
DGumídci mé ďoGvé 
 
 
 
2. Kouzla a divy jdou staletí s nimi, 
 
i tajemství š ťávy, jež nedají si vzít. 
 
Jsou hrdí a v ědí, že silou medv ědí, 
 
se kdykoliv budou za správnou v ěc bít. 
 
 
 
R2: GMéďové, Dská čou jako mí čky Emigumové, 
 
Gv p říb ězích, jež mají Cúrove ň, 
 
DGumídci mé ďoGvé, 
 
DGumídci mé ďoGvé. 
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Hallelujah 
 
Intro: C Am C Am 
 
  C (G)             Am (Emi) 
I heard there was a secret chord 
     C (G)               Am (Emi) 
That David played and it pleased the lord 
    F (C)            G (D)           C (G) G (D) 
But you don't really care for music, do you?  
        C (G)              F (C)       G (D) 
Well it goes like this the fourth, the fifth 
    Am (Emi)           F (C) 
The minor fall and the major lift 
    G (D)        Em (Hmi)      Am (Emi) 
The baffled king composing hallelujah 
 
     F (C)       Am (Emi)    F (C)       C(G) G(D) C(G) 
Hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelu-u-u-u-j ah ....  
 
Well your faith was strong but you needed proof 
You saw her bathing on the roof 
Her beauty and the moonlight overthrew you 
She tied you to her kitchen chair 
She broke your throne and she cut your hair 
And from your lips she drew the hallelujah 
 
Hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelu-u-u-u-j ah ....  
 
Baby I've been here before 
I've seen this room and I've walked this floor 
I used to live alone before I knew you 
I've seen your flag on the marble arch 
But love is not a victory march 
It's a cold and it's a broken hallelujah 
 
Hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelu-u-u-u-j ah ....  
 
Well there was a time when you let me know 
What's really going on below 
But now you never show that to me do you 
But remember when I moved in you 
And the holy dove was moving too 
And every breath we drew was hallelujah 
 
Well, maybe there's a god above 
But all I've ever learned from love 
Was how to shoot somebody who outdrew you 
It's not a cry that you hear at night 
It's not somebody who's seen the light 
It's a cold and it's a broken hallelujah 
    
 
Hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelu-u-u-u-j ah .... 
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Hlásná T řebáň 
Ivan Mládek 
 
   C                Emi 
1. Hlásná T řebáň je krásná 
           Dmi         G7 
   a proto ke svý Mán ě do T řebáně 
   C            G7 
   často jezdit hledím. 
   C                Emi 
   Hlásná T řebáň je krásná, 
          Dmi          G7         C 
   u Máni v T řebáni si prost ě lebedím. 
 
   F7               C 
2. Dole u Berounky roste kapradí, 
   G         G7     C           C7 
   komá ři že koušou to nám nevadí. 
   F7               C 
   Má ňu u řeky když ve čer objímám 
   Dmi              G 
   tak bodání hmyzu v ůbec nevnímám. 
 
 
   C                Emi 
1. Hlásná T řebáň je krásná 
           Dmi         G7 
   a proto ke svý Mán ě do T řebáně 
   C            G7 
   často jezdit hledím. 
   C                Emi 
   Hlásná T řebáň je krásná, 
          Dmi          G7         C 
   u Máni v T řebáni si prost ě lebedím. 
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Hlída č krav 
Nohavica  

 

  C 
 Když jsem byl malý, říkali mi naši: 
 "Dob ře se u č a jez chytrou kaši, 
  F                   G                C 
 až jednou vyrosteš, budeš doktorem práv, 
 takový doktor sedí p ěkně v suchu, 
 bere velký peníze a škrábe se v uchu," 
  F                      G                  C 
 já jim ale na to řek':"Chci být hlída čem krav."  
 
 
             C 
 Já chci mít čapku s bambulí naho ře, 
 jíst kaštany a mýt se v lavo ře, 
 F                G             C 
 od rána po celý den zpívat si jen, 
                              F    G    C 
 zpívat si: pam pam pam ...  
  
 
 K vánoc ům mi kupovali hromady knih, 
 co jsem ale v ědět cht ěl, to nevy čet' jsem z nich: 
 nikde jsem se nedozv ěděl, jak se hlídají krávy, 
 ptal jsem se starších a ptal jsem se všech, 
 každý na m ě hled ěl jako na pytel blech, 
 každý se m ě opatrn ě tázal na moje zdraví. 
 
 Já chci mít čapku............. 
 
  Dnes už jsem starší a vím, co vím, 
 mnohé v ěci nem ůžu a mnohé smím, 
 a když je mi velmi smutno, lehnu si do mokré trávy , 
 s nohama k řížem a s rukama za hlavou 
 koukám nahoru na oblohu modravou, 
 kde se mezi mraky honí moje strakaté krávy. 
  
 Já chci mít čapku............. 
 
 
 ( E, H, A, E )  
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Hoja hoj 
 

    G       C    D    C         G  
1. Chceš-li na sv ět ě býti p řevesel  
    C       D    G    D             G  
   zvol si nejlepší,  ze všech řemesel.  
  
2. Chceš-li okouzlit dívku nevinou  
   sta ň se vojákem, sta ň se hrdinou.  
  
    G         C          D7              G  
R. Hoja hoj, hoja hoj v králi máme zastání  
    G         C        D7            G  
   Hoja hoj, hoja hoj b ůh nás zachrání  
    G         C         D7             G  
   Hoja hoj, hoja hoj hmoždí ře a palcáty  
    G         C        D7        G  
   Hoja hoj, hoja hoj holky vokatý.  
  
3. Rány na buben máš-li ve vínku  
   nesmíš zaváhat ani vte řinku.  
  
4. Sláva až p řilbu tvojí pozlatí  
   stal ses mužem tím co se neztratí.  

 



Zpěvník by Viper  ver 2.2 

Holka magor  
Ami, F, G, C, Dmi, E, Ami… "Haló… haló..." 
 
AmiJsem holka Fmagor a Gprej by jsi cht ěl Cvid ět, 
Dmico s tebou Ev dlouhý noci Amifrajírku ud ělám. 
AmiJak malej Fchlape ček Gmohl by ses Cstyd ět, 
Dmisama si Eur čuju, Amikomu ráno pusu dám. 
Komu ráno pusu dám. F, G, C, Dmi, E, Ami  
Komu ráno pusu dám. 
 
Hvězdy si zá řej jak ko či čí vo či, 
cht ěl bys m ě doprovodit, musím t ě varovat. 
Je vážn ě legra ční, jak sv ět se s tebou to čí, 
o mně se povídá, že snad umim čarovat. 
AmiMěla bych t ě varovat, F, G, C, Dmi, E, Ami možná umim čarovat. 
Měla bych t ě varovat, možná umim čarovat. 
 
AmiNedáš si Gříct, a tak Fna konci Cměsta 
Dmivystoupíme Epo schodech, tam Amikam sis tolik p řál. 
Pry č od mejch kouzel vede jenom jedna cesta, 
ale ty jsi velkej chlap, tak čeho by ses bál. 
 
AmiMávGnu F(add9) prout Ckem Dmipod pla Emínkem Amisví čky. 
Krásn ě se červenáš, neznáš moje h ří čky. 
 
Jsem holka magor, jsem vostrá jako b řitva. 
Za to fakt nem ůžu, sám jsi m ě cht ěl poznat blíž . 
Srdce proti rozumu, to je vždycky bitva! 
Kdopak dnes vyhraje? Asi brzo uvidíš! 
To už brzo uvidíš! 
Áááá 
To už brzo uvidíš! 
 
Vášeň se rozho ří, ni čím a trhám, 
rozervu tvou nahotu, to není žert! 
Do žhavejch plamen ů rozkoše se vrhám. 
Miluju tvou holou tká ň, vem t ě, lásko, vem t ě čert! 
Vem t ě, lásko, vem t ě čert! Vem t ě, lásko, vem t ě čert! 
Vem t ě, lásko, vem t ě čert! Vem t ě, lásko, vem t ě čert! 
 
Nedal sis říct, a tak na konci m ěsta jsme 
vystoupili po schodech tam, kam sis tolik p řál. 
Pry č od mejch kouzel vedla jedna cesta. 
Tys byl ale velkej chlap, to ses ale bál, co? 
 
Mávla jsem proutkem pod plamínkem sví čky. 
Krásn ě se červenal, neznal moje h ří čky. 
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Holky z naší školky 
Kotvald Petr, Hložek Stanislav  

 

    D            G         A  
1. Majdalenka, Apolenka s Veronikou  
           D              G              A  
   A taky V ěrka, Zde ňka, Majka, Lenka s Monikou  
             D            G           A  
   No jasn ě Klára, An čí, Bára, Man čí už nevím čí  
               D            G           C     A  
   To všechno byly holky z naší školky senza ční.  
  
     D    A    G    A         D           G  
R1. Jé,  jé,  jé - kdepak ty fajn holky jsou  
           D          G  
    A kde maj hra čky svý  
             Asus4      A  
    Ty naše lásky t říletý  
     D   A   G    A          D           G  
    Pá, pá, pá - řekli jsme pá p řed školkou  
          D         G  
    Bylo nám práv ě šest  
             Asus4       A  
    A za člo další dív čí šou.  

  

2. Ve škole Daniela, Michaela s Romanetou  
   A taky Adriana, Mariana se Žanetou  
   A hlavn ě prima Radka, kamarádka, co všechno ví  
   Tyhlety holky byly naše víly školních dní.  
  

R2. Jé, jé, jé - kdepak ty fajn holky jsou  
    A kde maj v žákovský  
    Naše lásky klukovský  
    Čau, čau, čau - řekli jsme čau p řed školou  
    Táhlo nám na patnáct  
    A za člo další dív čí šou. 
  

3. Na gymplu bezva Šárka, t řída Klárka, Tá ňa jak sen  
   A taky senza Jenka v podkolenkách, veselá jen  
   A všechny v sexy tri čku postavi čku m ěli ham ham  
   No prost ě prima štace, inspirace k maturám.  
  

R3. Jé, jé, jé - kdepak ty fajn holky jsou  
    A kde maj zazd ěný  
    Ty naše lásky vysn ěný  
    Au, au, au - vzdychli jsme au, čau a pá  
    Už se dál nekoná  
    Žádná dív čí školní šou.  
  

4. I když pak poznali jsme spoustu dalších dívek a jmen  
   Plavovlásky, černovlásky, žár i sen  
   V rytmu diska, z dálky - zblízka, i v náru čí  
   P řesto jsou stále holky z naší školky nejhez čí.  
  

R4. Jé, jé, jé - kdepak ty fajn holky jsou  
    A kde maj c ůpky svý  
    Ty naše lásky t říletý  
    Pá, pá, pá - říkáme dál p řed školkou  
    To se ví, léta jdou  
    Ale ty holky nestárnou. 
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Holubí d ům 
 
 
    Em D  Cmaj     Hm7         Em 
1. Zpívám pták ům a zvláš ť holub ům,  
    Em D  Cmaj    Hm7        Em 
   stával v údolí mém starý d ům.  
    G  D  G        D         G 
   Pták ů houf zalétal ke krov ům,  
    Em  D   Cmaj     Hm7         Em 
   m ěl jsem rád holubích k řídel šum.  
 
2. Vlídná dívka jim házela hrách,  
   mávání perutí ví ří prach.  
   Ptáci krouží a neznají strach,  
   m ěl jsem rád starý d ům, jeho práh.  
 
    Em    Am7     D7         G           Em 
R: Hledám d ům holubí, kdopak z vás cestu ví,  
          Am7       D7         G 
   míval stáj roubenou, bílý štít.  
          Am7     D7       G         Em 
   Kde je d ům holubí a ta dívka kde spí,  
            Am7          Hm7              Em 
   vždy ť to ví, že jsem cht ěl jen pro ni žít.  
 
3. Sdílný déš ť vypráví okap ům,  
   bláhový, kdo hledá tenhle d ům.  
   Odr ůstáš chlapeckým st řevíc ům,  
   neslyšíš holubích k řídel šum.  
 
4. Nabízej úplatou cokoli,  
   nepojíš cukrových homolí.  
   M ůžeš mít t řeba zrak sokolí,  
   nespat říš ztracené údolí.  
 
R: … 
 
   Zpívám pták ům a zvláš ť holub ům,  
   stával v údolí mém starý d ům ...  
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Honky tonky blues 
 
 D  
Každý ráno na piáno hraje Jack, hraje Jack,  
 G7                  D  
každý ráno na piáno hraje Jack, hraje Jack,  
 A7          G7          D     G7    D  
honky tonk, honky tonk, honky tonky blues.  
  
  
 F#7           Hmi    F#7          Hmi  
Nikomu v dom ě nevadí, že to piáno neladí,  
 E         Edim               E7             A7  
když hraje Jack, jak už jsem řek, svý honky tonky blues.  
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 Hotel California 
 The Eagles 

 
Hm                     F#     
On a dark desert highway, cool wind in my hair 
A                      E 
Warm smell of colitas, rising through the air 
G                         D 
Up ahead in the distance, I saw a shimering light 
Em                                        F#     
My head grew heavy and my sight grew dim, I had to stop for the 
night 
 
There she stood in the doorway, I heard the mission  bell 
And I was thinking to myself: this could be heaven or this could 
be hell 
Then she lit up a candle and she showed me the way 
There were voices down the corridor; I thought I he ard them say: 
 
R: 
 G                           D   
"Welcome to the Hotel California 
F#                                         Hm 
Such a lovely place (such a lovely place), such a l ovely face 
G                                  D 
Plenty of room at the Hotel California 
    Em                                       F#     
Any time of year (any time of year), you can find i t here" 
 
 
Her mind is Tiffany twisted, she got the Mercedes B enz 
She got a lot of pretty, pretty boys, that she call s friends 
How they dance in the courtyard, sweet summer sweat  
Some dance to remember, some dance to forget 
 
So I called up the captain, "Please bring me my win e", He said 
"We haven't had that spirit here since nineteen six ty-nine" 
And still those voices are calling from far away 
Wake you up in the middle of the night, just to hea r them say: 
 
R: 
"Welcome to the Hotel California 
Such a lovely place (such a lovely place), such a l ovely face 
They livin' it up at the Hotel California 
What a [Em]nice surprise (what a nice surprise), br ing your 
alibis" 
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Mirrors on the ceiling, the pink champagne on ice, and she said 
"We are all just prisoners here, of our own device"  
And in the master's chambers, they gathered for the  feast 
They stab it with their steely knives but they just  can't kill the 
beast 
 
Last thing I remember, I was running for the door 
I had to find the passage back to the place I was b efore 
"Relax," said the night man, "We are programmed to receive 
You can check out any time you like, but you can ne ver leave" 
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Hroba ř  
 

    C 
 1. V mládí jsem se u čil hroba řem, 
    Ami 
    jezdit s hlínou, jezdit s traka řem, 
    F                      G 
    kopat hroby byl m ůj ideál. 
 
     C 
 2. Jezdit s hlínou, jezdit s vozíkem, 
    Ami 
    s černou rakví, s bílým pomníkem, 
    F                      G 
    toho bych se nikdy nenadál. 
 
 3.=1. 
 
 4.=2. 
 
 5. Že do módy p řijde kremace, 
    černý hroba ř bude bez práce, 
    toho bych se nikdy nenadál. 
 
 6. Kolem projel v ůz milioná ře, 
    záblesk sv ětel pad' mi do tvá ře, 
    marn ě sk říp ěj' kola brzdící. 
 
 7. Stoupám vzh ůru, stoupám ke hv ězdám, 
    tam se s černou rakví neshledám, 
    sbohem, bílé m ěsto zá řící. 
 
    C            Ami 
 8. Sbohem, moje m ěsto, 
    F              G 
    vzpomínat budu p řesto, 
    C               Ami        F      G 
    jak jsem poznal tv ůj smích a tv ůj plá č. 
 
    C  Ami  F  G ... 
 9. Na na na ... 
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Hudsonský šífy  
 

            Ami                  C 
1.  Ten kdo nezná hukot vody lopatkama ví řený 
         G           Ami 
    Jako já tak jako já 
        Ami                         Dmi 
    Kdo hudsonský slapy nezná sírou pekla sí řený 
          Ami          E7           Ami      G       Ami 
    A ť se na hudsonský šífy najmout dá  - [: jo ho - ho : ] 
 
2.  Ten kdo nep řekládal uhlí šíf když na m ěl činu vjel 
    Málo zná jó málo zná 
    Ten kdo nem ěl t ělo ztuhlý když se no čním chladem chv ěl 
    A ť se na hudsonský šífy najmout dá  [: jo ho ho :] 
 
     Ami F              Ami    G                      Ami 
Ref: A   hoj - páru tam ho ď a ť do pekla se d říve dohrabem 
     G      Ami  G      Ami 
     Joho - hó,  joho - hó  
 
3.  Ten kdo nezná no ční zp ěvy zarostenejch lodník ů 
    Jako já jó jako já 
    ten kdo cejtí se bejt chlapem umí d ělat rotyku 
    a ť se na hudsonský šífy najmout dá [:jo ho ho:] 
 
4.  Ten kdo má na brad ě mlíko kdo se rumem nevopil 
    Málo zná jó málo zná 
    Kdo necejtil hr ůzu z vody kde se málem utopil 
    A ť se na hudsonský šífy najmout dá [:jo ho ho:] 
 
Ref: 
 
5.  Kdo má roztrhaný boty kdo má po řád jenom hlad 
    Jako já jó jako já 
    Kdo chce celý noci čuchat pekelnýho ohn ě smrad 
    A ť se na hudsonský šífy najmout dá [:jo ho ho:] 
 
6.  Kdo chce zhebnout t řeba zejtra komu je to všechno fuk 
    Kdo je sám jako já 
    Kdo má srdce v správným míst ě kdo je prost ě prima kluk 
    A ť se na hudsonský šífy najmout dá  [:jo ho ho:] 
 
Ref: 
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Chajda drnová 
 

         E                          A            E 
1. Já tu na svým dílci celkem vzato bídnej život má m, 
                                    H 7 
   a tak vypadám dost bídn ě, pánb ůh ví, 
         E                          A        E 
   myši za čnou rejdit kolem, sotva ve čer usínám, 
                        H 7         E 
   na mým dílci v starý chajd ě drnový. 
 
 
            A                        E 
Ref:  Dve ře mají panty z k ůže, vokna nejsou zasklený, 
                                  H 7 
      kolem kojoti se plížej hladoví, 
              E                    A            E 
      dovnit ř vánice mi v ěje dírou v st řeše prkenný, 
                           H 7         E 
      na mým dílci v starý chajd ě drnový. 
 
               E                     A           E 
2. Když jsem z domova tam na východ ě vyšel zbohatnout, 
                                        H 7 
   zkusit, jestli potkám št ěstí, kdopak ví, 
         E                          A             E  
   sotva napadlo m ě tenkrát, že kdy potkám tenhle kout, 
                        H 7         E 
   na mým dílci v starý chajd ě drnový. 
 
Ref: 
 
       E                         A          E 
3. Ale rád bych, aby se tu našla dívka laskavá, 
                                   H 7 
   jejíž soucit m ě z tý bryndy vyloví, 
            E                      A         E 
   jak bych žehnal tomu and ělu, že domov uznává, 
                        H 7         E 
   na mým dílci v starý chajd ě drnový. 
 
Ref:  
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Chcíply dobrý víly 
Daniel Landa 

 
   F#mi                                                 E                 F#mi   
1. Vydal jsem se do říše les ů, hledat víly, ty z pohádky,  
                                                 E                       F#mi   
   nad ěji si s sebou nesu, net ěším se na cestu zpátky.  
                                                                        E                       
F#mi   
   Trním a ostružím drápu se dál, až na kraj sv ěta, kde najdu víly,  
                                                                                 
E                        F#mi   
   a mýmu nápadu každej se smál, všechno bych vym ěnil jen za tu chvíli.  
  
                Hmi                       F#mi   
R: /: Kdy na louce tancujou, svobodu milujou  
   A                      E  
   až já je uvidím tak p ůjdu rovnou k nim  
   Hmi                F#mi   
   úpln ěk osvítí bílí lu ční kvítí  
   A                    E  
   to jejich hlas vzbudí d ůvěru v nás. :/  
  
2. Na konci p ěšiny ohn ě plály a kolem  sed ělo plno divnejch stínu,  
   o svý životy mariáš hrály a poslali m ě tam na mítinu.  
   To je prej mítina? Spíš n ějaká louka, do černý tmy oble čená,  
   už bolej o či, jak piln ě koukám, jestli tu netan čí pr ůsvitná 
žena.  
R:  
  
   Gmi                                                            F                      
Gmi  
3. A pak jsem uvid ěl ty mrtvý t ěla, na louce leželi, od ěny v bílý.  
                                                                            F                   
Gmi  
   Jak kámen náhrobní skála tam čněla, byly to chcíplý dobrý víly.  
                                                               F                           
Gmi  
   K tamt ěm stín ům jsem se vrátil, i oni hledali kdysi dobrý víly.  
                                                                  F                
Gmi  
   Pár slov jsem s nima ztratil a pak jsme na cestu  vyrazili.  
  
        Cmi                Gmi                    B                         F  
R: /: U strmý skály zábrany z ůstaly vid ěl jsem chvíly chcíplý dobrý víly  
    Cmi                     Gmi                      B                        F  
   sv ědomí zmizelo a m ě se zacht ělo vykro čit z řady a tak jsem zpátky tady. :/  
  
R: /: Bojovat o št ěstí se zapnutou p ěstí ne čekat, že víla dobrá by ožila  
   Proti zlu zlem, ale nestát se grázlem jak ti, co  zabili malý dobrý víly. :/  
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Já budu chodit po špi čkách 
 

    C        F            Dmi           G  
1. Zav ři o či a jdi spát, vždy ť už bude brzo den,  
    C             F          Dmi          G  
   nech si o mn ě n ěco zdát, a ť je krásný ten tv ůj sen.  
  
    Dmi            G           Dmi                G  
R: Já budu chodit po špi čkách, snad t ě tím nevzbudím,  
   Dmi             G              F               G  
   ááá, až slunce vyjde v tmách, polibkem t ě probudím.  
  
2. Jdi si lehnout, a ť už spíš, a ť z toho snu n ěco máš,  
   ráno, až se probudíš, polibek mi taky dáš.  
  
R: Já budu chodit...  
  
3. Rozho ď vlasy na polštá ř a sni o mn ě krásnej sen,  
   nebo ráno nepoznáš, že je tady nový den.  
  
R: Já budu chodit...  
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Já už jdu 
Semtex 

 
1) G  
Já už jdu, jdu, jdu  
                             D  
už jsem zase hotový  
  
vždy ť už jdu, jdu, jdu  
                              G  
snažím se být úchylný  
  
  
Bi číky a k ůže  
                                 D  
s tím se na m ě nemůže  
  
sháním si proviant  
                             G  
jako správný deviant  
   
               C  
Já ženy p řepadávám  
               G  
a prádlo z nich strhávám  
                A  
doma je poschovávám  
                        D  
a pak je o čichávám  
   
2) 
Já už jdu, jdu, jdu  
už jsem zase hotový  
vždy ť už jdu, jdu, jdu  
snažím se být úchylný  
  
  
Kdepak jsou kalhotky  
vysely tu na š ňůře  
jen malou chvili čku  
očichávám spodni čku  
  
  
Já úchylný jsem prosím  
i podprsenky nosím  
a chodit naho ře bez  
tak to už nem ůžu snést  

  
  
3) 
Já už jdu, jdu, jdu  
už jsem zase  hotový  
vždy ť už jdu, jdu, jdu  
snažím se být úchylný  
  
  
Pro m ě je ž ůžový,  
když je prádlo r ůžový  
úchyl jsem co by ne  
inhaluji kombiné  
  
  
Já ženy p řepadávám  
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a prádlo z nich strhávám  
doma je poschovávám  

a pak je o čichávám  

 G    
Já už jdu, jdu, jdu, jdu,....                     
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Jahody mražený  
 

   D 
1. Poslala m ě moje dívka 
   C               D 
   pro jahody červený  
   C                        A 
   bez nich já se prý nemám vracet 
   D                   A 
   tak tu stojím ztrápený 
 
2. Když se dívám co je sn ěhu  
   fouká vítr pálí mráz 
   možná že si d ěvče myslí 
   že se m ě tak zbaví snáz 
 
        C             G  D              A 
Ref: [: Zapomn ěla vážení na jahody mražený 
        C              G  D             A 
        na jahody mražený v igelitu balený :]  
                         (do prdele vražený) 
 
3. Pohádku to p řipomíná 
   o dvanácti m ěsí čkách, 
   necht ěla mi říct sbohem  
   te ď cht ěla abych plách  
 
4. Mohl bych se klidn ě vrátit 
   vím však že m ě ne čeká 
   m ěla mi to říci rovnou 
   že jiného ráda má 
 
Ref:  Zapom ěla vážení ... několikrát 
... v igelitu ba. 
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Jako kot ě si p říst  
 
    C            F             C 
 1. M ěsíc snílek stoupá nad skalou 
                              G 
    a zpívá si svou píse ň pomalou, 
       C                          F 
    je podobná té, co jsem složil sám, 
        G                         C 
    tak poslouchej a nehle ď k hodinám. 
 
Ref: 
      C                               F    C 
Jako kot ě si p říst a ví čka mít zav řená únavou, 
                               D 7        G 
málo je míst, kde staré lásky naráz uplavou, 
 C                                           F 
jedním z nich je náru č tvá, a tudíž máš už znát, 
                        C               G          C F C G 
že jak kot ě si p říst a ví čka mít zav řená cht ěl bych rád. 
 
    C             F              C 
 2. Dnešní noc je stokrát zt řešt ěná 
                                     G 
    a doznám, že jsem š ťastný, že t ě mám, 
       C                      F 
    už vítr vlahý stopy bázn ě svál, 
        G                          C 
    tak m ůžu říct, co léta jsem si p řál. 
Ref: 
 
    C           F              C 
 3. Nevyznám se p říliš v lichotkách 
                                   G 
    a ob čas se tak stydím, že bych plách, 
       C                            F 
    za blízký strom se ukrýt, a pak vím, 
            G                        C 
    že bych šeptal, ovšem hlasem dunivým: 
Ref: 
 
     C       F        C F     C F      C F 
 *: Tap ta da ...  
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Jaro 
 

   Ami        C     G            Ami 
1. My čekali jaro a zatím p řišel mráz 
   Ami            C      G              Ami 
   Tak strašlivou zimu nepoznal nikdo z vás 
   Ami               C        G           Ami 

   Z hustých černých mrak ů se stále sypal sníh 
   Ami        C        G          Ami 

   Jen vánice sílí v poryvech ledových 
   C                    G 
   Z chýší d řevo mizí a mouky ubývá 
   Dmi                   G 
   Do sýpek se rad ěj už nikdo nedívá 
   C                        G 
   Zv ěř z okolních les ů nám stála u dve ří 
   Dmi                G     
   A hladoví ptáci p řilétli za zv ěří a stále blíž 
 
2. Jednoho dne ve čer, to už jsem skoro spal 
   Když vystrašenej soused na okno za ťukal 
   M ůj syn doma leží v hore čkách vyvádí 
   Já do m ěsta bych zajel, snad doktor poradí 
   P ůj čil jsem mu kon ě a když sedlo zapínal 
   D říve než se rozjel, jsem ho ješt ě varoval 
   Nejezdi naší zkratkou, je tam velikej sráz 
   A v téhleté bou ři tam snadno zlámeš vaz tak neriskuj 
 
3. Na to smutný ráno dnes nerad vzpomínám 
   Na tu hroznou chvíli když k ůň se vrátil sám 
   Trvalo to dlouho než se vítr utišil 
   Na zasn ěžené plán ě si každý pospíšil 
   Jeli jsme tou zkratkou až k místu které znám 
   Kudy bych t ě noci byl nejel ani sám 
   Pak ho n ěkdo spat řil jak leží pod srázem 
   Krev nám tuhla v žilách nad tím obrazem já klobo uk s ňal 
 

  Ami            C          G          Ami 
 N ěkdy ten kdo sp ěchá se dom ů nevrací 



Zpěvník by Viper  ver 2.2 

Jaro na Aljašce 
 

    G                           C            G  
1. Až jaro na Aljašku zavítá k nám,  
                                A            D  
   hromadu zlata já za zimu mám,  
    G                           C             G  
   šampa ňský víno si do srubu dám,  
                                 C            G  
   až jaro na Aljašku zavítá k nám.  
 
2. S dívenkou krásnou budu tam žít,  
   čeká na jihu a chci si ji vzít,  
   mosaznou postel si  do srubu dám,  
   až jaro na Aljašku zavítá k nám.  
 
3. Z t ěch velkejch plán ů nezbylo nic,  
   já dva roky čekal a moh' jsem snad víc,  
   te ď už je vdaná a co z toho mám,  
   když jaro na Aljašku zavítá k nám?  
 
4. Na č v ěšet hlavu: nedá se žít,  
   šampa ňský víno tu sám budu pít,  
   s partnery svými tu z ůstanu sám,  
   až jaro na Aljašku zavítá k nám.  
 
5.=1.  
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Jarošovický pivovar  

 

   G             D     C            G                D  
1.Léta tam stál, stojí tam dál, pivovar u cesty,  
  C             D      G           D     C              G  
  každý ho znal, léta tam stál, stát bude dál,  
  G            D           C           G  
  ten, kdo zná Jarošov, zná pivovar.  
  
    C    D           G        Emi        C           D      G  
R.Bílá p ěna, láhev orosená, chmelový nektar já znám,  
  C                 D          G              Emi  
  jen jsem to zkusil a jednou se napil,  
  C                  D       G  
  od t ěch dob žíze ň mám.  
  
2.Bída a hlad, kolem šel strach, když bylo piva dos t,  
  mohl ses smát, t řista let stál, stát bude dál,  
  ten, kdo zná Jarošov, zná pivovar.  
  
R.Bílá p ěna, .....  (3x)  
 
 
   C         G    F         C 
1. Léta tam stál, stojí tam dál, 
   C         G     F         G 
   pivovar u cesty každej ho znal. 
   C        G      F        C 
   Léta tam stál, stát bude dál, 
   C           G       F       C 
   ten kdo zná Jarošov zná pivovar. 
 
Ref: 
F    G     C     Ami     F        G         C 
Bílá p ěna láhev orosená, chmelový nektar já znám, 
F           G        C         Ami    F           G      C 
jen jsem to zkusil a jednou se napil, od t ěch dob žíze ň mám 
 
   C         G  F         C 
2. Bída a hlad, kolem šel strach, 
   C         G          F        G 
   když bylo piva dost, mohl ses smát. 
   C          G    F         C 
   T řista let stál stát bude dál, 
   C           G       F       C 
   ten kdo zná Jarošov zná pivovar. 
Ref:  
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Jdem zpátky do les ů  
 
     Ami7                     D         G     Emi 
  1. Sedím na kolejích, které nikam nevedou 
     Ami7                    D7              G    E mi 
     Koukám na kopretinu jak miluje se s lebedou 
     Ami7               D7                 G       Emi 
     Mraky vzaly slunce zase pod svou ochranu, óóó 
     Ami7                       D7                 G     D7 
     Jen ty nejdeš holka zlatá, kdypak já t ě dostanu. 
 
     G    (|C-G|)              Emi 
Ref: Z ráje,      my vyhnaní z ráje, 
                 Ami7   C            G       D7 
     kde není už místa, prej n ěco se chystá, óó 
     G  (|C-G|)                 Emi 
     Z ráje,       nablýskaných ples ů, 
                     Ami7 C          G   D7 
     jdem  zpátky do les ů na n ějakej čas. 
 
      Ami7                D               G   Emi 
   3. Vlak nám v čera ujel ze stanice do nebe, 
      Ami7                D7                G   Emi  
      málo jsi se snažil, málo šel jsi do sebe. 
      Ami7                     D7               G   Emi 
      Šel jsi vlastní cestou a to se dneska nenosí,  
      Ami7                             D7              G D7 
      i pes, kterej chce p říze ň nap řed svýho pána poprosí. 
 
Ref: 
 
      Ami7                D                   G   E mi 
   4. Už t ě vidím z dálky jak máváš na m ě korunou, 
      Ami7                       D7               G    Emi 
      jestli nám to bude sta čit, zatleskáme na druhou. 
      Ami7                     D7               G   Emi 
      Zabalíme všechny, co si dávaj rande za branou , 
      Ami7                     D7                  G   D7 
      v ráji není místa, možná v pekle se nás zasta nou. 
 
Ref: 
 

Ami7 

Ami
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Jdou po mn ě, jdou 
Nohavica 
               D         G        D  
1. Býval jsem chudý jak kostelní myš,  
           F#mi      G           A  
   na p ůdě p ůdy jsem míval svou skrýš,  
       G            D    A            Hmi  
   [: pak jednou v lét ě řek' jsem si: a ť,  
      G           D       G         D  
      sv ět fackuje t ě, a tak mu to vra ť. :]  
 
2. Když mi dát nechceš, já vezmu si sám,  
   zámek jde lehce a adresu znám,  
   [: zlato jak zlato, dolar či frank,  
      tak jsem šel na to do National Bank. :]  
                 D     G     D  
R: Jdou po mn ě, jdou, jdou, jdou,  
             F#mi   G          A  
   na každém rohu  mají fotku mou,  
   G         D       A          Hmi  
   kdyby m ě chytli, jó, byl by ring,  
   G        D          C              G    A D G D  
   tma jako v pytli je v celách Sing-sing.  
 
3. Ve stát ě Iowa byl od pold ů klid,  
   chudi čká vdova mi nabídla byt,  
   [: jó, byla to kráska, já m ěl peníze,  
      tak za čla láska jak z televize. :]  
 
4. Však p ůl roku nato řekla mi:"Dost,  
   tob ě došlo zlato, mn ě trp ělivost,  
   [: sbal svých pár švestek a b ěž si, kam chceš,"  
      tak jsem na cest ě a chudý jak veš. :]  
R:  
 
5. Klenotník Smith mi do o čí lhal,  
   dv ě facky slíz' a dal, vše mi dal,  
   [: a pak jsem vzal nohy na ramena,  
      ten, kdo nemá vlohy, nic neznamená. :]  
 
6. Te ď ve stát ě Utah žiju spokojen,  
   pípu jsem utáh' a straním se žen,  
   [: jó, kladou mi pasti a do pastí špek,  
      já na n ě mastím, jen a ť mají vztek. :]  
 
R: Jdou po mn ě jdou, jdou, jdou,  
   na no čních stolcích mají fotku mou,  
   kdyby m ě klofly, jó, byl by ring,  
   být pod pantoflí je h ůř než v Sing-sing. 
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Jesse James 
 
          G                        C         G 
1. Jesse James chlapík byl, hodn ě lidí odpravil, 
                     D 
   vlaky p řepadával rád, 
        G                   C         G 
   bohá čům uměl brát, chudák ům dával zas, 
                      D             G 
   p řál bych vám, abyste ho mohli znát. 
 
        C                    G 
R: Jó, Jesse ženu svou tady nechal, ubohou, 
                       D 
   a t ři d ěcka, říkám vám, 
        G                       C           G 
   ale tenhle p řítel hadí, ten vám Jesse zradí, 
                      D              G 
   já vím, tenkrát v noci prásk' ho sám. 
 
2. Jednou vám byla noc, m ěsíc tenkrát svítil moc, 
   když tu vlá ček z ůstal stát, 
   kdekdo ví, že ten vlak p řepad' James-kabr ňák 
   Jesse sám, se svým bráchou akorát. 
 
R: 
 
3. Jedenkrát Jesse James sedí doma za stolem 
   a svým d ětem vypráví, 
   Robert Ford v no čních tmách p řiplíží se jako vrah 
   a von vám Jesse Jamese odpraví. 
 
R: 
R: 
 



Zpěvník by Viper  ver 2.2 

Jez  
Ivan Mládek 

 
     A         E 7             A         E 7 

 1. Na vodu už jezdím jenom s Vendou, s Vendou, 
     A        E 7           A 
    do kanoe nevlezu už s Bendou, s Bendou, 
     Hmi   E 7    A          F  

    Jenda Benda nemožný je zadák, 
     H 7              E 7 

    nemá vlohy a je laj-, laj-, lajdák, 
        A                   F  

    von ví, že šumí les, že kvete bílý bez, 
          H 7                E 7 

    že v dáli hárá pes, že vysouší se mez 
          A                     F  

    a že mostem cloumá rez, že ří čka jde skrz ves, 
         H 7                       F 7   E 7   A 
    ale nevšimne si, že se blíží jez, jez, jez. 
 
 
     A             E 7            A       E 7 

 2. Jel jsem tuhle Oh ři s Jendou Bendou, Bendou, 
     A               E 7            A 
    pro č já, houska, nejel radši s Vendou, Vendou, 
    Hmi   E 7     A           F  

    Jenda Benda sjel na vodu m ělkou, 
    H 7                  E 7 

    spáchal v lodi díru vel-, vel-, velkou, 
       A                    F  

    já m ěl náladu zlou, von zni čil ke ňu mou, 
       H 7                     E 7 

    už nikdy, houpy hou, s ní nepopluji mhou, 
         A                   F  

    tedy šet řím na novou, na laminátovou, 
          H 7                        F 7    E 7    A 
    už ji chci mít v lét ě na dovolenou, -nou, -nou. 
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Jó, ulice 
Daniel Landa 
 
   Ami  
1. Jeho otec se sebou měl problém ů dost,  
   Dmi                               C  
   a v bohatý rodin ě taky nevyrost.  
   Ami  
   Vlastní matka nev ěděla, jestli ho má ráda,  
   E                              Ami  
   stalo se co muselo, když ukázal jim záda.  
  
2. Problémovej parchant furt by si jen hrál,  
   u čit se mu necht ělo, už ve školce se rval  
   a když po řád slyšel co tu chce ten šmejd,  
   jediný ho napadlo, mezi svejma bejt.  
  
     F     C          E      Ami  
R. Jó,   ulice je jako  sen,  
   duše v plamenech, d ěsně dlouhej den.  
   Jó, ulice, te ď pat řej sem,  
   noc je královna, no problem.  
  
2. Tak poprvé v život ě našel kamaráda,  
   s ním si nechal na rameno vytetovat hada.  
   Spolu to snad jednou n ěkam dotáhnou,  
   když na t ěžkejch k řižovatkách blb ě nezahnou.  
  
   Hodn ě lidí spojil, jak ocel tvrdej rock.  
   Jsou démoni ulic a pro vostatní šok.  
   A cht ěli by i milovat, o nic h ůř než vy,  
   na ulici lé čej si svý duše bolavý.  
R.  
  
3. N ěkdy je i nejh ůř, krev často všechno zkazí.  
   Vopruz je když jeden do druhýho n ůž vrazí.  
   Jinde zase ve čer slzy provázej,  
   to mladí lidi s báglama z domu odcházej.  
R.  
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Jó, to jsem ješt ě žil  
 
        G                D                        G     G 7 

 1. Jó, vzduch byl plnej boje, jak jsem tak do n ěj pliv', 
        C                             G 
    ta slina byla moje a já byl ješt ě živ 
       D                              G 
    a barva stejnokroje m ě h řála po t ěle, 
    A7                                   D 7 

    jó, vzduch byl plnej boje a byla ned ěle. 
 
     G                      A 7                D 
Ref:    Jó, to jsem ješt ě žil, jó, to jsem ješt ě žil, 
         C                 G 
        pak ale p řilet ěla lesklá a horká st řela, 
        Ami             D    G         D 7     G(G #...) 
        uprost řed mýho čela našla si, mrcha, cíl. 
 
 2. Náhle si nebe kleklo na poraženou zem, 
    aniž by se co řeklo, smrt zjevila se všem, 
    aniž by se co řeklo, pohasla slunce zá ř, 
    rozpoutalo se peklo a B ůh si zakryl tvá ř. 
Ref: 
 
 3. Já nev ěděl jsem p řesn ě, pro č do rány jsem vlít', 
    a čkoliv jsem tak d ěsně cht ěl milovat a žít, 
    a št ěstí stálo t ěsně vedle m ě celej čas, 
    já nev ěděl jsem p řesn ě, pro č náhle vzal ho ďas. 
Ref: 
 
 4. Náš p řeudatný oddíl se v jatka prom ěnil 
    a já se blátem brodil a o svý lásce snil, 
    vždy ť láska m ěla podíl i na tý smrti snad, 
    kdybych se nenarodil, sotva bych asi pad'. 
Ref:   Sotva bych asi žil, sotva bych asi žil, 
       a kdyby p řilet ěla lesklá a horká st řela, 
       uprost řed mýho čela sotva by našla cíl, 
       sotva bych asi žil ...  
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Jožin z bažin 
 
    Emi                H7            Emi  
1. Jedu takhle tábo řit Škodou 100 na Oravu,  
                            H7             Emi 
   sp ěchám proto, riskuji, projíždím p řes Moravu.  
    D7         G          D7         G    H7  
   Řádí tam to strašidlo, vystupuje z bažin,  
   Emi                  H7         Emi D7 
   žere hlavn ě Pražáky, jmenuje se Jožin. 
 
    G                 Gdim   D7 
R: Jožin z bažin mo čálem se plíží,  
                               G  
   Jožin z bažin k vesnici se blíží,  
                        Gdim  D7  
   Jožin z bažin už si zuby brousí,  
                               G 
   Jožin z bažin kouše, saje, rdousí.  
    C           G     D7             G 
   Na Jožina z bažin, koho by to napadlo,  
    C           G     D7            G     H7  
   platí jen a pouze práškovací letadlo.  
  
2. Projížd ěl jsem d ědinou cestou na Vizovice,  
   p řivítal m ě p ředseda, řek' mi u slivovice:  
   'Živého či mrtvého Jožina kdo p řivede,  
    tomu já dám za ženu dceru a p ůl JZD!'  
R:  
  
3. Říkám:'Dej mi, p ředsedo, letadlo a prášek,  
   Jožina ti p řivedu, nevidím v tom há ček.'  
   P ředseda mi vyhov ěl, ráno jsem se vznesl,  
   na Jožina z letadla prášek p ěkně klesl.  
  
R: Jožin z bažin už je celý bílý,  
   Jožin z bažin z mo čálu ven pílí,  
   Jožin z bažin dostal se na kámen,  
   Jožin z bažin - tady je s ním amen!  
   Jožina jsem dostal, už ho držím, johoho,  
   dobré každé lóve, prodám já ho do ZOO.  
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Karavana mrak ů 
Karel Kryl 
 
     D                     Hmi  
1. Slunce je zlatou skobou na vobloze p řibitý,  
    G          A         D    A7  
   pod sluncem sedlo kožený,  
    D                        Hmi  
   pod sedlem k ůň, pod kon ěm moje boty rozbitý  
   G       A         D  
   a starý ruce sed řený.  
 
    D7         G       A         Hmi  
R: Dop ředu jít s tou karavanou mrak ů,  
                 G        A        Hmi  
   schovat svou pleš pod stetson d ěravý,  
                 Emi          A7   Hmi     Emi  
   [: jen kousek jít, jen chvíli, do soumraku,  
                   Hmi          F#      Hmi    A7  
      až tam, kde svítí m ěsto, m ěsto b ělavý. :]  
 
2. Vítr si tiše hvízdá po silnici spálený,  
   v tom m ěst ě nikdo nezdraví,  
   šerif i soudce - gangste ři, voba řádně zvolení  
   a lidi strachem nezdraví.  
 
3. Sto cizejch zabíje čů s pistolema skota čí  
   a zákon džungle panuje,  
   provazník plete smy čky, hroba ř kopat nesta čí  
   a truhlá ř rakve hobluje.  
 
R: V m ěst ě je řád a pro každého práce,  
   bu ď ješt ě rád, když huba von ěmí,  
   [: m ůže t ě h řát, že nejsi na voprátce  
      nebo že neležíš pár inch ů pod zemí. :]  
 
4.=1.  
 
R: Pry č odtud jít s tou karavanou mrak ů,  
   kde tichej d ům a pušky rezavý,  
   [: orat a sít od rána do soumraku  
      a nechat zapomenout srdce bolavý. :]  
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Kaťuša 
 
Emi                          H7                                     
Emi  
Razcv ětaly jabloni i gruši, poplyli tumany nad rekoj,  
Emi    G         Ami     Emi     Ami  Emi    H7             Emi  
vychadila na b ěreg Ka ťuša, na vysokij, na b ěreg krutoj.  
  
Emi                              H7                                    
Emi  
Vychadila, p ěsňu zavadila pro st ěpnovo, sizovo orla.  
Emi   G           Ami     Emi   Ami   Emi    H7           Emi  
Pro tavo, katorovo ljubila,   pro  tavo, či pisma b ěregla.  
  
Emi                                 H7                                                   
Emi  
Oj, ty p ěsňa, p ěseňka d ěvi čna, ty letiš za jasnym solncem vsled.  
Emi  G       Ami              Emi   Ami    Emi   H7            
Emi  
I bajcu na daln ěm pograni čje ot   katjuši   peredaj priv ět.  
  
Emi                                           H7                                         
Emi  
Pusť on vzpomnit d ěvušku prostuju, pus ť uslyšit, kak ona pajot.  
Emi        G        Ami       Emi       Ami  Emi        H7           
Emi  
Pusť on zemlju berežjot rodnuju a ljubi ť     Ka ťušusb ěrežjot.  
 
Катюша 
 
Расцветали яблони и 
груши, 
Поплыли туманы над 
рекой; 
Выходила на берег 
Катюша, 
На высокий берег, на 
крутой. 
 
Выходила, песню 
заводила 
Про степного, сизого 
орла, 
Про того, которого 
любила, 
Про того, чьи письма 
берегла. 

 
Ой, ты песня, песенка 
девичья, 
Ты лети за ясным 
солнцем вслед, 
И бойцу на дальнем 
пограничье 
От Катюши передай 
привет. 
 
Пусть он вспомнит 
девушку простую, 
Пусть услышит, как она 
поёт, 
Пусть он землю бережёт 
родную, 
А любовь Катюша 
сбережёт. 
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Расцветали яблони и 
груши, 
Поплыли туманы над 
рекой; 
Выходила на берег 
Катюша, 
На высокий берег, на 
крутой. 

Kaťuša 
 
Kvítky krášlí v sad ě 
větve stromu, 
v dálku mrá čky plují 
nad řekou. 
Šla Ka ťuša, vyšla čile 
z domu, 
ří čce blíž na skálu 
vysokou. 
 
Krá čí výš a písni čku 
si zpívá, 
v dáli svého orla 
kdesi má, 
za ním s láskou, 
důvěrou se dívá, 
věrnou lásku jeho 
dobře zná. 
 

Oj, ty písni, dív čina 
již zpívá, 
v dálku le ť, tam 
slunka zá ři vst říc, 
bojovníku, u hranic 
jenž dlívá, 
od Ka ťuši pozdrav 
spěchej říct. 
 
Dívky své a ť často 
vzpomínává, 
z dálky píse ň její 
slyší znít, 
na vlast svou a ť dobrý 
pozor dává, 
ráda jej Ka ťuša bude 
mít. 
 
Kvítky krášlí v sad ě 
větve stromu, 
v dálku mrá čky plují 
nad řekou. 
Šla Ka ťuša, vyšla čile 
z domu, 
ří čce  blíž na skálu 
vysokou. 
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Kde ty kytky jsou 
 
     C                  Ami             F                  G7  
1. Řekni, kde ty kytky jsou, co se s nima mohlo stát,  
   C                   Ami            F                G7  
   řekni, kde ty kytky jsou, kde mohou být,  
   C               Ami              F        G7  
   dívky je tu b ěhem dne otrhaly do jedné,  
   F               C              F              G7     C  
   kdo to kdy pochopí, kdo to kdy pochopí?  
  
2. Řekni, kde ty dívky jsou, co se s nima mohlo stát,  
   řekni, kde ty dívky jsou, kde mohou být,  
   muži si je vyhlédli, s sebou dom ů odvedli,  
   kdo to kdy pochopí, kdo to kdy pochopí?  
  
3. Řekni, kde ti muži jsou, co se s nima mohlo stát,  
   řekni, kde ti muži jsou, kde mohou být,  
   muži v plné polní jdou, do války za zemi svou,  
   kdo to kdy pochopí, kdo to kdy pochopí?  
  
4. A kde jsou ti vojáci, co se s nima mohlo stát,  
   a kde jsou ti vojáci, kde mohou být,  
   řady hrob ů v zákrytu, meluzína kvílí tu,  
   kdo to kdy pochopí, kdo to kdy pochopí?  
  
5. Řekni kde ty hroby jsou, co se s nimi mohlo stát  
   řekni kde ty hroby jsou, kde mohou být.  
   Co tu kytek rozkvétá od jara do léta  
   kdo to kdy pochopí, kdo to kdy pochopí.  
  
6.=1.  
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Kdyby byl Bavorov 
 
    A                   E                     A  
1.Kdyby byl Bavorov, co jsou Vod ňany,  
  A                      E                 A  
  dal bych ti hubi čku na ob ě strany.  
     D              A           E            A  
  /: Ale že je za vodou, za vodi čkou studenou,  
                                 E            A  
  nedám ti, má milá, ani jedinou. :/  
  
2.Kdyby byl Bavorov, co Prachatice ,  
  dal bych ti hubi ček na sta tisíce.  
  Ale že je za vodou, za vodi čkou studenou,  
  nedám ti, má milá, ani jedinou   
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Kdyby tady byla taková panenka 
 

      C  
1. : Kdyby tady byla taková panenka,  
       G7             C  
      která by m ě cht ěla, :  
  
      F                  C  
   : která by mi cht ěla syna vychovati,  
       G7            C  
     p řitom pannou býti. :  
  
2. : Kdybych já ti m ěla syna vychovati,  
      p řitom pannou býti, :  
  
   : ty by jsi mi musel kolíbku d ělati,  
      do d řeva netíti. :  
  
3. : Kdybych já ti musel kolíbku d ělati,  
      do d řeva netíti, :  
  
   : ty bys mi musela košili čku šíti  
      bez jehly a nití. :  
  
4. : Kdybych já ti m ěla košili čku šíti  
      bez jehly a nití, :  
  
   : ty by jsi mn ě musel žeb řík ud ělati  
      až k nebeské výši. :  
  
5. : Kdybych já ti musel žeb řík ud ělati  
      až k nebeské výši, :  
  
   : lezli bysme spolu, spadli bysme dol ů,  
                               (Ami)   
      byl by konec všemu. :  
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Když jde malý bobr spát 
Petr Skoumal 
 
C

Když jde malý bobr 
G

spát, bobr 
F

spát, bobr 
C

spát 
C

tak si chvilku hraje 
G

rád, hraje 
F

rád, hraje 
C

rád. 
C

Postaví se na za
G

dní, na za
F

dní, na 
C

zadní. 
C

Jenom bob ře nespa
G

dni, jenom 
F

nespa
C

dni. 

 
 

®: 
G

Prosím vás bu ďte tak dob ří 
G

dělejte to jako ti 

bobři. 
C

Raději hned 
F

po do
G

brém 
C

následujte 
F

za bob
G

rem. 

 
Když jde malý bobr spát, bobr spát, bobr spát 
dobré jídlo jídá rád, jídá rád, jídá rád. 
 
Pije méko glo glo glo, glo glo glo, glo glo glo, 
aby mu to pomohlo d ělá glo glo glo. ®: 
 
 
Když jde malý bobr spát, bobr spát, bobr spát 
tak si uši myje rád, myje rád, myje rád. 
vy čistí si pravý zub, levý zub, dupy dup, 
a už spinká jako dub, spinká jako dub. 
 
 
®: Prosím vás bu ďte tak hodní, d ělejte to jak bob ři 
vodní. 
Stejn ě Jarda jako Jan pochodujte do hajan. 
 
Když jde malý bobr spát, bobr spát, 
tak si chvilku hraje rád, hraje rád, hraje rád. 
 
Postaví se na zadní, na zadní, na zadní. 
Jenom bob ře nespadni, jenom nespadni. 
 
®: 
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Když jsem já sloužil  
 
   G                    D 
1. Když jsem já sloužil to první léto 
   Ami       D       G    D7     G 
   vysloužil jsem si ku řátko za to 
                     D 
   a to ku ře kráko ře b ěhá po dvo ře 
                     G    D7    G 
   má panenka plá če doma v komo ře. 
 
 
2. kachni čku a ta ka čka blátotla čka, a to ku ře… 
 
3. husi čku a ta husa chodí bosa 
 
4. vep říka a ten vep ř jako pep ř 
 
5. telátko a to tele hubou mele 
 
6. kravi čku a ta kráva mlého dává 
 
7. vole čka a ten v ůl jako k ůl 
 
8. boti čky a ty boty do roboty  
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Když m ě brali za vojáka 
Nohavica 
 
    Ami                C      G             C  
1. Když m ě brali za vojáka, st říhali m ě dohola,  
    Dmi               Ami  
   vypadal jsem jako blbec,  
    E                F    G    C    G  
   jak i všichni dokola, -la, -la, -la,  
    Ami           E   Ami  
   jak i všichni dokola.  
 
2. Zav řeli m ě do kasáren, za čali m ě u čiti,  
   jak mám správný voják býti  
   a svou zemi chrániti, -ti, -ti, -ti,  
   a svou zemi chrániti.  
 
3. Na pokoji po ve čerce ke zdi jsem se p řitulil,  
   vzpomn ěl jsem si na svou milou,  
   krásn ě jsem si zabulil, -lil, -lil, -lil,  
   krásn ě jsem si zabulil.  
 
4. Když p řijela po p ůl roce, m ěl jsem zrovna zápal plic,  
   po chodb ě furt n ěkdo chodil,  
   tak nebylo z toho nic, nic, nic, nic,  
   tak nebylo z toho nic.  
 
5. Nepla čte, vy o či moje, ona za to nemohla,  
   protože mladá holka lásku pot řebuje,  
   tak si k lásce pomohla, -hla, -hla, -hla,  
   tak si k lásce pomohla.  
 
6. Major nosí velkou hv ězdu, p řed branou ho potkala,  
   řek' jí, že má zrovna volnej kvartýr,  
   tak se sbalit nechala, -la, -la, -la,  
   tak se sbalit nechala.  
 
7. Co je komu do vojá čka, když ho holka zradila,  
   nashledanou, pane Frá ňo Šrámku,  
   písni čka už skon čila, -la, -la, -la,  
   jakpak se vám líbila, -la, -la, -la?  
   No nic moc extra nebyla.  
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Když náš táta hrál 
 
              G  
1. Když jsem byl chlapec malej, tak metr nad zemí,  
      C                                G  
   scházeli se farmá ři tam u nás v p řízemí,  
   mezi nima m ůj táta u piva sedával  
   D7                            G    C    G    D7    G  
   a tu svoji nejmilejší hrál.  
 
2. Te ď už jsem chlap jak hora, šest stop a palc ů p ět,  
   už jsem prošel celý Státy a te ď táhnu zp ět,  
   kdybych si ale ve sv ět ě moh' ješt ě n ěco p řát,  
   tak zase slyšet svýho tátu hrát.  
 
3. Ta písni čka m ě vedla mým celým životem,  
   když jsem se toulal po kolejích, žebral za plote m,  
   a když mi bylo nejh ůř, tak p řece jsem se smál,  
   když jsem si vzpomn ěl, jak náš táta hrál.  
 
4. To všechno už je dávno, táta je pod zemí,  
   když je noc a m ěsíc, potom zdá se mi,  
   jako bych od h řbitova, kam tátu dali spát,  
   zase jeho píse ň slyšel hrát.  
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Kelti  

Tři sestry 
 
Ami  
Dneska takhle v podve čer jsem vid ěl táhnout Kelty,  
                     C    G    Ami  
nesli k ůže medv ědí a taky ňáký celty,  
měli s sebou alkohol a hodn ě teplý melty,  
táhli jeden za druhym a ved je Šenbauer.  
  
      G  
Kelti jdou, Kelti jdou,  
      Ami  
Kelti jdou a je jich moc,  
      G  
Kelti jdou, Kelti jdou,  
       Ami  G       Ami  
dneska bude keltská noc.  
  
Na lukách už ohn ě planou, slyším hlasy druid ů,  
Michal s Karlem Holasem už podléhají fluidu,  
letní noci stejn ě temné jako hudba Floyd ů,  
vždycky když je slunovrat, tak Kelti vyvád ěj.  
  
Kelti jdou, Kelti jdou,  
Kelti jdou a je jich moc,  
Kelti jdou, Kelti jdou,  
dneska bude keltská noc.  
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Kladivo 
Waldemar Matuška 
 
   G          C  Ami F       G           C  Ami  
1. Bylo by to krásný   bejt bleskem nebo bou ří,  
   F     G         C  Ami  F        G           G7  
   bejt vodou nebo trávou,  bejt v ětrem co vál,  
                  Ami  
   bejt kladivem v p ěstích, bejt jisk ři čkou v kou ři  
                F       C      F        C  
   a kovadlinou bejt a znít a vocelov ě zvonit,  
   F  C  G7              C  
   ó...  to bych si tak p řál.  
  
2. Bylo by to krásný bejt zvonem, kterej zpívá  
   a do nebe si dívá a nebo i dál  
   a znoví že svítá nebo se stmívá  
   bejt oby čejenej zvon a znít a vocelov ě zvonit  
   ó... to bych si tak p řál.  
  
3. Bylo by to krásný bejt v melodii tónem  
   tím tónem kterej ladí jak hedvábenj šál  
   tím tónem co ladí a zní pod balkónem  
   bejt v melodii tón a znít a vocelov ě zvonit  
   ó... to bych si tak p řál.  
  
4. Bylo by to krásný bejt zvonem kterej zpívá  
   i kladivem i tónem a b ůhví čím dál  
   a zpívat že svítá anebo se stmívá  
   a zvu čet jako zvon a znít a zpívat dobrým lidem  
   ó... to bych si tak p řál.  
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Klára 
Chinaski 
 
GNá nananan Eminananananana Cná Cmi  
GNá nananan Eminananananana Cná Cmi  
 
Ááááá  
 
GKláro, jak to s Hmitebou vypadá  
od p ůl Amidevátý, do osmi Cmiráno  
Co nám Gbrání bejt spolu Hmijenom ty a já  
AmiNebuď v čerejší no tak CmiKláro 
 
 
Pro tebe Gslibuju, žaluju denn ě Hmipiju 
jak Dán  
Amive skrytu duše marn ě Cmitajn ě doufám  
že Gjá, jenom Emijá jsem ten tv ůj vysn ěný 
Cpán Cmi  
 
Já se prost ě nekontroluju a plácám a plácám  
si vážn ě úžasná já t ě nejspíš miluju  
noty mi dáváš .. jééé  
 
Zabalit, vyrazit, rychle fr číme dál  
bereme čáru šup do ko čáru  
Já jenom já jsem ten tv ůj vysn ěný pán…    …Inženýr šarlatán  
 
AsKoukám na tebe Kláro už n ěkolik Bmi7dní C#mi  
AsNejsem ňákej ten chlápek jsem solid Bmi7ní C#mi  
AsKláro, sta čí jen málo a budeme Bmi7pár  Bmi  
AsKrálovno má, ty to víš, co bych si Bmi7přál Bmi  
 
AsNá nanana Fminananannanaá aáá C#aáa C#mi  
AsNá nanana Fminanananananá C#aáá C#miaáa  
 
Hele kot ě Asna co t ě Cminalákám ?  
Bmimám doma sbírku C#micinknutejch srdcovejch král ů  
Asnaslouchám následn ě C#mivím kudy kam  
Bmidáme si parti čku a C#miskon číme k Asránu  
Počkám až Cmiusneš Bmia C#mibude se ti Aszdát  
Jenom já Fmi jsem ten tv ůj vysn ěný C#pán  
jen žadný C#mišarlatán ..  
 
AKoukám na tebe Kláro už n ěkolik Hmi7dní Dmi  
Nejsem ňákej ten chlápek jsem solidní  
Kláro sta čí jen málo a budeme pár  
Královno, má ty to víš co bych si p řál  

As 
___________  
| | | | | | 
- - - - - -  
| | | | | | 
- - - - - -  
| | | | | | 
- - - - - -  
o | | | o o  
- - - - - -  
| | | o | | 
- - - - - -  
| o o | | | 
- - - - - -  
| | | | | | 
- - - - - -  
| | | | | | 
- - - - - -  

Hmi7 
___________  
| | | | | | 
- - - - - -  
o o | o | o  
- - - - - -  
| | | | o | 
- - - - - -  
| | o | | | 
- - - - - -  
| | | | | | 
- - - - - -  
| | | | | | 
- - - - - -  
| | | | | | 
- - - - - -  
| | | | | | 
- - - - - -  
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ANá nanana F#mi nananannanaá aáá Daáa Dmi  
ANá nanana F#mi nanananananá Daáá Dmiaáa  
ANá nanana F#mi nanananananá Daáá Dmiaáa .. 
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Knockin' On Heaven's Door   
 
   G    D                    Ami 
1. Mama take this badge from me 
   G       D          C 
   I can't use it any more 
   G            D                Ami 
   it's getting dark too dark to see 
   G              D                    C 
   feels like I'm knockin' on heaven's door 
 
Ref:   4x 
       [: Knock - knock - knockin' on heaven's door  :] 
 
2. Mama put my guns in the ground 
   I can't shoot them any more 
   that cold black cloud is coming down 
   feels like I'm knockin' on heaven's door 
 
Ref:   2x 
 

Kde je Laco – Nakydej tenhle hn ůj  
 
   G      D             Ami 
1. Kde je Laco? I don't know 
   G      D             C 
   Kde je Fero? I don't know 
   G      D             Ami 
   Kde je Jožo? I don't know 
   G        D                C 
   Kde jsou všichni? I don't know 
  
Ref:   4x 
    [: Nak-nak-nakydej tenhle hn ůj :] 
 
 2. Kdo uklidí na poli? 
    Kdo podojí v maštali? 
    Kdo nahodí traktory? 
    Jenom ty - tys tu zbyl 
 
Ref:   2x 
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Kometa 
Nohavica  

 

    Ami  
1. Spat řil jsem kometu, oblohou let ěla,  
   cht ěl jsem jí zazpívat, ona mi zmizela,  
    Dmi               G7  
   zmizela jako la ň u lesa v remízku,  
     C                  E7  
   v o čích mi zbylo jen pár žlutých penízk ů.  
  

2. Penízky ukryl jsem do hlíny pod dubem,  
   až p říšt ě p řiletí, my už tu nebudem,  
   my už tu nebudem, ach, pýcho marnivá,  
   spat řil jsem kometu, cht ěl jsem jí zazpívat.  
  

   Ami              Dmi  
R: O vod ě, o tráv ě, o lese,  
   G7                        C  
   o smrti, se kterou smí řit nejde se,  
   Ami               Dmi  
   o lásce, o zrad ě, o sv ět ě  
   E                    E7                   Ami  
   a o všech lidech, co kdy žili na téhle planet ě.  
 

3. Na hv ězdném nádraží cinkají vagóny,  
   pan Kepler rozepsal nebeské zákony,  
   hledal, až nalezl v hv ězdá řských triedrech  
   tajemství, která te ď neseme na bedrech.  
  

4. Velká a odv ěká tajemství p řírody,  
   že jenom z člov ěka člov ěk se narodí,  
   že ko řen s v ětvemi ve strom se spojuje  
   a krev našich nad ějí vesmírem putuje.  
 

R: Na na na ...  
  

5. Spat řil jsem kometu, byla jak reliéf  
   zpod rukou um ělce, který už nežije,  
   šplhal jsem do nebe, cht ěl jsem ji osahat,  
   marnost mne vysvlékla celého donaha.  
  

6. Jak socha Davida z bílého mramoru  
   stál jsem a hled ěl jsem, hled ěl jsem nahoru,  
   až p říšt ě p řiletí, ach, pýcho marnivá,  
   my už tu nebudem, ale jiný jí zazpívá.  
  

R: O vod ě, o tráv ě, o lese,  
   o smrti, se kterou smí řit nejde se,  
   o lásce, o zrad ě, o sv ět ě,  
   bude to písni čka o nás a komet ě ...  
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Kopyta a h říva     
Klí č        ( An ča ) 
 
         C   E7    Ami    Dmi        G  
1. Jsou kopyta a h říva a čabraky a šporny,  
            C      E7      Ami     Dmi     G       C G(F C)  
   skrz n ě k ůň se na sv ět dívá a smíchy cht ěl by ržát.  
 
2. Když v sedle sta řík zpívá, že vede život vzorný,  
   k ůň moud ře hlavou kývá a čeledín je mlád.  
 
   E7            Ami          E7         Ami  
R: O tý holce, která v stáji dává ko ňům pít,  
     G          C            Dmi       E7  
   klisny tiše řehtají, že h říb ě bude mít.  
 
3. Jsou jen kopyta a h říva a čabraky a šporny  
   a k ůň se na sv ět dívá a smíchy cht ěl by ržát.  
 
4. Jsou kopyta a h říva a pán si v sedle mlaskne,  
   jó, až to na n ěj praskne, to teprv za čne cval.  
 
5. Te ď v slunci srst se svítí a p řes potok si ská čem,  
   už zejtra budem s plá čem sedlat opodál.  
 
R: Starý jezdec bez ot ěží do chomoutu vlít',  
   o h řebce tu neb ěží, vždy ť holka chce si žít.  
 
6. Budou prstýnky a h říva a čeledín je mlád,  
   a proto k ůň jen krkem kývá a smíchy cht ěl by ržát.  
 
7.=6.  
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Kozel 
Nohavica 

 
              G              C  
1. Byl jeden pán, ten kozla m ěl,  
          D             G  
   velice si s ním rozum ěl,  
                            C  
   m ěl ho moc rád, opravdu moc,  
              D              G  
   hladil mu fous na dobrou noc.  
 
2. Jednoho dne se kozel splet',  
   rudé tri čko pánovi sn ěd',  
   když to pán z řel, za řval "jéjé",  
   svázal kozla na koleje.  
 
3. Zapískal vlak, kozel se lek':  
   "to je má smrt", me čel "mek, mek",  
   jak tak me čel, vykašlal pak  
   rudé tri čko, čímž stopnul vlak.   
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Krajina posedlá tmou  
 

      E      A        E            A        E 
 1. Krajina posedlá tmou, krajina posedlá tmou, 
               A         E              A         E 
    vzpomínky do sedla zvou, vzpomínky do sedla zvou, 
                       H7 
    nutí m ě vrátit se tam, nutí m ě vrátit se tam, 
    H7 
    kde budu nav ěky sám, kde budu nav ěky sám, 
                       E    G#                 A  Am i 
    kde místo úsm ěvů tvých čeká jen řada sn ů zlých, 
                        E            A          E 
    namísto lásky nas dvou, namísto lásky nás dvou, 
             H7       E            A        E 
    krajina posedlá tmou, krajina posedlá tmou. 
 
      E          A        E                A          E 
 2. Když západ v o čích mi plál, když západ v o čích mi plál, 
                 A        E                  A        E 
    s tebou jsem naposled stál, s tebou jsem naposled stál, 
                      H7 
    i když jsi čekala víc, i když jsi čekala víc, 
    H7 
    p řijel jsem tenkrát ti říct, přijel jsem tenkrát ti říct, 
                       E    G#                 A  Am i 
    že mám t ě na každý pád jedinou na sv ět ě rád, 
                        E               A        E 
    a pak jsem zase jel dál, a pak jsem zase jel dál, 
                 H7       E                  A        E 
    když západ v o čích mi plál, když západ v o čích mi plál. 
 
    E            A          E                 A          E 
 3. Pro č jsem se vracel tak rád, pro č jsem se vracel tak rád, 
                  A        E                   A        E 
    pro č jsem m ěl touhu se smát, pro č jsem m ěl touhu se smát, 
                          H7 
    když cestou řekli mi: Joe, když cestou řekli mi: Joe, 
    H7 
    ta nikdy nebude tvou, ta nikdy nebude tvou, 
                       E    G#                 A   A mi 
    že láska zmizí jak dým, to dneska proklat ě vím, 
                        E                A        E  
    jedno však musím se ptát, jedno však musím se ptát, 
                 H7         E                  A          E 
    pro č jsem se vracel tak rád, pro č jsem se vracel tak rád? 
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Králíci 
Kabát 
 
{Intro}   
 
e |----------------------------------------| 
h |----------------------------------------| 
G |----------------------------------------| 
D |--1/3-----1/5-----1/5-----1/3-----------| 
A |-------3-------3-------3-------3--5--7--| 
E |----------------------------------------| 
  
FDu vám takhle po lese  
NaCjednou první Fkrálík  
FJen se na m ě podíval a  
Chned se za čal Fsmát  
 
GDu vám takhle po lese  
NaDjednou druhej Gkrálík  
GJen se na m ě podíval a  
Dhned se za čal Gsmát  
 
ADu vám takhle po lese  
NaEjednou t řetí Akrálík  
AJen se na m ě podíval a  
Ehned se za čal Asmát  
 
HDu vám takhle po lese  
NaF#jednou čtvrtej Hkrálík  
HJen se na m ě podíval a  
F#hned se za čal Hsmát  
 
C#Du vám takhle po lese  
NaG#jednou pátej C#králík  
C#Jen se na m ě podíval a  
G#hned se za čal C#smát  
 
D#Copak sem tady jen  
A#Pro srandu D#králík ům  
D#Všechny je zabiju  
A#Udělám D#v rendlíku  
 
FV rendlíku na másle  
CA nebo Fna smetan ě  
CTím to všechno hasne  
GSERU NA CNĚ! 
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Královna z Dundrum Bay 
Originál: The Star Of The County Down  
Nedvědi 
 
          Emi     C            G    D 
1. Kdo jí prvn ě z řel, ten k ní zaho řel 
         G       Emi     D    (Hmi)  
   možná obdivem, možná víc. 
        Emi    C         G    D 
   Její ladný krok, její oblý bok, 
         G           Ami  Emi 
   nejhez čí ze všech krasavic. 
             G     Emi          Ami  D 
   [: Já šel na statek, hned si o ní řek: 
           G         Emi    D    (Hmi)  
   Tu chci mít, pane tu mi dej ! 
        Emi    C         G        D 
   Divný jméno má, každý z nás ji zná 
        G          Ami     Emi 
   jako Královnu z Dundrum Bay :] 
 
2. Bože rozmilý, my 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,  
   lehkou hlínu jí pánb ůh dej, 
   vždyt to nebyla jenom kobyla,  
   ale Královna z Dundrum Bay. :] 
 
3. Letos na ja ře potkám ko ňaře,  
   vede klisni čku jako sen, 
   zas ten ladný krok, zas ten oblý bok  
   a já stál jako p řimrazen. 
   [: Až mi v sobotu dají vejplatu,  
   zeptám se zdaje na prodej. 
   A pak budu pít na to, že smím mít 
   zase Královnu z Dundrum Bay. :] 
 
   [: Až mi v sobotu dají vejplatu,  
   zeptám se zdaje na prodej. 
   A pak budu pít na to, že smím mít 
   zase Královnu z Dundrum Bay. :] 
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Královské reggae  

 

   D                        Hmi 
   Umbabau, umbabaumbaumba  umbabau, umbabaumbaumba  
   D                        Hmi 
   Umbabau, umbabaumbaumba  umbabau, umbabaumbaumba  

 

   D  
1. N ěkdo rá čí krá čet v brn ění  
                    A7  
   má na n ěm rádoby erb  
   D                 G  
   Když není urozen, rychle je prozrazen  
   D      A7    D  
   když ne říká krásné er  
              A7   D             A7  D  
   Tak ten si říká o malér  

  

   D  
2. Moudrý král princeznin bratranec  
                          A7  
   když vdával svých p ět dcer  
   D                      G  
   Řek: "To dál nesnesu" a prchnul do les ů  
   D      A7     D  
   žádný ženich nemá er  
             A7         D              A7   D  
   Kdo nemá er, ztrácí charakter  

  

    G                 D  
R: Královské reggae, královské reggae  
    G                 A7  
   královské reggae, královské reggae  

   
3. Ten, kdo chce mít pravou princeznu,  
   musí být z vyšších sfér.  
   Kdo prosí o ruku, musí mít záruku,  
   tou je jeho ry čné er.  
   Pouze ten m ůže být premiér.  
   A kdo nemá er, tak je amatér.  
  
4. M ějte, prosím, trochu strpení,  
   rozhodn ě všechno je fér.  
   Tak pro č ty trampoty, p říšerné drahoty,  
   p řece slyšíš to mé er,  
   které m ě pasovalo nad pr ůměr. 
  

R: Královské …  

  

   Umbabau...  
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Krysa ř 
Daniel Landa 
 
Ami                    H  
Hodiny na rohu ukazovaly šest  
  Dmi                           Ami  
a v centru byl vlastn ě klid  
Ami                                  H  
Zrovna p řicházel jednou z n ěkolika cest  
   Dmi                                     Ami  
do města kde už necht ěli lidi žít  
  
Ami                  H  
Tak p řišel aby hrál  
    Dmi                  F  
aby na chvíli čas stál.  
  
Prstem pohladí díry  
malý píš ťaly a ta se  
rozezní do dáli  
ta hudba je nádherná  
a nebe do černa  
  
Ami                                               G   
Píš ťala zní a bránu nekone čnou hudba otvírá  
G                                                            Ami  
a tisíc hlas ů s ní a celej dav se k smrti zvolna ubírá  
Ami                                            G  
Lidi místo krys to krysa ř temn ě na píš ťalu hrál  
                                                                
Ami  
Když dílo dokon čil tak dlouho plakal ale ješt ě dýl se smál  
  
Jak sirky lámou se stromy  
jako krabice padaj domy  
a lidi jak stádo ovcí  
řít ěj se ze skály  
  
To krysa ř je ztrestal písní  
že žili v hnilob ě a plísni  
za to že když odcházel  
že se mu vysmáli  
  
Jako rajská hudba ta jeho píš ťala zazn ěla  
jako modrej plamen vnikaly její tóny do celýho t ěla  
v jejich srdcích a myslích se n ěco bortilo a lámaly se ledy  
ta píse ň se nesla celi čkým krajem naposledy  
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A tak jde krysa ř  
svou cestou dál  
jednou se zastaví  
aby zas hrál  
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La Bamba 
 
               C    F G 
Para bailar la Bamba 
               C        F    G                C    F G 
Para bailar la Bamba se necesita una poca de gracia  
             C        F     G                   C   F G 
una poca de gracia y otra cosita ay arriba y arriba  
               C       F     G                C   F  G 
ay arriba y arriba por ti sere yo no soy marinero 
               C        F    G          C       F   G 
yo no soy marinero soy capitan soy capitan soy capi tan 
 
C   F     G 
Bamba la Bamba 
C   F     G 
Bamba la Bamba 
C   F     G 
Bamba la Bamba 
C   F     G 
Bamba la Bamba 
 
Para subir al cielo 
para subir al cielo se necesita una escalera larga 
una escalera larga y otra cosita ay arriba y arriba  
ay arriba y arriba contigo ire yo no soy marinero 
yo no soy marinero soy capitan soy capitan soy capi tan 
Bamba la Bamba ... 
 
Some funny words are: 
 
Para ser secretaria 
para ser secretaria se necesita una falda muy corta  
una falda muy corta pero ademas una pierna muy larg a 
una pierna muy larga por ti sere yo no soy marinero ... 
 
para ser marinero 
para ser marinero se necesita una buena chibichanga  
una buena chibichanga y otra cosita tu no eres mari nero 
tu no eres marinero ni tu ni el, yo soy capitan soy  capitan... 
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Ladovská zima 
Nohavica 
 
2x {P ředehra ? hraje se pod celou písni čkou}. Capo na V.  
  
     Cadd2             G6                Dsus2             G6  
e |-----------0-----|-----------0-----|-----------0 -----|-----------0-----|   
h |--3-----------3--|--3-----------3--|--3--------- --3--|--3-----------3--|   
G |-----0-----------|-----0-----------|-----2------ -----|-----0-----------|   
D |--------2--------|--------0--------|--0-----0--- -----|--------0--------|   
A |--3--------------|-----------------|------------ -----|-----------------|   
E |-----------------|--3--------------|------------ -----|--3--------------|  

   
     Cadd2                   G6  
     Za vlo čkou vlo čka z oblohy padá  
     Dsus2                G6  
     chvilinku po čká a potom taje  
     Cadd2             G6  
     na staré sesli sedí pan Lada  
     Dsus2             G6  
     obrázky kreslí zimního kraje  
  
Ref: Cadd2            G6  
     Ladovská zima za okny je  
     Dsus2                 G6  
     a srdce jímá bílá nostalgie  
     Cadd2             G6  
     ladovská zima d ěti a sán ě  
     Dsus2              G6  
     a já jdu s nima do chrámu Pán ě  
     Cadd2            G6  
     Bim bam bim bam bim bam  
     Dsus2            G6  
     bim bam bim bam bim  
  
     Mezihra - Cadd2, G6, Dsus2, G6  
  
     To mokré bílé svinstvo padá mi za límec  
     už štvrtý m ěsíc v jednym kuse furt prosinec  
     ve čer to odhážu namažu záda  
     ráno se vzbudim a zas kurva padá  
  
     D ěcka maju zmrzlé kosti  
     sá ňkujú už jenom z povinnosti  
     mrzne jak svi ňa t řicet pod nulú  
     auto ani neškytne hrudky sa d ělají v Mogulu  
  
     Kolony aut krok-sun-krok  
     bo silni čáři tak jak každy rok  
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     su p řekvapení velice  
     že sníh zasypal jim silnice  
  
     Pendolíno stojí kdesik u Polomi  
     zamrzly mu všecky CD-ROMy  
     A policajti? Ti to jistí z dálky  
     zalezli do Aralky  
  
     Ref: Ladovská zima...  
  
     Na Vyso čin ě zav řeli D jedni čku  
     kamiony hrály na honi čku  
     takzvané "rallye letní gumy" v tym kopcu u Mez i ří čí  
     sp ěchaly s melounama a te ď jsou v... fšak víte kde  
  
     Na ČT1 studio Sních  
     Voldánová sedí na saních  
     a v Praze kalamita jak na Sibi ři  
     t ři centimetry sn ěhu! A u Muzea čty ři!  
  
     Jak v dálce vidím zasn ěžený Říp  
     říkám si: ?Praot če Čechu, tys byl ale strašný cyp.?  
     Kdybysi popošel ešt ě o pár kilometr ů dále  
     tak sem se te ďka mohl kdesi v teple v plavkách valet  
  
     A místo toho aby se člov ěk bál zajít do Tesca na nakupy  
     jak sou na tych rovných st řechách sn ěhu kupy  
     do toho všeho jak mi jak mám zmrzly nos aj lic a  
     tak ešt ě z radia provokatér Nohavica  
  
     Ref: Ladovská zima...  
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Lachtani  
Nohavica  

 

  C              F   C 
 Jedna lachtaní rodina 
  Ami                        G  C 

 rozhodla se, že si vyjde do kina, 
                                  F    C 
 jeli lodí, metrem, vlakem a pak tramvají 
     Ami              G     C 
 a te ď u kina Vesmír lachtají, 
  G                    C 
 lachtaní úspory dali dohromady, 
  G                 C          G 
 koupili si lístky do první řady, 
  C                          F     C 
 táta lachtan řekl:"Nebudem t řít bídu" 
    Ami                      G     C 
 a pro každého koupil pytlík arašid ů, ó.  

  

    C          F C      Ami         G C 
 2x Lach, lach,         lach, lach.  

 

 Na jižním pólu je nehezky 
 a tak lachtani si vyjeli na grotesky, 
 t ěšili se, jak bude veselo, 
 když zazn ěl gong a v sále se setm ělo, 
 co to ale vidí jejich lachtaní zraky: 
 sníh a mráz a sn ěhové mraky, 
 pro veliký úsp ěch zm ěna programu, 
 dnes dáváme film ze života lachtan ů, ó.  

 

 2x Lach, lach,  lach, lach.  
  

 Táta lachtan vysko čil ze sedadla, 
 nevídaná zlost ho popadla: 
 "Proto jsem se netrmácel p řes celý sv ět, 
 abych tady v kin ě mrznul jako turecký med, 
 doma zima, doma zima, všude jen chlad, 
 kde má chudák lachtan relaxovat?" 
 Nedivte se té lachtaní rodin ě, 
 že pak rozšlapala arašidy po kin ě, jé.  

 

 2x Lach, lach,  lach, lach.  
    

  C              F   C 
 Tahle lachtaní rodina 
  Ami                    G    C 
 od té doby nechodí už do kina, jé. 
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Láska na sto let  

Lucka Vondrá čková 

G
Až mě budeš 

C
chtít  

já budu 
Ami

mít co 
D

žádný nemá. 
G

Až mě budeš 
C

chtít jeden 
Hmi

krát. 
D 

G
Až se budem 

C
znát  

budem se 
Ami

ptát co 
D

nás dva čeká 
G

Až se budem 
C

znát jeden 
Hmi

krát. 
D

 

 

®:
G

Budem chtít 
C

lásku na sto let 
G

Za ní jít a 
C

znát jí nazpam ěť 
G

Co může být 
D

víc, než mít n ěkoho 
G

rád 
D 

G
Najdem svu j 

C
ostrov pokladu  

G
Na n ěm já s 

C
tebou zu stanu 

G
Co mu že být 

D
víc než mít n ěkoho 

G
rád  

 

Až se budem brát bude znít  
chór všech zvon ů sv ěta 
Až se budem brát Jeden krát  
Až pak budem chtít.  
Budeme mít co žádný nemá 
Až sv ět kolem nás. Jeden krát.  
 

®:Bude chtít lásku na sto let 
Za ní jít a znát jí nazpam ěť 
Co může být víc, než mít n ěkoho rád 
Žádný plá č, žádní trápení 
Kolem nás nikdy už není 
Co může být víc než mít n ěkoho rád  
 

®:Budem chtít lásku na sto let 
Za ní jít a znát jí nazpam ěť 
Co může být víc, než mít n ěkoho rád  
Každý den místo zázrak ů 
Sta čí nám nebe bez mrak ů 
Co může být víc než mít n ěkoho rád. 
 
© Budem chtít lásku na sto let 
Za ní jít, znát jí nazpam ěť. 
Co může být víc, než mít n ěkoho rád   
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Lásko má, já st ůňu 
 
     Ami        Emi       D       E          Ami  
1. A č mám spánek bezesný mn ě v čera sen se zdál,  
    Ami          Emi        D        E           F  
   i když dávno nejsem s ním, m ě navštívil sám král.  
  
          C          G          Dmi             Ami   
R. Řekl lásko má já st ůňu, svoji pýchu já jen hrál,  
                    F           C        G      E  
   kv ůli vám se vzdávám tr ůnu, klenot ů i katedrál.  
  
2. Den mám jindy poklidný, dnes nevím kudy kam,  
   trápí m ě sen ošidný a trápí m ě král sám.  
  
R. Řekl lásko má ...  
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Leaving on a Jet Plane 
Jonh Denver 
 
Intro: G-C (2x) 
 
G                           c 
ALL MY BAGS ARE PACKED, I'M READY TO GO. 
    G                  C    
I'M STANDING HERE OUT-SIDE YOUR DOOR 
  G                Em             Am     D 
I HATE TO WAKE YOU UP TO SAY GOOD-BYE. 
G                             C 
BUT THE DAWN IS BREAKING, IT'S EARLY MORN, 
    G                    C      
THE TAXI'S WAITING, HE'S BLOWING HIS HORN 
   G            Em               Am      D 
AL-READY I'M SO LONESOME I COULD CRY. 
 
SO KISS ME AND SMILE FOR ME 
TELL ME THAT YOU'LL WAIT FOR ME 
HOLD ME LIKE YOU'LL NEVER LET ME GO. 
I'M LEAVING ON A JET PLANE 
G                   C                 G 
    DON'T KNOW WHEN I'LL BE BACK AGAIN 
 Em          Am         D 
OH BABE I HATE TO GO 
 
THERE'S SO MANY TIMES I'VE LET YOU DOWN 
SO MANY TIMES I'VE PLAYED AROUND 
I TELL YOU NOW THEY DON'T MEAN A THING 
EVERY PLACE I GO I'LL THINK OF YOU 
 G                           c 
EVERY SONG I SING I'LL SING FOR YOU 
     G             Em            Am         D 
WHEN I COME BACK I'LL WEAR YOUR WEDDING RING. 
 
SO KISS ME AND SMILE FOR ME 
TELL ME THAT YOU'LL WAIT FOR ME 
HOLD ME LIKE YOU'LL NEVER LET ME GO. 
I'M LEAVING ON A JET PLANE 
G                   C                 G 
    DON'T KNOW WHEN I'LL BE BACK AGAIN 
Em          Am        D 
OH BABE I HATE TO GO 
 
 
NOW THE TIME HAS COME TO LEAVE YOU 
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ONE MORE TIME LET ME KISS YOU 
THEN CLOSE YOUR EYES I'LL BE ON MY WAY 
DREAM ABOUT THE DAYS TO COME  
G               C 
WHEN I WON'T HAVE TO LEAVE ALONE 
G        Em           Am             D 
A-BOUT THE TIMES I WON'T HAVE TO SAY. 
 
 
G                 C              
SO KISS ME AND SMILE FOR ME 
G                  C 
TELL ME THAT YOU'LL WAIT FOR ME 
G       Em         Am             D 
HOLD ME LIKE YOU'LL NEVER LET ME GO. 
G                  C        
I'M LEAVING ON A JET PLANE 
G                   C               G 
    DON'T KNOW WHEN I'LL BE BACK AGAIN 
Em          Am        D 
OH BABE I HATE TO GO 
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Lilie 
Karel Kryl  
 
    Dmi                               A          Dm i  
1. Než zav řel bránu, od ěl se do oceli a zhasil svíci,  
                                        A         D mi  
   bylo už k ránu, políbil na posteli svou ženu spí cí,  
 
        F              C  
   [: spala jak víla, jen vlasy halily ji,  
       Dmi             Bb          A  
      jak zlatá žíla, jak jitra v Kastilii,  
       Dmi                          Bb A         Dm i  
      n ěžná a bílá jak rosa na lilii, jak luna bdící. :]  
 
2. Jen mraky šedé a ohn ě na pahorcích - sv ědkové n ěmí,  
   lilie bledé svítily na praporcích, když táhli ze mí,  
   [: polnice b řeskné vojácká melodie,  
      potoky teskné - to kon ě zkalili je,  
      a krev se leskne, když padla na lilie kapkami t řemi. :]  
 
3. Dozrály trnky, zvon zvoní na ned ěli a čas se vle če,  
   rezavé skvrnky z ůstaly na čepeli u jílce me če,  
   [: s rukama v týle jdou vdovy alejemi,  
      za dlouhé chvíle zdobí se liliemi,  
      lilie bílé s rudými kr ůpějemi trhají vkle če. :]  
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The Lion sleeps tonight 
The Tokens 
 
G   C   G         D 
Ee-e-e-um-um-a-weh 
Ee-e-e-um-um-a-weh 
 
G              C 
Wimoweh Wimoweh Wimoweh Wimoweh 
G               D  
Wimoweh Wimoweh Wimoweh Wimoweh 
G              C 
Wimoweh Wimoweh Wimoweh Wimoweh 
G               D  
Wimoweh Wimoweh Wimoweh Wimoweh 
 
G                 C 
in the jungle the mighty jungle 
    G                  D 
the lion sleeps tonight 
G                 C            
in the jungle the quiet jungle 
    G                  D 
the lion sleeps tonight 
 
 
Wimoweh Wimoweh… 
 
near the village the peaceful village  
the lion sleeps tonight 
near the village the quiet village 
the lion sleeps tonight 
 
Wimoweh Wimoweh… 
 
hush my darling dont fear my darling 
the lion sleeps tonight 
hush my darling dont fear my darling 
the lion sleeps tonight 
 
Wimoweh Wimoweh… 
 
Ee-e-e-um-um-a-weh 
Ee-e-e-um-um-a-weh 
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Malagelo 
 
       D                    G          A      D  G A  
1. Já potkal jsem t ě na ulici, byla jsi jako d ělo  
   a do tmy svítilo tvoje mladý bílý sm ělý čelo  
   a pod paží sis nesla svoje oblíbený malagelo.  
  
     D                G         A  
R: Mala, mala, malagelo,  
    mala, mala, mala, malagelo,  
    mala a mala, malagelo,  
    mala, mala, mala, malagelo.  
  
2. Já pozval jsem t ě k sob ě domů, tenkrát se to ješt ě sm ělo,  
   a tam jsem zjistil, že máš hladký bílý sm ělý t ělo,  
   a k tomu jsme popíjeli svoje oblíbený malagelo.  
  
R: Mala, mala, malagelo, ...  
  
              D                G         A  
*: Tak [: pu č mi pu č, malagelo, :]  
    D                G      A   D   G  A  
   pu č mi pu č, malagelo.  
  
3. Já potkal jsem t ě na ulici, byla jsi zase jako d ělo  
   a do tmy svítilo tvoje mladý bílý sm ělý čelo  
   a v tašce jsi si nesla svoje oblíbený malagelo.  
  
R: Mala, mala, malagelo, ...  
  
*: Tak pu č mi pu č, ...  
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Malé kot ě 
 
D     Hm       Em    A7 
Ma-lé ko - t ě  m ňau, m ňau 
D       Hm       Em    A7 
spa-lo  v bo-t ě  m ňau, m ňau 
D        Hm       Em    A7 
ne-has,  co   t ě  m ňau, m ňau 
D   G     D    G    D 
ne -pá,   ne - pá - lí.  
  
A my jsme kot ě   m ňau, m ňau 
spáti v bot ě   m ňau, m ňau 
po robot ě   m ňau, m ňau 
ne - cha, ne - cha - li.  
  
A7                 D 
To, co kot ě poví ti jedním pohledem,  
A7               D       A7  
to my a-ni slovy pov ědět nesvedem.  
  
Věz, že ko-t ě   m ňau, m ňau 
co spí v bo-t ě   m ňau, m ňau 
to t ě po-t ě   m ňau, m ňau 
to t ě, po-t ě-ší.  

  
   D       G        D        A7 
R: Hoši a d ěvčata, p ěstujte ko ťata,  
   D        G       D    A7     D  
   Zem ě je kulatá, místa je tu dost.  
   D        G        D         A7  
   Kot ě je solidní, nervy vám uklidní,  
   D        G         D        A7     D   
   nebu ďte nevlídní, hned vás p řejde zlost.  
  
 Á, malé kot ě    m ňau, m ňau 
spalo v bot ě    m ňau, m ňau 
 nehas, co t ě   m ňau, m ňau 
 ne -pá, ne-pá-lí.  

 A my jsme kot ě   m ňau, m ňau 
 spáti v bot ě   m ňau, m ňau 
 po robot ě   m ňau, m ňau 
 ne -cha, ne-cha-li.  

 
 R:  
  
Á, malé kot ě   m ňau, m ňau 
spalo v bot ě   m ňau, m ňau 
nehas, co t ě   m ňau, m ňau 
ne -pá, ne-pá-lí.  
 

 
A my jsme kot ě   m ňau, m ňau 
spáti v bot ě   m ňau, m ňau 
po robot ě   m ňau, m ňau 
necha-a-a-li 
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Marnivá sest řenice 
 
    A                            E  
1. M ěla vlasy samou loknu, jé - je - jé,  
                            E7   A  
   ráno p řistoupila k oknu, jé - je - jé,  
               A7         D            Dm  
   vlasy samou loknu m ěla a na nic víc nemyslela,  
   A            F#         H7   E7   A  
   a na nic víc nemyslela, jé - jé - jé. 
  
2. Nutno ješt ě podotknouti, jé-je-jé,  
   že si vlasy kulmou kroutí, jé-je-jé,  
   nesuší si vlasy fénem, nýbrž jen tak nad plamene m,  
   nýbrž jen tak nad plamenem, jé-jé-jé.  
 
3. Jednou vlasy sežehla si, jé-je-jé,  
   tím pádem je konec krásy, jé-je-jé,  
   když p řistoupí ráno k oknu, nemá vlasy samou loknu,  
   nemá vlasy samou loknu, jé-jé-jé.  
 
4. O vlasy už nestará se, jé-je-jé,  
   a diví se sv ěta kráse, jé-je-jé,  
   vidí plno jinejch v ěcí, a to za to stojí p řeci,  
   a to za to stojí p řeci, jé-jé-jé.  
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Mašinka  
 
mezihra:  /C F C   C F C / 
 
      C                  F            C 
Ref:  Jede jede mašinka kou ří se jí z komínka 
           F         G        F       C 
      [: jede jede do dáli veze samý vožralý :] 
 
1. Neusínej necho ď spát, neusínej necho ď spát 
   až do rána bílýho my budem zpívat a budem hrát. 
 
2. Lásko má jsi jediná, do t řinácti nevinná 
   vyhrnu si rukávy praštím s tebou do trávy. 
 
Ref: 
 
3. P řijde ke mn ě pr ůvod čí klešti čkama zato čí 
   lístky prosím –nemám prosím,jak to prosím – to m áte 

tak. 
 
Ref: 
 
4. Jel jsem jednou tramvají a pod seda čkou potají 
   p řistoupila starší dáma p řisedla mi da řbujána. 
 
Ref: 
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Mašinka 
           ( G C G ) 
     G              C       G          ( C G C G C G ) 
R: Jede jede mašinka kou ří se jí z komínka 
          C            D        C      G  
jede jede do dáli veze samý vožralý  
          C            D         C     G  D 
jede jede do dáli veze samý vožralý 
 
G                         C                   G 
Neusínej necho ď spát, neusínej necho ď spát 
         C            D                    C                       
G  
až do rána bílýho my budem zpívat a budem hrát  
         C            D                    C                       
G  
až do rána bílýho my budem zpívat a budem hrát  
 
Lásko má jsi jediná, do t řinácti nevinná  
vyhrnu si rukávy praštím s tebou do trávy  
vyhrnu si rukávy praštím s tebou do trávy  
 
R:  
 
Recitatív:  
Pozor hlášení .... vlak do dáli opustí z první  
koleje druhé nástupišt ě ve 13 hodin .. G  C  G  D  
 
R:  
 
Přijde ke mn ě pr ůvod čí klešti čkama zato čí  
lístky prosím –nemám prosím,jak to prosím – to máte  tak:  
jak to prasím – nemám prosím,jak to prasím to máte tak:  
 
Jel jsem jednou tramvají pod seda čkou potají  
přistoupila starší dáma, p řisedla mi da řbujána.  
přistoupila starší dáma, p řisedla mi da řbujána.  
 
R: 
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Medvědi nev ědí 
 
    Ami          Dmi     Ami         E  
1. Medv ědi nev ědí, že t ůristi nemaj' zbran ě,  
   Ami  Dmi      Ami      E           Ami  E  Ami  
   až jednou procitnou, po číhají si n ěkde na n ě.  
 
2. Výprav ě v doubrav ě malý grizly ukáže se,  
   t ůristé zajisté rozutíkají se po lese.  
 
     G                               C  
R: Na p ěšin ě zbydou po nich tranzistoráky  
        G                       C  
   a dív čí d řeváky a drahé fo ťáky,  
    G                         C             C7  
   medv ědi je v m ěst ě vym ění  za zla ťáky,  
    F       Fdim  C      Ami       Dmi  G      C  
   za ty si koupí maliny, med, a slané buráky.  
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Medvídek  

 

D  
Dlouhá noc a m ě se stýská moc  
pro tebe malý dárek mám.  
          Emi  
Přes hory p řes ploty  
         A            D  
medvídek z Bogoty už letí.  
  
Medvídek plyšový na cest ě  
křížový - B ůh ho ochrání.  
             Emi  
Před sme čkou římskejch ps ů  
           A  
 a jejich ú řadů  
   G                        A  
ti posílá lásku co v b říšku má.  

  

    Bb                D  
R:  Medvídek z Bogoty usnul a sní  
    Bb              D  
    na k říži z Bogoty spí.  
    Emi  
    Za t řicet st říbrných  
               A  
    z medvídka padá sníh  
            G  
    no a ti římští psi  
              A           D  
    ho sjížd ějí na saních o Vánocích.  

  

 
Nesvatá hodina medvídka proklíná  
že odhodil korunu bez trn ů  
medvídek ospalý pod k řížem pokleká  
chce pít.  
  
 

Kalichem sladkost medvídka  
napustí do b říška,jak to má rád.  
Koruna plyšová, váno ční cukroví,  
nikdo se nedoví o svatozá ři trnový.  
 
Ref.:Medvídek zogoty.....

 
 
Hmi  
Medvídku probu ď se, prober se vsta ň,  
psi se už sbíhají, p řiprav si dla ň  
A  
slunce zas vychází cítíš tu zá ř,  
tlapky dáš v p ěst, nebo nastavíš 
tvá ř.  
  

 
 
 
 
 
 Bb                    D  
Římskejm ps ům a jejich ú řadům  
 Bb                     A  
Maxipes Herodes váno ční slib dal dnes.              
R:   Medvídek  
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Metro pro krtky
 
 
    G                    C       D  G C D  
1. Prvá, druhá, t řetí, čtvrtá,  
    G                
C     D  G C D  
   na zahrad ě krtek vrtá,  
     Emi             C                  G  
   drápy má jak vývrtky, ohoho,  
    Ami            C       D          G C D  
   vrtá metro pro krtky, ohoho.  
 
2. Rrr ...  
 
3. Každý, kdo si zaplatí, ohoho,  
   smí se projet po trati, ohoho,  
   od okurek po macešky, jé,  
   dál už musí každý p ěšky, jé.  
 
    C D G C D G C D G C D G C D G  
 
4.=2.  
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Mexická svatba 
 

                  G                        D7  
Když jsem se toulal mexickou pampou,  
                                       G  
měsíc mi svítil st říbrnou lampou  
               G7                            C  
Nad hlavou m ěl jsem hv ězdnatý nebe,  
                 D7                 G  
myšlenky, drahá, byly u tebe.  
                    G7                           
C  
Nad hlavou m ěl jsem hv ězdnatý nebe,  
                 D7                 G  
myšlenky, drahá, byly  u tebe.  
  
Jak se tak blížím k malému ran či,  
s úžasem vidím, všechno tam tan čí.  
Mexická svatba práv ě tam byla  
a ty jsi byla ke mn ě tak milá.  
Mexická svatba práv ě tam byla  
a ty jsi byla ke mn ě tak milá.  
  
Přišla jsi ke mn ě svou číši v ruce,  
já ztratil hlavu, ztratil i srdce.  
Od t ěch dob pampou stále se toulám,  
mexickou nocí svý št ěstí hledám.  
Od t ěch dob pampou stále se toulám,  
mexickou nocí svý št ěstí hledám.  
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Mezi horami 
Čechomor 
  

   Ami   G  Ami  
|: Mezi horami      (mezi horami)  
   Ami   G  Ami   
   lipka zelená :|   (lipka zelená)   
 
   C  
|: Zabili Janka,  
   G         Ami  
   Janí čka, Janka  
          Ami/G    Ami  
   miesto jele  -  ňa :|  
  
Keď ho zabili,    (ke ď ho zabili)  
zamordovali     (zamordovali)  
 
Na jeho hrob ě  
Na jeho hrob ě  
Kříž postavili  
  
Ej, k řížu, k řížu  (ej, k řížu, k řížu)  
ukřižovaný     (uk řižovaný)  
 
Zde leží Janík  
Janí ček, Janík  
Zamordovaný  
  
Tu šla Ani čka      (tu šla Ani čka)  
Plakat Janí čka     (plakat Jají čka)  
 
Hneď na hrob padla  
A viac nevstala  
Dobrá Ani čka  
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Mikymauz 
Jaromír Nohavica 

  
  Ami               G                    F 
 Ráno m ě probouzí tma, sahám si na záp ěstí, 
            E             Dmi       E 
 zda-li to ješt ě tlu če, zda-li mám ješt ě št ěstí, 
  Ami              G                  F 
 nebo je po mn ě a já mám voskované boty, 
          E            Dmi      E      Ami 
 ráno co ráno stejné probuzení do nicoty. 
 
 Není co, není jak, není pro č, není kam, 
 není s kým, není o čem, každý je v dob ě sám, 
 vyzáblý Don Quijote sedlá svou Rosinantu 
 a B ůh je slepý řidi č sedící u volantu. 
 
  E       F         Dmi       E 
 Zapínám telefon - záznamník cizích cit ů, 
                 F         Dmi     E 
 špatné zprávy chodí jako policie za úsvitu, 
   Dmi               G7 
 jsem nap ůl bd ělý a nap ůl ješt ě v no ční pauze, 
  C                     E 
 měl bych se smát, ale mám úsm ěv Mikymauze, 
  Ami        Ami/G F E Ami 
 rána bych zrušil. 
 
 Dobrý muž v rádiu pouští Čikoreu, 
 opravdu veselo je, asi jako v mauzoleu, 
 ve front ě na mumii mám kruhy pod o čima, 
 r ůžový rozb řesk fakt už m ě nedojímá. 
 
 Povídáš n ěco o tom, co bychom d ělat m ěli, 
 pomalu vychládají naše d ůlky na posteli, 
 všechno se halí v šeru, čí to bylo vinou, 
 že d řevorubec máchl mezi nás širo činou. 
  
 Postele rozd ělené na dva suverénní státy, 
 ozdoby na tapetách jsou jak pohrani ční dráty, 
 ve spánku nep řijde to, spánek je sladká mdloba, 
 že byla ve mn ě láska, je jenom pustá zloba, 
 dráty bych zrušil. 
  
 
 Prokletá hodina, ta minuta, ta krátká chvíle, 
 kdy v ěci nejsou černé, ale nejsou ani bílé, 
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 kdy není tma, ale ješt ě ani vidno není, 
 bd ění je bolest bez slastného umrtvení. 
 
 Zb ěsile mi to tepe a tup ě píchá v t řísle, 
 usnout a nevzbudit se, nemuset na nic myslet, 
 op řený o kolena poslouchám tvoje slzy, 
 na život je už pozd ě a na smrt ješt ě brzy. 
 
 Co bylo kdysi v čera, je, jako nebylo by, 
 káva je vypita a není žádná do zásoby, 
 v ěci, co nechceš, a ť se stanou, ty se stejn ě stanou, 
 a chleba s máslem padá na zem vždycky blbou strano u, 
 máslo bych zrušil. 
  
 Povídáš o nad ěji a slova se ti pletou, 
 jak špionážní družice letící nad planetou, 
 svlíknout se z pyžama, to by šlo ješt ě lehce, 
 dvacet let mluvil jsem a te ď už se mi mluvit nechce. 
  
 Z plakátu na záchod ě prasátko vypasené 
 kyne mi, zatímco se kolem voda dol ů žene, 
 všechno je vy řčeno a odnášeno do septiku, 
 jenom mn ě tady zbývá prodýchat pár okamžik ů. 
 
 Sahám si na záp ěstí a venku už je zítra, 
 hodiny odbíjejí signály Dobrého jitra, 
 jsem nap ůl bd ělý a nap ůl ješt ě v no ční pauze, 
 měl bych se smát, ale mám úsm ěv Mikymauze, 
 lásku bych zrušil. 
   
  Ami               G                    F 
 Ráno m ě probouzí tma, sahám si na záp ěstí, 
            E             Dmi       E 
 zda-li to ješt ě tlu če, zda-li mám ješt ě št ěstí, 
  Ami              G                  F 
 nebo je po mn ě a já mám voskované boty, 
          E            Dmi      E      Ami 
 ráno co ráno stejné probuzení do nicoty. 
 
   Ami               G                    F 
 Ráno m ě probouzí tma, sahám si na záp ěstí, 
            E             Dmi       E 
 zda-li to ješt ě tlu če, zda-li mám ješt ě št ěstí, 
  Ami              G                  F 
 nebo je po mn ě a já mám voskované boty, 
          E            Dmi      E      Ami 
 ráno co ráno stejné probuzení do nicoty.  
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Míle 
 
    C         F             C      (E      Ami) 
1. Míle a míle jsou cest, které znám,  
    C                  F          G  
   jdou trávou i úbo čím skal,  
     C                F          C              Ami   
   jsou cesty zpátky a jsou cesty tam,  
      C          F                 G  
   a já na všech s vámi stál,  
     C             F             C  (E  Ami) 
   pro č ale blátem nás kázali vést  
    C               F        G  
   a špínou si t řísnili šat?  
 
          F                 G        C   (E)      A mi  
R: To ví snad jen déš ť a vítr kolem nás,  
    C    F         G                C  
   ten vítr, co za čal práv ě vát.  
 
2. Míle a míle se táhnou t ěch cest  
   a dál po nich zástupy jdou,  
   k říže jsou bílé a lampi čky hv ězd  
   jen váhav ě svítí tmou,  
   B ůh ví, co r ůží, jenž dál mohly kvést,  
   spí v špín ě t ěch práchnivých blat?  
 
R:  
 
3. Dejte mi stéblo a já budu rád,  
   i stéblo je záchranný pás,  
   dejte mi flétnu a já budu hrát  
   a zpívat a ptát se vás,  
   pro č jen se úd ěl tak rád m ění v bi č  
   a pro č že se má člov ěk bát?  
 
R: 
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Milenci v texaskách 
 
      C                    Ami  F               Ami  G7 
 1. Chodili spolu z čisté lásky a sedmnáct jim bylo let 
    C                     Ami   F             Ami 
    a do té lásky bez nadsázky se vešel celý širý s vět, 
     F              Dmi       Emi    F           G7  
    ten sv ět v nich ale vid ěl pásky, a jak by mohl nevid ět, 
     C                   Ami   F               Ami  
    vždy ť horovali pro texasky a sedmnáct jim bylo let. 
 
 
      C                     Ami     F              Ami G7 
 2. A v jedné zvlášt ě slabé chvíli za noci silných úklad ů 
    C                  Ami   F            Ami       
    ti dva se spolu oženili bez požehnání ú řadů, 
    F         Dmi        Emi   F                    G7 
    a ť vám to je či není milé, m ěla ho ráda, m ěl ji rád, 
     C                   Ami  F                    Ami  
    odpus ťte dívce provinilé, jestli vám o to bude stát. 
 
 
      F      Dmi       Emi   F                G7 
 3. A ť vám to je či není milé, m ěla ho ráda, m ěl ji rád, 
    C                  Ami F                       Ami 
    a bylo by moc pošetilé pro život hledat jízdní řád, 
     C                       Ami    F                 Ami G7 
    tak jeden mladík s jednou sle čnou se spolu sešli na trati, 
     C                 Ami    F                  Am i  
    kéž dojedou až na kone čnou, kéž na trati se neztratí, 
     F                 Ami F                   Ami 
    kéž na trati se neztratí, kéž na trati se neztr atí ... 
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Milioná ř 
 
D (C)            A (G)        D (C)  
U nás v dom ě říkají mi Franta Šiška,  
                 G (F)           D (C) 
bo už od pohledu chytrý jsem jak liška,  
              Emi (G)       A (F)         D (C) 
a když kerý n ěco neví, nebo když je na co levý,  
                               A (G)                  D (C) 
tak jde za mnu a já všecko najdu v knížkách.  
Emi(G) A(F)        D (C)             A (G)             D (C)     
Ha ha,   ha ha ha, tak jde za mnu a já všecko najdu  v knížkách.  
  

Raz mi říkal jeden známý dole v ba ře,  
Že s t ů hlavu moh bych do milioná ře,  
Čemu ne říkám si brachu však má Železný dost prach ů,  
No a Čechovi se podívaš do tvá ře.  
Ha ha, ha ha ha, no a Čechovi se podívaš do tvá ře.  
  

Dostal jsem se mezi partu uchaze čů,  
Nikdo nemá šajnu jak tam nervy te čů.  
Všecko vid ěl jsem to hn ědé, tak jsem zmá čknul ABCD,  
No a už m ě kurva ke stole čku vle čů.  
Ha ha, ha ha ha, no a už m ě kurva ke stole čku vle čů.  
  

Čech to za čal takým malým inteview,  
Co prý robím, jestli k ůřím a co piju.  
Tak jsem řeknul co jsem řeknul, on se evidentn ě leknul,  
a už za čli blikat sv ětla ve studiu.  
Ha ha, ha ha ha, a už za čli blikat sv ětla ve studiu.  
  

První otázka prý co je ukulele,  
Tož to se p řiznám m ěl jsem bobky u prdele.  
Tak jsem radši hlavu sklonil, abych to všecko nesko nil,  
Říkám cht ěl bych se obrátit na p řítele.  
Ha ha, ha ha ha, říkám cht ěl bych se obrátit na p řítele .  
  

Lojza byl po hlasu siln ě nevyspalý,  
Asi zase celu šichtu prochlastali.  
Bylo slyšet jak tam dychá, ale 30 vte řin ticha,  
To je tak když se vám kamarád navalí.  
Ha ha, ha ha ha, to je tak když se vám kamarád nava lí.  
  

Moju staru zatím braly doma mory,  
Lidi ohryzavali televizory.  
Tady nešlo nad čím plesat, tož padesát na padesát,  
Ať vím jestli su to ty bulharské hory.  
Ha ha, ha ha ha, a ť vím jestli su to ty bulharské hory.  
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A už jasn ě na tom kompute ře svítí,  
Buď to je to za A vzácné lu ční kvítí.  
Nebo za B nástroj strunný, tu jde kur ňa o koruny,  
A ja stejn ě jak na za čátku jsem v řiti.  
Ha ha, ha ha ha, a ja stejn ě jak na za čátku jsem v řiti.  
  
Čech tam zatím mával temi svými čísly,  
Tak říkám Franta napí se a mysli.  
Jaké tudy saky paky, obrátíš se na diváky,  
Však tu zatím za ty prachy enem kyslí.  
Ha ha, ha ha ha, však tu zatím za ty prachy enem ky slí.  
  
Sám sem byl zv ědavý co publikum zvolí,  
Bo aj v obecenstvu možu sed ět voli.  
90 % za B, ale to mi p řišlo slabé,  
bo co není stopro to m ě dycky skolí.  
Ha ha, ha ha ha, bo co není stopro to m ě dycky skolí.  
  
Ješt ě že se chlapcu z boja neutíká,  
Říkám pane Čechu pujdem do rizika.  
Měl jsem v ga ťach nad ěláno, ale Čech zak ři čel ÁNÓ,  
máte pravdu je to nástroj hudebníka.  
Ha ha, ha ha ha, m ěl jsem pravdu je to nástroj hudebníka.  
  
Lidi tleskali bo úsp ěch to byl plný,  
Radostí zrobili dv ě mexické vlny,  
A já co mam srdce skromné, jako všeci z Dolní Lomné ,  
sem byl spokojený bo sem úkol splnil.  
Ha ha, ha ha ha, sem byl spokojený bo sem úkol spln il.  
  
Pane Čechu nerad p řetáhnul bych strunu,  
Končím hru a beru tisícikorunu.  
Čech se jenom chytnul stolu, obo čí mu spadlo dolu,  
no a už se modrý ku podlaze sunul.  
Ha ha, ha ha ha, no a už se modrý ku podlaze sunul.   
  
První t řídu do Ostravy Intercity,  
V jídel ňáku celu cestu valím kyty.  
A ta stovka co mi zbude, to je p řisp ěvek na chudé,  
bo Ostrava je region rázovitý.  
A ta stovka co mi zbude, to je p řisp ěvek na chudé,  
bo Ostrava je region rázovitý.  
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Mississippi blues  
 

Ami                Dmi           Ami       G       Ami  E7 
Říkali mu Charlie a jako každej kluk kalhoty si o pl ot roztrhal, 
Ami                Dmi           Ami            G        Ami 
Říkali mu Charlie a byl to Toma vnuk na plácku rád k ošíkovou hrál 
C                           F 
Křídou kreslil po ohradách plány d ětskejch sn ů 
Dmi                       E7  
Až mu jednou ze tmy řekli konec je tvejch dn ů 
 Ami                    Dmi 
Někdo st řelil ze zadu a vrub do pažby vryl 
      Ami         G        Ami 
Nikdo neplakal a nikdo neprosil 
 
Ref: 
      C           Ami     F         G          C 
  /:Mississippi Mississippi, černý t ělo nese ří ční proud 
                 Ami     F               G7      C  
   Mississippi Mississippi, po ní bude jeho duše pl out:/ 
 
Ami               Dmi 
Říkali mu Charlie a jako každej kluk 
Ami             G        Ami  E7 
Na trubku cht ěl ve smokingu hrát 
Ami                 Dmi 
V kapse nosil kudlu a knoflíkovej pluk 
Ami      G          Ami 
Uměl se i policajt ům smát 
C                   F 
Od mali čka dob ře v ěděl kam se nesmí jít 
Dmi                  E7 
Který v ěci jinejm pat ří co sám m ůže mít 
Ami                    Dmi 
Že si do n ěj n ěkdo st řelí jak do hejna hus 
Ami          G          Ami 
Netušil a neví řeka zpívá blues 
 
Chlapec jménem Charlie a jemu pat ří blues Ami Dmi      
Ve kterým mu táta sbohem dal  Ami G Ami E7 
Chlapec jménem Charlie snad došel cesty kus Ami Dmi       
Jako Ježíš na Golgot ě stál.  Ami G Ami    
Nepochopí jeho o či jak se m ůže stát  C F          
Jeden že má v blát ě ležet druhý klidn ě spát Dmi E7       
Jeho blues se naposledy řekou rozletí Ami Dmi      
Kdo vylé čí rány smaže prokletí  Ami G Ami    
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Moderní d ěvče 
Kabát 
 

   C                 F  
1. Moderní dev če, když chlapce spat ří  
   G                   F  
   vypadá jak klaun do cirkusu pat ří  
   má r ůžovou vestu a modrý o či  
   na diskotéce kolem se to čí.  
   Jú ten je báje čný, jist ě má prachy  
   my chceme vypadat jednou tak taky  
   oléo, oléo Rio de Janeiro.  
  
2  Moderní holky nosí p ěkný nohy  
   vypadaj svat ě, jenže maj rohy  
   to jsem si našel moc špatnou cestu  
   piju a kou řím, ježiš já klesnul.  
   Cht ěl bych být jiný, mladý a krásny  
   milovat d ěvče a být s ním š ťastný  
   oléo, oléo Leo Kangasero.  
  
                      C  
R. Jenže já jsem denn ě ožralej  
   G                  Dmi  
   denn ě ožralej, mám velikej  
                   C        G  
   pupek smrdím a sem špinavej.  
   C                         G  
   Hodne piju, jím, ženský nebalím  
   Dmi                              C     G  
   a když n ěkdy o sob ě vím hned to oslavím.  
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Modlitba vodáka 
Samson & spol. 
 
             C           Ami           F         G  
1. A ť jsou šlajsny plný vody, a ť jsou vlny mohutný,  
        C          Ami       F          G  
   aby naše n ěžný lodi nedrncaly vo šutry,  
          C             Ami            F           G  
   a ť mě pe řej prudce vcucne, a ť tam vlítnu s kuráží,  
          C          Ami          F       G   C  
   až mý t ělo v noci usne, a ť ho nechaj' komá ři.  
 
             Ami               F             G  
R: Vždy ť je toho, Bože, málo, vod tebe chci jen,  
        C               F           G     C  
   aby nás tvý slunce h řálo tenhle letní den.  
 
2. A ť je každej z naší bandy samej smích a pohoda,  
   a ť užijem spoustu srandy, a ť se kudlou nebodá,  
   a ť se všichni kamarádi, co se sejdou na vod ě,  
   nau čí hrát na kytary, a ť to fr čí v hospod ě.  
 
R:  
 
3. A ť mám holku-kamaráda, a ť se liší vod husy,  
   a ť mě má ta holka ráda, pádlovat už nemusí,  
   pojedu s ní, kam si p řeje, až na h říšný Tahiti,  
   a ť se na m ě hezky sm ěje a ned ělá "ty-ty-ty".  
 
                      F  G  C  
R: + [: [: [: tenhle letní den ... :] :] :]  
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Montgomery 
 
Rec: Dávno utichly boje, i vítr odvál dun ění kopyt n ěkam tam, 
kde  
     se vyprahlá pouš ť trávy snoubí s obzorem, dávno pohasl lesk  
     v o čích dívky, již osud zanechal tak samotnou, se srdce m  
     navždy, navždy prázdným.  
 
    D                                  G       Em  
1. Déš ť ti, holka, smá čel vlasy,  
       A7                                   D      A7  
   z tvých o čí zbyl prázdnej kruh,  
   D                               G        Em  
   kde je zbytek z tvojí krásy,  
    A7                          D  
   to ví dneska jenom B ůh.  
 
R: Z celé jižní eskadrony  
   nezbyl ani jeden muž,  
   v Montgomery bijou zvony,  
   déš ť ti smejvá ze rt ů rúž  
 
2. Tam na kopci v prachu cesty  
   leží i tv ůj generál,  
   v ruce šátek od nev ěsty,  
   ale ruka leží dál.  
 
R:  
 
3. Tvá ř má zšediv ělou strachem,  
   zbylo v ní pár t ěžkých chvil.  
   proužek krve stéká prachem ,  
   déš ť mu slepil vlasy jak jíl.  
 
R:  
 
Rec: Nedo čkáš se, holka, svý jižní eskadrony,  
     tý velký chlouby nás, mrtvejch všech,  
     d říve najdeš hroby mezi stromy  
     anebo šest stop hlíny tam, v t ěch smutnejch zdech.  
 
4. Tam na kopci v prachu cesty  
   leží i tv ůj generál.  
   V ruce šátek od nev ěsty,  
   ale ruka leží dál  
 
Rec: Vím, že nejsem sama, které osud odep řel jedinou lásku, a  
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     také vím, že tak jako mn ě, i mnoha jiným se stále vrací ono  
     tragické "pro č".  
 
5. Déš ť ti šeptá jeho jméno,  
   šeptá ho i listoví,  
   lásku m ěl rád víc než život,  
   to ti nikdy nepoví.     R: 
 

Montgomery  
 
    C                      F      Dmi  
 1.  Déš ť ti, holka, smá čel vlasy, smáčel vlasy, 
        G7                    C   (G) 
    z tvých o čí zbyl prázdný kruh, 
    C                     F       Dmi 
    kde jsou zbytky tvojí krásy, tvojí krásy, 
    G7                    C    (G) 
    to ví dneska snad jen B ůh. 
 
         C               F    Dmi  
Ref:    Z celé jižní eskadrony , eskadrony 
         G7               C    (G) 
        nezbyl ani jeden muž, 
        C                    F     Dmi 
        v Montgomery bijou zvony, bijou zvony, 
         G7                    C 
        déš ť ti smejvá ze rt ů r ůž. 
 
 2.  Na kope čku v prachu cesty , v prachu cesty 
    leží i tv ůj generál, 
    v ruce šátek od nev ěsty, od nev ěsty, 
    ale ruka leží dál. 
 
Ref: 
 
 3.  Tvá ř má zšediv ělou strachem, no vážn ě strachem, 
    zbylo v ní pár t ěžkejch chvil, 
    proužek krve stéká prachem, stéká prachem, 
    déš ť mu slepil vlas jak jíl. 
 
Ref: 
 
 4.  Déš ť ti šeptá jeho jméno, jeho jméno, 
    šeptá ho i listoví, 
    lásku m ěl rád víc než život, víc než život, 
    to ti nikdy nepoví. 
 
Ref: 
 
5.  Až se západ zbarví krví, zbarví krví, 
    až vyrudne jak tv ůj ret, 
    pak uvidíš v širé dáli, v širé dáli, 
    eskadronu jižní jet. 
Ref: 
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Moonlight shadow 
Mike Oldfield 
 
       Emi                      D     C 
The last that ever she saw him 
D                           G              D 
Carried away by a moonlight shadow 
      Emi                        D    C 
He passed on worried and warning 
D              G   D 
Carried away by a moonlight shadow. 
G                      D 
Lost in a river last Saturday night 
Emi C      D 
Far  away on the other side. 
     G                     D 
He was caught in the middle of a desperate fight 
      Emi        C          D 
And she couldn't find how to push through 
 
The trees that whisper in the evening 
Carried away by a moonlight shadow 
Sing a song of sorrow and grieving 
Carried away by a moonlight shadow 
All she saw was a silhouette of a gun 
Far away on the other side 
He was shot six times by a man on the run 
And she couldn't find how to push through 
 
G  D      G  D 
 I   stay,  I   pray 
       G        C     D 
See you in heaven far away 
G  D      G  D 
 I   stay,  I   pray 
      G         C     D 
See you in heaven one day 
 
 
Four AM in the morning 
Carried away by a moonlight shadow 
I watched your vision forming 
Carried away by a moonlight shadow 
Stars move slowly in a silvery night 
Far away on the other side 
Will you come to talk to me this night 
But she couldn't find how to push through 
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R: 
The las that ever she’d seen him 
Carried away by a moonlight shadow 
The crowd gathered just to leave him 
Carried away by a moonlight shadow 
Caught in the middle of a hundred and five 
Far away on the other side 
The night was heavy and the air was alive 
But she couldn't find how to push through 
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Morituri te salutant 
Karel Kryl 
 
             Am      G       Dm     Am 
1. Cesta je prach a št ěrk a udusaná hlína  
   C      F       G7        C  
   a šedé šmouhy kreslí do vlas ů  
                    Dm (F)   G(7)       C           E 
   [: a z hv ězdných drah má šperk, co kamením se spíná,  
       Am     G        Em        Am 
      a pírka touhy z k řídel Pegas ů. :]  
 
2. Cesta je bi č, je zlá jak pouli ční dáma,  
   má v ruce štítky, v pase staniol,  
   [: a z o čí chtí č jí plá, když háže do neznáma  
      dv ě k řehké snítky rudých gladiol. :]  
 
              G 
R: Seržante, písek je bílý jak paže Daniely,  
    Am  
   po čkejte chvíli! Mé o či uvid ěly  
    G7 
   tu strašn ě dávnou vte řinu zapomn ění,  
    Am                G7 
   seržante! Mávnou, a budem zasv ěceni!  
    C                     E 
   Morituri te salutant, morituri te salutant!  
 
3. Tou cestou dál jsem šel, kde na zemi se zmítá  
   a písek ví ří k řídlo holubí,  
   [: a marš mi hrál zvuk d ěl, co uklidn ění skýtá  
      a zvedá chmý ří, které zahubí. :]  
 
4. Cesta je tér a prach a udusaná hlína,  
   mosazná v čelka od vlkodlaka,  
   [: rezavý kvér - m ůj brach a sto let stará špína  
      a d ěsně velká bílá oblaka. :]  
 
R:  
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Muži s padáky 
 
Daniel Landa   

Ami 
 
Ami                          
Letadlo stoupá nad mraky,  
v n ěm čty ři muži s padáky.  
Tváře se černají barvivem,  
kapsy jsou narvaný st řelivem.  
 
Dmi, C, E, Ami 
 
 
V p řekrásný nocí se vznášej tmou,  
ale jen t ři padáky se otev řou.  
K zemi se řítí jeden z nich.  
Skok poslední z posledních.  
 
Ref.: 
Ami          Dmi                
Vešla smrtka dál bez pozvání  
G            Ami    
s kosou ve vaku.  
Ami        Dmi                    
Rána o zem zm ění k nepoznání 
-  
Emi          Ami    
nevýhoda padáku.  
 
Není čas na slzy jde se dál.  
Strážnej v budce usínal.  
Ješt ě že tak! Aspo ň měl to 
hned.  
Ledvinu rozp ůlil bajonet.  
 
Když potom m ěsíc ozá řil stín.  
Vylez ten st řelec z ostružin.  
Natáhnul, zamí řil, vypálil.  
A úpln ě p řesn ě strefil cíl.  
 
Ref.: 
Zase smrt se do jídelny 
vkrádá.  
hladová velice.  

Malá, drzá kulka ráda záda.  
Nevýhoda m ěsíce.  
 
 
 
 
 
 
Ti dva, co zbyly, plíží se 
vpřed.  
Z dálky je oslovil kulomet.  
Hlasit ě št ěká jak zu řivej 
pes,  
už nebude zítra, už bylo jen 
dnes.  
 
Letadlo stoupá nad mraky,  
v n ěm deset muž ů s padáky.  
Ale co bych vám o tom 
povídal,  
každej ví dob ře jak co bude 
dál!  
 
Ref.: 
A tak smrtka dál kosou mává,  
to se nem ění.  
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Pořád bude mrška trochu 
hravá.  
Nevýhoda vál čení. 

 
Dmi, C, E, Ami 
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Na dvo ře divadla 
 
    Hmi                       F#                     Hmi  
   Na dvo ře divadla čteme Shakespeara,  
                                F#            Hmi  
   na dvo ře divadla Hamlet umírá,  
                         D                     A   D  
   slunce je kulisák, staví nám kulisy,  
                              F#                 Hm i  
   z okna nám nadává herec jakýsi.  
                             F#                  Hm i  
   Herec, který má p ět let do penze  
                                          F#              Hmi  
   a Shakespeare dostává nové dimenze,  
                      D           A     D  
   není tu opony a ani publika,  
                                     A       D  
   tady se nek ři čí a ani nevzlyká,  
                                                 A     D  
   tady je nožem n ůž a krev je krvavá,  
                      F#                     Hmi  
   tady se miluje, tady se nadává.  
                                   F#             H mi  
   Já sedím na klandru a ty na sudu  
                                   F#          Hmi  
   a každý hercem je svýho osudu,  
                                D                  A    D  
   nechceme angažmá, čtvrtletní prémie,  
                                    F#              Hmi  
   k řísíme Hamleta, který nás p řežije.  
                                 F#                Hmi  
   Na dvo ře divadla hrajeme divadlo,  
                                F#                 Hmi  
   na dvo ře divadla hrajeme divadlo ...  
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Na kolena 
 
                   C                        Ami  
1. Táhn ěte do háje, všichni pry č,  
                         C                        A mi  
   cht ěl jsem jít do ráje a nemám klí č,  
                C                     Ami  
   jak si tu m ůžete takhle žrát,  
                     F                         G  
   ztratil jsem holku, co ji mám rád.  
  
2. Napravo, nalevo, nebudu mít klid,  
   dala mi najevo, že m ě nechce mít,  
   zbitej a špinavej, tancuju sám,  
                      Dmi                     G  
   váš pohled káravej už dávno znám.  
  
                           F                                 C  
R: Po řád jen [: na kolena, na kolena, :] jé jé jé,  
                          F                                C  
   po řád jen [: na kolena, na kolena, :] jé jé jé,  
                        F                                  C        
Ami  
   po řád jen [: na kolena, na kolena, :] je to tak,  
               F                          G  
   a vaše saka vám posere pták.  
  
3. Cigáro do koutku si klidn ě dám,  
   tuhletu pochoutku vychutnám sám,  
   kašlu vám na bonton, vejmysly chytrejch hlav,  
   sere m ě Tichej Don a ten váš tupej dav.  
  
R: Po řád jen na kolena, na kolena, ...  
   a tenhle barák vám posere pták.  
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Na kope čku v Africe 
 
    C                G7                  C 
1.  Na kope čku v africe stojí stará v ěznice, ach ouvej 
                     G7                  C 
    na kope čku v africe stojí stará v ěznice, ach jo ! 
 
 
2.  V ězňové se tetelí, že maj myši v posteli. 
 
3.  Mezi nima Babinskej, starej lotr mexickej. 
 
4.  Jednou z rána k ve čeru p řišel bacha ř nahoru. 
 
5.  Poj ď Babinskej poj ď dol ů, máš tam ňákou návšt ěvu. 
 
6.  Šel Bábinskej, šel dol ů, milá stála u stolu. 
 
7.  Když ji lotr uvid ěl hnedka v o čích zaslzel. 
 
8.  Nepla č milej Josífku já ti nesu polívku. 
 
9.  A vep řovou s knedlíkem a ť jsi stále mladíkem. 
 
10. A vep řovou s cibulí aj ť t ě srdce nebolí. 
 
11. B ěž má milá b ěž dom ů já mám zítra popravu. 
 
12. Když to milá slyšela, škytla, prdla, vomdlela. 
 
13. Když mu hlavu sekali všechny panny plakaly. 
 
14. Když mu hlavu usekli dali mu tam fusekli. 
 
15. Na fusekli petržel aby dlouho vydržel. 
 
16. Na petržel hrne ček protože byl blbe ček. 
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Na sever 
 
G           Emi              D  
No tak mi zatancuj ať náladu mám  
G         Emi             D                   G  
A dej mi celou noc já nechci bejt sám  
                    Emi               D               G  
Hlavní je neuhnout dob ře zvolit sv ůj sm ěr  
                            Emi      D           G  
A te ď musim holka jít až tam na sever  
  
     G                              G      D,G  
Cestu znám a nem ěním sm ěr  
Dojdu k řece plný ryb až tam na sever  
  
Procházím krajinou a lidi m ě zvou  
Čím t ěžší víno leh čí holky tu sou  
Jedna z nich povídá dokud dávám tak ber  
Já jí jenom políbil a šel na sever  
  
Cestu znám...  
  
Mám nohy bolavý už necht ěj se hnout  
Tou temnou vodou nechám t ělo svý plout  
Zakon čím s noblesou ze všech poslední den  
Kam mě vlny donesou tam vsákne m ě zem  
  
Cestu znám...  
  
     D  
Ta cesta byla rovná místy rozbitá  
C  
Číše vína plná jindy celá vylitá  
     D  
Už nevrátím se zpátky ubejvá mi sil  
        C                           D  
Tak řekn ěte jí prosím že sem tady byl  
  
Cestu znám...  
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Náhrobní kámen  
 
  G           Emi       G        A         (D/Hmi/D /E) 
  Když p ůjdeš po cest ě kde r ůže vadnou, 
                G    C      G  (D)         (D/G/D) 
  Kde rostou stromy bez listí 
  G          Emi       G            A 
  Tak dojdeš na místo, kde tvý slzy spadnou 
     G         C         G   (D) 
  Na hrob, co nikdo ne čistí 
 
  G          Emi      G        A 
  Jen starej rozbitej náhrobní kámen 
        G   C             G  (D) 
  Řekne ti, kdo už nemohl dál 
  G         Emi        G        A 
  Tak sepni ruce svý a zašeptej ámen 
            G     C    G   (D) 
  A ť už jsi tulák nebo král 
 
 
  D řív d ěvče chodilo s kyticí r ůží 
  Rozdávat lidem št ěstí a smích 
  O či ji maloval sám b ůh černou tuží 
  Pod jejím krokem tál i sníh 
 
 
  G           Emi   G        A         (D/Hmi/D/E) 
  Všem lidem dávala náru čí plnou 
          G    C      G   D            (D/G/D) 
  Sázela kytky podél cest 
  Jednou však zmizela a jako když utne 
  P řestaly r ůže náhle kvést 
 
 
  Pak jsem ji uvid ěl ubohou vílu 
  Na zvadlejch kv ětech v ěčně snít 
  Všem lidem rozdala svou lásku a sílu 
  Až sama dál nemohla jít 
 
  Tak jsem ji postavil náhrobní kámen 
  A čerstvé r ůže jsem tam dal 
  Pak jsem se pomodlil a zašeptal ámen 
  A svojí píse ň tu jsem ji hrál 
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Nákup  

Záviš 
 
F#mi 
Včera jsem byl nakupovat, nejen pouze vo čumovat, 
E                    F#mi 
za všechno se platí, dny už se nám krátí. 
F#mi 
St řemhlav jsem do kšeftu vrazil, kolem sebe cestu razi l, 
E                   F#mi 
přišla moje chvíle, kone čně u cíle. 
 
A                    E 
Zabalte mi prodava či pi ču umělou 
D                    A 
Abych m ěl náladu veselou, veselou 
D                          E 
zabalte mi prodava či tuhle vagínu 
A                    E 
Nebo tu dostanu angínu, já se pominu 
 
Dřív jsem balil baby lechce, dneska už m ě žádná nechce, 
přibývají léta, po kurvách je veta. 
Bez pen ěz si mohu pouze, leštit brko ve své touze, 
tak tak splatím nájem, kurvy nemaj zájem. 
 
Zabalte mi prodava či pi ču umělou 
Abych m ěl náladu veselou, veselou 
Zabalte mi prodava či tuhle vagínu 
Nebo tu dostanu angínu, já se pominu 
 
Nesu dom ů v tašce kundu, kv ůli ní jsem st řelil bundu, 
koupil jsem i gel, aby tam líp šel. 
Kunda ob čas probíjela, nefach čila tak jak m ěla 
a tak ze všech stran, dostal jsem pár ran. 
 
Reklamuji prodava či pi ču umělou 
V záruce hodinu necelou, necelou 
Reklamuji prodava či tuhle vagínu 
Pozoruhodného odstínu, já snad zahynu 
musím rychle n ěkam do stínu 
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Narozeninová 
 
C                               (C7) 
Franta má narozeniny, 
F 
my máme přání jediný, 
G                    C        F 
št ěstí, zdraví, št ěstí, zdraví, 
C         G         C 
hlavn ě to zdraví. 
 
Dobré je že jsi na sv ět ě, 
koukni jak rádi máme t ě, 
št ěstí, zdraví, št ěstí, zdraví, 
hlavn ě to zdraví. 
 
G                     C 
Zvedn ěte číše do velké výše, 
G                    C 
je tady moštu jak pro celý pluk, 
             G                         C 
a proto ťukneme jednou, ťukneme dvakrát, 
G                       C        G   C 
ťukneme t řikrát, víc už ani ťuk. 
 
Lokni si jako 
krokodýl, 
budeš tu s námi o to 
dýl, 
št ěstí, zdraví, 
št ěstí, zdraví, 
hlavn ě to zdraví. 
 
Když už se člov ěk 
narodí, 
dej B ůh, a ť málo 
marodí, 
št ěstí, zdraví, 
št ěstí, zdraví, 
hlavn ě to zdraví. 
 
 
 

Zvedn ěte číše do velké 
výše , 
je tady moštu jak pro 
celý pluk, 
a proto ťukneme 
jednou, ťukneme 
dvakrát, 
ťukneme t řikrát, víc 
už ani ťuk. 
 
Franta má narozeniny, 
my máme přání jediný, 
št ěstí, zdraví, 
št ěstí, zdraví, 
hlavn ě to zdraví, 
št ěstí, zdraví, 
št ěstí, zdraví, 
hlavn ě to zdraví. 
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Není nutno 
 
    A                                                                     
Hmi  
1. Není nutno, není nutno, aby bylo p římo veselo,  
     E7                                                                   
A E(-)  
   hlavn ě nesmí býti smutno, natož aby se bre čelo.  
 
2. Chceš-li, trap se, že ti v kapse zlaté mince nec hřestí,  
   nemít žádné kamarády, tomu já říkám nešt ěstí.  
 
              F#mi       A                    F#mi    A  
*: Nemít prachy - nevadí, nemít srdce - vadí,  
             F#mi      A                 F#mi    D  E  
   zažít krachy - nevadí, zažít nudu -  to vadí.  
3.=1.  
4.=1.  
 
 
     C                                       Dmi 
 1. Není nutno, není nutno, aby bylo p římo veselo, 
      G7                                        G G 7(C) 
    hlavn ě nesmí býti smutno, natož aby se bre čelo. 
 
     C                                               Dmi 
 2. Chceš-li, trap se, že ti v kapse zlaté mince ne chřestí, 
      G7                                      G G7( C) 
    nemít žádné kamarády, tomu já říkám nešt ěstí. 
 
            Ami    C  
 *: Nemít prachy - nevadí,  
          Ami     C 
    nemít srdce - vadí, 
            Ami    C  
    zažít krachy - nevadí, 
        Ami   F      G       G7  G 
 zažít nudu - jó to vadí to vadí 
 
3.=1. 
 
4.=1. 
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Niagára  
 
   D                       A  
1. Na b řehu Niagáry stojí tulák starý 
                        D 
   na svou první lásku vzpomíná, 
   D                     A  
   Jak tam stáli spolu, dívali se dolu, 
                            D 
   až jim p ůlnoc spadla do klína. 
 
   (C/G/C) (C/G/C) (C/G/C) (C/F/Fmi/C/G/C) 
 
        D              A                     D 
Ref:    Teskné hu čí niagára, teskné hu čí do noci, 
             D7           G         D    A7  D 
        Komu váše ň v srdci hárá, tomu není pomoci. 
 
    D                      A  
2.  St řemhlav do propasti padá proud,  
                         D 
    na n ěm vidím tebe d ěvče plout, 
              D7         G 
    Škoda, že ten p řelud krásný 
          D   A7 D 
    nelze obejmout. 
 
    D                    A  
3.  Osud tvrdou p ěstí ni čí lidské št ěstí 
                          D 
    i ten nejkrásn ější jara kv ět, 
    D                    A  
    A ten kvítek jara vzala Niagára 
                         D 
    a už nevrátí ho nikdy zp ět. 
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Nosorožec 
Plíhal 

 
    Ami                     Dmi        Ami 
1. P řivedl jsem dom ů Božce nádhernýho nosorožce, 
    Dmi      Ami         D#dim            E7 
   originál tlustokožce, koupil jsem ho v hospod ě. 
    Ami                     Dmi         Ami 
   Za dva rumy a dv ě vodky p řipadal mi velmi krotký, 
    Dmi          Ami       E7          Ami 
   pošlapal mi polobotky, ale jinak v pohod ě. 
    Dmi           Ami        E7         Ami 
   Vznikly menší potíže p ři nástupu do zdviže, 
    Dmi            Ami     D#dim        E7 
   p ři výstupu ze zdviže už nám to šlo lehce. 
    Ami                   Dmi           Ami 
   Vznikly v ětší potíže, když Božena v negližé, 
    Dmi           Ami    D#dim(E7)    E7(Ami) 
   když Božena v negližé řvala, že ho nechce. 
 
 
2. Marn ě jsem se snažil Božce vnutit toho tlustokožce, 
   originál nosorožce, co nevidíš v obchodech. 
   Řvala na m ě, že jsem bohém, pak mi řekla: padej, sbohem, 
   zabouchla nám p řed nosorohem, tak tu sedím na schodech. 
   Co nevidím - souseda, jak táhne dom ů medv ěda, 
   originál medv ěda, tuším zna čky grizzly. 
   Už ho žen ě vnucuje a už ho taky pucuje 
   a zam čela a trucuje, tak si to taky slízli. 
 
 
    Ami                        Dmi          Ami 
3. Tak tu sedím se sousedem, s nosorožcem a s medv ědem, 
    Dmi      Ami       E7          Ami 
   nadáváme jako jeden na ty naše slepice. 
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Nové Skotsko  
Asonance 
 
    Dmi     F                 C 

1. Slunce k západu tvá ř svou naklání, 
         Dmi               C    Dmi 
   ve v ětvích i ptáci už p ůjdou spát, 
            F           C 
   všechny zvony na kopcích te ď zvoní klekání, 
         Dmi          B b          Ami   Dmi 
   jenom nám nadešla chvíle na cestu se dát. 
 
           F                           C    G    C 
R: Tak jen dál, kde Nové Skotsko sv ůj b řeh prostírá, 
            Dmi          C   Dmi 
   kde se skály do mrak ů zvedají, 
           F          C 
   tam za mo řem nová zem nový život otvírá 
      Dmi         B b           Ami Dmi 
   a pro vyhnance je poslední nad ějí. 
 
2. Opustil jsem sv ůj d ům i svou rodnou zem, 
   sbohem p řátel ům jsem musel dát, 
   otce svého i matku jsem doma zanechal, 
   i svoji n ěžnou dívku, co jsem m ěl tolik rád. 
 
R: 
 
3. Já m ěl jsem dva bratry, už našli sv ůj klid, 
   na prsou te ď ruce mají zk řížené, 
   tak jsem z ůstal jen já, ubohý námo řník, 
   a nikdo není, kdo by vzpomn ěl jméno mé. 
 
R: 
 
4. Zase bubny už zní, další den za číná, 
   námo řníky nic dobrého ne čeká, 
   jenom dál, jen dál po vlnách šedivých, 
   vždy ť už svítat za číná a cesta je daleká. 
 
R: 
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Otherside  
Red Hot Chili Peppers 
 
   Am            F            C      ) 

   How long how long will I slide      ) 
      G         Am  F    C             ) 
   Seperate my side   I don't          )  CHORUS 
       G                Am F           ) 
   I don't believe it's bad            ) 
   C                   G               ) 
   Slit my throat it's all I ever      ) 
 
   Am                            Em 
   I heard your voice through a photogragh 
   Am                          Em 
   It thought it up it brought up the past 
   Am                     Em 
   Once you know you can never go back  
                G              Am 
   I've got to take it on the otherside 
   Am                     Em    
   Centuries are what it meant to me 
   Am                  Em  
   A cemetery where I marry the sea 
   Am                           Em 
   Stranger things could never change my mind 
                G              Am 
   I've got to take it on the otherside 
    G              Am 
   Take it on the otherside 
    G          Am 
   Take it on take it on 
 
   CHORUS 
  
   Poor my life into a paper cup 
   The ashtray's full and I'm spilling my guts 
   She wants to know am I still a slut   
   I've got to take it on the otherside 
 
   Scarlet starlet and she is in my bed 
   A candidate for my soul mate bled 
   Push the trigger and pull the thread 
   I've got to take it on the otherside 
   Take it on the otherside 



Zpěvník by Viper  ver 2.2 

    G          Am        Em C x 2   
   Take it on take it on 
 
   CHORUS 
 
   Em 
   Turn me on take me for a hard ride 
   C 
   Burn me out leave me on the otherside 
      Em 
   I fell and tell it that it's not my friend  
              C 
   I tear it down I tear it down  
                       Am F C G 
   And it's born again  
 
   CHORUS 
 
   Am   F      C       G                 Am  F 
   How long I don't I don't believe it's bad 
   C                    G          Am 
   Slit my throat it's all I ever 
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Okoř 
 
    D  
1. Na Oko ř je cesta jako žádná ze sta,  
     A7                           D  
   vroubená je stromama,  
   když jdu po ní v lét ě, samoten na sv ět ě,  
    A7                         D  (D7)  
   sotva pletu nohama,  
    G                           D       E                            
A7  
   na konci té cesty trnité stojí kr čma jako hrad,  
    D  
   tam zapadli trampi, hladoví a sešlí,  
    A7                     D  
   za čli sob ě notovat.  
 
    D                          A7  
R: Na hrad ě Oko ři sv ětla už neho ří,  
    D                 A7               D  
   bílá paní šla už dávno spát,  
                                 A7  
   ta m ěla ve zvyku podle svého budíku  
   D                A7                  D   (D7)  
   o p ůlnoci chodit strašívat,  
   G                                          D  
   od t ěch dob, co jsou tam trampové,  
    E                       A7  
   nesmí z hradu pry č,  
   D                                   A7  
   a tak dole v podhradí se šerifem dovádí,  
   D                  A7                 D  
   on jí sebral od kom ůrky klí č.  
 
2. Jednoho dne z rána roznesla se zpráva,  
   že byl Oko ř vykraden.  
   nikdo neví dodnes, kdo to tenkrát vodnes',  
   nikdo nebyl dopaden,  
   šerif hrál celou noc mariáš s bílou paní v kostn ici,  
   místo, aby hlídal, vášniv ě jí líbal,  
   dostal z toho zimnici.  
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Omnia vincit Amor 
Klí č 

 
    Dmi             C           Dmi  
1. Šel pocestný kol hospodských zdí,  
    F              C        F  
   p řisedl k nám a lokálem zní  
    Gmi              Dmi     C  
   pozdrav jak svaté p řikázání:  
    Dmi   C      Dmi  
   omnia vincit Amor.  
 

2. 'Hej, šenký ři, dej plný džbán,  
   a ť chasa ví, kdo k stolu je zván,  
   se mnou a ť zpívá, kdo za své vzal  
   omnia vincit Amor.'  

 

           F     C       Dmi  
R: Zla ťák pálí, nesleví nic,  
             F     C       F  
   št ěstí v lásce znamená víc,  
           Gmi  F         C  A7  
   všechny pány a ť vezme ďas!  
   Dmi      C       Dmi  
   Omnia vincit Amor.  
 

3. 'Já vid ěl zemi válkou se chv ět,  
   musel se bít a nenávid ět,  
   v plamenech pálit prosby a plá č,  
   omnia vincit Amor.  
 

4. Zlý trubky troubí, vít ězí záš ť,  
   nad lidskou láskou roztáhli pláš ť,  
   vtom kdosi krví napsal ten vzkaz:  
   omnia vincit Amor.'  
R:  
 

5. 'Já prošel každou z nejdelších cest,  
   všude se ptal, co zna čí ta zv ěst,  
   až řekl moudrý:'Pochopíš sám  
   omnia vincit Amor - všechno p řemáhá láska.'  
R:  
 

6. 'Te ď s novou vírou obcházím sv ět,  
   má hlava zšedla pod tíhou let,  
   každého zdravím v ětou všech v ět: 
   omnia vincit Amor, omnia vincit Amor ...' 
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Oranžový expres  
 
   C                                       C7 
1. Už z rodnýho ran če vidím jen komín a stáj, 
        F                                    C 
   hej, už z rodnýho ran če vidím jen komín a stáj, 
            G7                                    C  
   rychlík v barv ě pomeran če už m ě veze, tak good bye. 
 
2. Tak jako sv ětla herny m ě stejn ě vždycky rozruší 
   svit brzdá řský lucerny, komá ři jisker v ovzduší, 
   a pak když oranžovej expres mi houká do uší. 
 
Rec:  "Helou, kam jedeš, tuláku?" 
      "Nevím." 
      "Na New York ?" 
      "Nevím." 
      "Nebo na Nashville?" 
      "Nevím, mn ě sta čí, když slyším, jak ty pražce drncaj' 
       dúdá-dúdá-dúdá-dúdá ..." 
 
   C                                     C7 
3. Sedím si na uhláku a vyhlížím p řes okraje, 
      F                                       C 
   ve svým tuláckým vaku šmátrám po lahvi tokaje, 
         G7                               C 
   píse ň oranžovýho vlaku si zpívám do kraje. 
 
4. Už z rodnýho ran če nevidím komín a stáj, 
   už z rodnýho ran če nevidím komín a stáj, 
   rychlík v barv ě pomeran če sviští na New York, good bye. 
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Ostravo  

Jaromír Nohavica 
 
Ami          E  
Ostravo Ostravo  
město mezi m ěsty  
Ami   E  
hořké moje št ěstí  
Ami          E  
Ostravo Ostravo  
                    Ami  
černá hv ězdo nad hlavou  
  
F  
Pámbů rozdal  
      C  
jiným m ěst ům všecku krásu  
Dmi  
parníky na řekách  
  E  
a dámy všité do atlasu  
Ami              E  
Ostravo srdce rudé  
              Ami  
zpe čet ěný osude  
  
Ostravo Ostravo  
kde jsem o či nechal  
když jsem k tob ě sp ěchal  
Ostravo Ostravo  
černá hv ězdo nad hlavou  
  
Ať mě moje nohy  
nesly kam m ě nesly  
ptáci na obloze  
jenom jednu cestu kreslí  
Ostravo, srdce rudé  
zpe čet ěný osude  
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Panenka 
Poutníci 
 
          G        C       G       C 
 1. Co skrýváš za ví čky a plameny sví čky, 
          G                            D 
    snad houf bílých holubic nebo jen žal, 
        C           G         C      G 
    tak odplul ten prvý den smá čený krví, 
                          D      G 
    ani pou ťovou panenku nezanechal. 
 
    G      C       G       D  C   G      D 
 R: Otev ři o či, ty usp ěchaná dámo uplakaná, 
    C      G         C         G              D      G 
    otev ři o či, ta hloupá noc kon čí a mír je mezi náma. 
 
 2. Už si oblékni šaty i řetízek zlatý 
    a umyj se, p ůjdeme na karneval, 
    a na bílou k ůži ti napíšu tuší, 
    že dámou jsi byla a z ůstáváš dál. 
 
 R: 
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Pánu Bohu do oken 
Klus Tomáš 
 
1.    A  
Za devatero horami a devatero řekami, leží kraj líbezný, jak z reklamy,  
   E  
tam v pravd ě pšenka nekvete, člov ěk zde vyvinul se z prasete.  
     A  
Oděni v sametové rubáše, zlod ěji loví zbytky guláše,  
            E  
z plastových talí řku kartou ze zlata, dál p ři tom prozp ěvují Poupata.  
 A  
A tvá ře se tam nem ění, pouze tituly a p říjmení  
        E  
a kdo má peníze vystaví svou mordu, u dálnice na bi llboardu.  
     A  
Potom řidi č v skutku tvrdý chleba má, furt on the rout a zumpa ma,  
      E  
učí se všechna hesla z pam ětí a pak ty kecy hustí do d ětí.  
  
Ref:  
A                                           E  
Za co Pane Bože, za co? Trestáš tento prostý lid.  
                                           A  
Za co Pane Bože, za co? Nechal´s nás se napálit.  
                                            E  
Za co Pane Bože, za co? Zas čty ři roky v prdeli.  
                                             A  
Za co Pane Bože, za co? Omluv m ě, že jsem tak sm ělí.  
  
  
        H  
2. Mezi pány, panuje vzácná neschoda, jeden chce z vrchu, tož druhý musí 
zespoda,  
   F#  
aby ochránil voli če ob čana, p řed Kapitalistickýma zr ůdama.  
         H  
Tak jedni kradou pro lidi, druzí od lidí,p řípadné aférky se pod st ůl 
odklidí,  
      F#  
hlavn ě dodržovat všechny zásady, nejlíp se špína kydá, za  zády.  
        H  
Léta, už tajím svoji p říslušnost, zemi co vym ěnila hrubost, za slušnost,  
        F#  
bo se mi nelíbí morální p ředlohy, či-li papaláši hrající si na Bohy.  
       H  
Povinné školení pro všechny poslance, lehce planého  žvan ění, lehce arogance  
       F#  
a b ěhem polední debaty z prdu kuli čka, Nech ť vzkvétá naše zemi čka.  
  
 
 
POKRAČUJE…… (na další stran ě) 
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Ref:  
H                                           F#  
Za co Pane Bože, za co? Trestáš tento prostý lid.  
                                            H  
Za co Pane Bože, za co? Nechal´s nás se napálit.  
                                            F#  
Za co Pane Bože, za co? Zas čty ři roky v prdeli.  
                                      H  
Za co Pane Bože, za co? Chceš, abychom trp ěli.  
  
        C  
3. Nutno ješt ě říct k tomu všemu,  
hledám nohy neš ťastných řešení v extrému  
     G  
a tak bacha na Rudé koalice,  
vzpomeňme, jaká je po t řešních stolice.  
       C  
Nedávno p řišla jedna d ěsivá zpráva,  
že se zase malí d ělníci, tentokrát zprava,  
       G  
poznávacím znamením, jsou holé hlavy,  
neznalost d ějin a ústavy.  
      C  
Přesto všechno, co lidstvu tají za živa,  
probírat všechny nepokoje v pajzlu u piva  
       G  
a stale v ěří na rytí ře z Blaníku,  
než p řijdou zvolil národ vy čkávací taktiku.  
         C  
Tak si tu pomalu, každý sv ůj život hnije,  
z úcty k tradici, ruka v ruku myje,  
       G  
upřímně řečeno trošku t ěžko mi je,  
že nám sta čí DEMO-Demokracie  
  
Ref:  
C                                           G  
Za co Pane Bože, za co? Trestáš tento prostý lid.  
                                           C  
Za co Pane Bože, za co? Nechal´s nás se napálit.  
                                            G  
Za co Pane Bože, za co? Zas čty ři roky v prdeli.  
                                                  C   
Za co Pane Bože, za co? Tak snad m ě n ěkdo odst řelí?  
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Passenger 
Iggy Pop  

 
Am F C G 
Am F C E 
  
Am       F      C   G     
I am the  passenger  
Am F          C     E   
I  ride and I  ride  
Am     F            C           G   
I ride  through the  city's backsides 
Am        F           C           E    
I see the  stars come  out of the  sky 
 
I am a passenger 
I stay under glass 
I look through my window so bright 
I see the stars come out tonight 
I see the bright and hollow sky 
Over the city's a rip in the sky 
And everything looks good tonight 
 
Chorus: 
Singin' la la la la la-la-la la  
La la la la la-la-la la 
La la la la la-la-la la la-la 
 
Get into the car 
We'll be the passenger 
We'll ride through the city tonight 
See the city's ripped insides 
We'll see the bright and hollow sky 
We'll see the stars that shine so bright 
The sky was made for us tonight 
 
Oh the passenger 
How how he rides 
Oh the passenger 
He rides and he rides 
He looks through his window 
What does he see? 
He sees the sided hollow sky 
He see the stars come out tonight 
He sees the city's ripped backsides 
He sees the winding ocean drive 
And everything was made for you and me 
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All of it was made for you and me 
'cause it just belongs to you and me 
So let's take a ride and see what's mine 
 
 
Chorus 
 
 
Oh, the passenger 
He rides and he rides 
He sees things from under glass 
He looks through his window's eye 
He sees the things he knows are his 
He sees the bright and hollow sky 
He sees the city asleep at night 
He sees the stars are out tonight 
And all of it is yours and mine 
And all of it is yours and mine 
Oh, let's ride and ride and ride and ride... 
 
 
Chorus 
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Pet ěrburg  
Jaromír Nohavica 

 
 
      Ami                                F    E     Ami 
 1. Když se snáší noc na st řechy Pet ěrburgu, padá na m ě žal, 
                                               F     E     Ami 
    zatoulaný pes nevzal si ani k ůrku chleba, kterou jsem mu dal. 
 
 
     
         C         Dmi    E     
Ref: [: Lásku moji kníže Igor si bere,    
         F           D#dim  H7        E     
        nad sklenkou vodky hraju si s revolverem,    
         Ami                                    
        havran usedá na st řechy Pet ěrburgu,     
         F    E       Ami 
        čert aby to spral:] 
 
 
    Ami                      F      E     Ami 
 2. Nad obzorem letí ptáci slepí v zá ři červánk ů, 
                                F     E      Ami 
    moje duše, široširá stepi, máš na kahánku. 
 
 
         C        Dmi      E 
Ref: [: Mému žalu na sv ět ě není rovno, 
         F          D#dim  H7        E 
        vy jste tím vinna, Nad ěždo Ivanovno, 
         Ami 
        vy jste tím vinna, až m ě zítra najdou 
         F     E       Ami 
        s dírou ve spánku. :] 
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Pijte vodu 
Nohavica  

 

       C  
R: : Pijte vodu, pijte pitnou vodu,  
                    G       C  
      pijte vodu a nepijte rum ! :  
  

    C  
1. Jeden smutný ajznbo ňák  
                            G    C  
   pil na pátém nástupišti ajrko ňak,  
    C  
   huba se mu slepila  
                        G   C  
   diesellokomotiva ho zabila.  
 

R:  
 

2. V rodin ě u Becher ů  
   becherovku pijou p římo ze džber ů,  
   proto všichni Beche ři  
   mají trable s játrama a páte ří.  
 

R:  
 

3. Pil som vodku zna čky Gorba čov  
   potom povedal som všeli čo a vola čo,  
   vyfásol som za to tri roky,  
   teraz pijem chlórované patoky.  
 

R:  
 

4. Jestes my chlopci z Warszawy,  
   chodime pociagem za robotou do Ostravy,  
   štery litry vodky i mnužstvo piv,  
   bardzo fajny kolektiv.  
 

R:  
 

5. Jedna paní v Americe  
   ztrapnila se p řevelice,  
   vypila, na ex rum,  
   poblila jim Bílý d ům.  
 
R:  
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Píse ň pro šedivou hlavu  
Samson & spol. 

 
        Emi           Hmi        Ami           Hmi 
1. Jó, zahrajte mi, plavci, jak míval jsem to rád, 
        Emi         Hmi    Ami            D 
   mám pádlo po řád t ěžší a o čím se chce spát, 
       G           D          G          D 
   už do vlas ů mi vítr svý st říbro nafoukal, 
        Emi           Hmi      Ami    Hmi   Emi 
   jó, zahrajte mi, plavci, a potom plujte dál. 
 
        G           D           G         D 
R1: Až vobrátím se naposled za zemí modravou, 
        C             G             C            D 
    za pískem zlatým jako med, za slámou pod hlavou , 
         G            D      C           G 
    tam bendža hrály samy a holek plný stany, 
         C         G       H7           Emi 
    tam neštípaly mouchy a ohn ě plály tmou. 
 
2. Jó, zahrajte mi, plavci, vo létu dávnejch dní, 
   kdy tykaly nám hv ězdy a louky vo ňavý, 
   kdy po houpavejch pláních na pádla vítr hrál, 
   jó, zahrajte mi, plavci, a potom plujte dál. 
 
 
R2: Ten, kdo má hlavu šedivou, ke šlajsn ě musí plout, 
    ta šlajsna kon čí hladinou, co nemá vratiproud, 
    tam Celsius se nehne, a ť v noci, nebo ve dne, 
    tam vlahej vítr zpívá pod šlajsnou poslední. 
 
R1: 
 
3. Jó, zahrajte mi, plavci, o šlajsn ě poslední, 
   že proudí krátkou nocí, a pak se rozední, 
   a zahrajte to nahlas, bez vás bych se jí bál, 
   jó, zahrajte mi, plavci, a potom plujte dál, 
      Ami    Hmi   Emi    Ami    Hmi   Emi 
   a potom plujte dál, a potom plujte dál ... 
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Píse ň proti trudomyslnosti  
 
   C                                                G 7 

1. Polární noc má zvláštní moc, každého p řepadne smutek, 
                                                     C 
   N ěmec i Brit, k řesťan i Žid, každý by nejrad ěji utek', 
            F           C         D 7            G 7 

   ba i ti šikovní Žaponci se silami jsou na konci,  
               C           F           C            G 7   C 
   jen jeden z národ ů neskoná, hr ůzy severu slavn ě p řekoná! 
 
                                                  G 7 

Ref:    Tam, kde hy-, tam, kde hy-, kde hynuli vlci , 
                                                  C  
        tam, kde hy-, tam, kde hy-, kde hynuli vlci , 
                                                  F  
        tam, kde hy-, tam, kde hy-, kde hynuli sobi , 
        G 7               C    G 7              C G 7 C 
        Čech se p řizp ůsobil, Čech se p řizp ůsobil! 
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Píse ň zapadáku 
 
Ami Ami  
  
Ami                    E7                 Ami  
Šinu si to takhle ve čer k zapadáku,  
                                         H7             E7  
když v tom jeden komplic ke mn ě hovo ří:  
 Ami                         Dmi  
chytili jsme Má ňu v koženým kabátu,  
Ami           E7           Ami    E7  
do rána jí sví čka doho ří.  
  
No tak vidíš,Má ňo,p řece jsme t ě lízli,  
tohle jsi nám,holka,d ělat nem ěla!  
Zradila jsi partu,chodila jsi s fízly,  
te ď dostaneš mordu do t ěla.  
  
Byla velká bída,bylo málo cejn ů,  
proto jsi se Má ňo s čuchla s chlupatým  
a já si t ě te ď za to vlastoru čně sejmu,  
nechám t ě tu s prádlem flekatým.  
  
  
Nejhorší je na tom,že to bylo s chlupem,  
co nám loni v lét ě partu rozd ělal  
a já budu Má ňo,já budu tím klukem,  
kterej t ě ted? za to vodd ělá.  
  
  
Zavři o či smutný,moje milá Má ňo,  
já jsem t ě měl holka,doopravdy rád,  
že jsi krysa řila,máš ted? dokonáno,  
parta chce bejt jistá,tak jdi spát!  
  
   
Náhle t řeskl výst řel ,tichým zapadákem,  
tam kde policajti nikdy nechodí,  
  Ami             Dmi  
:nežije už Má ňa v koženým kabát ě,  
  Ami       E7         Ami  
  na nikoho nic už nepoví.:  
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Píse ň zhrzeného trampa 
  Nohavica 
 
    C             G        F              C  
1. Pon ěvadž nemám kanady a neznám písn ě z pamp,  
   F   C     G              C    G  
   hóhóhó, a neznám písn ě z pamp,  
       C          G         F               C  
   vylou čili m ě z osady, že prý jsem houby tramp,  
   F   C       G                         C  
   hóhóhó, že prý jsem houby tramp.  
 
2. Napsali si do cancák ů, jen a ť to každej ví,  
   hóhóhó, jen a ť to každej ví,  
   vylou čený z řad čundrák ů ten frajer libový,  
   hóhóhó, ten frajer libový.  
 
   C        G       Ami     F         C  
R: Já jsem ostuda traper ů, já mám rád operu,  
   G          C            G  
   já mám rád jazz (folk), rock,  
   C      G        Ami       F          C  
   chodím po sv ět ě bez nože, to prý se nemože,  
   G            C   C7  
   to prý jsem cvok,  
   F                    C               D7  
   já jsem nikdy neplul na šífu, a všem šerif ům  
                G  
   jsem říkal:'Bane, pane,'  
    C        G     Ami     F         C  
   já jsem ostuda tramp ů, já když chlempu,  
         G      C  
   tak v autokempu. 
  
 

3. A povídal mi frajer Joe:'Jen žádný legrácky,  
   hóhóhó, jen žádný legrácky,  
   jinak chytneš na bendžo, čestný čundrácký,  
   hóhóhó, čestný čundrácký.'  
 
4. Že prý se m ůžu vrátit zp ět, až dám se do cajku,   
   hóhóhó, až dám se do cajku  
   a vod říkám jim nazpam ěť akordy na Vlajku,  
   hóhóhó, akordy na Vlajku.  
R:  
 
5. A tak te ď chodím po sv ět ě a mám zaracha,  
   hóhóhó, a mám zaracha,  
   na vandr jezdím k Markét ě a dávám si bacha,  
   hóhóhó, a dávám si bacha.  
 

6. Dokud se trampské ú řady nepou čí z chyb,  
   hóhóhó, nepou čí z chyb,  
   zpívám si to svý 'nevadí a zase bude líp,'  
   hóhóhó,'a zase bude líp.'  
           G    C  
R: + v tempu.  
 
5'. A tak je mi do plá če, že nesmím na vandr,  
    hóhóhó, že nesmím na vandr,  
    a namísto maská če nosím skafandr,  
    hóhóhó, nosím skafandr.  
 
6'. Dokud se mí kamarádi nepou čí z chyb,  
    hóhóhó, nepou čí z chyb,  
    zpívám si to svý 'nevadí a zase bude líp,  
    hóhóhó,'a zase bude líp.
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Pivo 
 

 
C                   Dmi    G7 
Staro české p řísloví nám praví: 
C                    Dmi     G7 
„Pijme pivo, je to nápoj zdravý!“ 
C             Ami        F                 Fmi     
Tak nám praví historie, každý Čech tu pivo pije, 
C             As7    G7 
že jsme národ chlastavý. 
 
Už Praotec Čech, když stanul na Řípu, 
neopomenul s sebou vzíti též pípu. 
Oto čil se ke svý žen ě, narazil si malý št ěně 
a řekl roztoužen ě: 
 
      As          C           D7 
„Hej, hej, velkej malej, pívo nalej! 
   G7         E7          Dmi7            G7 
Já vidím zemi zaslíbenou, obto čenou pivní p ěnou.“ 
 
Od t ěch dob jsou Čechy samej pivovar, 
Staropramen, Bráník, Budvar, Rakovar. 
Od t ěch dob, co se tu žije, 
tak se tady pivo pije. 
Proto pivu zdar, zdar, zdar!!! 
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Plakala  

    Divo čel Bill 
 

Ami  
toužila kroužila kryla mi záda  
souložila, kou řila m ě, m ěla m ě ráda  
pohán ěná chtí čem vrn ěla jak ká ča  
          C      G  
moje milá plakala á á 
 
Ami  
utíkala pry č nev ěděla kam 
pletla na m ě bi č, já byl na to sám  
pohán ěná chtí čem vrn ěla jak ká ča  
          C      G  
moje milá plakala á á 
 
Ami  
modlila se hlásila se o svý práva  
motala se na mý trase byla to tráva  
pohán ěná chtí čem vrn ěla jak ká ča  
          C      G  
moje milá plakala á á 
Ami       C     G 
moje milá plakala á á 
Ami       C     G  
moje milá plakala á á 
Ami       C     G  
moje milá plakala á á 
Ami       C     G  
moje milá plakala á á 
 
Ami       C         
pozdravuj pocestný 
G             Ami     G  
sv ět je malej dokonalej  
Ami       C        
pozdravuj pocestný  
G                       Ami  
sv ět je zlej co když se nevrátí  
G          Ami  
co když se nevrátí  
          C      G  
moje milá plakala  
           Ami  
co když se nevrátí  
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Podvod 
Nedvědi 

 
    Emi                                   Ami  
1. Na dlani jednu z tvých řas, do tmy se koukám,  
     D                                 G C G  
   hraju si písni čky tvý, co jsem ti psal,  
             Ami                 Ami/C           Em i  
   je skoro p ůlnoc a z kostela zvon mi noc p řipomíná,  
             Ami                        H7  
   p ůjdu se mejt a pozhasínám, co bude dál?  
 
2. Pod polštá ř dopis ů pár, co poslalas', dávám,  
   píšeš, že ráda m ě máš a trápí t ě stesk,  
   je skoro p ůlnoc a z kostela zvon mi noc p řipomíná,  
   p ůjdu se mejt a pozhasínám, co bude dál?  
 
                  Ami  
R: Cht ěl jsem to ráno, kdy naposled snídal jsem s tebou,  
       Emi  
   ti říct, že už ti nezavolám,  
                      Ami                 D  
   pro jednu pitomou holku, pro pár nocí touhy  
                  G                      H7  
   podved' jsem všechno, o čem doma si sníš,  
                 Emi Emi/D Emi/C Emi/H Emi Emi/D Em i/C Emi/H  
   te ď je mi to líto.  
 
3. Kolikrát člov ěk m ůže mít rád tak opravdu z lásky,  
   dvakrát či t řikrát - to ne, i jednou je dost,  
   je skoro p ůlnoc a z kostela zvon mi noc p řipomíná,  
   p ůjdu se mejt a pozhasínám, co bude dál?  
 
R:  
R:  
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Pohár a kalich 
Klí č  
 
     Emi             D             G         D         Emi  
1. Zvedn ěte poháry, pánové, už jen poslední p řípitek zbývá,  
                       D          G        D         G  
   pohle ďte, nad polem Špitálským vrcholek roubení skrývá,  
              D                 Emi  
   za chvíli zbyde tam popel a tráva,  
             D                     Emi  
   nás čeká vít ězství, bohatství, sláva.  
 
2. Ryšavý panovník jen se smál, sruby prý dob ře se bo ří,  
   palcem k zemi ukázal, a ť další hranice ho ří,  
   [: ta malá zem ě už nemá co získat,  
      te ď bude tancovat, jak budem pískat. :]  
 
    Ami              D            G  
R: Náhle se pozvedl vítr a mocn ě vál,  
    Ami             D                H7   Ami G Emi  H7 Emi  
   odn ěkud p řinesl náp ěv, sám si ho hrál, hm ...,  
 
                     D               Emi     D     Emi  
3. Zvedn ěte poháry, pánové, ve čer z kalichu budeme pít.  
   Nad sruby korouhev zavlála, to však nezna čí, že je tam sláva,  
   všem v ěrným pokaždé nesmírnou sílu a jednotu dává,  
   ve znaku kalich, v kalichu víra,  
   jen pravda vít ězí, v pravd ě je síla.  
 
4. 'Modli se, pracuj a poslouchej,' kázali po celá léta,  
   Mistr Jan cestu ukázal proti všem úklad ům sv ěta,  
   [: být rovný s rovnými, muž jako žena,  
      dávat všem v ěcem ta pravá jména. :]  
 
5. Do ticha zazn ěla p řísaha - ani krok z tohoto místa,  
   se zbraní každý vy čkává, dob ře ví, co se chystá,  
   nad nimi stojí muž, p řes oko páska,  
   slyšet je dun ění a d řevo praská.  
 
    Ami              D            G  
R: Náhle se pozvedl vítr a mocn ě vál,  
    Ami             D                H7  
   odn ěkud p řinesl náp ěv, sám si ho hrál:  
   Kdož jsú boží bojovníci a zákona jeho,  
   prostež od Boha pomoci a úfajte v n ěho ...   
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Pohoda 
 
předehra:  
D,A,E,Hmi  
  
D,A,E,Hmi,D,A,Hmi  
   
F#mi                      C#mi 
Vezmu t ě má milá rovnou k nám 
F#mi                      C#mi 
Kolem louky, lesy, hejna vran 
F#mi              E                   H 
Všude samá kráva, samej v ůl 
  
Máme kino máme hospodu  
V obci všeobecnou pohodu  
Máme hujer, žito, chléb i s ůl  

  
 
REF:  
D                                
A 
Když se u nás chlapi 
poperou, tak jenom 
E                    Hmi 
nožem anebo sekerou 
                   D                 
A                 Hmi 
V zim ě tam dlouhý noci jsou 
a tuhej mráz 

D                              
A                              
E                   Hmi 
Jak jsou naše cesty zavátý, 
tak vezmem vidle a nebo 
lopaty 
                  D                        
A                        Hmi 
když n ěco nejde, co na tom 
sejde my máme čas 
 
  

Chlapi n ěkdy trochu prudký 
jsou  
Holky s motykama tancujou  
S ranní rosou táhnou do polí  
Nikdo se tam nikam nežene  
Máme traktory a ne že ne  
Až to spat říš, ledy povolí  
  
REF  
  

Hoří les a ho ří rodnej d ům  
Hoří velkostatek soused ům  
To je sm ůla, drahá podívej  
  
Hasi či to stejn ě p řejedou  
Hlavn ě si moc dob ře nevedou  
Schovej sirky, a ť je nevid ěj  
  
REF  
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Pochod marod ů 
Nohavica 
 
   Ami   C     Ami   C         G    F    Ami 
1. Krabi čka cigaret a do kafe rum, rum, rum,  
   Ami    C    Ani       C             G    F    Am i 
   dv ě vodky a fernet a te ď, doktore, čum, čum, čum,  
   Ami        C      Ami      C         E     
   chrapot v hrudním koši, no to je zážitek,  
   Ami     C   Ami  C         G     F     Ami 
   my jsme kámoši řidi čů sanitek, -tek, -tek.  
 
2. M ěli jsme ledviny, ale už jsou nadranc, -dranc, -dran c,  
   i t ělní dutiny už ztratily glanc, glanc, glanc,  
   u srdce divný zvuk, co je to, nemám šajn,  
   je to vlastn ě fuk, žijem fajn, žijem fajn, fajn, fajn.  
 
   C        G         C       Dmi    Ami     E          Ami 
R: Cirhóza, trombóza, dávivý kašel, tuberkulóza - j ó, to je naše! 
   C        G         C       Dmi   Ami     E         Ami 
   neuróza, skleróza, ohnutá záda, paradentóza, no to je paráda! 
        Dmi      Ami      Dmi       Ami    Dmi     Ami    E         Ami 
   Jsme slabí na t ěle, ale silní na duchu, žijem vesele,  ju chu chu chu chu!  
    
3. Už kolem nás chodí pepka mrtvice, -ce, -ce,  
   tak pozor, marodi, je zlá velice, -ce, -ce,  
   zná naše adresy a je to čiperka,  
   koho chce, najde si, ten natáhne perka, -rka, -r ka.  
 
4. Zítra nás odvezou, bude veselo, -lo, -lo,  
   medici vylezou na naše t ělo, -lo, -lo,  
   budou nám řezati ty naše vnit řnosti  
   a p řitom zpívati ze samé radosti, -sti, -sti.  
 
R: Zpívati: cirhóza, trombóza, dávivý kašel,  
   tuberkulóza, hele, já jsem to našel!  
   Neuróza, skleróza, k řivi čná záda,  
   paradentóza, no to je paráda!  
   Byli slabí na t ěle, ale silní na duchu,  
   žili vesele, než m ěli poruchu.  
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Polámal se mravene ček 
 
  G             D                         G  
1.Polámal se mravene ček, ví to celá obora,  
 C           G    D                      G  
  o p ůlnoci zavolali mraven čího doktora.  
  
2.Doktor klepe na srdí čko, potom píše recepis,  
  3x denn ě prášek cukru, bude chlapík jako rys.  
  
3.Dali prášky podle rady, mravene ček st ůně dál,  
  celý den byl jako v ohni, celou noc jim proplakal .  
  
4. Čty ři stály u postýlky, pátý t ěšil "neplakej",  
  zafoukám ti na bolístku, do rána ti bude hej.  
  
5.Zafoukal mu na bolístku, pohladil ho po čele,  
  hop a zdravý mravene ček ská če ráno z postele.  
 



Zpěvník by Viper  ver 2.2 

Pole s bavlnou  
 
            C                      C7 
1. [: Pane m ůj, co v nebi je tv ůj d ům, 
                F          C 
      má máma m ůj život dala kat ům, 
                    (G7)         G7(C) (F) (C) 
      katum svým v polích s bavlnou. :] 
 
       C7          F 
Ref:  Den za dnem k ůže zná bi č kat ů, 
                C 
      vidíš jen černý záda bratr ů, 
                                   G7 
      jak tam d řou v polích s bavlnou, 
               C            C7 
      to, co znáš ty v Lousian ě, 
                   F             C 
      černý záda znaj' i v Texarcan ě, 
                    G7           C F C 
      i tam jsou v polích s bavlnou. 
 
2. [: Já vím, brzy musí p řijít soud, 
      černý záda práva na n ěm vyhrajou, 
      boží soud v polích s bavlnou. :] 
Ref: 
 
            C                      C7 
3. [: Cht ěl bych jít na potem vlhký lány, 
          F                          C 
      tak řekni, pane m ůj, černý zvo ň hrany 
                    (G7)         G7(C) (F) (C) 
      kat ům mým v polích s bavlnou. :] 
Ref: 
 
4. [: Dnes m ěj, pane, co v nebi je tv ůj d ům, 
      mou duši, když život pat ří kat ům, 
      kat ům mým v polích s bavlnou. :] 
 
Ref: 
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Pověste ho vejš  
 

Rec:  Na dnešek jsem m ěl divnej sen: slunce pálilo a p řed saloonem 
      stál v prachu dav, v tvá řích cejch o čekávání. Uprost řed 
      popravišt ě z hrubých klád šerif ův pomocník sejmul z hlavy 
      kápi a dav zašum ěl p řekvapením. I já jsem zašum ěl 
      p řekvapením: ten odsouzenec jsem byl já a šerif četl 
      neúprosným hlasem rozsudek: 
 

              Emi                            G          D 
 1. Pov ěste ho vejš, a ť se houpá, pov ěste ho vejš, a ť má dost, 
                Ami         Emi          D            Emi 
    pov ěste ho vejš, a ť se houpá, že tu byl nezvanej host. 
 
2. Pov ěste ho, že byl jinej, že tu s náma dejchal stejnej vzduch, 
    pov ěste ho, že byl línej a tak trochu dobrodruh. 
 
         Emi                            G             D 
 3. Pov ěste ho za El Paso, za Snídani v tráv ě a Lodní zvon, 
               Ami        Emi 
    za to, že neoplýval krásou 
              C                  H 7           Emi 
    a že m ěl country rád a že se um ěl smát i vám. 
 
             G            D           Ami         G  D 
Ref: Nad hlavou mi slunce pálí, konec m ůj nic neoddálí, 
                G            D 
     do mejch sn ů se dívám zdáli 
        Ami                 H 7 

     a do uší mi stále zní tahle píse ň poslední. 
 
4. Pov ěste ho za tu banku, v který zruinoval sv ůj vklad, 
    za to, že nikdy nevydržel na jednom míst ě stát. 
 
Ref: Nad hlavou... 
 
 5.= 1. 
 
6. Pov ěste ho za tu jistou, který nesplnil sv ůj slib, 
    že byl zarputilým optimistou, a tak d ělal spoustu chyb. 
 
        Emi                             G           D 
 7. Pov ěste ho, že se koukal a že hodn ě jed a hodn ě pil, 
           Ami             Emi 
    že dal p řednost jarním loukám, 
             C               H 7       Emi 
    a pak se oženil a pak se usadil a žil. 
 
7.= 1. opakovat 
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Pramen Zdraví z Posázaví 
 
   C                                     Ami 

1. Každý den, každý den k sva čin ě jedin ě, 
   F       G               C        (G) 
   Jedin ě Pramen zdraví z Posázaví. 
 
   C                                 Ami 

2. Chcete-li prosp ěti dít ěti bledému, 
   F        G               C       (G) 
   Kupte mu Pramen zdraví z Posázaví. 
 
Ref: 

            C                           Ami 
   1.hlas   Každý den, každý den k sva čin ě jedin ě, 
            F       G               C       (G) 

            Jedin ě Pramen zdraví z Posázaví. 
 

                      C                     Ami 
             2.hlas:  Výrobky mlé čné, to je marné 
                      F         G       C     (G) 

                      Jsou blahodárné a v ěčné. 
 

3. 
            C                      Ami 
   1. hlas  Chcete-li prosp ěti dít ěti bledému,  
            F        G               C       (G) 

            Kupte mu Pramen zdraví z Posázaví. 
 

                      C                     Ami 
             2.hlas:  Výrobky mlé čné, to je marné 
                      F         G       C 
          Jsou blahodárné a v ěčné 
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Pramínek vlas ů 
 
   A7          D      Hmi        Emi      A7  
1. Když m ěsíc rozlije sv ětlo své po kraji  
            D       Hmi           Emi    A7  
   a hv ězdy řeknou, že čas je jít spát,  
            D     Hmi         Emi       A7   
   pramínek vlas ů jí ust řihnu potají,  
   A7(-)     D          G7         D  
   komu - no p řece té, kterou mám rád.  
 
2. Pramínek vlas ů jí ust řihnu potají,  
   já blázen pod polštá ř chci si ho dát,  
   a čkoliv sny se mi zásadn ě nezdají,  
   v ěřím, že dnes v noci budou se zdát. 
 
            C               D  
R: O sny m ě p řipraví teprve svítání,  
              C                  D  
   zp ěv pták ů v oblacích a modré nebe,  
             G7                    D  
   od vlas ů, jichž jsem se dotýkal ve spaní,  
            Bb7               A7  
   nový den n ůžkama odst řihne tebe.  
 
4. Na bílém polštá ři, do kroužku sto čený,  
   zbude tu po tob ě pramínek vlas ů,  
   nebudu vstávat, dál chci ležet zasn ěný,  
   je totiž ned ěle a mám dost času,  
   Hm        Em       A7        D 
   je totiž ned ěle   a mám dost času. 
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Proklatej v ůz 
 
     C                                G          Am i  F          
Emi         G  
1. Čty ři (jen t ři) (jen dv ě) bytelný kola má náš proklatej v ůz,  
          C      F    C             G    C         F    C        
G  
   tak ješt ě pár dlouhejch mil zbejvá dál, tam je cíl,  
             C           G          C   F   C  
   a tak zpívej o Santa Cruz.  
 
    F                             C  
R: Polykej whisky a zví řenej prach,  
    G               C  
   nesmí nás porazit strach,  
           F                             C  
   až p řejedem támhleten pískovej plát,  
           D7              G                 C  
   pak nemusíš se už rudoch ů bát.  
 
Rec: "Georgi, už jsem celá rozt řesená, zastav!"  
     "Zalez zpátky do vozu, ženo!"  
 
2.=1.  
 
R:  
 
Rec: "Tatínku, tatínku, už mám plnej no ční ček!"  
     "Prob ůh, to není no ční ček, to je soudek s prachem!"  
 
3.=1.  
 
R:  
 
Rec: "Synu, vždy ť jedeme jak s hnojem!"  
     "Jó, koho jsem si naložil, toho vezu!"  
 
4. Už jen jediný kolo má náš proklatej v ůz,  
   tak ješt ě pár dlouhejch mil zbejvá dál, tam je cíl,  
   a tak zpívej o Santa Cruz.  
 
R:  
 
Rec: "Georgi, zastav, já se strašn ě bojím Indián ů!"  
     "Zatáhni za sebou plachtu, ženo, a ml č!"  
 
5. Už ani jediný kolo nemá náš proklatej v ůz,  
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   tak ješt ě pár dlouhejch mil zbejvá dál, tam je cíl,  
   a tak zpívej o Santa Cruz.  
 
R:  
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Proměny  

Čechomor  

 

Ami                G          C  
Darmo sa ty trápíš m ůj milý syne čku  
                Dmi         Ami  
nenosím ja tebe nenosím v srdé čku  
        G  C G C  Dmi       E   Ami  
A já tvoja nebudu ani jednu hodinu  
  

Copak sob ě myslíš má milá panenko  
vždy ť ty si to moje rozmilé srdénko  
A ty musíš býti má lebo mi t ě Pán B ůh dá  
  

A já sa ud ělám malú vevere čkú  
a usko čím tob ě z dubu na jedli čku  
Přece tvoja nebudu ani jednu hodinu  
  

A já chovám doma takú sekére čku  
ona mi podetne dúbek i jedli čku  
A ty musíš býti má lebo mi t ě Pán B ůh dá  
  

A já sa ud ělám tú malú rybi čkú  
a já ti uplynu pre č po Dunají čku  
Přece tvoja nebudu ani jednu hodinu  
  

A já chovám doma takovú udi čku  
co na ni ulovím kdejakú rybi čku  
A ty p řece budeš má lebo mi t ě Pán B ůh dá  
  

/: Ami  F  C  F  C  G :/  
  

A já sa ud ělám tú velikú vranú  
a já ti uletím na uherskú stranu  
Přece tvoja nebudu ani jednu hodinu  
  

A já chovám doma starodávnú kušu  
co ona vyst řelí všeckým vranám dušu  
A ty musíš býti má lebo mi t ě Pán B ůh dá  
  

A já sa ud ělám hv ězdi čkú na nebi  
a já budu lidem svítiti na nebi  
Přece tvoja nebudu ani jednu hodinu  
  

A sú u nás doma takoví hv ězdá ři  
co vypo čítajú hv ězdi čky na nebi  
A ty musíš býti má lebo mi t ě Pán B ůh dá  
  

Ami  Dmi7  C  Dmi7  C  G  
Ami  Dmi7  C  Dmi7  C  G  
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Promovaní inžený ři  
 
   C 
1. Já studoval a studoval a budoucnost si budoval 
                                      G 
 Má máma cht ěla, aby ze m ě zem ěměři č byl 
       F 
 Však v b ěhu v ěcí nastal zlom, já došel jsem si pro diplom 
                                   G           C  G  
 Te ď už m ě h řeje v kapse, čímž se splnil mámin cíl. 
    
   C 
2. Mé nadání je všestranné, jsem bystrý, moje sestr a ne 
                                     G 
   Však stroja řina potkala m ě asi omylem 
     F 
   A pro č já na tu školu lez, když nevymyslím vynález 
                                   G           C  G  
   A nikdy nepochopím to perpetum mobile. 
 
     C 
Ref: Promovaní inžený ři, sínus, kosínus, deskriptíva 
     G 
     Promovaní inžený ři, kdo je tu inženýr, a ť s námi zpívá 
     C 
     Promovaní inžený ři, sínus, kosínus, deskriptíva 
     G                               C 
     Promovaní inžený ři, hlavy studované 
 
   C 
3. I když mám IQ vynálezce a tam za jménem CSc. 
                                              G 
   Však mám rád hudbu, čož je myslím povahový klad 
     F 
   Když rýsujeme za prknem, jsme ticho ani nemuknem  
                                    G           C  G 
   Tak není divu, že si chceme taky zazpívat 
 
4. I když jsem já v ěd kandidát, na banjo umím zabrnkat 
   M ůj kolega zas na kontrabas slušn ě basuje 
   A p řesto, že jsme vzd ělaní te ď plivneme si do dlaní 
   A budem všichni hrát a zpívat, kolik nás tu je 
Ref: 
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První signální 
 Chinaski 
 
   Emi    G          C          Emi  
1. Až si zejtra ráno řeknu zase jednou provždy dost,  
   G            C          Emi  
   právem se mi budeš tiše smát.  
       G          C              Emi  
   jak omluvit si svoji slabost, nenávist a zlost,  
        G             C            Emi  
   když za všechno si m ůžu vlastn ě sám.  
 
      Ami                C  
R: Za spoustu dní možná spoustu let,  
            G                D  
   až se mi rozední budu ti vypráv ět,  
   Ami                        C  
   na první signální, jak jsem voblet ěl sv ět,  
             G        D  
   jak t ě to vomámí a nepustí zp ět.  
                F       Bb       Dmi  
   Jaký si to ud ěláš - takový to máš,  
                F       Bb       Dmi  
   jaký si to ud ěláš - takový to máš .  
 
         G            C           Emi  
2. Až se dneska ve čer budu tvá řit zas jak Karel Gott,  
   G           C            Emi  
   budu zpívat vampam - tydapam.  
           G           C         Emi  
   Všechna sláva polní tráva ale peníz p řijde vhod,  
   G              C           Emi  
   jak jsem si to u ďál, tak to mám.  
 
      Ami                C  
R: Za spoustu dní možná spoustu let,  
            G               D  
   až se mi rozední budu ti vypráv ět,  
   Ami                C  
   na první signální, jak jsem voblet ěl sv ět,  
             G        D  
   jak t ě to vomámí a nepustí zp ět.  
                F       Bb       Dmi  
   Jaký si to ud ěláš - takový to máš,  
                F       Bb       Dmi  
   jaký si to ud ěláš - takový to máš .   
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Ráda se miluje 
Karel Plíhal 
 
    Ami             G    C   F       Emi        Ami   
R: Ráda se miluje, ráda jí, ráda si jenom tak zpívá ,  
                       G   C   F        Emi      Am i  
   vrabci se na plot ě hádají, kolik že času jí zbývá.  
 
    F                 C      F                C  E  
1. Než vítr dostrká k útesu tu její legra ční bárku  
      Ami              G   C F      Emi       Ami  
   a Pámbu si ve svým notesu ud ělá jen další čárku.  
 
R:  
 
2. Psáno je v nebeské režii, a to hned na první str ánce,  
   že naše duše nás p řežijí v jina čí t ělesný schránce.  
 
R:  
 
3. Úpln ě na konci paseky, tam, kde se ozv ěna t říští,  
   sedí šnek ve snacku pro šneky - snad její podoba  p říští.  
 
R:  
 



Zpěvník by Viper  ver 2.2 

Rain of a thousand flames  
Rhapsody 
 
DIES IRAE REGNA NELL'OSCURITA' 
 
Emi                                       C                       
G 
Guardians of the moonlight bring the spell alive 
Emi                           Ami      G                     D 
trough the sphere of sorrow lead my holy ride 
Titans of the desert face the warlord's pride 
Fighters from the near lakes join the tragic night 
 
C                 Emi         G              D 
War of the ghostland take your souls 
But give us freedom once and for all 
   F#      H 
...firestorm! 
 
Emi                  Hmi                G                    D 
UNDER THE RAIN OF THE THOUSAND FLAMES 
WE FACE THE REAL PAIN, FALLING IN VAIN 
WHILE THE DARK ANGEL SCREAMS FOR VENGEANCE 
Emi                   Hmi                G               D         
Gmi/F/Bb/F/Cmi/Gmi/D/H/ 
IN THE DEAD SHADOW OF FALLING STARS 
 
Silent cries of virgins touch the heart of night 
Raped by the demons under painful sights 
Sperm and bllood and terror, chaos in my head 
Is the law of evil, triumph for the damned 
 
War of the ghostlands take your souls 
But give us freedom once and for all 
...firestorm! 
 
UNDER THE RAIN OF THE THOUSAND FLAMES 
WE FACE THE REAL PAIN, FALLING IN VAIN 
WHILE THE DARK ANGEL SCREAMS FOR VENGEANCE 
IN THE DEAD SHADOW OF FALLING STARS 
 
   C                         Emi                G                
D 
...Moonlight is the witness of the most tragic day for our 
lands... 
nothing seems possible to change the destiny of war ... 
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C               Emi      G             D 
Lament of heroes reach the deep skies 
C                 Emi       G                  D                       
Gmi/F/Bb/F/Cmi/Gmi/D/H/ 
fill the wide cosmos and free my pain... my pain! 
 
UNDER THE RAIN OF THE THOUSAND FLAMES 
WE FACE THE REAL PAIN, FALLING IN VAIN 
WHILE THE DARK ANGEL SCREAMS FOR VENGEANCE 
IN THE DEAD SHADOW OF FALLING STARS 
 
DIES IRAE REGNA NELL'OSCURITA' 



Zpěvník by Viper  ver 2.2 

Rape me 
Nirvana 
 
Intro: 
Am C E G   2 times 
 

Am      C  E      G 
Rape me 
Am      C  E      G 
Rape me my friend 
Am      C  E      G 
Rape me 
Am      C E    G 
Rape me a_gain 
 

R: Tab from: http://www.guitaretab.com/n/nirvana/18953 0.html ]  
Am           C    E   G 
I am not the only one aaahhhhaaa 
Am           C    E   G 
I am not the only one aaahhhhaaa 
Am           C    E   G 
I am not the only one aaahhhhaaa 
Am           C    E   G 
I am not the only one  
 

Hate me 
Do it and do it again 
Waste me 
Rape me my friend 
 
R: 
 
C#m                    A(barre) G(barre) F# F   
My favorite inside source 
C#m                    A(barre) G(barre) F# F 
I'll kiss your open sores 
C#m                 A(barre) G(barre) F# F 
appreciate your concern  
C#m                     A(barre) F G(barre) E 
you'll always stink and burn 
 
Rape me… 
 
R: 
 
Am       C        E        G 
Rape me, Rape me, Rape me, Rape me   4x 
 
Am (Make sure that the last Am rings out.) 
Rape me 
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Říkají že ďábel zdech 
Asonance  
 
    E  
R: Říkají že ďábel zdech',  
        A  
   že ďábel zdech', že ďábel zdech',  
    E  
   říkají že ďábel zdech',  
                    H7  E  
   te ď v pekle tahá klády.  
   Tvrdím vám a nejsem sám,  
   já tvrdím vám a nejsem sám,  
   že živý vstal a rovnou dal  
   se najmout do armády.  
  
1. Vojákem být, jaká čest,  
   boj ztvrdí rys i sval i p ěst,  
   kdo k vít ězství chce vojsko vést,  
   ten do čká se jen slávy.  
   Za vít ězstvím že ň se dál,  
   dbej, abys vždy v čele stál,  
   vojna ztvrdí p ěst i sval  
   a mozek ztvrdne záhy.  
  
R:  
 
2. Phil MacKrijt byl tvrdej chlap,  
   jó tvrdej chlap a žádnej srab,  
   když nep řítele v boji drap'  
   tak byl s ním vždycky ámen.  
   P ři souboji dostal k řeč,  
   protivník vyrazil v zte č,  
   však p ři výpadu zlomil me č  
   o játra jako kámen.  
  
R: 
  
3. Čím chceš být řekni synku m ůj,  
   dnes rozhodni se st ůj co st ůj,  
   víc doma plan ě nelelkuj  
   a nezahálej stále.  
   Chytrý nejsem, to vím sám,  
   také k práci odpor mám,  
   na vojnu se tedy dám  
   a budu generálem.  
  
R: (2x)  
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Rikatádo 
 
   G  
1. Chlapci  z Rikatáda ženou svoje stáda  
                      Gdim   D7  
   p řes mexickou hranici.  
                                   Ami  
   Zem se siln ě t řese, stromy padaj v lese,  
   D7                    G  
   p řed pistolí mí řící.  
   Každý má svou krásku v srdci nosí lásku,  
   G7                       C  
   pistol nízko u boku,  
   D7                              G  
   neznaj strachu z Estakáda,  
   D7                     G  
   zpívají si do kroku.  
  
    G                             Gdim     D7  
R. Rikatádo jak tornádo, žene se širou stepí,  
   kon ě ři čí, chlapci k ři čí,  
               F#7      Hmi  
   št ěstí se na n ě lepí.  
   D7       G  
   Rikatádo jak tornádo,  
   E                                      Ami  
   mává sombrérem nad hlavou,  
         Bdim Hmi     Emi   Ami         D7  G  
   Rikatádo jak tornádo, stále hý ří náladou.  
  
2. Z Rikatáda chlapci, prérie jsou dravci,  
   když to v baru neklape,  
   sem tam pistol t řeskne, falešnej hrá č klesne,  
   péra lítaj z kanape.  
   P ři grogu, whisky, džinu, mají z toho psinu,  
   š ťouchají se do b řicha,  
   [: a pak celé Rikatádo  
   zpívá píse ň do ticha. :]  
 
R.  
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Rodné údolí  
 
           C                    F 
 1. Cesta má p řede mnou v dáli mizí, 
            C                   G 
    každý krok v srdci mém zabolí, 
           C    C7            F 
    zakrátko bude mi všechno cizí, 
           C          G     C 
    nespat řím své rodné údolí. 
 
 
                C            F 
Ref: Já volám: nashledanou, nashledanou, 
      C            G        C 
     nashledanou, rodné údolí, 
                             F 
     já volám: nashledanou, nashledanou, 
       C            G         C 
     p ři vzpomínce srdce zabolí. 
 
        C                 F 
 2. O či mé nevidí, jak se stmívá, 
        C                     G 
    nevidí, co jsem m ěl tolik rád, 
        C   C7              F 
    jediné, co mi te ď ješt ě zbývá: 
         C     G         C 
    rodnému údolí sbohem dát. 
 
Ref: 
 
 3. Pro č se den za každou nocí vrací, 
    pro č se čas na chvíli nezastaví, 
    nemusel bych ti své sbohem dáti, 
    kdyby dnešní den nav ěky byl. 
 
Ref: 
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Rosa na kolejích  
 

 
   C             Dmi      -> ->            C 
1. Tak jako jazyk stále naráží na vylomenej zub, 
    C               Dmi     ->->                C 
   tak se vracím k svýmu nádraží, abych šel zas dál . 
               Dmi       G           C       Ami 
   P řede mnou stíny se dlouží a nad krajinou krouží 
            Dmi ->->        C  
   podivnej pták, pták nebo mrak. 
 
 
      C          Dmi  ->->                C 
Ref: Tak do toho šlápni, a ť vidíš kousek sv ěta, 
                   Dmi ->->           C 
     vzít do dlan ě dálku zase jednou zkus. 
                 Dmi ->->            C 
     Telegrafní dráty hrajou ti už léta 
                  Dmi->->\\         C 
     to nekone čně dlouhý, monotonní blues. 
                                Dmi -> -> - -  \ \  C 
     Je ráno, je ráno, [:nohama stíráš rosu na kole jích:]. 
 
 
    C          Dmi      -> ->             C 
2. Pajda dob ře hlídá pocestný, co se nocí toulaj, 
    C          Dmi         ->->                C 
   co si radši po čkaj, až se stmí a pak šlapou dál. 
               Dmi    G      C           Ami 
   Po kolejích táhnou bosí a na špagátku nosí 
              Dmi->->     C  
   celej sv ůj d ům, deku a rum. 
 
Ref: 
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Rosa na kolejích 
 
    C                        F6       F#6 G6                 C  
1. Tak, jako jazyk stále naráží na vylomený zub,  
                             F6            F#6  G6                    
C  
   tak se vracím k svýmu nádraží, abych šel zas dál ,  
                        F6          G6         Ami              
Cdim  
   p řede mnou stíny se dlouží a nad krajinou krouží  
                     F6 F#6 G6         C  
   podivnej pták,   pták nebo mrak.  
 
                           F6           G6         F6    C  
R: Tak do toho šlápni, a ť vidíš kousek sv ěta,  
                          F6     G6         F6    C   
   vzít do dlan ě dálku zase jednou zkus,  
                      F6     G6      F6  C  
   telegrafní dráty hrajou ti už léta  
                          F6 F#6  G6   F#6 F6 C  
   to nekone čně dlouhý monotónní blues,  
                                           F6 F#6 G 6      F6 F#6 
C  
   je ráno, je ráno, nohama stíráš rosu na kolejích .  
 
2. Pajda dob ře hlídá pocestný, co  se nocí toulaj',  
   co si radši po čkaj', až se stmí, a pak šlapou dál,  
   po kolejích táhnou bosí a na špagát ě nosí  
   celej sv ůj d ům, deku a rum.  
        C           F6  F#6 G6     F6 F#6 C  
R: + nohama stíráš rosu na kolejích ...  
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Rovnou, jó tady rovnou  
 
   C                         C7 
1. Tak už jsem ti teda fouk, 
   F                   C 
   prsten si dej za klobouk, 
   F                C              Ami 
   nechci t ě znát a nem ěl jsem t ě rád, 
   C        G     C 
   to ti říkám rovnou. 
 
        C                       C7 
  Ref:  Rovnou, jo tady rovnou, 
        F                  C 
        rovnou, jo tady rovnou, 
        F              C            Ami 
        prost ě t ěpic a nehledej m ě víc, 
        C       G     C 
        to ti říkám rovnou. 
 
   C                   C7 
2. Z Kentucky do Tennessee, 
   F                  C 
   p řes hory a p řes lesy, 
   F                 C              Ami 
   z potok ů vodou já smejvám stopu svou, 
   C       G     C 
   to ti říkám rovnou. 
 
  Ref: ............ 
 
   C                   C7 
3. Tak už jsem ti teda fouk, 
   F                  C 
   prsten si dej za klobouk, 
   F                C             Ami 
   nechci t ě znát a nem ěl jsem t ě rád, 
   C       G     C 
   to ti říkám rovnou. 
 
  Ref: ............ 
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Rukávy 
Nedvědi + Brontosau ři   ( Ami ) 
 
   Ami   C       G     Emi  
1. Lásko tajená, lásko bez jména,  
    F     Dmi        E      E7  
   den co den kradeš spánek m ůj,  
   Ami    C          G    Emi  
   dlouho vím, že t ě ráda mám,  
       Ami        E7         Ami  
   ale touhu svou p řed tebou skrývám.  
    C                G  
   Vím, vím, že jsem troufalá,  
        Ami     F      E7  
   pane vysn ěný, pane vzdálený,  
    C                G  
   vím, vím, že jsem troufalá,  
         Ami     E7       Ami-D-Ami  
   ale p řísahám, že se mi líbíš.  
  
2. Dívko nesm ělá, pro č bys necht ěla  
   zítra se mnou si sch ůzku dát?  
   V lesním zákoutí ústa ztichnou ti  
   víno nám rozpaky zkrátí.  
   má láska je tajnou hrou,  
   Paní vysn ěná, paní vzdálená,  
   má láska je h říšnou hrou  
   p ři níž rukávy zbarví se trávou.  
  
3. Ty m ě můj pane, málo znáš,  
   já jsem doufala, že mi jméno dáš,  
   chvíle v náru čí ? to m ě nesta čí,  
   po řád to jsou jenom chvíle.  
   Vím, vím, o co cht ěl bych hrát,  
   Ty chceš ublížit a já milovat,  
   vím, vím, o co cht ěl bych hrát,  
   však mé rukávy z ůstanou bílé.  
  
4. Já t ě, má paní, málo znal,  
   místo k oltá ři jsem t ě k l ůžku zval,  
   já lí čil pasti čku na chtivou šelmi čku,  
   la ň ale nebudu st řílet.  
   Vím, vím, to se m ůže stát,  
   ale ublížit je též milovat,  
   vím a vždy budu vzpomínat  
   na tvé rukávy jako sníh bílé.  
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Rukávy 
Nedvědi + Brontosau ři    ( Emi ) 
 
   Emi   G       D     Hmi  
1. Lásko tajená, lásko bez jména,  
    C     Ami        H      H7  
   den co den kradeš spánek m ůj,  
   Emi    G          D    Hmi  
   dlouho vím, že t ě ráda mám,  
       Emi        H7         Emi  
   ale touhu svou p řed tebou skrývám.  
    G                D  
   Vím, vím, že jsem troufalá,  
        Emi     C      H7  
   pane vysn ěný, pane vzdálený,  
    G                D  
   vím, vím, že jsem troufalá,  
         Emi     H7       Emi-A-Emi  
   ale p řísahám, že se mi líbíš.  
  
2. Dívko nesm ělá, pro č bys necht ěla  
   zítra se mnou si sch ůzku dát?  
   V lesním zákoutí ústa ztichnou ti  
   víno nám rozpaky zkrátí.  
   má láska je tajnou hrou,  
   Paní vysn ěná, paní vzdálená,  
   má láska je h říšnou hrou  
   p ři níž rukávy zbarví se trávou.  
  
3. Ty m ě můj pane, málo znáš,  
   já jsem doufala, že mi jméno dáš,  
   chvíle v náru čí ? to m ě nesta čí,  
   po řád to jsou jenom chvíle.  
   Vím, vím, o co cht ěl bych hrát,  
   Ty chceš ublížit a já milovat,  
   vím, vím, o co cht ěl bych hrát,  
   však mé rukávy z ůstanou bílé.  
  
4. Já t ě, má paní, málo znal,  
   místo k oltá ři jsem t ě k l ůžku zval,  
   já lí čil pasti čku na chtivou šelmi čku,  
   la ň ale nebudu st řílet.  
   Vím, vím, to se m ůže stát,  
   ale ublížit je též milovat,  
   vím a vždy budu vzpomínat  
   na tvé rukávy jako sníh bílé. 
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Ruty-šuty   
 

     C 
  1. Šinu si to starým Coloradem, 
                                   G7  

     v tom uslyším  výk řik vzdálený, 
     C          C 7        F       Fmi 
  [: jedu podle hlasu a, k mému úžasu, 
     G            G 7        C 
     leží tam muž k zemi skolený. :] 
 
Ref: Ruty-šuty, Arizona, Texas, 
     ruty-šuty, Arizona má, 
     jedu podle hlasu a, k mému úžasu, 
     leží tam muž k zemi skolený. 
 
      C 
   2. Sklonil jsem se k jeho obli čeji, 
                                    G7  

      poznal jsem v n ěm svého dvojníka, 
      C         C 7    F        Fmi 
    [:jeho t ělo bylo probodáno nožem, 
      G             G 7         C 
      teplá krev mu z rány vytéká. :] 
 
Ref:  Ruty-šuty, Arizona, Texas, 
      ruty-šuty, Arizona má, 
      jeho t ělo bylo probodáno nožem, 
      teplá krev mu z rány vytéká. :] 
 
   3. Pravil ke mn ě hlasem zmírajícím: 
      "P říteli m ůj, padre jediný, 
    [:byla to na m ě lé čka, já to nev ěděl, 
      a jako starej v ůl jsem nalet ěl. :] 
 
Ref:  Ruty-šuty, Arizona, Texas, 
      ruty-šuty, Arizona má, 
      byla to na m ě lé čka, já to nev ěděl, 
      a jako starej v ůl jsem nalet ěl. 
 
   4. Když chceš, hochu, Arizonu znáti, 
      musíš um ět jezdít, bít se, pít, 
    [:musíš um ět st řílet, ženy milovat, 
      potom m ůžeš Arizonu znát. :] 
 
Ref:  Ruty-šuty, Arizona, Texas, 
      ruty-šuty, Arizona má, 
    [:musíš um ět st řílet, ženy milovat, 
      potom m ůžeš Arizonu znát. :]  
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Růže z Texasu 
 
        D            D7          G             D  
1. Jedu takhle ve čer stezkou dát stádu k řece pít,  
                      Hmi        E7              A7   
   v tom potkám holku hezkou, že jsem až z kon ě slít'.  
      D              D7          G           D  
   Má kytku žlutejch kv ět ů, snad r ůží co já vím.  
                      H7  
   Znám plno hezkejch ženskejch k sv ětu,  
         Emi   A7    D  
   ale tahle hraje prim.  
  
    D7     G                           D  
R. Kdo si kazíš smysl pro krásu, a ť s tou a nebo s tou,  
                      Hmi           E7         A7  
   dej říct, že krom ě Texasu, tyhle r ůže nerostou.  
          D             D7              G             D 
   A ť máš kol ťák nízko u pasu,  a ť  jsi t řeba zlod ěj stád,  
                      H7            Emi    A7     D   
   svoji žlutou r ůži z Texasu budeš po řád mít už rád.  
  
 
2. Řekla, že tu žije v ran či jen sama s tátou svým  
   a hrozn ě ráda tan čí, te ď zrovna nemá s kým.  
   Tak já se klidn ě nabíd', že p ůjdu s ní a rád  
   a že se dám i zabít, když si to bude p řát.  
R.  
  
3. Hned si se mnou dala rande a p řišla p řesn ě v p ůl  
   a dole teklo Rio Grande a po n ěm měsíc plul.  
   Když si to tak v hlav ě srovnám, co víc jsem si moh'  
   p řát, ona byla milá, štíhlá, rovná, zkrátka akorát.  
R.  
  
4. Od t ěch dob svý stádo koní sem vodím k řece pít  
   a žiju jenom pro ni a cht ěl bych si ji vzít.  
   Když ve čer banjo ladím a zpívám si tu svou,  
   tak po řád v duchu hladím, tu r ůži vo ňavou.  
R.  
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Rybitví 
 
           C       Dmi     G  
Nejlep ší hol ky jsou , z Nedv ězího Mejta,  
Nejlepší holky jsou,z okolí Holost řev  
  
Rybitví ,Rybitví, Rybitví, ani tam to není špatný  
Rybitví ,Rybitví, Rybitví,tam je to celkem fajn  
  
Nejlepší holky jsou, vod Vlachova B řezí  
Nejlepší holky jsou,z okolí Kozolup  
  
Pi čín ,Kozomín Řitka,skv ěle složená kytka  
Pi čín ,Kozomín Řitka,tak tam to musí bejt  
  
Nejlepší holky jsou,vod černýho Vola  
Nejlepší holky jsou,z okolí Holopysk  
  
Znám taky jednu z Dejvic,ta tam toho má nejvíc  
Znám taky jednu z Dejvic,tak ta je teda má  
  
Rybitví ,Rybitví, Rybitví, ani tam to není špatný  
Pi čín ,Koko řín Řitka,skv ěle složená kytka   
   
Znám taky jednu z Dejvic,ta tam toho má nejvíc  
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Sametová 
 
     G                    C        G            C  
1. Vzpomínám, když tehdá p řed léty za čaly lítat rakety,  
     G             C             D  
   zdál se to bejt docela dobrej nápad,  
    G              C      G              C  
   saxofony hrály unyle, fr čely švédský košile  
      G            Emi            C    D  
   a n ěkdo se moh' docela dob ře flákat.  
 
2. Když tam stál rohatej u školy a my nem ěli podepsaný úkoly,  
   už tenkrát rozhazoval svoje sít ě,  
   pou čen z p ředchozích nezdar ů sestrojil elektrickou kytaru  
   a rock'n'roll byl zrovna narozený dít ě.  
 
    G                   D       Emi             C  
R: Vzpomínáš, takys' tu žila, a ned ělej, že jsi jiná,  
          G          D             C    D          G  
   taková malá pilná v čela, taková celá sametová.  
  
       G                 C   G                  C  
3. P řišel čas a jako náhoda byla tu bigbítová pohoda,  
      G      C            D  
   kyti čky a úsmevy sekretárok  
     G                  C      G               C  
   sousedovic bejby Milena je celá blbá z Boba Dyla na,  
    G             C            D  
   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 hospod ě mariáš  
   a pazoura se mu trumfama jenom hemží.  
 
R: Vzpomínáš, už je to jinak, a jde z toho na m ě zima,  
   ty jsi, holka, tehdá byla taková celá sametová.  
 
5. A do toho tenhle Gorba čov, co ho znal celej Dlaba čov,  
   kopyta m ěl jako z Arizony,  
   p řišel a zase odešel a nikdo se kv ůli tomu nev ěšel  
   a po n ěm tu zbyly samý volný zóny.  
 
R: [: Vzpomínáš, jak jsi se m ěla, když jsi nic nev ěděla,  
      byla to taková krásná cela a byla celá (samet ová) ... :] 
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Sáro! 
Traband  
 

Ref:   Ami  Emi    F       C  
Sáro, Sáro, v noci se mi zdálo  
    F         C           F         G  
že t ři and ělé Boží k nám p řišli na ob ěd  
Ami   Emi       F           C  
Sáro, Sáro, jak moc a nebo málo  
    F           C         F        G  
mi chybí abych tvojí duši mohl rozum ět?  
  

Sbor kajícných mnich ů jde krajinou v tichu  
a pro všechnu lidskou pýchu má jen p řezíravý smích  
Z prohraných válek se vojska dom ů vrací  
Však zbran ě stále burácí a bitva zu ří v nich  
Ref:  
 

Vévoda v zámku čeká na balkón ě  
až p řivedou mu kon ě a pak mává na pozdrav  
A srdcová dáma má v každé ruce r ůže  
Tak snadno poplést m ůže sto urozených hlav  
Ref:  
 

Královnin šašek s pusou od povidel  
sbírá zbytky jídel a myslí na út ěk  
A v podzemí skrytí slepí alchymisté  
už objevili jist ě proti povinnosti lék  
Ref:  
 

Páv pod tvým oknem zpívá sotva procit  
o tajemstvích noci ve tvých zahradách  
A já - potulný kejklí ř, co svázali mu ruce  
te ď hraju o tvé srdce a chci mít t ě nadosah  
  

Ami   Emi    F        C  
Sáro, Sáro, pomalu a lín ě  
F                 C     F            G  
s hlavou na tvém klín ě chci se probouzet  
F           C           F         C  
Sáro, Sáro, Sáro, Sáro, rosa padá ráno  
  F            C     F          G  
a v poledne už možná bude jiný sv ět  
 
F     C     F              C  
Sáro, Sáro, vstávej, milá Sáro!  
F            Dmi        Cmaj 
Andělé k nám p řišli na ob ěd  

Cmaj 
 

e -|-3-|---|---|- 
h -|---|---|-5-|- 
g -|---|-4-|---|- 
D -|---|---|-5-|- 
A -|-3-|---|---|- 
E -|-3-|---|---|- 
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Sbohem lásko  
 
    C              F      G        C  F  G 
 1. A ť bylo mn ě i jí tak šestnáct let, 
     C             Ami       Dmi G 7 

    zeleným údolím jsem si ji ved', 
     C              C 7              F         Fmi 
    byla krásná, to vím, a já m ěl strach, jak říct, 
               C         G 7            C    F C 
    když na řasách slzu má velkou jako hrách. 
 
       C 7     F              Dmi          Emi        Ami 
Ref: Sbohem, lásko, nech m ě jít, nech m ě jít, bude klid, 
               Dmi          G 7       C         C 7 
      žádnej plá č už nespraví ty mý nohy toulavý, 
              F             Dmi        Emi      Ami  
      já t ě vážn ě měl moc rád, co ti víc m ůžu dát, 
               Dmi      G 7           C      F      C 
      nejsem žádnej ideál, nech m ě jít zas o d ům dál. 
 
    C                F     G      C    F   G 
 2. A tak šel čas, a já se toulám dál, 
    C                Ami         Dmi G 7 

    v kolika údolích jsem takhle stál, 
    C                 C 7                F   Fmi 
    hledal sl ůvka, co jsou jak hojivej fá č, 
    C                 G 7         C     F          C 
    b ůhví, co jsem to za č, že p řináším všem jenom plá č. 
 
Ref: 
 
Rec:  Já nevím, kde se to v člov ěku bere 

ten neklid, co ho tahá z místa na místo, 
co ho nenechá, aby byl sám se sebou spokojený 
jako v ětšina ostatních, aby se usadil, 
aby d ělal jenom to, co se má, a říkal jenom to, 
co se od n ěj čeká, já prost ě nemůžu z ůstat na jednom míst ě, 
nemůžu, opravdu, fakt.  
 
Ref: 
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Seděla u vody  
 

   C 
1. Sed ěla u vody, žrala jahody 
Nakop jsem jí do prdele spadala do vody 
 
                F (C) 
Ref: [: a já jí tak rád mám je je jé :] 
        G7                 F 
        a z tý velký lásky narostly mi vlásky 
        C             F     C 
        stal se ze m ě chuligán. 
    
2. A jak tam plavala hlava  ji koukala, 
kopnul jsem ji do prdele hned ji schovala. 
 
3. Když lezla z vody, m ěla mokrý vlas, 
kopnul jsem ji do prdele hned tam byla zas. 
 
2. To co bylo v čera není každý den 
Já jsem potkal holku, m ěla vlasy jako len. 
 
3. A já jí říkám hele, p ůjdem do kina 
a vona na to vole, vole to je kravina. 
 
4. A já jí říká hele p ěkný kozy máš  
a vona na to vole, vole pro č na nich nemakáš 
 
5. A z vody vylez mlok, dal si ruce v bok 
plácnul jsem ho po prdeli za čal tan čit rock. 
 
6. Šel jsem takhle lesem a našel jsem tam sklo, 
   t řikrát jsem s ním říznul vo zem vono neprasklo 
Ref:  bylo to plexisklo húúú, bylo to plexisklo. 
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Šenký řka 
 
Ref: 
  C                                             F  
Dneska to rozjedem na plný pecky  
              G                                C  
Zpívat a tancovat, prošoupem kecky  
C                                                   F  
Skoč na st ůl Šenký řko svlíkni se do naha  
                  G                       C  
Ať se nám ukáže tvá kyprá postava  
  
C  
Stoupá mi to stoupá  
                F  
Konto na lístku puso hloupá  
            G  
Nato č pivo navrch p ěnu  
            F                  G  
Za tvý t ělo zvedám cenu  
  
  
Ref:  
  
Auau auau C,G,C,   C,G,C  
  
C  
Přiraž, tak mi p řiraž  
          F  
Za to pivo, za ten guláš  
          G  
Zase dráždíš moje chut ě  
            F                G  
Rozlej prcky lásko zvu t ě  
  
Ref:  
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Severní Vietnam 
Morčata na út ěku 
 
          C                      Ami                     F                          
C               
Jdu s d ěravou plící a kulka va řící mi v hrudníku p ěkně bublá 
                                          Ami                       
F                  G7          C 
Někdo se mi sm ěje v tom v zádech ho h řeje má lesklá a ostrá 
kudla 
Pak dlouho jen ml čí a v k řečích se kr čí já šlapu mu po páte ři 
Až řeknu to d ětem jak bloudil jsem sv ětem to nikdo mi neuv ěří 
          C          C7               F 
R: Severní Vietnam je krutý 
          C                        G7 
  Po čítej vojáku s tím 
          C                G7            F 

K nohám ti dám mrtví žlutý 
                         C        G7       C 
  Nebo se v ůbec nevrátím 
 
Ke mě Vietnamka b ěží však dobíhá st ěží svou devítku natahuji 
Rázem se složí a v krvavé louži ji bodákem dotahuji  
Není to krása kus žlutýho masa se zamnou jen ladn ě vle če 
Z toho hrdiny i z jeho rodiny řídká krev a mozek te če 
R: 
 
Vracím se dom ů a síla atomu tu válku hned vy řešila 
Shrábli jsme zlato a jednotka NATO Vietnamce vyplen ila 
Vyhráli bílí a žlutý co zbyly maj nav ěky zjizvenou tvá ř 
Maj plechovej džbánek a s textilem stánek a nad ním  nukleární 
zář 
R: 
 
=================================================== ======= 
Jdu k temnýmu lesu, em 
šestnáctku nesu,  
jsem ran ěn jsem sám nemocen.  
Já cht ěl bych jít dom ů, tak 
modlím se k Bohu  
kdy p řijde už návratu den.  
  
Kraj v džungli jen hu čí, tam 
kulky jen bzu čí,  
už zbyte čný je sám se rvát,  
z mý roty jsou cáry a rány 
mě pálí,  

te ď zrovna se za čínám bát.  
  
R: Severní vietnam je krutý, 
počítej lásko má s tím,  
   k nohám ti dám dva,t ři 
žlutý nebo se v ůbec 
nevrátím.  
  
Tak zar ůstám vousem a 
vitkongové jdou sem  
už slyším je jít blíž a 
blíž.  
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už majímou stopu já zákop si 
kopu  
a z bambusu stloukám si 
kříž.  
  
Zde leží ten blbec má na 
hlav ě hrnec   

a opustil svou krásnou tvá ř.  
Má roztrhlou hubu v ní pár 
zlatejch zub ů  
a nad hrobem napalmu zá ř.  
R: 
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Severní vítr 
 
         C                  Ami  
1. Jdu s d ěravou patou, mám hore čku zlatou,  
        F                     C  
   jsem chudý, jsem sláb, nemocen  
                         Ami  
   hlava mn ě pálí, tam v modravé dáli  
      F          G7        C  
   se leskne a t řpytí m ůj sen.  
 
2. Kraj pod sn ěhem ml čí, tam stopy jsou vl čí,  
   tam zbyte čně budeš mi psát,  
   sám v d řevěné boud ě sen o zlaté hroud ě  
   já nechám si tisíckrát zdát.  
 
    C       C7      F       C                   G7  
R: Severní vítr je krutý, po čítej, lásko má, s tím,  
     C        C7         F             C     G7    C  
   k nohám ti dám zlaté pruty, nebo se v ůbec nevrátím.  
 
3. Tak zar ůstám vousem a vlci už jdou sem,  
   já slyším je výt blíž a blíž,  
   už mají mou stopu, už v ět ří, že kopu  
   si hrob a že stloukám si k říž.  
 
4. Zde leží ten blázen, cht ěl d ům a cht ěl bazén  
   a opustil tvou krásnou tvá ř,  
   má plechovej hrnek, v n ěm pár zlatej zrnek  
   a nad hrobem polární zá ř.  
R:  
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Shane 
        Ami                         G               Ami  
1. Tam n ěkde v dálce ohe ň kvet', a tak jsem k n ěmu jel,  
                       G             F               E  
   jen tak s chlapama posed ět jsem zrovna tenkrát cht ěl,  
         F              G        F            E  
   ten sta řík s tvá ří vrás čitou jak dubovej kmen  
       Ami                      G             Ami  
   vypráv ěl pov ěst letitou o st řelci jménem Shane.  
    G       Ami   G       Ami  
R: Byl to Shane, byl to Shane.  
2. Je v kraji klid, však bejval čas, kdy Reed tu s bandou vlád',  
   všem p ři tom jménu b ěhal mráz a nikdo nemoh' spát,  
   Reed zabíjel a všechno bral, všechno v četn ě žen,  
   a strašliv ě se za čal smát, když slyšel jméno Shane.  
R:  
3. Shane, to je zlý sv ědomí lump ů jako Reed,  
   i když je člov ěk jako my, tak líp se umí bít,  
   a pak nám pastor vyjevil, že m ěl dnes živej sen,  
   a den nato se objevil st řelec jménem Shane.  
R:  
4. M ěl tvá ře prachem šedivý a o či jako len,  
   m ěl divný jméno mazlivý, on jmenoval se Shane,  
   my všichni na n ěj koukali, co se bude dít,  
   pak jména svý jsme říkali, a on dal koni pít.  
R:  
5. M ěl šaty z módy vyšlý snad, v tom se nevyznám,  
   a unavenej na zem pad' k žlutejm diviznám,  
   a pak se zdvih', řek':"Už jsem fit," jen trochu p řitom zív',  
   a řek' nám, že jde vy čistit ten Augiáš ův chlív.  
R:  
6. A v saloonu tou dobou Reed se svojí bandou byl,  
   ten Reed by jist ě p řestal pít, kdyby vytušil,  
   že dostane ho pistolník s o čima jako len,  
   štíhlej jako řeholník, muž toho jména Shane.  
R:  
7. Shane boucha čku si spustil níž, než do saloonu vlez',  
   a my nad ním d ělali k říž, vidím to jako dnes,  
   a pak jsme jenom slyšeli šest poctivejch ran,  
   a tím, že rány zazn ěly, zhas' celej Reed ův klan.  
R:  
8. Shane vyšel ven, m ěl pevnej krok a řek':"Je hotovo,"  
   však rudá krev mu barví bok, on m ěl v n ěm olovo,  
   pak řek', že je čas odejít, v o čích m ěl chladnej cejn,  
   a v saloonu byl mrtvej klid, on jmenoval se Shan e.  
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R:  
9. Ten ve čer rosou zastudil a na k ůži sed' chlad,  
   i já, a č jsem se nenudil, jsem řek', že p ůjdu spát,  
   my dali jsme si po loku, sta řík spí už sv ůj sen,  
   jen já mám jizvu na boku a mý jméno je Shane.       R:      
R: 
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Shoud I stay or shoud I go 
 
Intro: / x D G D / / 
 
Darling you got to let me know 
Should I stay or should I go 
If you say that you are mine 
I'll be here 'til the end of time 
So you got to let me know 
Should I stay or should I go 
 
/ x D G D / / x G F G / 1st / x A - - / 1st / 
 
It's always tease, tease, tease 
You're happy when I'm on my knees 
One day is fine and next it's black 
So if you want me off your back 
Well, come on and let me know 
Should I stay or should I go 
 
     Should I stay or should I go now 
     Should I stay or should I go now 
     If I go there will be trouble 
     And if I stay it will be double 
     So come on and let me know 
 
     / D G D - / / G F G - / 1st / A - - - / 
 
This indecision's bugging me 
     Esta undecision me molesta  
If you don't want me set me free 
     Si no me quieres, librame  
Exactly whom I'm supposed to be 
     Diga me que tengo ser  
Don't you know which clothes even fit me 
     Seves que robas me querda  
Come on and let me know 
     Me lo tienes que desir  
Should I cool it or should I blow 
     Me debo ir o quedarme  
 
     Should I stay or should I go now 
          Yo me enfrio o lo sophlo  
     Should I stay or should I go now 
          Yo me enfrio o lo sophlo  
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     If I go there will be trouble 
          Si me voy va a haber peligro  
     And if I stay it will be double 
          Si me quedo es doble  
     So you gotta let me know 
          Me lo tienes que desir  
     Should I cool it or should I blow 
          Yo me enfrio o lo sophlo
 
 
{Repeat, minus first couplet} 
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Skandinávská ženská 
Tleska č 

 

Intro: 
E, H, E, H, E, H, G, D

  

 

Emi
Za šestapadesátou 

H
rovnob ěžkou  

Emi
o n ěco výš, než leží 

H
Pec pod Sn ěžkou  

Emi
západn ě dvacátého 

H
poledníku  

Emi
žena mých sn ů, 

H
nesrovnatelná s Češkou.  

 

E, H, E, H, E, H, G, D
  

 

Já hledal v Turín ě i v Londýn ě,  
ve Zlín ě, Římě, Lim ě, v Karlín ě.  
Podleh jsem na drsném severu  
svalnaté ztepilé blondýn ě.  

 

G, D
  

R:  
Emi

Skandinavska 
H

ženska v 
G

kožichu 
D

zabalena  
Emi

Skandinavska 
H

ženska 
G

byla mi 
D

souzena  
Emi

Skandinavska 
H

ženska 
G

hladce 
D

oholena  
Emi

neni lepši 
H

ženska
G, D

.......ni z Vody Odolena  

 

E, H, E, H, E, H, G, D
  

 

Děvočky Daniela s Larisou  
v b řezovém háje čku nad Od ěsou  
spole čně, taky s Karlem Kolesou  
dávaj si švédskou trojku s noblesou.  

 

Ke Švédsku chovám jist ě v řelý vztah  
vyrazím za rok s Honzou na potlach  
možná, že pojede i František  
kterej cht ěl na potlach do Utah.  

 

R: 
Skandinavska ženska v kožichu zabalena  
Skandinavska ženska byla mi souzena  
Skandinavska ženska hladce oholena  
neni lepši ženska.......ni z Vody Odolena  
ni z Vody Odolena  
ni z Vody Odolena… 
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Skřítkové, zedníci 
 
      C          F       C        G 
1. [: Sk řítkové tesa ři vylezte z mechu :] 
      C       C7        F       G 
   [: Chopte se ná činí, postavte st řechu :] 
 
      C         F         C         G 
2. [: Sk řítkové ze skal a sk řítkové z lesa :] 
      C       C7       F      G 
   [: Pila a ť pracuje, sekera tesá :] 
 
      C         F       C        G 
3. [: Sk řítkové zedníci zanechte spánku :] 
      C       C7        F       G 
   [: Vezm ěte kladívko, lžíci a fanku :] 
 
      C        F        C        G 
4. [: Písek se červená, vápno se b ělá :] 
      C        C7       F        G 
   [: brána je z řícená, a ť stojí celá :] 
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Šlapej dál  
 
   D                        A7 
1. Hej nandej na sebe modrý džíny, 
                              D 
   vlak houká, v kopci je pomalej, 
                            A7 
   tak vstávej z tý udusaný hlíny, 
                                      D 
   hej tuláku už je ráno, tak o či otvírej. 
 
       D                          A7 
Ref:  Šlapej dál a táhni ke všem čert ům, 
                              D 
      tohleto je m ěsto proklatý. 
                                  A7 
      A šerif náš ten nerozumí žert ům 
                                                     D 
      a tak tohle ráno mohlo by bejt pro tebe dost zlý. 
 
2. Hej, padej, už dál, jak vede cesta, 
   a koukej si chytit ňákej vlak, 
   šerif náš je z peprnýho t ěsta, 
   a jak zmer čí tuláka, tak za čne řádit jako drak. 
 
Ref: ............. 
 
3. Hej nandej na sebe modrý džíny, 
   vlak houká, v kopci je pomalej, 
   je ď dál, kam povedou t ě šíny, 
   a k našemu m ěstu,už se nikdy nevracej. 
 
Ref: ............. 
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Šlapej dál 
 
           F(G,A)                             C7(D7 ,E7)  
1. Hej, nandej na sebe modrý džíny,  
                                               F(G, A)  
   vlak houká, v kopci je pomalej,  
                                            C7(D7,E 7)  
   tak vstávej z tý udusaný hlíny,  
                                                            
F(G,A)  
   hej, tuláku, už je ráno, a tak o či otvírej.  
 
                 F(G,A)                     C7(D7,E 7)  
R: Šlapej dál a táhni ke všem čert ům,  
                                        F(G,A)  
   tohleto je m ěsto proklatý,  
                                            C7(D7,E 7)  
   a šerif náš, ten nerozumí žert ům,  
                                                                          
F(G,A)  
   a tak tohle ráno mohlo by bejt pro tebe dost zlý .  
 
2. Hej, plandej už dál, jak vede cesta,  
   a koukej si chytit n ějakej vlak,  
   šerif náš je z pep řenýho t ěsta  
   a jak zmer čí tuláka, tak za čne řádit jako drak.  
R:  
3. Hej, nandej na sebe modrý džíny,  
   vlak houká, v kopci je pomalej,  
   je ď dál, kam povedou t ě šíny,  
   a k našemu m ěstu už se nikdy víckrát nevracej.  
R:  
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Slavíci z Madridu 
 
   Dmi  Ami  E  Ami  Dmi  Ami  E  Ami  
  
    Ami              E                  Ami  
1. Nebe je modrý a zlatý, bílá slune ční zá ře,  
                     E                     Ami  
   horko a sváte ční šaty, v řava a zpocený tvá ře,  
                    E                       Ami  
   vím, co se bude dít, býk už se v ohrad ě vzpíná,  
                       E                       Ami  
   kdo chce, ten m ůže jít, já si dám sklenici vína.  
 
    Dmi              Ami  
R: Žíze ň je veliká, život mi utíká,  
    E                  Ami 
   nechte m ě p říjemn ě snít,  
    Dmi               Ami  
   ve stínu pod fíky poslouchat slavíky,  
    E                 Ami 
   zpívat si s nima a pít.  
 
2. Ženy jsou krásný a cudný, mnohá se ve mn ě zhlídla,  
   o či jako dv ě studny, vlasy jak havraní k řídla,  
   dob ře vím, co znamená pád do nástrah dív čího klína,  
   n ěkdo má pletky rád, já si dám sklenici vína.  
 
R:  
 
3. Nebe je modrý a zlatý, ženy krásný a cudný,  
   mantily, sváte ční šaty, o či jako dv ě studny,  
   zmoud řel jsem stranou od lidí, jsem jak ta zahrada stinná ,  
   kdo chce, a ť mi závidí, já si dám sklenici vína.  
 
R:  
 



Zpěvník by Viper  ver 2.2 

Snad jsem to zavinil já 
   
    Am               C                    D             Dm7   E 
1. Zas jsi tak smutná, kdo se má na to kou  -  kat,   
         Ami         C                    D           Dmi 
   nic jíst ti nechutná, v hlav ě máš asi brou  -  ka.  
 
            C      H     B       Ami   C        H B       Ami 
R: Tak nezoufej, nic to není,  za chvíli se to zm ění,  
   Dm7          G             C     E     Am  C  D7  
   snad jsem to zavinil já.  
  
2. Zkus zapomenout na všechno, co je pouhou  
   tou tmou obarvenou na černo, smutnou touhou.  
 
R:  
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Šnečí blues 
Nohavica 
 
   G      C7     G D/F# G   C     G  D7 
1. Jednou jeden šnek    šílen ě se lek', 
 
    G             G7      C            Cmi 
   nikdo už dnes neví, z čeho se tak zjevil, 
 
          G        C7 (D7) G  D7 
   že se dal hned na  út ěk. 
 
 
2. P řes les a mýtinu rychlostí p ůl metru za hodinu, 
   z ulity pára, ohnivá čára, 
   m ěl cihlu na plynu. 
 
 
3. Ale v jedné zatá čce, tam v mechu u svla čce, 
   ud ělal šnek chybu, nevyhnul se h řibu, 
   nevyhnul se boura čce. 
 
 
4. Hned seb ěhl se celý les a dali šneka pod pa řez, 
   tam v tom lesním stínu, jestli nezahynul, 
   tak leží ješt ě dnes. 
 
 
5. A kdyby použil v ůz anebo autobus, 
   [: nebylo by nutné zpívat tohle smutné, 
      smutné šne čí blues. :] 
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Soud 
Daniel Landa - Kvaska 
 
Dmi

K čemu dnes bude sloužit 
C

dnešní den?  

No p řece 
Gmi

pravd ě jen.  

Ruka 
B

práva sáhne do sv ěta zlých,  
Dmi

ať nikdo nic než pravdu 
C

nečeká  

vidíte 
Gmi

člov ěka,  

to však je 
B

nebezpe
A
čný živo čich.  

 
Kolik sem zažil vražd a zlo čin ů?  
Zažil jste nevinu,  
pomstu, žárlivost i oby čejnou zlost.  
A a ť mi říkaj Soudce Oprátka,  
to je jen pohádka,  
zde stojí zt ělesn ěná spravedlnost.  
 

Jsem 
Dmi

neúplatný, nebo 
B

prodejná 
A

svin ě?  

Přesto 
Dmi

rozhoduji, pane, 
DmiBDmi

o Vaší 
A

vin ě,  

já 
Gmi

vy řknou soud,  

jsem 
C

slepá 
A

váha,  
Dmi

nevin ě svobodu a  
B

oprátku pro 
A

vraha.  

 
K čemu dnes bude sloužit dnešní den?  
No p řece pravd ě jen.  
Ruka práva sáhne do sv ěta zlých,  
jsem hrází zlo čin ů a bezpráví  
o tom se vypráví,  
Vy jste pravá modla spravedlivých  
 
Špatn ě zaplacený služebník ve řejnosti,  
práv ě rozhoduje o vaší mali čkosti  
a každí z vás má tady vyšší plat.  
 
Jak já řeknu, tak se musí stát!  
Jak já řeknu, tak se musí stát!  
 
Jak on řekne, tak se musí stát! 
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Sovy v Mazutu  
 
Recit.  Když jsme šli v čera z Porty dom ů, 
        vid ěli jsme d řevorubce, jak porážejí strom. 
        A ten strom plakal. 
 
    C           G       F      G 
1.  Pro č mědved plá če v dutin ě stromu, 
    veverky v depresi leží, sedí, 
    kv ětiny vadnou a tremp ztratil žracák, 
    trenýrky, sekyrku, prezervativy, spacák. 
 
                C    G    F         G      C    G  F  G 
Ref. [: Protože hú a hú a hú sovy mazutu houkaj, 
        hú a hú a úpln ě blb ě koukaj :] 
 
    C         G        F     G 
2.  Hajný jde sklesle, lesní p ěšinou, 
    po cest ě sbírá umrlé zmije, 
    v čera byl na báb ě a dnes neví čí jsou, 
    jestli jsou to zmije nebo schizofrenie. 
 
Ref. 2x 
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Sovy v mazutu 
Tři sestry 
 
G                            D            C    D 
Tak jsme byli v čera na Port ě, 
a když jsme se vraceli cestou dom ů, 
tak jsme vid ěli d řevorubce, 
jak porážejí strom a ten strom plakal... 
 
Pro č medv ěd plá če v dutin ě stromu, 
veverky v depresi v hloží sedí, 
kv ětiny vadnou i tremp ztratil žracák,  
trenýrky, sekyru, prezervativy, spacák. 
 
    G          D      C             D           G 
[: Protože h ů a h ů, sovy v mazutu houkaj, 
   h ů a h ů a h ů, úpln ě blb ě koukaj. :] 
 
Hajný jde sklesle lesní tišinou   
a cestou sbírá umrlé zmije, 
včera byl na Báb ě a neví čí jsou, 
jestli jsou to zmije nebo schizofrénie. 
 
[: Protože h ů a h ů, sovy v mazutu houkaj, 
   h ů a h ů a h ů, úpln ě blb ě koukaj. :] 
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Srdce jako kníže Rohan 
Richard Müller 
 
    F                                   C  
1. M ěsíc je jak Zlatá bula Sicílska  
    Ami                                           G   
   Stvrzuje se že kto chce ten se dopíská  
    F                                               C  
   pod lampou jen krátce v p řítmí dlouze zas  
    Ami                       G                             F    
C   Ami   G   F   C   Ami   G  
   Otev ře ti Kobera a m ůžeš mezi nás.  
  
    F                                 C  
2. Moje teta, tvoje teta, parole  
    Ami                           G  
   dvaat řicet karet k řečí na stole  
    F                                       C  
   m ěsíc svítí sám a chleba nežere  
   Ami                             G  
   Ty to ale koukej trefit frajere. Protože  
  
    F                                        C  
R: Dnes je valcha u starýho R ůži čky  
   Ami                                   G  
   dej si prachy do po řádny roli čky  
   F                                     C  
   Co je na tom že to není extra nóbl byt  
   Ami                                 G                F   C   
Ami   G  
   Srdce jako kníže Rohan musíš mít.  
  
3. A ť si p řez den docent nebo tunelá ř  
   herold svatý pravdy nebo inej lhá ř  
   tady na to každej kašle zvysoka  
   pravda je jen - slova proroka říkaj že:  
  
R: Když je valcha u starýho R ůži čky  
   budou v celku nani č všechny řeči čky  
   Bu ď to trefa nebo kufr - sm ůla nebo šnit  
   jen to srdce jako Rohan musíš mít.  
  
4. Kdo se bojí má jen hn ědý kaliko  
   možná ob čas nebudeš mít na mlíko  
   jist ě ale poznáš co si vlastn ě za č  
   sv ět nepat řil nikomu kdo nebyl hrá č. A proto  
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R: A ť je valcha u starýho R ůži čky  
   nebo to u ďáš k tvá ři Boží rodi čky  
   A ť je válka, červen, mlha, bou řka nebo klid  
   Srdce jako kníže Rohan musíš mít.  
  
R: Dnes je valcha u starýho R ůži čky  
   když si malej tak si stoupni na špi čky  
   malej nebo nachlapenej cikán, prdák, žid  
   Srdce jako kníže Rohan musíš mít.  
  
R: Dnes je valcha u starýho R ůži čky (to víš že jo ..)  
   dej si prachy do po řádny roli čky  
   Co je na tom že to není extra nóbl byt  
   Srdce jako kníže Rohan musíš mít.  
  
R: Dnes je valcha u starýho R ůži čky  
   dej si prachy do po řádny roli čky  
   Co je na tom že to není extra nóbl byt  
   Srdce jako kníže Rohan musíš mít.  
  
R: A ť je valcha u starýho R ůži čky  
   nebo to u ďáš k tvá ři Boží rodi čky  
   A ť je válka , červen, mlha, bou řka nebo klid  
   Srdce jako kníže Rohan musíš mít. 
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Stánky  
 

   D        G  
1. U stánk ů na levnou krásu  
     D          Edim  
   postávaj a sm ějou se času  
     D               A                 D 
   s cigaretou a s holkou co nemá kam jít. 
 
    D               G 
2. Skleni ček pár a pár tah ů z trávy, 
    D              Edim 
   ute če den, jak ve černí zprávy, 
    D              A                  D 
   neumn ěj žít a bou řej se a neposlouchaj. 
 
          G                     A 
Ref: Jen zahlídli sv ět, už maj na duši vrásky, 
           D            G 
     tak málo je, tak málo je lásky 
       D                 A                   D 
     ztracená víra, ta hrozny z vinic neposbírá. 
 
   D        G  
3. U stánk ů na levnou krásu 
     D          Edim  
   postávaj a ze slov a hlas ů 
     D             A                   D 
   poznávám, jak málo jsme jim sta čili dát. 
 
/ Jen zahlídli sv ět, to ť zkušenost tvrdá,  
  tak málo se, tak málo se  lásky 
  ztracená víra.../ 
 
Akordy Mášena: 
 C F 
 C Fmi 
 C G7 C 
Ref: 
 F G7 
 C Fmi 
 C G7 C 
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Stará archa  
 

               C              G7     C 
Ref:    Já mám kocábku náram, náram, náram, 
                C      G7          C 
        Kocábku náram, náram, náramnou    2x 
 
 

        C                                         G 7 
1.      Pršelo a blejskalo se sedm ned ěl, kocábku náram… 
        C                                           G7 
        Noe nebyl p řekvapenej, on to v ěděl, kocábku náram… 
 
Ref: 
 
        C 
Ref2:   Archa má cíl, je, archa má sm ěr, je, 
        C                  G7 
        Plaví se k araratu na sever 
 
Ref: 
 
2.      Šem,Ham a Jáfet byli brat ři rodní, kocábku .... 
        Noe  je svolal ješt ě p řed povodní, 
        Kázal jim naložiti ptáky, savce, 
        Ryby nechte, zachrání se samý hladce  ref: 
 
3.      P řišla bou ře zlámala jim pádla vesla, 
        v tom p řilétla holubice snítku nesla, 
        když p řistáli vyložili náklad celý, 
        ješt ě že tu starou dobrou archu m ěli. 
 
(4.)    Když p řistáli, vyložili náklad celý, 
        Ryby, savci množiti se nestyd ěli, 
        Jenom brat ři nem ěli se ku množení, 
        Tak to chodí, když na lodi ženská není 
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Stará archa 
 
        D7         G                         D7         G  
R: [: Já mám kocábku náram-, náram-, náram-,  
                                  D7       G  
      kocábku náram-, náramnou. :]  
R:  
    G  
1. Pršelo a blejskalo se sedm ned ěl,  
                               D7       G  
   kocábku náram-, náramnou,  
   Noe nebyl p řekvapenej, on to v ěděl,  
                                D7       G  
   kocábku náram-, náramnou.  
R:  
   G  
*: Archa má cíl, jé, archa má sm ěr, jé,  
                                D7     G  
   plaví se k Araratu na sever.  
 
R:  
 
2. Šem, Nam a Jafet byli brat ři rodní,  
   kocábku náram-, náramnou,  
   Noe je zavolal ješt ě p řed povodní,  
   kocábku náram-, náramnou.  
 
3. Kázal jim uložiti ptáky, savce,  
   kocábku náram-, náramnou,  
   'ryby nechte, zachrání se samy hladce,'  
   kocábku náram-, náramnou.  
 
R:  
*:  
R:  
 
4. P řišla bou ře, zlámala jim pádla, vesla,  
   kocábku náram-, náramnou,  
   tu p řilétla holubice, snítku nesla,  
   kocábku náram-, náramnou.  
 
5. Na b řehu pak vyložili náklad celý,  
   kocábku náram-, náramnou,  
   ješt ě že tu starou dobrou archu m ěli,  
   kocábku náram-, náramnou.  
 
R:  
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*:  
R:  
R:  
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Starej bar  
Kabát 
 
Já Hmijednou Cšel, ne Dvěděl jsem Emikam 
a pot Hmikal Cholku špina Dvou 
řek Hmijen Cpoj ď, a ť nej Ddu sám Emi a Hmišli jsme Cchůzí houpavou D  
 
Tam za rohem je starej bar 
a ješt ě starší barmanskej 
povídá mi pro č nejdeš tam 
ten nápad nebyl zas tak zlej 
 
Židlí pár na klavíru prach 
a všude kolem d ěsnej klid 
v rohu hrál tiše automat 
ten kdysi dávno slavnej hit 
 
®: Tak mi napít G dej A, a ť se to Hmitu trochu hej Cbá 
Fdneska ješt ě nej Cdem Dspát 
budem tro Gchu Ažít, nakonec Hmico jinýho zbej Cvá 
Ftak mi m ůžeš pl Cnou dát D  
 
Já bez pen ěz a hladovej 
řek mi jestli vážn ě chceš 
jez a pij, jen mi slovo dej 
že už tu se mnou z ůstaneš 
 
To vám byl ale divnej chlap 
jen se usmál, jak tam stál 
tohle snad ne, to vedle šláp 
žíze ň je velká tak jsem to vzdal 
 
®: 
 
Já jed a pil a pak pochopil 
komu, že jsem ten slib dal 
mělo mi to dojít d řív 
když se tak ďábelsky smál  
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Statistika 
 
D h D h  
 
 D                             D  
 Je statisticky do-ká-za-no  
      h                                        D                                                  
h  
 že Lenka vyjde každé ráno a i když je tma jako v r anci Radek 
nemá celkem žádnou šanci  
  
          G                   A                 F        h                         
G  
R: Sta-ti-sti-ka nuda je, Lenka urážlivá je, ne-kle -sej-te na  
         A           G                 D             G                 
A                 F  
   my-sli o-na nám to vy- čí-slí. Sta-ti-sti-ka nuda je Lenka 
urážlivá  
   h              G                  A          G               
D   D h D h  
   je ne-kle-sej-te na my-sli o-na nám to vy- čí-slí.  
  
2) Když Radek si z nosu síru pouští  
   a Lenka na n ěj číhá v houští  
   pak statistika p ředpovídá  
   že Radek nám už neposnídá.  
  
R: Sta-ti-sti-ka nuda ...  
  
3) Tak vy řid´te to ct ěné sani  
   že záleží to čist ě na ní  
   když nepustí ji coutky dra čí  
   tak bude o kouli čky kra čí.  
  
R: Sta-ti-sti-ka nuda ...  
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Stín katedrál 
 
    A          D        A                         G    D E  
1. Stín katedrál, p ůl nebe z b ůhví čím jéjé  
    A     D       A             H        E  
   sv ůj ideál, sen co si dávám zdát.  
   z úsm ěvů šál, d ům nebo básní rým jéjé  
   jé co ti dám, mám řekni dárkem dát  
  
    C               D                 G            D  
R: P řej si co chceš, zlatý d ůl nebo v ěž  
                  C                D              G   
   sladkou s ůl, smutný ráj, suchý déš ť  
     C            D                   G               D  
   ber, tady máš mo řskou plá ň nebo pláž  
               C               D                      F  
   hudbu sfér jenom ber se mnou též jéjé  
  
2. M ůj ideál, víš to co já mám rád jéjé  
                             H      D  E    A  
   stín katedrál, sen co si k ránu dávám zdát  
  
R:  
     A       D     A                       G    D E  
3. M ůj ideál, víš to co já mám rád jéjé  
    A     D            A           H          D    E   A  
   stín katedrál, sen co si k ránu dávám zdát  
  
       (D)F#            E              A  
      Sen, co se nám bude zdát  
   3x  
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Svatba trpasli čí  
 
   G                 C       G 
1. V lese, jó v lese na jehli čí, 
                  A         D7 
   koná se svatba trpasli čí, 
   G           C        H7 
   žádná divná v ěc to není, 
   C            G          C      D7 G 
   Šmudla už má po vojn ě a tak se žení.  
 
   G              C      G 
2. Malou má ženu, malinkatou, 
                  A         D7 
   s malým v ěnem, malou chatou. 
   G             C       H7 
   Už jim chod ěj telegrámky, 
   C              G            C      D7 G 
   už jim hrajou  Mendelsohnka na varhánky.  
 
             D                            G        D 
Ref: Protože láska, láska, láska v každém srdci klí čí, 
     D                              G      D 
     protože láskou ho ří i to srdce trpasli čí 
     D                               G    D 
     a kdo se v téhle v ěci jednoduše neopi čí, 
     D                                 G      D    D7 
     ten a ť se dívá, co se d ěje v lese na jehli čí.  
 
   G               C       G 
3. Mají tam lásku, jako trámek, 
                  A         D7 
   plá če tchy ňka, plá če tchánek, 
   G                C         H7 
   št ěstí čko p řejou mladí, sta ří, 
   C            G          C    D7 G 
   v papinov ě   hrní čku se maso va ří.  
 
4. Pijou tam pivo popovický, (ale jen malý), 
   Šmudla se polil, jako vždycky, 
   Kejchal kejchá na Profouse, 
   jedí hrášek s uzeným a nafouknou se.  
 
Ref: 
5.=1 
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Švestkový knedlíky 
 

       C                    G7              C  
1.   Chladnej vítr ze strništ ě fouká, 
                           G7               C   C7 
paňmáma se z vokéne čka kouká, 
F                      C 
to zase bude votrava, 
D7                       G7 
dneska se se če votava. 
 
Já si proto nohu za krk nedám, 
svoje št ěstí v kuchyni si hledám, 
sta čí házet vo či na kamna, 
vodkud se line v ůně náramná. 
       C                                                                           
G7 
R:  Švestkový m ňam mňam mňam knedlíky, ty já mám tuze rád, 

                                                                    

C 

když je mám k ob ědu, dám si je aspo ň stop ětkrát za sebou, 

                                                                         

F 

švestkový m ňam mňam mňam knedlíky, ty já bych jed, sladký jak 

med, 

                  C             G                C 

ty já bych nem ěnil za celi čkej sv ět, za chleba se salámem, 

F                C             G                             C 

ty já bych nem ěnil,  i kdybych se oženil. 

 

2.   Žil jsem s jednou bábou na divoko, 

cht ěla si u m ě ud ělat voko, 

švestkový knedlíky cht ěla uva řit, 

voni se jí, báb ě blbý, necht ěly poda řit. 

 

R:  Švestkový m ňam mňam mňam knedlíky … 

 

3.   Patlala je od samého rána, 

byla od nich celá opatlaná, 

švestky do knedlík ů zapomn ěla dát, 

cht ěla je tam, mrcha jedna, prstem naš ťourat! 
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Svobodná zem  
 

        C 
     1. Řekl Mojžíš lidu svému p řišel čas, 
                        Emi          F      G 
        Dnes v noci tiše vytratí se každý z nás, 
        C      F       C       G     C 
       Mává, mává nám všem svobodná zem 
 
        C 
     2. Já říkám rovnou každý a ť s tím po čítá, 
                      Emi          F   G 

        Že naše cesta ke št ěstí je trnitá, 
        C     F        C       G     C 
       Mává, mává nám všem svobodná zem 
 
Ref:    C 
        Kdo se bojí vodou jít 
                                    G 
        ten podle tón ů faraón ů musí žít 

        C     F        C       G     C 
     [: Mává, mává nám všem svobodná zem :] 
 
        C 

     3. Až první kr ůček vody bude za námi, 
                        Emi          F    G 

        Tak nikdo nesmí zaváhat, dát na fámy,  
        C     F        C       G     C 
        mává, mává nám všem svobodná zem 
 
        C 
     4. A ten den na to všem potomk ům ukáže, 
                        Emi              F   G 

        Že šanci má jen ten, kdo má dost kuráže 
        C     F        C       G     C 
        mává, mává nám všem svobodná zem. 
Ref: 
        C 
     5. Ten starý p říb ěh z knížky vám tu vykládám, 
                        Emi           F    G 

        A ť každý ví, že rozhodnout se musí sám 
       C     F        C       G     C 
       mává, mává nám všem svobodná zem. 
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Tabáček 
Chinaski 

 
D  
Haló, kdo je tam, po zazn ění tónu  
Gmi             A  
zanechte zprávy a bu ďte zdrávi  
D  
haló, nejsem doma, no je to fakt bída  
G                A  
volané číslo vám neodpovídá  
  
  Emi                  A  
R:Polevím z vysokejch otá ček  
D                Hmi  
pohoda, klídek a tabá ček  
        Emi                A  
půl dne noviny číst a pak cigáro  
D             Hmi  
pohoda klídek leháro  
Emi                A              D  
nejspíš jsem jenom línej čím dál víc  
  
Neřešt ě to pane, to je p řípad ztracenej  
doufám jen, že z toho nejste vykolejenej  
dám vám jednu dobrou radu k nezaplacení  
neřešte to pane, tohle nemá řešení  
  
Polevím z vysokejch otá ček  
pohoda, klídek a tabá ček  
vzpomínat na to co se událo  
chci to tak mít nejmí ň na stálo  
nejspíš jsem jenom línej čím dál víc  
  
Volané číslo je odpojené a bude  
odpojené žádný né, že né  
volané číslo v četn ě mojí tvá ře  
vymažte ze svýho adresá ře.  
  
A pokuste se tvá řit neš ťastn ě  
všude se do čítám, že um řu p ředčastn ě  
a taky vím, že obt ěžuju okolí  
čekám konec, zatím nic nebolí  
  
Vícemén ě se to dob ře vyvíjí  
život je návykovej a n ěkdy zabíjí   (pokra čuje na další stran ě)  
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E, A, H  
E, A, H  
  
F#mi                 H  
Polevím z vysokejch otá ček  
E                 C#mi  
pohoda, klídek a tabá ček  
F#mi                   H  
vzpomínat na to co se událo  
E                         C#mi  
chci to tak mít nejmí ň na stálo  
F#mi                H             E  
nejspíš jsem jenom línej čím dál víc  
  
D  
Volané číslo je opojené a bude  
G               A  
odpojené žádný né, že né  
D  
volané číslo v četn ě mojí tvá ře  
G                 A  
vymažte ze svýho adresá ře.  
  
Emi                  A  
A pokuste se tvá řit neš ťastn ě  
          D                Hmi  
všude se do čítám, že um řu p ředčastn ě  
       Emi               A  
a taky vím, že obt ěžuju okolí  
      A                 Hmi  
čekám konec, zatím nic nebolí  
  
Emi                   A  
Vícemén ě se to dob ře vyvíjí  
          D                Hmi  
život je návykovej a n ěkdy zabíjí  
  
Emi                   A  
Vícemén ě se to dob ře vyvíjí  
         D  
život je návykovej a n ěkdy...  
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Tam u nebeských bran  
 
        F       C                           G7 
     1. M ěl jsem rád pár písní v nichž jsem žil, 
                                          C 
        Cesty toulavý, ty o kterých jsem snil, 
                  F                          C 
        S vlídnou tmou, když v lét ě kraj šel spát, 
        F       C       G7              C 
        Poznal jsem, že tenhle sv ět mám rád. 
 
        F     C                     G7 
     2. Bez řečí, jsem každou práci vzal, 
                                         C 
        A m ěl problémy, že málem jsem to vzdal, 
             F                       C 
        Pokaždé jsem vstal a zkoušel jít, 
        F      C        G7               C 
        Pro tu čest, že sm ěl jsem s vámi žít. 
 
                G7                      C 
  Ref:  M ěl jsem rád stín strom ů, ří ční proud, 
              G                     C 
        Štíty hor, co nejdou p řeklenout, 
                F                   C 
        Krásn ější sv ět v ůbec nehledám, 
           F      C      G              C 
        To řeknu vám, tam u nebeských bran. 
 
        F       C                     G7 
     3. D ětský smích a vlání ko ňských h řív, 
                                               C 
        N ěco moudrých v ět, co m ěl jsem znát už d řív, 
               F                       C 
        Slunce zá ř, když h řála do mých zad, 
        F       C        G7              C 
        Poznal jsem, že tenhle sv ět mám rád. 
 
        Ref: (2x) (:to řeknu vám, tam u nebeskejch bran:) 
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Tam za vodou v rákosí  
 
        C                                Ami 
     1. Tam za vodou v rákosí je ukrytý prám 
                     F                  G 
        Tam za vodou v rákosí ti najevo dám 
                    C                   Ami 
        Jak tuze mi záleží, zda zatoužíš mít 
                        F                   G 
        Ten prám co mi náleží a na n ěm se skrýt 
 
                             F                   Em i 
    Ref: že slunce tam v dáli, jen pro tebe zá ří 
          Ami                F          G 
         a pálí do tvá ří jež zaho ří tím víc 
 
        C                                    Ami 
     2. A vzdor zád ům spáleným, když usneš a spíš 
                    F             G 
        Jsi oblak ům vzdáleným kus blíž 
 
   Instr. 
 
   Ref: 
 
        C                                 Ami 
     3. Tam za vodou v rákosí, je leknín ů kraj 
                       F         G 
        Tam za vodou v rákosí je ráj 
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Tereza ( Osam ělý m ěsto ) 
 
       C            D             G  
1. Ten den, co vítr listí z m ěsta svál,  
       C               D          Emi  
   m ůj džíp se vracel, jako by se bál,  
      C         D          G  
   že asfaltový mo ře odliv má  
      C            D         E  
   a stáj že svýho kon ě nepozná.  
  
          G                                      D  
R: Řekni, kolik je na sv ět ě, kolik je takovejch m ěst,  
          Ami                                Emi  
   řekni, kdo by se vracel, všude je tisíce cest,  
            G                                       D  
   tenkrát, když jsi mi, Terezo, řekla, že ráda m ě máš,  
           Ami                                    E mi  
   tenkrát ptal jsem se, Terezo, kolik mi polibk ů dáš  
      D         G  
   naposled, naposled.  
  

2. Já z dálky vid ěl m ěsto v slunci stát  
   a dál jsem se jen s hr ůzou mohl ptát,  
   pro č vítr mlátí spoustou okenic,  
   pro č jsou v ulici auta, jinak nic?  
  

R: Řekni...  
  

3. Do prázdnejch beden zotvíranejch aut  
   zaznívá odn ěkud n ěžný tón flaut  
   a v záv ěji starýho papíru  
   válej' se černý klapky z klavíru.  
  

R: Řekni...  
  

4. Tak loudám se tím hrozným m ěstem sám  
   a vím, že Terezu už nepotkám,  
   jen já tu z ůstal s prázdnou ulicí  
   a vosam ělý m ěsto ml čící.  
  
R: Řekni...  
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Teta 
Kabát 

 
   E            A     H      E          A    H  
1.Je tu parte z Ostravy tak už jí nohy nezebou  
   E             A   H        E         A     H  
  prej to m ěla z otravy má teta to má za sebou.  
   A           H          A        H  
  Vezmu svojí trumpetu a v ěnec se stuhou  
  A              H         D               H  
  pojedu zahrát pro tetu i když už pro tuhou.  
  
  E                      H  
R.Já mám pro ní starej d ům  
                        G#m  
  a v n ěm žile dv ě a st ůl  
                           A  
  pár vokoukanejch strašidel  
  a samý krámy.  
  
R.  
  
2.Zd ědil jsem taky hadraplán v n ěm starý péra z postele  
  ty na nohy si p řid ělám a budu skákat vesele.  
  V tom dom ě pro m ě za m ě můžou spolu všichni spát  
  celej den nic ned ělat a na trombóny hrát.  
  
R.  
  
3.My tam máme celej rok zatažený rolety  
  kou říme a milujem tenhle barák od tety.  
  V ůbec nic nám nechybí je vítán každý z Vás  
  a komu se to nelíbí tomu se to nelíbí.  
  
R.  
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Tisíc mil  
 
   C(G)                  Ami(Emi) 
1. V nohách mám už tisíc mil, 
         Dmi(Ami)     F(C) 
   stopy déš ť a vítr smyl 
         Dmi(Ami)       G(D)          C(G) 
   a m ůj k ůň i já jsme cestou znavení. 
 
     C(G)                       Ami(Emi) 
Ref: T ěch tisíc mil, t ěch tisíc mil, 
              Dmi(Ami)      F(C) 
     má jeden sm ěr a jeden cíl, 
           Dmi(Ami)     G(D)      C(G) 
     bílej d ům, to malý bílý stavení. 
 
2. Je tam strá ň a p říkrej sráz, 
   modrá t ůň a bob ří hráz, 
   táta s mámou, který v ěřej d ětskejm snúm. 
 
Ref:     jeden cíl - ten starej známej bílej d ům. 
 
3. V nohách mám už tisíc mil, 
   te ď mi zbejvá jen pár chvil, 
   cestu znám a ta se tam k nám nem ění. 
 
Ref:     bílej d ům, to malý bílý stavení. 
 
    C                   Ami 
4. Kousek dál a já to vím 
          Dmi         F 
   uvidím už stoupat dým, 
          Dmi          G           C 
   šikmej štít st řechy čnít k nebes ům. 
 
Ref:     jeden cíl - ten starej známej bílej d ům. 

 
          Emi        Ami               D                G  
       [: jeden cíl, ten starej známej bílej d ům ... :] 
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Titanic 
Tři sestry 
 
"Z celé jižní eskadróny, eskadróny  
nezbyl ani jeden muž, ale už, ani už  
"V Montgomery blijou sloni"  
"Bijou slony"  
 
C, G, Ami, G   
C, G, F, G   
C

Z výšin Velkých 
G

Karpat p řes 
Ami

moře na 
G

západ  
C

bída v Ame
G

rice má 
F

cíl 
G

  
C

ráno maj už 
G

lístek, Ti
Ami

tanic je 
G

místem  
C

kde te ď budou 
G

týdn ů pár 
F

žít 
G

  

 

Ref: 
C

Jen 
G

já zpi
F

tej zas jak 
G

dán,  

prošvi
Ami

hnul odjezd 
G

parníku 
F

z Toulou
G

se  
C

má
G

ma ta 
F

plá če že 
G

sám  

odsou
Ami

dil se zkrz 
G

pitku ke 
F

smutnému 
G

zít řku svých 
C

dnů 
G

, 
Ami

, 
G

  

 
C

Přístavem se 
G

toulá a 
Ami

lístek sv ůj 
G

žmoulá  
C

protáhnul ten 
G

mejdan pár 
F

dní 
G

  
C

náhle z novin 
G

zpráva, že 
Ami

ledovec jak 
G

kráva  
C

potopil ten 
G

slavný par
F

ník 
G

  

 

Ref: 
C

Pán 
G

Ján zpi
F

tej zas jak 
G

dán  

slavný 
Ami

muž jenž m ěl 
G

zpekla št ě
F

stí 
G

  
C

vrá
G

tí se 
F

zpátky jen 
G

sám  

odchá
Ami

zí z Karpat 
G

bída on 
F

hodlá dál 
G

žít na zce
C

stí. 
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To ta Helpa 
 
Dmi   G      Dmi    G       Dmi    A7     Dmi  
To ta Helpa, to ta  Helpa, to  je  pekné mesto  
Dmi      G      Dmi      G     Dmi      A7          Dmi  
a v tej  Helpe, a v tej  Helpe švarných chlapcov je  sto  
B       C7    F            C            F  A7  
Koho je sto,  toho je sto, nie po mojej vóli,  
Dmi    G       Dmi    G      Dmi   A7     Dmi  
len za jednym, len za jednym srdie čko ma boli  
B       C7   F            C            F  A7  
Koho je sto, toho je sto, nie po mojej vóli,  
Dmi    G       Dmi    G      Dmi   A7     Dmi  
len za jednym, len za jednym srdie čko ma boli  
  
  
Za Janí čkom, za Palí čkom krok by nespravila,  
za Ďurí čkom, za Miší čkom Dunaj presko čila.  
Dunaj, Dunaj, Dunaj, Dunaj, aj to širé pole,  
len za jedním, len za jedním, po češenie moje.  
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Tolik chuti a tak málo času 
 Morčata na ú řeku 
 
D                 G 
U STÁNKŮ NA TEPLÝ PÁRKY 
D                     Emi 
POSTÁVAJ A CHÁLUJOU ŠKVARKY 
    D                                 A                                           
D 
S PECNEM CHLEBA A HOLKOU CO CHCE SOULOŽIT 
 
SKLENIČEK PÁR A PÁR HODIN SPÁNKU 
NIKDO NEOBDĚLÁ TVOU CHLUPATOU STUDÁNKU 
NEMÁJÍ ČAS A TY BEZ SEXU NEM ŮŽEŠ BÝT 
 
D7    G                                A 
JEN ZAHLÍDLI SV ĚT TOŤ ZKUŠENOST TVRDÁ 
        D                     Gmi 
TAK MÁLO SE...    MÁLO JE LÁSKY 
D                          A                                                  
D 
TŘI ČTYŘI PÍVA A NA ŠOUST MÁLO ČASU ZBÝVÁ 
 
U STÁNKŮ NA ČERSTVÍ ŽRÁDLO 
POSTÁVAJ MAŽOU SI NA CHLEBA SÁDLO 
DŽBÁNEK PIVA A HOLKA CO CHCE SOULOŽIT 
 
JELÍTEK PÁR A VELKÁ TLA ČENKA 
ZŮSTANE PRÁZNÁ TVOJE KAČENKA 
NEMAJÍ ČAS A TY BEZ TOHO NEM ŮŽEŠ ŽÍT 
 
JEN ZAHLÍDLI SV ĚT MAJ NA DUŠI VRÁSKY 
TAK MÁLO SE... 
TAK MÁLO SE MRDÁ.... 
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Traktor  
 

    G             A 
    Jede traktor, je to Zetor, 
    C           G 
    jede do hor orat brambor. 
 
1.  Zem ědělec brambor zaseje, 
    pak ho pohnojí 
    a pak ho vyorá. 
    mládenec si kapsu namastí 
    prachama zachrastí  
    na d ěvu pov ětrnou. 
 
      F      G         A# 
Ref:  Kriminalita (3x) mladeže 
      F      G         A#  F  G 
      Kriminalita (3x) mla-de-že... 
 
2.  Mládenec a d ěva spolu jdou 
    p řed novou hospodou 
    hrozn ě se radujou 
    Nejd řív se tu spolu vopijem 
    družstevní prase zabijem  
    a pak si užijem !!! 
 
Ref: Kriminalita.... 
 
3.  Mládenec se hrozn ě opije 
    tatí čka zabije 
    a pak se vzpamatuje 
    Svýho činu ihned lituje 
    za m říže putuje  
    i s d ěvou pov ětrnou ! 
 
Ref: Kriminalita... 
 
Jede traktor.... 
 

F 
3 6 8 3  

3x[1 3] 6 
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Třešn ě zrály 
 
    C                 G             C  
1. Jó, t řešn ě zrály, zrovna t řešn ě zrály,  
           E7     Ami    F       G7   C   G  
   sladký t řešn ě zrály a vlahej vítr vál,  
   C                     G                 C  
   a já k horám v dáli, k modrejm horám v dáli,  
             E7   Ami        F     G7    C   G7  
   sluncem, který pálí, tou dobou stádo hnal.  
  
    C      Ami   Dmi  G7     C  
R: Jó, t řešn ě zrály, zrovna t řešn ě zrály,  
         E7   Ami F     Dmi    G7   C  
   sladký t řešn ě zrály, a jak to bylo dál?  
  
2. Tam, jak je ta skála, ta velká bílá skála,  
   tak tam vám holka stála a bourák opodál,  
   a moc sa na mne smála, zdálky už se smála,  
   i zblízka se pak smála a já se taky smál.  
  
R:  
  
3. Řekla, že už dlouho m ě má ráda, dlouho m ě má ráda,  
   dlouho m ě má ráda, abych prej si ji vzal,  
   a ť nechám ty svý stáda, že léta piln ě st řádá,  
   jen abych ji m ěl rád a žil s ní jako král.  
  
R:  
  
4. Pokud je mi známo, já řek' jenom: dámo,  
   milá hezká dámo, za č bych potom stál,  
   ty m ůj typ nejsi, já mám svoji Gracie,  
   moji malou Gracie, a tý jsem srdce dal.  
  
R:  
  
5: Jó, u tý skály dál t řešn ě zrály,  
   sladký t řešn ě zrály a vlahej vítr vál,  
   a já k horám v dáli, k modrejm horám v dáli,  
         E7   Ami  F      Dmi    G7    C G#7 C  
   sluncem, který pálí, jsem hnal svý stádo dál.  
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Trezor 
 
D                      G  
Ze zdi na m ě tup ě zírá po trezoru temná díra,  
E7                       A7  
poznám tedy bez nesnází, že tam nepochybn ě n ěco schází,  
D                          G  
ve zdi byl totiž po d ědovi velký trezor ocelový.  
A7                              D  
Mám tedy ztrátu zdánliv ě minimální.  
  
D        A7                           D               Hmi  
Na to že náhodn ě v krám ě vášnivé dám ě padl jsem za trofej,  
E7                              A7  
tvrdila pevn ě: p řijdu t ě levn ě, nezoufej, ó jé, jé, jé, jé.  
D                        G  
Jenže potom v naší vile chovala se zh ůvěřile,  
E7                      A7  
aby m ěla správné klima, dal jsem ji do trezoru, a ť v klidu d římá.   
  
D                              G  
Spánku se bráním už noc pátou, ne ale žalem nad tou  ztrátou,  
A7                               G   D  
jen hynu bázní, že kasa ř úlovek vrátí.  
  
  
Na to že náhodn ě v krám ě vášnivé dám ě padl jsem za trofej,  
tvrdila pevn ě: p řijdu t ě levn ě, nezoufej, ó jé, jé, jé, jé.  
Jenže potom v naší vile  chovala se zh ůvěřile,  
aby m ěla správné klima,  
dal jsem ji do trezoru, a ť v klidu d římá.  
  
Spánku se bráním už noc pátou,  
ne ale žalem nad tou ztrátou,  
jen hynu bázní, že kasa ř úlovek vráááááátí.  
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Tři čuníci 
Nohavica 
 
      C  
1. V řadě za sebou t ři čuníci jdou,  
                                 Ami  
   ťápají si v blát ě cestou-necestou,  
    Dmi                      G  
   kufry nemají, cestu neznají,  
    Dmi                     G  
   vyšli prost ě do sv ěta a vesele si zpívají: uí uí uí ...  
 
2. Auta jezdí tam, nákla ďáky sem,  
   t ři čuníci jdou, jdou rovnou za nosem,  
   ušima bimbají, žito k řoupají,  
   vyšli prost ě do sv ěta a vesele si zpívají: uí uí uí ...  
 
3. Levá, pravá - te ď!, p řední, zadní - už!,  
   t ři čuníci jdou, jdou jako jeden muž,  
   lidé zírají, d ůvod neznají,  
   pro č ti malí čuníci tak vesele si zpívají: uí uí uí ...  
 
4. Když kopýtka pálí, když jim dojde dech,  
   sednou ke studánce na vysoký b řeh,  
   ušima bimbají, kopýtka máchají,  
   chvilinku si odpo činou, a pak dál se vydají: uí uí uí ...  
 
5. Když se spustí déš ť, roztrhne se mrak,  
   k sob ě p řitisknou se čumák na čumák,  
   blesky bleskají, kapky pleskají,  
   oni v dešti, nepohod ě vesele si zpívají: uí uí uí ...  
 
6. Za tu spoustu let, co je sv ětem sv ět,  
   p řešli zem ěkouli t řikrát tam a zp ět  
   v řadě za sebou, hele, támhle jdou,  
   poj ďme s nima zazpívat si jejich píse ň veselou: uí uí uí ...  
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Tři k říže   
 
   Ami          G            Emi 
1. Dávám sbohem b řehům proklatejm, 
         Ami          G Emi Ami 
   který v drápech má ďábel sám. 
   Ami         G          Emi 
   Bílou p řídí šalupa "My Grave" 
          Ami     G  Emi Ami 
   mí ří k útes ům, který  znám. 
 
             C         G        Emi 
Ref: Jen t ři k říže z bílýho kamení 
           Ami      G Emi Ami 
     n ěkdo do písku poskládal. 
          C             G           Emi 
     Slzy v o čích m ěl a v ruce znavený 
           Ami       G   Emi    Ami 
     lodní deník, co sám do n ěj psal. 
 
2. První k říž má pod sebou jen h řích, 
   samý pití a rva čky jen. 
   Ch řestot nož ů p ři kterým p řejde smích, 
   v srdci kámen a jméno Sten. 
 
   Ami                G           Emi 
3. Já, Bob Green, mám tvá ře zjizvený, 
          Ami            G    Emi Ami 
   št ěkot psa zn ěl, když jsem se  smál. 
   Ami             G            Emi 
   Druhej k říž mám a spím pod zemí, 
           Ami     G  Emi Ami 
   že jsem falešný karty  hrál. 
 
4. T řetí k říž snad vyvolá jen vztek, 
   Fatty Rodgers t ěm dvoum život vzal. 
   Sv ědomí m ěl, vedle nich sis klek... 
 
      C                     G 
Rec: Snad se cht ěl modlit   vím, trestat je lidské, 
     Emi                    Ami          Emi   Ami 
     ale odpoušt ět božské.  snad mi tedy B ůh odpustí. 
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Tři k říže 
 
     Dmi                             C            A mi  
1. Dávám sbohem všem b řehům proklatejm,  
             Dmi                Ami   Dmi  
   který v drápech má ďábel sám,  
                     C                Ami  
   bílou p řídí šalupa "My Grave"  
              Dmi       Ami   Dmi  
   mí ří k útes ům, který znám.  
 
             F             C        Ami  
R: Jen t ři k říže z bílýho kamení  
          Dmi             Ami   Dmi  
   n ěkdo do písku poskládal,  
          F                        C           Ami  
   slzy v o čích m ěl a v ruce, znavený,  
             Dmi         Ami           Dmi  
   lodní deník, co sám do n ěj psal.  
 
2. První k říž má pod sebou jen h řích,  
   samý pití a rva čky jen,  
   ch řestot nož ů, p ři kterým p řejde smích,  
   srdce-kámen a jméno Stan.  
R:  
 
3. Já, Bob Green, mám tvá ře zjizvený,  
   št ěkot psa zn ěl, když jsem se smál,  
   druhej k říž mám a spím pod zemí,  
   že jsem falešný karty hrál.  
R:  
 
4. T řetí k říž snad vyvolá jen vztek,  
   Fatty Rogers t ěm dvoum život vzal,  
   sv ědomí m ěl, vedle nich si klek' ...  
Rec: Snad se cht ěl modlit:  
     "Vím, trestat je lidský,  
     ale odpoušt ět božský,  
     snad mi tedy B ůh odpustí ..."  
 
R: Jen t ři k říže z bílýho kamení  
   jsem jim do písku poskládal,  
   slzy v o čích m ěl a v ruce, znavený,  
   lodní deník,a v n ěm, co jsem psal ... 
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Třista z místa  
Daniel Landa 
 
AmiTak a te ď Gproberem to co F mi nechceš G říct 
ale Fmyslim si Gže už to Amichápu 
že po sv ět ě pobíhá daleko víc 
přitažlivejch chlap ů 
 
Všichni to v ěděli a všichni se mi smáli 
ty d ělala si ze m ě vola 
a te ď nás vezou tam k oltá ři v dáli 
ultrarychlý kola 
 
Fultra Grychlý Ami kola 
 
Ref: AmiDvěst ě v m ěst ě t řista z místa 
přímou čarou do náru če antikrista 
GSemafor má bar Dmivu jako komunista 
Amiletíme jako st řeEla nelži žes to nev ěděla 
 
Lásko lásko budeme se bát 
řítit se nocí jako tolikrát 
snad m ě máš ráda i já t ě mám rád 
hlava se mi z toho to čí pro č ti te čou slzy z o čí 
 
 
Né te ď je pozd ě na dávání kopa ček 
v t ěch se špatn ě jede 
a nás čeká ješt ě pár pitomejch zatá ček 
měl jsem ti to říct p ředem 
je rozmazaná krajina a gumy kvi čí 
song na rozlou čenou 
všechno ti odpouštim když do tmy fi čim 
a ty budeš mou ženou - a ty budeš mou ženou 
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Trouba 
 
   G                                 C  
1. Plyn už sy čí z trouby ven  
   D7                                G    D7  
   možná tím budeš otráven,  
   G                           C  
   ty prý se u mne zadusíš,  
                 G            D7              G  
   tak tu z ůsta ň, už nikam nemusíš  
  
R. Plyn už sy čí z trouby ven  
   jak doufám budeš spokojen  
   tak rád jsi říkal, však já vím,  
   že t ě vždycky p říšern ě otrávím  
  
   sbor: plyn už sy čí z trouby ven  
   Lucie: na zemní ješt ě nebyl p řepojen  
   sbor: ach vážn ě ona nemá cit  
   Lucie: chce se mi t ě naschvál zachránit  
  
   ááááá  
  
2. Plyn ti mstiv ě zavírám  
   a dve ře, okna otvírám  
   jo t ůdle, hezky z ůsta ň žít  
   horkej kalich se mnou do dna pít  
   horkej kalich se mnou do dna pít  
R. 
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Trubad ůrská 
Karel Plíhal  
 

   Ami       Emi      Ami  
1. Od hradu ke hradu putujem,  
     C     G        E7  
   zpíváme a holky muchlujem.  
        Ami Ami/G Fmaj7 Fmaj7/F#  
   [: D řív jinam nejedem,  
       Ami      Emi      Ami  
      dokud tu poslední nesvedem. :]  
 

2. Kytary nikdy nám neladí,  
   naše písn ě spíš kopnou než pohladí,  
   [: nakopnou zadnice  
      ctihodných m ěšťanů z radnice. :]  
 

    G           C Emi7/H Ami Ami/G  
R: Hop hej, je veselo,  
         Fmaj7 D9/F# G  
   pan kníže pozval kejklí ře,  
                C Emi7/H Ami Ami/G  
   hop hej, je veselo,  
         Fmaj7 Emi   Ami  
   dnes vítaní jsme hosti.  
    G           C Emi7/H Ami Ami/G  
   Hop hej, je veselo,  
       Fmaj7  D9/F# G  
   a č nedali nám talí ře,  
                C Emi7/H Ami Ami/G  
   hop hej, je veselo,  
         Fmaj7   Emi   Ami  
   pod st ůl nám hážou kosti.  
 

3. Nemáme způsoby knížecí,  
   nikdy jsme nejedli telecí,  
  [: spáváme na sen ě,  
  proto vidíme život tak 
zkreslen ě.:]  
 
4. A doufáme, že lidi pochopí,  
   že pletou si na sebe konopí,  
   [: že hnijou zaživa,  
      když bre čí v hospod ě u piva. 
:]  
 
R:  
5. Ale jako bys lil vodu p řes 
cedník,  

   je z tebe nakonec mu čedník,  
   [: čekaj' t ě ovace  
      a potom ve řejná kremace. :]  
 
 
6. Rozd ělaj' pod náma ohýnky  
   a jsou z toho lidové dožínky.  
   Kdo to je tam u k ůlu,  
   ale p říliš si otvíral papulu.  
   Kdo to je tam u k ůlu,  
   borec, za nás si otvíral papulu.  
 
R:  

7.=1.  
 
8. To radši zaživa do hrobu,  

   než pov ěsit kytaru na skobu  
   a v hospod ě znud ěně čekat ...  
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Tydlidát 
 
     D (C)                                A7 (G7) 
1) Tydlidát m ěl na Žižkov ě z nouze dv ě d ěti,  
                          D (C) 
že byl pokrýva č to ra čte v ěděti,  
                                          A7 (G7) 
krom toho m ěl pomocníka Tondu Bureše,  
                                  D (C)    A(G) D ( C) 
kterej mu p řidával na st řeše, ach   jó.  
 
2) Tydlidátová si táty velmi hled ěla,  
že m ěl svou slabost, to dob ře v ěděla.  
A proto mu říkávala: Hele ď Vojt ěchu,  
když seš na mol - nelez na st řechu, ach jó  
 
3) Na druhý den spravovali st řechu radnice,  
Vojt ěch Tydlidát, ta blbá palice.  
Popad flašku, dokon čil sv ůj denní seriál,  
poslal Tondu pro materiál, ach jó  
 
4) Jede Tonda s dvoukolákem, jede Tonda rád,  
tla čí dvoukolák dol ů z Vinohrad.  
Když zastavil pod radnicí volal na st řechu:  
Tak jsem tady s vápnem Vojt ěchu, ach jó  
 
5) Tydlidátovi však v hlav ě míza bujela,  
když tu pojednou mu noha ujela.  
Dodávaje sob ě ducha velké pot ěchy  
cejtí, jak se nese ze st řechy, ach jó  
 
6) Tonda zatím p řed radnicí stojí jako mák,  
čumí po sle čnách, drží dvoukolák.  
Jedna se mu zalíbila, když tu ejchuchu  
cejtí, jak se nese na st řechu, ach jó  
 
7) P řistál  zrovna za komínem, sotva se ho chyt,  
když tu zavadil nohou o škopík.  
Ve snaze ho zachytiti, silnou ruku vztáh,  
ale škopík zmizel v hlubinách, ach jó  
 
8) Tydlidát se z vápna hrabe a je tuze rád,  
díky Tondovi, že p řežil ten pád.  
Už se t ěší jak to spolu p ěkně oslaví,  
vtom ho škopík majzne do hlavy, ach jó  
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9) Čty ři páry černých koní jedou na Žižkov,  
odtud s Vojt ěchem rovnou na h řbitov.  
Že měl Tonda kamaráda nade všechno rád,  
vzal si vdovu s firmou Tydlidát. 
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Under the bridge 
     Red Hot Chili Peppers 
 
   D  F# 
 
   E           H           C#mi         AsmiA 
1. Sometimes I feel like I don't have a partner 
   E           H         C#mi    A 
   Sometimes I feel like my only friend 
   is the City I live in the city of angels 
   Lonely as I am together we cry 
    
2. I drive on her streets 'cause she's my companion  
   I walk through her hills 'cause she knows who I am 
   She sees my good deeds and she kisses me windy 
   I never worry now that is a lie 
    
   F#mi                 E 
R: I don't ever want to feel 
   H      F#mi 
   Like I did that day 
   Take me to the place I love 
   Take me all the way 
   I don't ever want to feel 
   Like I did that day 
   Take me to the place I love 
   Take me all the way yea yea yea 
    
3. It's hard to believe that there's nobody out the re 
   It's hard to believe that I'm all alone 
   At least I have her love the city she loves me 
   Lonely as I am together we cry 
    
R: I don't ever want to feel... 
                          A 
   ... take me all the way 
   C   G6  Fmaj7 
   Yea yea yea 
   A  C        G6  Fmaj7 
   Oh no no no yea yea 
   Love me I say yea yea 
          F   E 
   (rec.) One time 
    
   A                     C 
*: Under the bridge down-town 
   G6         Fmaj7 
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   Is where I drew some blood 
   Under the bridge down-town 
   I could not get enough 
   Under the bridge down-town 
   Forgot about my love 
   Under the bridge down-town 
   I gave my life away... 
   yea yea yea - Away... 
   no no no no no yea yea - Away... 
   down-town I said yea yea - Away... 
   (rec.) will I stay 
    
   A  C  G6  Fmaj7 (4x) 
   A 

 

Intro(capo 2nd fret) : 
(chords indicated with capo) 
(let ring throughout the intro) 
  D                      F#                    D 
e|---------------------!---------------------!----- ---------___----------| 
b|(1)------1-----------!(0)------------------!----- --------1-3-1---------| 
g|-----0-----0---------!---------1-----------!----- ----0---------0-------| 
d|---2---2-------------!-----2-----2-2-0-----!----- 2---------------2/4-4-| 
a|-3-----------2-0-----!---2---2---------3-0-!-2/3- --3---3---------3/5-5-| 
E|-----------------3-2-!-0-------------------!----- ----------------------| 
 
   F#                    D                         F# 
e|---------------------!-------------------------!- --------------------| 
b|-0-------------------!-------------1-----------!- --------------------| 
g|---------1-----------!---------0-----0---------!- --------1-----------| 
d|-----2-----2-2-0-----!-----2-----2-------------!- ----2-----2-2-0-----| 
a|---2---2---------3-0-!-2/3---3---------2-0-----!- --2---2---------3-0-| 
E|-0-------------------!---------------------3-2-!- 0-------------------| 
 
  D                            F# 
e|--------------___----------!--------------------- --| 
b|-------------1-3-1---------!--------------------- --| 
g|---------0---------0-------!---------1-----1----- --| 
d|-----2-----2---------2/4-4-!-----2-----2-----2--- --| 
a|-2/3---3-------------3/5-5-!---2---2-----2-----2/ 5-| 
E|---------------------------!-0------------------- --| 
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Už koní ček pádí 
 

     C(G) C7(G7)    F(C)               C(G) 
1.   Znám zem plnou mlíka a buclatejch krav, 
                    G7(D7)             C(G) 
     kde proud řeky st říká na d řevěnej splav. 
         C7(G7)  F(C)               C(G) 
     Mám jediný p řání, sn ům ostruhy dát 
                  G7(D7)                 C(G) 
     a pod známou strání zas kuli čky hrát. 
 
     C    C7    F              C 
Ref: Už koní ček pádí a z ůstane stát, 
                  G7                 C 
     až v tý zemi mládí, kde já žiju rád. 
         C7       F               C 
     A slunce tam pálí a po řád je máj 
                 G7              C 
     a ceny jsou stálý a lidi se maj. 
 
2.   Kde všechno je známý, zvuk tátovejch bot 
     a buchty mý mámy a nat řenej plot. 
     Z n ěj barva už prejská, ale mn ě je to fuk, 
     já, když se mi stejská, jsem jak malej kluk. 
Ref: 
 
     C    C7        F                 C 
3.   V tý zemi jsou lípy a ve kv ětech med 
              G7            C 
     a u sud ů pípy a u piva led. 
         C7     F               C 
     A okurky v láku a cestovní ruch 
                  G7               C 
     a hospod jak máku a holek jak much. 
 
Ref: A slunce tam pálí a po řád je máj 
     a ceny jsou stálý a lidi se maj. 
     Už koní ček pádí a z ůstane stát, 
     až v tý zemi mládí, kde žiju tak rád. 
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V pekle sudy válej 
Kabát 

CJede vlak no a my jedem v n ěm  
GVlak s ucpaným ko Dmimínem  
Lidi řvou Bzmatkujou  
Kdo ví zda to Fpřežijem  
 
CV pekle sudy válej  
GZ kotle pára stou Dmipá  
Na st ůl nám to dá Bvej  
Ať to s náma hou Fpá  
 
CZastavit na to není čas  
GMusíme jet na do Dmiraz  
Připoutat ne Bkecat  
Kdesi protrh Fla se hráz  
V pekle sudy válej  
 
Nej Blíp to vydejchal  
Mašinfíra s Ftopi čem  
BJedou si na koksu  
A zatim neví Go ni čem 

Strojv ůdce je starej satanáš  
Zve nás všechny na guláš  
Vítám vás jedem dál  
Ty nemáš tak tady máš  
 
Máme tu houby sušený  
Odvar z hlavy makový  
Ale jídelní v ůz narvanej  
No prost ě v ěci takový 
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Val čí ček 
Nedvědi 
 
         C                       G7  
R: Tuhle písni čku cht ěl bych ti, lásko, dát,  
                           C  
   a ť ti každej den p řipomíná  
                         C7        F         C  
   [: toho, kdo je tv ůj, čí ty jsi a kdo má rád,  
                        G7     C  
      a ť ti každej den p řipomíná. :]  
 
1. Kluka jako ty hledám už spoustu let,  
   takový trošku trhlý mý já.  
   Dej mi ruku, poj ď, p ůjdeme šlapat náš sv ět,  
   i když obrovskou práci to dá.  
R:  
 
2. Fakt mi nevadí, že nos jak bambulku máš,  
   ani já nejsem žádný ideál,  
   hlavn ě co uvnit ř nosíš a co ukrýváš,  
   to je pouto, co vede nás dál.  
R:  
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Val čík 
Daniel Landa 
 
Ami E… Ami   
 
AmiJestli máš odvahu poslouchat  
jen pro tebe za čla muzika hrát  
EJenom si hochu s náma sko č  
Amia v rytmu val číku v kole se to č  
Jak Dmidivoký zví ře G7cht ěl bys být  
tak Cpoj ď s náma žít Emy budem se mít  
 
Poj ďme smrt objímat, poj ďme sní zpívat  
a na sv ět bez lásky budem se dívat  
Zahoď svý sv ědomí daleko od sebe  
poslouchej jak val čík proniká do tebe  
 
Ref.:   
FTak .... te ď poznals m ůj Cpláš ť, mý jméno je Gzáš ť  
a smrt to je Dmizpěv, jak rudá je Fkrev  
tak se drž a Amipoj ď se mnou tan čit, Etan čit AmiVal čík!  
 
AmiCítíš tu sílu val číku Gv rytmu raz dva t ři  
Dmiseber sv ůj sentiment, Fsev ři rty, slzy sem Amipat ří E  
AmiTy si ta jiskra vždy ť ohe ň už čeká, Gaby byl zapálen  
DmiV duších jsme zam čený, Fotev ři nám chceme Even!  
 
Ref.:   
No .. tak poznals m ůj pláš ť, mý jméno je záš ť  
a smrt to je zp ěv, jak rudá je krev  
tak se drž a poj ď se mnou tan čit, tan čit Val čík!  
 
Přikrej se závojem noci a vykro č! Už nesmíš to odkládat  
měsíc ti posvítí na cestu do našich řad  
Cos to te ď hochu ud ělal, pro č ses od nás oto čil?  
Neodcházej slyším zvony, bu ď s náma dýl!  
 
Tak si Fběž!  
 
Přijde náš C

čas my budem tu Gzas  
pro č jsou tu Dmiandělé a pro č p řeFstává hudba Amihrát  
my Echcem mašírovat!  
 
FLá, lá, la… C G Dmi Ty vole, po ď se na to…  F E Ami  
FHej! C G Dmi F Ami E Ami 
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Večerní ček 
 
     C  
1. D říve, než nám klesnou ví čka t ěsně p řed spaním,  
   uvidíme Ve černí čka, jak se uklání,  
         F         C         F              C  
   pokud vám není moc, dobrý ve čer, dobrou noc,  
        G       C  
   zamává čepi čkou,  
            F         C         F         C  
   z kouzelných hromádek hází lístky pohádek  
         G        C  
   mali čkou ru či čkou.  
 
2. Nežli Brou ček složí krovky, než by řekl "smím?",  
   z televizní obracovky krokem Rumcajzím  
   loupežník vykro čí, s každým pánem zato čí,  
   Manku má copatou,  
   zahvízdá, zapíská, vždycky najde Cipíska  
   bradu má vousatou.  
 
3. Červená se muchom ůrka, letí motýlek,  
   v tráv ě sedí Vochom ůrka, vedle K řemílek,  
   zkoumají pravidla, jak se va ří povidla,  
   va řečkou míchají,  
   kdopak d řív ute če, než jim hrnec p řete če,  
   to se nás neptají.  
 
4. St ěžoval si kap říkovi vodník Česílko,  
   že mu v noci n ěkdo odnes vodní k řesílko,  
   strašlivý kocour Fous Pištu Fištu rád by kous,  
   po řád prý sm ůlu má.  
   Všechno zná Všeználek,všecho zkazí Neználek  
   chyt řejší vyhrává.  
 
5. Mé ďa Bé ďa honí v lese vlka-zlod ěje,  
   Mí ček Flí ček rozbil okno, nic se ned ěje,  
   opi čák Hup a Hop řídí lo ď a barví strop,  
   najedou na útes,  
   všechno zná, všechno ví, všechno zdárn ě vy řeší  
   chytrý pes maxipes-Fík.  
 
6.=1.  
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Veď mě dál, cesto má  
 
 

    G(D)          Emi(Hmi) 
 1. N ěkde v dálce cesty kon čí, 
    D(A)           C(G)      G(D) 
    každá prý však cíl sv ůj skrývá, 
                  Emi(Hmi) 
    n ěkde v dálce každá má sv ůj cíl, 
    D(A)                  C(G)       G(D) 
    a ť je pár mil dlouhá, nebo tisíc mil. 
 
             G(D)       D(A)       Emi(Hmi)      C( G) 
Ref:  Ve ď mě dál, cesto má, ve ď mě dál, vždy ť i já 
            G(D)               D(A)          C(G)      G(D) 
   tam, kde kon číš, cht ěl bych dojít, ve ď mě dál, cesto má. 
 
    G             Emi 
 2. Chodím dlouho po všech cestách, 
    D                C            G 
    všechny znám je, jen ta má mi zbývá, 
                  Emi 
    je jak dívky, co jsem m ěl tak rád, 
    D               C             G 
    plná žáru bývá, hned zas samý chlad. 
 
    Ref: 
 
    Emi(Hmi)    D(A)          G(D) 
 *: Pak na patník poslední napíšu k řídou 
    C(G)            G(D)           D(A) 
    jméno své, a pod n ěj, že jsem žil hrozn ě rád, 
    Emi(Hmi)           F(D) 
    písn ě své, co mi v kapsách zbydou, 
    C(G)          G(D)          D(A)              D 7(A 7)  

    dám si bandou cvr čků hrát a p ůjdu spát, p ůjdu spát. 
 
           G(D)   D(A)       G(D) 
 Ref: + [: ve ď mě dál, cesto má ... :] 
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Velia čenstvo kat 
Karel Kryl       lepší akordy  

 

      Dmi               C         Dmi        ( Ami G  Ami ) 
1. V ponurém osv ětlení gotického sálu  
    F                 Gmi       A            ( C  D mi  E  ) 
   kup číci vyd ěšení hledí do misál ů  
   Dmi       Bb         C         F  C(Gmi)(Ami F G  C G (Dmi)) 
   a houfec mordý řů si žádá požehnání, ; 
         Gmi         Dmi       A7         Dmi (Dmi Ami E7 Ami)  
   [: vždy ť první z rytí řů je Veli čenstvo Kat. :]  ((G Ami G)) 
 
2. Kn ěz- ďábel, co mši slouží, z oprátky má štolu,  
   pod fialovou komží láhev vitriolu,  
   pach síry z hmoždí řů se valí k rudé kápi  
   [: prvního z rytí řů, hle: Veli čenstvo Kat. :]   

 

    F            C    Bb          C          ( C G F G ) 
R: Na korouhvi státu je emblém s gilotinou,   
     F           C    Bb          C          ( C G F G ) 
   z ostnatýho drátu páchne to shnilotinou,  
       Gmi                    Dmi            ( Dmi Ami ) 
   v kraji hnízdí hejno krkav čí,  
    Gmi                     A                ( Dmi E ) 
   lidu vládne mistr poprav čí.  

 

3. Král kle čí p řed Satanem na žezlo se t ěší  
   a l ůza pod platanem radu moudrých v ěší  
   a zástup kací řů se raduje a jásá,  
   [: vždy ť prvním z rytí řů je Veli čenstvo Kat. :]  

 

4. Na rohu ulice vrah o morálce káže,  
   p řed vraty v ěznice se procházejí stráže,  
   z vojenských pancí řů vst říc černý nápis hlásá,  
   [: že prvním z rytí řů je Veli čenstvo Kat. :]  

 

R: Nad palácem vlády ční prapor s gilotinou,  
   d ěti mají rády kornouty se zmrzlinou,  
   soudcové se na n ě zlobili,  
   zmrzliná ře d ětem zabili.  

 

5. Byl hrozný tento stát, když musel jsi se dívat,  
   jak zakázali psát a zakázali zpívat,  
   a bylo jim to málo, poru čili d ětem  
   [: modlit se jak si p řálo Veli čenstvo Kat. :]   

 

6. S úšklebkem Ďábel vid ěl pro každého podíl,  
   syn otce nenávid ěl, bratr bratru škodil,  
   jen motýl smrtihlav se nad tou zemí vznáší,  
   [: kde v kruhu tupých hlav dlí Veli čenstvo Kat. :]  
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Velmi nesm ělá 
Jablko ň 
 
     Ami                           
G    Ami 
1. Potkali se v pond ělí, 
pondělí  
                          
G      E 
     byli velmi nesm ělí, 
nesmělí  
      C                       
G    E 
     a tak oba d ělali, 
dělali 
      Ami                        
G   Ami  

     jakoby se neznali, 
neznali  
 2. V úterý sebral odvahu, 
odvahu   
odhodlal se k pozdravu, 
pozdravu   
 a pak v citové panice, 
panice      
prchali oba k mamince, 
mamince  
 
 
 
 

 
        C        G               Ami             C                    
G       C     
Ref.:  Semafór popásá chodce motorky auta tramvaje  
       C               G                    Ami                            
G    Ami      
       a všechny cesty dneska vedou     І:    do pekla i do ráje   
: І 
  
3. Ve st ředu spolu 
postáli 
    dívali se do dáli  
    a do dáli se 
dívali 
    i když už spolu 
nestáli  

 4. Ve čtvrtek p řišel 
první zvrat  
    prohlásil že má ji 
rád  
    a ona špitla do 
ticha 
    že na ni moc 
pospíchá 

 
     Ref. 
 
5. V pátek to vzal 
útokem 
    jak tak šli krok 
za krokem  
    p řesn ě v šestnáct 
dvacet p ět 
    zavadil loktem o 
loket  

  
6. V sobotu ji chyt za 
ruku 
    hlavou jí kmitlo 
je to tu  
    a jak hodiny 
běžely 
    drželi se drželi 

    Ref.  
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7. V ned ěli už v ědeli 
    že jsou možná 
dosp ělí  
    a tak p ři sedmém 
    pokusu dal jí pusu 
na pusu  
  
 

8. A zas p řišlo 
pondělí 
   p říšern ě se styd ěli  
   a tak oba d ělali 
   jakoby se neznali  
   a tak oba d ělali 
   jakoby se neznali 

2. V úterý sebral odvahu, 
odvahu 
    odhodlal se 
k pozdravu, pozdravu   
   a pak v citové panice, 
panice      

  prchali oba 
k mamince, mamince 
 
 3. Ve st ředu spolu 
postáli . . . 
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Velrybá řská výprava 
 

     C               F           G7           C  
1.   Jednou plác m ě p řes rameno Johny zvanej Knecht, 
     Ami             Dmi       G7            C 
     Mám pro tebe hochu v pácu moc fajnovej kšeft, 
     Objednal hned litr rumu a pak n ěžně řval, 
     K b řehům se jedem na velryby prej až za polár. 
 
             C            F                 G7       C 
Ref: Výprava velrybá řská, k b řehům Grónska nezda řila se, 
              Ami            Dmi      G7        C 
     Protože nejeli jsme na velryby, ale na mrože. 
 
     C           F          G7          C 
2.   Briga zvaná Malá Kitty kotví v zátoce, 
     Ami         Dmi           G7       C 
     Nakládaj se sudy s rumem, maso, ovoce. 
     Vypluli jsme časn ě zrána, sm ěr severní pól 
     D řív než p řístav zmizel z o čí, každej byl namol    
Ref: 
 
     C            F          G7            C  
3.   Na lo ď padla jinovatka s ní t řeskutej mráz, 
     Ami         Dmi            G7          C 
     Hon velryby v kupách ledu, to ti zlomí vaz. 
     Na pob řeží místo ženskejch  mávaj tu čňáci, 
     V tomhle kraji beztak nemáš jinou legraci   Re f: 
 
     C               F           G7           C  
4.   Když jsme dom ů p řipluli už psal se p říští rok, 
     Ami           Dmi        G7        C 
     Starej rejda ř povídá, že nedá ani flok. 
     C               F            G7           C  
     Místo velryb v grónskym mo ři zajímal vás grog, 
     Ami          Dmi        G7        C 
     Tuhle práci zaplatil by asi jenom cvok.      R ef: 
 
5.   Tohleto nám nem ěl říkat, te ď to dob ře ví, 
     Stáhli jsme mu k ůži z t ěla, tomu hadovi. 
     Z paluby pak slanej vítr jeho t ělo smet, 
     Máme velryb plný zuby na to vezmi jed.        Ref: 
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Veselé vánoce 
 
   C                          G7                                    
C 
R: Vánoce, vánoce p řicházejí, zpívejme p řátelé, 
                                           G7                            
C 
   po roce vánoce, vánoce p řicházejí, š ťastné a veselé. 
 
 
G                                        D7                 G 
Pro č jen d ěda říct si nedá, tlu če o st ůl v p ředsíni 
                                         D7             G 
a pak b ěda, marn ě hledá kapra pod sk říní. 
G                                  D7                  G 
Naše teta pe če léta na vánoce váno čku, 
                                        D7                G G7 
nereptáme aspo ň máme n ěco pro ko čku. 
 
R: Jó, vánoce, vánoce p řicházejí... 
 
Bez prskavek tvrdil Slávek na Št ědrý den nelze být 
a pak táta s minimaxem zavlažoval byt. 
Tyhle ryby nem ěly by maso míti samou kost, 
říká táta vždy, když chvátá na pohotovost. 
 
R: Jó, vánoce, vánoce p řicházejí... 
 
Jednou v roce na vánoce strejda housle popadne 
jeho vinou se z nich linou tóny záhadné. 
Strejda vida d ěda p řidá „Neseme vám noviny“ 
čímž prakticky zni čí vždycky ve čer rodinný. 
 
R: Jó, vánoce, vánoce p řicházejí... 
 
A když sní se, co je v míse, televizor pustíme, 
v izb ě 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: Jó, vánoce, vánoce p řicházejí... 
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Vím, vím   
                                          

     C            F 
Ref: Vím, vím, že cestou tou 
            C          G 
     n ěkam musím dále jít, 
     C            F 
     vím, vím, že ani jednou 
               C      G      C 
     v život ě nesmím milou z řít.  
 

   C            Emi          F    C 
1. Vše, co jsem m ěl, to jsem opustil 
              F             G     C G 
   jen proto, abych vid ěl sv ěta kraj, 
   C         Emi            F   C 
   zklamání v ětší jsem snad nezažil, 
       F           G         C 
   tak řekn ěte mi, kde najdu ráj. 
Ref:  
 

   C        Emi            F    C 
2. Sk řítka, co jsem ho jak dít ě znal, 
        F           G     C G 
   toho o radu jsem požádal, 
   C     Emi       F    C 
   on mi na kolena p řikázal 
     F           G   C 
   a tiše mi pak povídal:  
 

       C            F 
Ref2: Víš, víš, že cestou tou 
             C          G 
      n ěkam musíš dále jít, 
       C           F 
      víš, víš, že ani jednou 
               C      G     C 
      v život ě nesmíš milou z řít.  
 

   C            Emi          F    C 
3. Zpátky chci k tomu, co jsem opustil, 
              F             G     C G 
   te ď už jsem vid ěl sv ěta kraj, 
   zklamání v ětší jsem snad nezažil, 
   te ď vím, vím, že doma je ráj. 
Ref: 
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Vím, vím  
Rangers 
 

Ref: CVím, vím, že Fcestou tou        ( G  C  ) 
     n ěkam Cmusím dále jít G7        ( G  D7 ) 
     Cvím, vím, že Fani jednou        ( G  C  ) 
     v život ě Cnesmím G7milou Czřít.  ( G  D7 G ) 
 
CVše, co jsem Emiměl, to jsem Fopus Ctil,( G Hmi C G ) 
jen proto, Fabych vid ěl G7sv ěta Ckraj,  ( C D7 G ) 
Czklamání Emivětší jsem snad Fneza Cžil,( G Hmi C G ) 
tak F

řekn ěte mi, G7kde najdu ráj. C    ( C D7 G ) 
 
Ref:Vím, vím, že cestou tou 
    n ěkam musím dále jít 
    vím, vím, že ani jednou 
    v život ě nesmím milou z řít. 
 
Skřítka, co jsem ho jak  dít ě znal, 
toho o radu jsem požádal, 
on mi na kolena p řikázal 
a tiše mi pak povídal. 
 
Ref:Víš, víš, že cestou tou 
    n ěkam musíš dále jít 
    víš, víš, že ani jednou 
    v život ě nesmíš milou z řít. 
 
Zpátky chci k tomu, co jsem opustil, 
te ď už jsem vid ěl sv ěta kraj, 
zklamání v ětší jsem snad nezažil, 
te ď vím, vím, že doma je ráj. 
 
Ref:Vím, vím, že cestou tou 
    n ěkam musím dále jít 
    vím, vím, že ani jednou 
    v život ě nesmím milou z řít. 
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Víno 
Klí č 
 
     Emi      D         Emi            C         H7   
R1: Víno te ď nalej nám, a ť si každej, co chce, zpívá,  
     Emi  D                 Emi     H7     Emi  
    vína plnej džbán, dnes do rána budeme pít.  
 
R2: Víno nalej nám, po boji jen žíze ň zbývá,  
    zítra n ěkdo z nás t řeba už nebude žít. Emi D Emi H7 Emi  
 
     Emi        D          C  H7   Emi  
1.  Než p řijde den, každý má času dost,  
               D           G  D       G  
    zbývá jen zapít žal, klít a mít zlost,  
                   D            Emi            H7  
    že zas je nás čím dál mí ň, víra je tu jen host,  
      Emi    D         C       H7   Emi  
    pro č se máme bít druhejm pro radost.  
 
R1:  
 
2.  Krátí se noc, v kr čmě všem slábne hlas,  
    ráno zavelí a kdekdo zláme vaz,  
    [: už zní rozkaz, dál bít se m ůžem, t řeba i krást,  
       ten, kdo p řežije, tomu zbyde chlast. :]  
 
R1:  
 
R2:  
 
     F#mi     E         F#mi           D         C# 7  
R1: Víno te ď nalej nám, a ť si každej, co chce, zpívá,  
     F#mi E                 F#mi    C#7    F#mi  
    vína plnej džbán, dnes do rána budeme pít.  
 
R2:  
 
     A        E        F#mi              D    C#7  
*: Zpívej až do rána, není každá bitva prohraná,  
    F#mi    E       F#mi      C#7    F#mi  
   dojde i na pána, a pak si budeme žít,  
   na na na ...  
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Víno  
Klí č                              ( An ča ) 
 
     Ami      G         Ami            F         E7   
R1: Víno te ď nalej nám, a ť si každej, co chce, zpívá,  
     Ami  G                 Ami     E7     Ami  
    vína plnej džbán, dnes do rána budeme pít.  
 
R2: Víno nalej nám, po boji jen žíze ň zbývá,  
    zítra n ěkdo z nás t řeba už nebude žít. Emi D Emi H7 Emi  
 
     Ami        G          F  E7   Ami  
1.  Než p řijde den, každý má času dost,  
               G           C  G       C  
    zbývá jen zapít žal, klít a mít zlost,  
                   G            Ami            E7  
    že zas je nás čím dál mí ň, víra je tu jen host,  
      Ami    G         F       E7   Ami  
    pro č se máme bít druhejm pro radost.  
 
R1:  
 
2.  Krátí se noc, v kr čmě všem slábne hlas,  
    ráno zavelí a kdekdo zláme vaz,  
    [: už zní rozkaz, dál bít se m ůžem, t řeba i krást,  
       ten, kdo p řežije, tomu zbyde chlast. :]  
 
R1:  
 
R2:  
 
     Hmi     A         Hmi           G         F#7  
R1: Víno te ď nalej nám, a ť si každej, co chce, zpívá,  
     Hmi A                 Hmi    F#7    Hmi  
    vína plnej džbán, dnes do rána budeme pít.  
 
R2:  
 
     D        A        Hmi              G    F#7  
*: Zpívej až do rána, není každá bitva prohraná,  
    Hmi    A       Hmi      F#7    Hmi  
   dojde i na pána, a pak si budeme žít,  
   na na na ...  
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Vítr to ví  
 
     C      F         C          Ami 
 1. Míle a míle jsou cest, které znám, 
    C             F        G 
    jdou trávou i úbo čím skal, 
      C          F        C         Ami 
    jsou cesty zpátky a jsou cesty tam, 
       C      F            G 
    a já na všech s vámi stál, 
      C        F         C     Ami 
    pro č ale blátem nás kázali vést 
    C             F       G 
    a špínou si t řísnili šat? 
 
           F           G      C          Ami 
Ref:   To ví snad jen déš ť a vítr kolem nás, 
            F        G           C 
       ten vítr, co za čal práv ě vát. 
 
 2. Míle a míle se táhnou t ěch cest 
    a dál po nich zástupy jdou, 
    k říže jsou bílé a lampi čky hv ězd 
    jen váhav ě svítí tmou, 
    B ůh ví, co r ůží, jenž dál mohly kvést, 
    spí v špín ě t ěch práchnivých blat? 
 
Ref: 
 
    C        F        C       Ami 
 3. Dejte mi stéblo a já budu rád, 
      C         F         G 
    i stéblo je záchranný pás, 
    C        F        C       Ami 
    dejte mi flétnu a já budu hrát 
    C          F       G 
    a zpívat a ptát se vás, 
    pro č jen se úd ěl tak rád m ění v bi č 
    C            F         G 
    a pro č že se má člov ěk bát? 
 
Ref: 
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Voda čo ma drží nad vodou  
 
   F         B      C           F 

1. Keby bolo nie čo, čo sa ti dá znies ť 
   F          B          C        F 
   okrem neba nadomnou a miliónou hviezd 
   F             B        C            B   F 
   tak by som to zniesol, vždy znova a rááááád 
   F                         C       B 
   k tvojím nohám dobré veci ako vodopád 
 

2. Keby som mal krá čáť sám a zranený 
   šiel by som až tam kde tvoja duša pramení 
   keby som ten prame ň našiel nahodoooou 
   bola by to voda čo ma drží nad vodou 
 
   Am         Dm   B            F 

3. Môžeš zabudnú ť, sta čí kým tu si 
   Am        Dm   B            C 
   iba dalej bu ď, ni č viac nemusíš 
   C               Dm                C 
   Chcem sa s teba napi ť, šaty odho ď pre č 
                B 
   čo má by ť sa stane, tak cez moje dlane 
       C 
   ako čistý pramen te č 
 
4. Ak ťa ešte trápi smútok z rozchodou 
   ono sa to poddá, ty si predsa voda  
   čo ma drží nad vodou 
   Keby bolo nie čo čo sa ti dá znies ť 
   okrem neba nadomnou a miliónov hviezd 
   tak by som to zniesol vždy znova a rááád 
   k tvojím nohám dobré veci ako vodopád        aaa a 
 
A               Dm   F           C    A7 
Chcem sa s teba napi ť šaty odho ď pre č 
A            Dm    C             Bb 
čo má by ť sa stane tak cez moje dlane 
Bbmaj7 A7sus4        A 
ako čistý prame ň te č 
              Dm F              Gdim A7 
ak ťa ešte trápi smútok z rozchodov 
A         Dm    C            Bb 
ono sa to poddá ty si predsa voda  
  Bbmaj7    Gm7       C 
čo ma drží nad vodou 
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Vodácká holka 
Samson & spol. 

          D      Emi    G       A 
 1. Když vlny se valí a pe řeje řvou 
      D            Emi       G A 
    a šutry z nich civí jak s ůvy, 
        D        Emi     G         A 
    lo ď praská a umrl čí zvon bije tmou, 
        D           Emi      A D 
    tak řekni, kdo pomoct ti umí.  
 

        Hmi         F#mi     G        D 
 *: Kdo pádlem jen kmitne a p řevrátí lo ď, 
        Hmi      F#mi        A D 
    pak je čí jak staženej z k ůže, 
       Hmi        F#mi        G        D 
    že ty jseš ta atrapa, ty jseš ten cvok, 
        E                 A 
    co za každý cvaknutí m ůže.  
 

 2. Je p ěkná jak ráno a voní jak les, 
    když na d řevo u ohn ě hrává, 
    je zrádná jak ko čka a v ěrná jak pes, 
    ta holka, co p ři tob ě spává.  
 

       G        Hmi       A      D 
 R: Tu vodáckou holku si nav ěky nech, 
     G        Hmi  A D 
    netop ji, nezahán ěj, 
         Emi        Hmi       F#mi     Hmi 
    svou víru, svou sílu, svý št ěstí i pech, 
         Emi          D            E        A 
    svý strachy, svý prachy, sv ůj poslední dech 
        D        Emi   A 
    jí poctiv ě odevzdávej 
    D          Emi    G A D 
    a lásku za lásku dávej.  
 

3. Kdo p řipálí rejži a p řesolí čaj, 
   kdo s ůl nechá v posledním kempu, 
   kdo ráj zm ění v peklo a peklo zas v ráj,  
   kdo zná všechny písni čky tremp ů. 
 

 *: K do p řeje ti št ěstí a kope ti hrob,  
kdo sladce hned šeptá, hned v říská, 
a koho bys roztrh' a praštil a kop' 
a po kom se celej den stýská.

 
4. Až vlasy nám odbarví nebeskej král 
a vrásky nám po čmáraj' k ůži, 
svý holce dej pusu a řekni "jdem dál" 
a na pádlo polož jí r ůži. 
R: 
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Vodnická pohádka 
 
hudba: Miroslav Feistauer 
text: Lubomír Srnský 
 
D 
1) Byl jeden Čenda vodník, 
G 
co na ryby m ěl podnik. 
D            A 
Měl tam taky ouho ře. 
              D 
On mu šmejdil v komo ře. 
 
2) Kvákaly si žábky, 
že maj vlhký ťapky, 
že maj vlhký ťapky. 
Kváky, kváky, kvák. 
 
 G        D 
Ref. Brekeké, brekeké, 
 A             D 

kváky, kváky, kváky kvák. 
G        D 
Brekeké, brekeké, 
A             D 
kváky, kváky, kvák. 
 
 
 

3)   V hrní čkách m ěl duši čky 
vod zlobivejch – lidi čky. 
To ví Lojza brácha 
a jiná hav ěť plachá. 
 

4)   M ěli se tam hezky, 
Byl to rybník český. 
Byl to rybník český. 
Kváky, kváky, kvák. 
 

Ref. 
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5) P řec jim n ěco chyb ělo. 

Nějaký t ělo na ťélo. 
Zkrátka mladá ko čka, 
co má modrý o čka. 

 
6) Tak to poj ďme vylepšit 

a vodníky polepšit, 
a vodníky polepšit. 
Kváky, kváky, kvák. 

 
2x Ref. 
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Všichni jsou už v Mexiku 
 
    G  
1. Kde jen jsou a kde jsem já,  
    D  
   pro č všechno kon čí, co za číná,  
    Emi             A7  
   sm ůla se m ě lepí ze zvyku  
    D                 D7  
   a všichni jsou už v Mexiku.  
  
    G  
R. Všichni jsou už v Mexiku,  
    D  
   Buenos Dias já taky jdu,  
    Emi                      A7  
   aspo ň si poslechnu p ěknou muziku,  
    D           D7  
   co se hraje v Mexiku.  
  
2. Kde je m ůj k ůň, co m ěl m ě nést  
   blátem m ěst a prachem cest,  
   d ělal, že se ho to už netýká,  
   asi šel do Mexika.  
   Kde je ta holka, co m ěl jsem rád,  
   už tu na rohu m ěla stát,  
   s pihou na svým krásným nosíku  
   už se asi nosí n ěkde v Mexiku.  
R.  
  
3. Kde je m ůj pes, co m ě hlídat m ěl,  
   že nezašt ěkal, kam jen šel,  
   bez obojku a bez košíku  
   už se asi toulá v Mexiku.  
   Kde je ten náš slavnej gang,  
   postrach salon ů a postrach bank,  
   nechali mi všechno p ěkně na triku  
   a už jsou n ěkde dole v Mexiku.  
R.  
  
4. Kam šel barman, te ď tu stál  
   a chlap ů houf, co s nima hrál,  
   jen zatyka č s mojí fotkou visí tu  
   a ostatní jsou v Mexiku.  
   Kde je ten chlápek, co tu spal  
   a ta ko čka, co jí nalejval,  
   šerif práv ě bere v baru za kliku,  
   asi jsem m ěl bejt už taky v Mexiku.  
R.  



Zpěvník by Viper  ver 2.2 

Výlet do bájí 
Aleš Brichta 
 
Ná na na ná   na na   na na ná ná  
  
Emi                G  
Poj ď uvidíš st ěny za čouzený  
D                      A  
pár stol ů jen lou čí osv ětlených  
Emi                     G  
řev chvástání n ěkdo na stole spí  
D                   Emi  
nádhernej výlet do bájí  
  
Noc kon čívá ranní kocovinou  
lesk pohár ů plnejch medovinou  
šenký řka s úsm ěvem hosty vítá  
korbely nedopo čítáš  
  
Emi          G  D             A  
Báje jsou plné potulných ry-tí- řů  
Emi          G  D            Emi  
zbrojnoš ů víry pláš ťů k řižáckých  
Emi          G  D              A  
báje jsou plné zázra čných šermí řů  
Emi         G  D            Emi  
a šíp ů v cíli ter čů královských  
  
C          G             D  
Na nitkách d ějin se schází  
postavy dávných hrdin ů  
čas po nich prachem jen há-zí  
nechce je tvo řit zp ět ze stí-n ů  
           H7  
když už padli  
  
Báje jsou plné zlot řilých mordý řů  
co jednou skon čí katovou sekerou  
báje jsou plné hospod a šenký řů  
kde panští ko čí se o čest poperou  
  
Na nitkách d ějin se schází  
postavy dávných hrdin ů  
čas po nich prachem jen há-zí  
nechce je tvo řit zp ět ze stí-n ů  
když už padli
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Whisky, to je moje gusto  
 
          C                G  C                          G 
 Ref:   Whisky, to je moje gusto, bez whisky mám v srdci pusto, 
          Dmi         G         C      Ami     Dmi   G 
        kdyby ji m ůj táta pil, byl by tu byl mnohem dýl, 
          C                    G  C                    F 
        když se ve skle leskne whisky, tak má barma n dobrý zisky, 
                       Fmi             C      Ami      C      Ami 
        život se dá zkrátka žít, jen když je co, je n když je co, 
              C   G     C 
        jen když je co pít. 
         Cmi                Fmi 
     *: Tu láhev baculatou, tu pestrou vin ětu, 
                               Cmi    G 
        tu whisky temn ě zlatou pije i Manitou, 
         Cmi                     Fmi 
        kdo chce se státi mužem, ten whisky pije rá d, 
        G                                C 
        a proto všichni m ůžem spole čně zazpívat: 
 Ref: 
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Wonderwall 
Oasis 

 
 
Intro |: Em7 G | Dsus4 | A7sus4 | Em7 G | Dsus4 | A 7sus4 :| 
 
Verse 1: 
 
Em7      G 
Today is gonna be the day 
             Dsus4                  A7sus4 
That they're gonna throw it back to you, 
Em7        G 
By now you should of somehow 
   Dsus4                A7sus4 
Realised what you gotta do. 
Em7                  G       Dsus4           A7sus4  
I don't believe that anybody feels the way I do 
          Cadd9 Dsus | A7sus4 || 
About you now. 
 
Verse 2: 
 
Em7            G 
Back beat, the word is on the street 
         Dsus4                 A7sus4 
That the fire in your heart is out, 
Em7             G 
I'm sure you've heard it all before, 
        Dsus4              A7sus4 
But you never really had a doubt. 
Em7                  G       Dsus4           A7sus4  
I don't believe that anybody feels the way I do 
          Em7 G  |Dsus4 A7sus4 || 
About you now. 
 
Bridge: 
 
    C                D                Em 
And all the roads we have to walk are winding, 
    C                   D                 Em 
And all the lights that lead us there are blinding,  
C              D                   G5      G5/F#  G 5/E 
There are many things that I would like to say to y ou 
      G5         A7sus4 
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But I don't know how. 
 
Chorus: 
 
        Cadd9  Em7 | G 
Because maybe, 
       Em7                   Cadd9     Em7 G 
You're gonna be the one that saves me, 
    Em7   Cadd9  Em7 | G 
And after all, 
          Em7   Cadd9  Em7 | G Em7/B | A7sus4 || 
You're my wonderwall. 
 
Verse 3: 
 
Em7       G 
Today was gonna be the day, 
            Dsus4                  A7sus4 
But they'll never throw it back at you, 
Em7        G 
By now you should have somehow 
   Dsus4                   A7sus4 
Realised what you've gotta do. 
Em7                  G       Dsus4           A7sus4  
I don't believe that anybody feels the way I do 
          Em7  G  |  Dsus4 A7sus4 || 
About you now. 
 
Bridge 2: 
 
    C                D                Em 
And all the roads we have to walk are winding, 
    C                   D                 Em 
And all the lights that lead us there are blinding,  
C              D                   G5      G5/F#  G 5/E 
There are many things that I would like to say to y ou 
      G5         A7sus4 
But I don't know how. 
 
Chorus 2: 
 
        Cadd9  Em7 | G 
I said maybe, 
       Em7                   Cadd9     Em7 | G 
You're gonna be the one that saves me, 
    Em7   Cadd9  Em7 | G 
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And after all, 
          Em7   Cadd9  Em7 | G Em7 || 
You're my wonderwall. 
 
Chorus 3: 
 
        Cadd9  Em7 | G 
I said maybe, 
       Em7                   Cadd9     Em7 | G 
You're gonna be the one that saves me, 
    Em7   Cadd9  Em7 | G 
And after all, 
          Em7   Cadd9  Em7 | G Em7 || 
You're my wonderwall. 
 
Outro: 
 
        Cadd9  Em7 | G 
I said maybe, 
       Em7                   Cadd9     Em7 | G 
You're gonna be the one that saves me, 
       Em7                   Cadd9     Em7 | G 
You're gonna be the one that saves me, 
       Em7                   Cadd9     Em7 | G Em7 || 
You're gonna be the one that saves me, 
 
Instrumental |: Cadd9 Em7 | G Em7 | Cadd9 Em7 | G E m7 :| 
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Za chvíli už budu v dáli (D) 
 

   D                                   Emi             
1. Hu čku svou na pozdrav smekám sv ětla vlak ů vidím plát 
           A7                         G           D  
   Tak na sv ůj nárazník čekám Už jsem t ě měl akorát 
 
2. Zejtra ráno až se vzbudíš zjistíš že se slehla z em 
   A tv ůj milá ček že pláchnul tím p ůlno čním expresem 
 
      D                                Emi            
Ref:  Za chvíli už budu v dáli Za chvíli mi bude fa jn 
              A7                 G           D   
      O tvý lásce která pálí nebudu mít ani šajn 
    
3. Nejd řív zní vlakovej zvonec pak píš ťala je mi hej 
   Kone čně vím že je konec naší lásky tutovej 
 
4. Z kapsy tahám harmoniku tuláckej song budu hrát 
   Sedím si na nárazníku a je mi tak akorát 
   Ref: 
 
Bonus: 
 1. Polámal se mravene ček, ví to celá obora, 
    o p ůlnoci zavolali mraven čího doktora. 
 2. Doktor klepe na srdí čko, potom píše recepis, 
    T řikrát denn ě prášek cukru, bude chlapík jako rys. 
 3. Dávali mu podle rady, mravene ček st ůně dál, 
    celý den byl jako v ohni, celou noc jim proplak al. 
 4. Čty ři stály u postýlky, pátá t ěší: Neplakej 
    pofoukám ti na bolístku, do rána ti bude hej. 
 5. Foukala mu na ramínko, hladila ho po čele, 
    hop a zdravý mravene ček, ráno ská če z postele. 
 
Další bonusy: 
    Já do lesa nepojedu, já do lesa nepudu ... 
    Pec nám spadla pec nám spadla, kdopak nám jí po staví... 
    Prší prší 
    Skákal pes 
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Za chvíli už budu v dáli (G) 
 
               G  
1. Hu čku svou na pozdrav smekám,  
               Ami  
   sv ětla vlak ů vidím plát,  
                D  
   tak na sv ůj nárazník čekám,  
                C               G  
   už jsem t ě měl akorát.  
 
2. Zejtra ráno, až se vzbudíš,  
   zjistíš, že se slehla zem  
   a tv ůj milá ček že pláchnul  
   p ůlno čním expresem.  
 
                  G                                  
R: [: Za chvíli už budu v dáli,  
            Ami 
       za chvíli mi bude fajn,  
               D                        
      o tvý lásce, která pálí,  
                C               G 
       nebudu mít ani šajn. :]  
 
3. Nejd řív zní vlakovej zvonec,  
   pak píš ťala, je mi hej,  
   kone čně vím, že je konec  
   naší lásce tutovej.  
 
4. Z kapsy tahám harmoniku,  
   tuláckej song budu hrát,  
   sedím si na nárazníku  
   a je mi tak akorát.  
R:  
R: 
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Zabili, zabili 
Balada pro banditu 
 
   G       C      Ami     C    G  
1. Zabili, zabili chlapa z Kolo čavy,  
   G       C        Ami    C    G  
   řekn ěte hroba ři, kde je pochovaný.  
  
   G                         C  
R. Bylo tu, není tu, havrani na plotu,  
   G                              D  
   bylo víno v sud ě, te ď tam voda bude,  
   G     D    G  
   není, není tu.  
  
2. Špatn ě ho zabili, špatn ě pochovali,  
   vlci ho pojedli, ptáci rozklovali.  
R.  
  
3. Vítr ho roznesl po dalekém kraji,  
   havrani pro n ěho po poli krákají.  
R.  
  
4. Kráká starý havran, krákat nep řestane,  
   dokud v Kolo čavě živý chlap z ůstane.  
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Zatan či 
Jaromír Nohavica 
 
    Emi  G            D        Emi  
1. Zatan či, má milá, zatan či pro mé o či,  
         G           D           Emi  
   zatan či a vetkni n ůž do mých zad,  
            G            D            Emi  
   a ť tv ůj šat, má milá, a ť tv ůj šat na zemi skon čí,  
            G             D         Emi  
   a ť tv ůj šat, má milá, rázem je s ňat.  
 
    Emi  G          D     Emi  
R: Zatan či, jako se okolo ohn ě tan čí,  
         G       D       Emi  
   zatan či jako na vod ě lo ď,  
         G           D          Emi  
   zatan či jako to slunce mezi pomeran či,  
         G     D          Emi  
   zatan či, a pak ke mn ě poj ď. 
  
2. Polož dla ň, má milá, polož dla ň na má prsa,  
   polož dla ň nestoudn ě na moji hru ď,  
   obejmi, má milá, obejmi moje bedra,  
   obejmi je pevn ě a mojí bu ď.  
 
R:  
 
3. Nový den než za čne, má milá, nežli za čne,  
   nový den než za čne, nasy ť můj hlad,  
   zatan či, má milá, pro moje o či la čné,  
   zatan či a já budu ti hrát.  
 
R:  
 
R:  
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Zátoka 
 
 

    C                 F           C 
1.  V zátoce naší je celej den stín 
               Ami                C 
    Dneska je tichá, to já dob ře vím 
                 Ami               C 
    Kdy ten stín zmizí i z duše mojí 
                F               C 
    Za vodou čekám na lásku svojí 
 
    C                      F       C 

2.  Už poslední d říví jsem na ohe ň dal 
            Ami            C 
    I kdyby nocí p řekrásné hrál 
              Ami                    C 
    Já nespím to víš tak jak bych si p řál 
               F              C 
    Pro č si m ě Hardy na práci bral 
 
    C                 F          C 

3.  Už pomalu svítá a krávy jdou pít 
                Ami             C 
    V sedle zas musím celej den být 
                 Ami          C 
    Pro č má tv ůj tatík tolika stád 
              F               C 
    Tejden už sháním a nem ůžu spát 
 
    C               F        C 

4.  Zítra se vrátím na jižní díl 
             Ami               C 
    V zátoce naší tam bude m ůj cíl 
            Ami               C 
    Vítr se zdvihá a m ěsíc je blíž 
               F               C 
    Zítra stín zmizí, dob ře to víš 
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Zatracenej život 
 

“rychleji a veseleji“ 

 
   D             G        D                A 
1. To bylo v Dakot ě o vejplat ě, whisky jsem tam pašoval, 
   D               G           D             A       D     
   a že jsem byl sám jako k ůl v plot ě,s holkou jem tam špásoval. 
 
2. 
Šel jsem s ní nocí jak vede stezka, okolo červenejch skal, 
než jsem jí sta čil říct, že je hezká, zp ěněnej býk se k nám 

hnal. 
 
      D7            G        D 
Ref:  povídám jupí, čerte, jdi radši dál, 
                          A 
      pak jsem ho za rohy vzal, 
      D               G        D 
      ud ělal p řemet a jako tur řval, 
              A   D 
      do dáli upaloval. 
 
3. To bylo v Dawsonu tam v salonu a já jsem zase p řebral, 
   všecky svý prachy jsem m ěl v talonu na život jsem nadával. 
 
4. Zatracenej život, čert by ho vzal! Do nebe jsem se rouhal, 
   než jsem se u baru vzpamatoval, Belzebub vedle m ě stál. 
 
Ref: ............ 
 
5. Jo, rychle oplácí tenhleten sv ět, než bych napo čítal p ět, 
   ďáblovým ka ňonem musel jsem jet, když jsem se navracel zp ět. 
 
6. 
Jak se tak kolíbám uzdu v p ěsti, schylovalo se k dešti 
Belzebub s partou stál vprost řed cesty, zav ět řil jsem nešt ěstí. 
 
      G            D 
Ref: Jupí, čerte, jdi radši dál, 
                     A 
      potom m ě za nohy vzal, 
      D                    G            D  
      ud ělal jsem p řemet, jak tur jsem řval, 
           A      D 
      do dáli upaloval.  
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Zas jsi tak smutná  
 
 

 
    Ami           C             D       F   G 
1.  Zas jsi tak smutná, kdo se má na to koukat 
    Ami             C              D        F  G 
    Nic jíst ti nechutná, v hlav ě máš asi brouka 
 
 
               C    H   B       Ami 
    Ref:   tak nezoufej, nic to není 
           C       H   B     Ami 
           za chvíli se to zm ění 
           F         G           C   E 
           snad jsem to zavinil já 
 
 
    Ami      C             D           F   G 
2.  Zkus zapomenout na všechno, co je pouhou 
    Ami             C          D          F    G 
    Tmou tvou, obarvenou na černo smutnou touhou 
 
 
               C    H   B       Ami 
    Ref:   tak nezoufej, nic to není 
           C       H   B      Ami 
           za chvíli se to zm ění 
           F         G           C   E 
           snad jsem to zavinil já 
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Zelená je tráva  
 
     C               Dmi 
Ref: Zelená je tráva fotbal to je hra  
     G                C 
     a ten mí č kulatý v ěc je záludná  
            F                  C     F 
     tak si každý z nás na n ěj pozor dej  
          C     G         C 
     po zemi ho jemn ě podávej.  
 
     C                  F       G         C 
  1. Píš ťalka až na nás zavolá, kouzelnou sílu má 
     C                    F 
     dnes tak jak zítra i za týden  
     G                 C 
     náš team je pripraven - d ělej ...  
 
     C               Dmi 
Ref: Zelená je tráva fotbal to je hra  
     G               C 
     a kdo góly dáva jen ten vyhrává  
     F                 C     F 
     obrán če na nás si pozor dej,  
     C      G        C 
     rychlá kli čka a jseš ztracenej. 
 
     C                 F         G          C 
  2. Dnes je ta nálada sváte ční, pok řik zní vít ězný  
     C                    F 
     tisíce srdcí už ho ří jí  
     G               C      C7 
     tou vášní sportovní .. hej ..  
 
Ref: Zelená je tráva fotbal to je hra  
     a ten mí č kulatý v ěc je záludná  
     tak celé srdce do n ěj dej  
     v ěčně bojuj a nic nevzdávej.  
 
Ref: Zelená je tráva fotbal to je hra  
     a ten mí č kulatý v ěc je záludná  
     jen se s ním hochu nepárej  
     ostrou ranou góly rozdávej.  
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Želva (G) 
 Olympic 

 

    G      C         G     C        G C G C 
 1. Ne moc snadno se želva po dn ě honí, 
    G     C        G      C         G C G 
    velmi radno je plavat na dno za ní, 
          D                          Emi 
    potom po čkej, až se zeptá na to, co t ě v mozku lechtá, 
    G      C       G      C       G C G C 
    nic se neboj a vem si n ěco od ní. 
 
 
    G     C         G      C      G   C G C 
 2. Abych zabil dv ě mouchy jednou ranou, 
    G     C        G     C           G C G 
    želví nervy od želvy schovám stranou, 
          D                          Emi 
    jednu ká ď tam dám pro sebe a pak aspo ň p ět pro tebe, 
    G       C        G      C        G C G C 
    víš, má drahá, a zbytek je pod vanou. 
 
 
      G       D     C       G          D       C        G 
 Ref: Když si n ěkdo pozor nedá, jak se vlastn ě želva hledá, 
       C                   D   C                       D D7 
       ona ho na n ěco nachytá, i když si to pozd ěji vy čítá. 
 
 
    G      C         G     C        G C G C 
 3. Ne moc snadno se želva po dn ě honí, 
    G        C           G    C      G C G 
    ten, kdo nechce, tak brzy slzy roní, 
         D                      Emi 
    jeho úsm ěv se vytratí, a to se mu nevyplatí, 
    G     C       G     C          G C G C 
    má se nebát želev a spousty vodní. 
 
 
Ref: 
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Želva (D) 
 
    D            G              D       G             D  G  D  G  
1. Ne moc snadno se želva po dn ě honí,  
    D      G           D         G              D  G  D  
   velmi radno je plavat na dno za ní,  
               A                                       Hmi  
   potom po čkej, až se zeptá na to, co t ě v mozku lechtá,  
    D        G         D         G           D  G  D  G  
   nic se neboj a vem si n ěco od ní.  
 
2. Abych zabil dv ě mouchy jednou ranou,  
   želví nervy od želvy schovám stranou,  
   jednu ká ď tam dám pro sebe a pak aspo ň p ět pro tebe,  
   víš, má drahá, a zbytek je pod vanou.  
 
     D           A        G           D               A         
G           D  
R: Když si n ěkdo pozor nedá, jak se vlastn ě želva hledá,  
   G                                 A   G                                  
A  
   ona ho na n ěco nachytá, i když si to pozd ěji vy čítá.  
 
3. Ne moc lehce se želva po dn ě honí,  
   ten, kdo nechce, tak brzy slzy roní,  
   jeho úsm ěv se vytratí, a to se mu nevyplatí,  
   má se nebát želv a spousty vodní.  
R:  
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Zítra ráno v p ět  
 

      Ami                     C 
1. Až m ě zítra ráno v p ět ke zdi postaví, 
   F              G       C         Ami 
   ješt ě si naposled dám vodku na zdraví. 
         Dmi           G           C        Ami 
   Z o čí pásku strhnu si, to abych vid ěl na nebe, 
     Dmi            E    Ami 
   a pak vzpomenu si má lásko na tebe. 
   Dmi G C Ami 
   -.................................. 
   Dmi           E      Ami 
   a pak vzpomenu si na tebe. 
 
2. Až zítra ráno v p ět p řijde ke m ě kn ěz, 
   řeknu mu, že se splet, že m ě se nechce do nebes, 
   že žil jsem jak jsem žil, stejn ě tak i dožiju 
   a co jsem si nadrobil to si i vypiju. 
   -................................... 
   a co jsem si nadrobil, si i vypiju. 
 
      Ami                C 
3. Až zítra ráno v p ět poru čík řekne pal, 
   F               G        C           Ami 
   škoda bude t ěch let, kdy jsem t ě nelíbal, 
         Dmi        G           C           Ami 
   ješt ě slunci zamávám a potom líto p řijde mi, 
          Dmi       E       Ami 
   že t ě lásko nechávám samotnou tady na Zemi 
   Dmi G C Ami 
   -.................................... 
   Dmi              E        Ami 
   že t ě lásko nechávám na Zemi. 
 
4. Až zítra ráno v p ět prádlo p ůjdeš prát 
   a seno obracet, já u zdi budu stát, 
   tak p řilož na ohe ň, smutek v sob ě skryj, 
   prosím nezapome ň, nezapome ň a žij. 
   -.................................... 
   na m ě nezapome ň a žij. 
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Život je jen náhoda  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     G            C 7      G                       G 7 

     Život je jen náhoda, jednou jsi dole, jednou n ahoře, 
     C            Cmi       G        D +     G D + 

     život plyne jak voda a smrt je jako mo ře, 
     G            C 7       G                   G 7 

     každý k mo ři dopluje, n ěkdo d říve a n ěkdo pozd ěji, 
     C           Cmi         G     D +     G  G + 

     kdo v život ě miluje, a ť neztrácí nad ěji, 
 
 
 
 
 
 
 
 
    C                   G       C           Gdim    G 
    až uvidíš v život ě zázraky, které jenom láska  umí, 
    A 7                A 9      A + D     Gdim G #dim D D + 

    zlaté rybky vyletí nad mraky, pak porozumíš, 
    G           C 7        G                    G 7 

    že je život jak voda, kterou láska ve víno prom ění, 
     C           Cmi      G      D +       G D + G 
    láska že je náhoda a  bez ní št ěstí není. 

D+ G+ 

Gdim A+ A9 
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Život je jen náhoda 
 
G           Ab A   Bb                   A    Ab  G  
Pro č že se  mi  každou noc o tom jen zdá  
   F#   F   E              A7  
o tom jen zdá jak v mém život ě  
          G        D7            G   A9  C7maj D7  
vyšla má tak š ťastná a krá-sná hv ě - zda.  
G           Ab A  Bb                   A    Ab  G  
Pro č že se  mi každou noc o tom jen zdá  
    F#  F    E         A7  
že ta  hv ězda mi dá to št ěstí  
             G       D7        G      Eb  F  G  Emi 6  
o n ěmž se mi ve dne nezdá.  
Hmi    D+                   Hmi7  Hmi6+  
Zdání klame mimoto každý sen  
             D    G#dim A7  
který v noci  mí  -  váme  
A9        D   C   D7   D+  
zažene p říští den.  
  
G               C7  
Život je jen náhoda  
G                                G7  
jednou si dole jednou naho ře  
C               Cmi6  
život plyne jak voda  
Eb7 G    G6 D+        G   C7maj D+  
a   smrt  je  jako mo- ře.  
G                   C7  
Každý k mo ři dopluje  
G                            G7  
někdo d říve n ěkdo pozd ěji  
C                 Cmi6  
kdo v život ě miluje  
Eb7 G  G6   D+       G   C7maj D+  
ať    ne-ztrá-cí nad ě-ji.  
C                    C7 G    G7  
Až uvidí v život ě zázraky  
C                  C7   C#dim G    G#7 A7  
které jenom láska   u  -  mí  
A7  
zlaté ryby vyletí nad mraky  
D        Gmi6 Ddim  D7  F#+  
pak po - ro - zu  -  mí.  



Zpěvník by Viper  ver 2.2 

G              C7  
Že je život jak voda  
G                              G7  
kterou láska ve víno prom ění  
C                Cmi6  
láska že je náhoda  
Eb7 G          D+    G   C7maj Hmi7 D+ G G6  
a   bez ní št ěstí není. 
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Zlaté st řeví čky  

 
        D 
1. Moje st řeví čky jsou jako ze zlata, 
                                   A7 
   když je mám, p řipadám si hrozn ě bohatá, 
   ty si vezmu jen v onen slavný den, 
                                    D 
   až se sejdem ve Stuttgartu ty a já.  
 
2. O p říslib a vízum nem ěj obavy, 
   dob ře víš, že m ůj d ěda byl Král Šumavy, 
   vezmi valuty, je to na tuty, 
   že se sejdem ve Stuttgartu ty a já.  
 
3. Plížíme se spolu k státní hranici 
   lesním tichem, kde nemaj' ú řad celníci, 
   je to jako sen, už se blíží den, 
   kdy se sejdem ve Stuttgartu ty a já.  
 
     D                     Emi 
Ref: Ach, jsou samé zlato, ach, ty stojí za to, 
     A7                           D 
     zlaté st řeví čky na nohou, ty tolik krásné jsou, 
                          Emi 
     jak se p ěkně t řpytí, jak se zlatem svítí, 
      A7                                          D     A7 D 
     když ty st řeví čky na nohou po Golden Strasse jdou.  
 
4. Na tu chvíli čekal jsem p řes deset let, 
   beru zásobník a lehký kulomet, 
   jaký krásný čas, chv ěje se mi hlas, 
   z dálky už je slyšet rajské "was ist das?" 
5. Za drát chytly se mé šaty z hedvábí, 
   bílá sv ětlice hrani čáře p řivábí, 
   ostrý sv ětla jas, št ěkot psa, pak hlas, 
   ruce dáti rychle vzh ůru p řišel čas. 
  Ref: Ach, ty stojí za to, ach, jsou víc než NATO,  
       černé kanady na nohou, ty nejrychlejší jsou, 
       jak se p ěkně t řpytí, jak se zlatem svítí 
       ty hv ězdi čky na ramenou našich psovodov. 
6. Sbohem, lásko, lou čím se se svobodou, 
   já bloud myslel, že chytili nás náhodou, 



Zpěvník by Viper  ver 2.2 

   než ti jasná zá ř osvítila tvá ř 
   a pak v klop ě odznak "Vzorný hrani čář". 
Ref: La la la ... 
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Zlatokop Tom  
 

   D 
1. Tom dostal jednou nápad, když p řestal v boud ě chrápat, 
                 A7 
   že má se n ěco stát. 
 
   A že byl kluk jak jedle, tak rozhodl se hnedle 
              D   D7 
   a odjel na Západ. 
   G                  D     E7                        A7 
   Z domova si sebral sílu, krumpá č, 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, které mám tak rád, 
      A7                        D     G      D 
      vždy ť ty mi stojíš za to, život pro t ě dát. 
      G               D 
      Bez tebe zlato nic není, 
      E7                 A7 
      jen ty jsi to moje ha ťa, pa ťa pot ěšení. 
      D 
      Zkrátka a dob ře, ty jsi to moje zlato, 
      E7    A7  D 
      zlato ko či čí. 
 
2. Říkal, že je zlatokop, o zlato ani nezakop, 
   neznal, jak vypadá. 
   A jak tak dlouho kopal, tak dostal nato dopal 
   p řešla ho nálada. 
   Sebral si svojí kytaru,dal si nalejt whisky, bra ndy 

v baru. 
   A za poslední nuget, tam holce koupil pugét 
   a p řitom jí zazpíval. 
 
Ref: ............ 
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Známka punku 
Visací zámek  

 

Intro: E,D,A,G,E,D,A,G,Fis 
 

   E        D    A       G 
1. Holinky nosil vždycky naruby  
   E          D     A          G Fis 
   Myslel si, že je to známka punku 
   Kohoutí hnát si zapích do huby  
   Myslel si že je to známka punku 
   Teplej rum pil i když potom blil  
   Myslel si že je to známka punku 
   Co ho řelo to vyhulil  
   Myslel si že je to známka punku  

 

   H   C      H                    
R: Ale holky říkaly, že punk je jinde 
    C         D    C  
   Ale holky říkaly: No to snad není možný  

 

2. P řepln ěnej autobus nechával vždycky ujet  
   Myslel že je to známka punku  
   Kytky v jeho zahrad ě mohly voln ě bujet  
   Myslel že je to známka punku  
   Uznával jen kapely co neum ěly hrát  
   Myslel že je to známka punku  
   Kolem krku nosil um ělohmotnej drát  
   Myslel že je to známka punku  

 

R: Ale holky říkaly, že punk je jinde  
   Ale holky říkaly: To snad není možný  

 

Mezihra:  E, G, F#, A 
 

No ale kdo není  
Boží nad ělení  
Nedělejme z punka tupce  
No ale kdo není  
Boží nad ělení  
Každý zboží má svýho kupce  

 

3. K řivák nosila vždycky naruby  
   Myslela že je to známka punku  
   Rt ěnku si nanášela rovnou na zuby  
   Myslela že je to známka punku  
   Smála se jenom smutným v ěcem  
   Myslela že je to známka punku  
   Hrála v kapele s Jardou Švecem  
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   Myslela že je to známka punku  

 

R: Ale lidi říkali, že punk je jinde  3x 
   Ale lidi říkali: No to snad není možný… 
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Zombice 
Daniel Landa 
 
Ami, G  
  
Ami  
Do naší ulice se st ěhovala zombice,  
      G  
má tetovaný záda, asi m ě má ráda.  
Ami  
Říkám jí dokola že vypadá jak mrtvola,  
G  
úsměv neuvízne, jen m ě trochu hryzne.  
      Ami  
Má krásný žlutý vo či čka, je to moje hol či čka,  
G                                                      (Ami)  
z natržený huby, čnějí dlouhý zuby.  
  
  
   
?: F           G        Ami     G        F  
  V rubáši peláší mýmu náru čí vst říc,  
  
F                         G G#mi  
zombice z naší ulice.  
  
Usmívá se zombice, když zmizela řeznice,  
v hrnci n ěco va ří, kde jsou popelá ři.  
Zavřeno má peka řství, kde je peka ř - kdopak ví.  
Místní policie se taky neukryje  
před mojí malou zombicí co vyprázdnila ulici,  
už je taková, zr ůdi čka hladová.  
  
2 x ?:  
   
Vyžraná je márnice i ruzy ňská v ěznice,  
brácha nev ěří, že ho chce k ve čeří.  
Praha žije v panice že sežere ji zombice,  
moje chcíplá láska, co ouška mi mlaská.  
Já až se s ní ožením, tak vás potom taky sním -  
to m ě nau čila, živá - mrtvá, milá.  
   
?:  
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Zombie 
The Cranberries  

    
Em          C               G                       D  
   Anot-her heading slowly, charging slowly, taking  ai--m  
Em                   C               G                D  
   And the violence, causes silence, who are we mis ta-ken  
           Em                         C  
   May you see, it's not me, it's not my family  
            G  
   In your head  
   In your head  
           D  
   They are fight-ing  
       Em  
   With their tanks and their bombs  
       C  
   And their bombs and their guns  
     G  
   In your head  
   In your head  
         D  
   They are cry-ing  
  
r(2x):  
           Em  
   In your hea--d  
           C  
   In your hea-ead  
          G  
   Zombie  
   Zombie  
      D  
   Zombie-bie-bie-bie  
  
   Oh  
  (Em)   
   Du du du du  
  (C)   
   Du du du du  
  (G)   
   Du du du du  
  (D)   
   Du du du du  

  
Chords: Em   C   G   D  
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Em              C             G                 D  
    A-nother mo-thers broken heart's taking ov--er  
Em                    C               G                D  
    And the violence, causes silence, we must be mi sta-ken  
             Em                    C  
    It's the same old thing, since 1916  
             G  
    In your head  
    In your head  
        D  
    They'r still figh-ting  
               Em  
    With their tanks and their bombs  
              C  
    And their bombs and their guns  
      G  
    In your head  
    In your head  
         D  
    They are dy-ing  
  
r(2x):  
           Em  
   In your hea--d  
           C  
   In your hea-ead  
          G  
   Zombie  
   Zombie  
      D  
   Zombie-bie-bie-bie  
  
   (Em)   
    Oh Oh Oh Oh  
   (C)   
    Oh Oh Oh  
        (G)        (D)   
    Yeah-O-yahahi-hahh  
  
  
Em   C   G   D  
Em   C   G   D  
Em   C   G  
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Zrádný banjo 
 
                G  
1. Slunce pálí jak ďas a za krátkej čas  
                                   D7  
   vzdáš hold suchej švestce,  
   sem, do žáru skal, psa bys nevyhnal,  
                               G  
   a tím spíš žádný jezdce,  
   ptáci ani "píp", i čtvernohej m ůj džíp  
                          C  
   trávu nechce žrát,  
                                                       G  
   než bych tu usnul nudou, i když vím, že trable b udou,  
                   D7                           G  
   tak mn ě nezbejvá, než polku hrát.  
 
    C                                                           
G7  
R: Zas to zrádný banjo ve svejch rukách mám,  
                                                    C  
   zas to zrádný banjo šátkem utírám,  
                                                           F  
   do dlaní m ě pálí tenhle hromskej krám,  
                                    C  
   radši bych ho vzal a do bazaru dal,  
             G7                           C   D7   G  
   jenže pak bych tu z ůstal sám.  
 
2. Slunce pálí si dál jako horkej tál,  
   v prstech praskaj' klouby,  
   je-li pond ělí nebo snad úterý,  
   jó, po tom je mn ě houby,  
   kojot hledá t ůň, i vestoje m ůj k ůň  
   klidn ě z ůstal spát,  
   než bych tu usnul nudou, i když vím, že trable b udou,  
   tak mn ě nezbejvá, než polku hrát.  
R:  
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Zrcadlo 
 
      A  E   A          E                    A                      
E   A  
R: Tam-tam, tadada-dam-dam, ta-da-da-da-damdam, tad adada-dam.  
  
    A    E                    A   E       A   E                  
A  
1. Na sv ůj obraz se dívám, soudím, že ránu mám,  
   A       E          A         E                  A     E                     
A  
   píse ň o tvá ři zpívám a jak se tak dívám, už se nepoznám.  
   D                            A                            E  
   Já-á-á-á už dvanáct dní sv ůj obraz nevšední,  
              D                        E  
   sleduji po ránu, stojí to za, no za ránu.  
R:   
 
2. Nad svým obrazem zoufám, slzy ve vo čích mám,  
   chvíli si rozbít ho troufám a chvíli zas doufám,  že kazí ho 
rám.  
   Dá-á-á-ám si kafe do jedu a klapky na o či,  
   a nohy do ledu, snad se to no, no oto čí.  
R:  
 
3. Nad svým obrazem zoufám, slzy ve vo čích mám,  
   chvíli si rozbít ho troufám a chvíli zas doufám,  že kazí ho 
rám.  
   Já-á-á-á sním doma o tvá ři, co dívkam zazá ří,  
   a nechci zrcadlo, te ď mě to po, no popadlo.  
R:  
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Zvedn ěte kotvy  
 

   D                G 
1. Už vyplouvá lo ď "John B", 
   D                G 
   už vyplouvá lo ď "John B", 
   D 
   okamžik malý jen , 
                 A7 
   hned poplujem dál. 
 
      D 
Ref:  Tak nechte m ě plout, 
      D7 
      tak nechte m ě plout, 
      G 
      Tak nechte m ě plout, 
      Gmi 
      tak nechte m ě plout, 
      D                A7 
      sil už málo mám, 
      D 
      tak nechte m ě plout. 
 
2. Nejd řív jsem se napil, 
   na zdraví všem p řipil, 
   vím, že cesta má 
   konec už má. 
 
Ref: 
 
3. Sklenici svou dopil, 
   za krátko u m ě byl, 
   okovy na ruce dal 
   a pistole vzal 
 
Ref:  Šerif John Stone, 
      šerif John Stone, 
      moji svobodu vzal 

      šerif John Stone. 
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Poznámky 
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Poznámky  
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Poznámky  

 
 
 


