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Ami
1.Štěchovická laguna když dřímá
v zadumaném stínu Kordylér,
Dmi
Ami
pirát zkrvavenou šerpu ždímá,
H7
E
šerif si láduje revolver.
Ami
Pikovická rýžoviště zlata
čeří se v příboji Sázavy,
Dmi
Ami
ale za to krčmářova chata
Dmi
E7
Ami
křepčí rykem chlapské zábavy.
G7
C
Když tu náhle, co se děje,
G7
C
divný šelest houštím spěje,
G7
C
plch, skunk, vše utíká
F
F#dim
E
po stráni od Medníka.
Ami
Krčmář zhasne, kovbojové ztichnou,
pirát zděšen tvář si zakryje,
Dmi
Ami
rudé squaw se chvějí a pak
vzdychnou:
H7
E G7
'Blíží se k nám postrach prérie.'
C
D7
G7
R.Mary, babička Mary, dva kolťáky za
pasem,
C
nad hlavou točí lasem.
D7
Stoletá Mary, babička Mary,
G7
ta zkrotí křepce hřebce, ať chce,
C
či nechce.

2.Žádné zuby, z jelenice sukně,
ale za to tvrdé bicepsy,

Mary má vždy slivovici v putně,
Toma Mixe strčí do kapsy.
Klika cvakla, v krčmě dveře letí
a babička vchází do dveří,
'Pintu ginu, lumpové prokletí!'
bezzubou dásní zaláteří.
Vypiju to jen ve stoje,
jdu do volebního boje,
zřím zas město drahý,
jedu volit do Prahy.
Dopila a aby se neřeklo,
putykáře změní v mrtvolu,
za zády má štěchovické peklo
s šlajsnou svatojánských atolů.
R.Mary, babička Mary, pádluje bez
námahy
po proudu až do Prahy.
Stoletá Mary, babička Mary,
jde do volebního boje za kovboje.
3.Ledva v Praze kotvu vyhodila,
pro babičku nastal hrozný čas,
neboť každá strana hned tvrdila,
že jí náleží babiččin hlas.
Malá stejně jako velká strana
psala, že bude mít o hlas víc,
že ta druhá strana je nahraná,
oni že maj hlas ze Štěchovic.
Stoletý věk prý nevadí,
na předáka je to mládí,
ze všech nejvíce,
volala ji polnice.
Tak babičku, pro kterou vždy byla
válka s lidojedy legrace,
tu babičku za pár dni zabila,
volební agitace.
R.Mary, bojovná Mary, už nesedává v
sedle,
ve volbách byla vedle.
Stoletou Mary, babičku Mary,
volbama zabitou vzal k sobě
Manitou.
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Spirituál kvintet

Ami C
G
Ami
C
G Ami Emi Ami
R: Víno máš a markytánku, dlouhá noc se prohýří,
C
G
Ami
C
G Ami Emi Ami
víno máš a chvilku spánku, díky, díky, verbíři.
Ami
C
G
Ami Emi
1. Dříve, než se rozední, kapitán k osedlání rozkaz dává,
Ami
C G Ami Emi Ami
ostruhami do slabin koně pohání,
C
G
Ami Emi
tam na straně polední čekají ženy, zlaťáky a sláva,
Ami
C
G Ami Emi Ami
do výstřelů z karabin zvon už vyzvání.
Ami
C
G
Ami
*: Víno na kuráž a pomilovat markytánku,
C
G
Ami Emi Ami
zítra do Burgund batalion zamíří,
C
G
Ami
víno na kuráž a k ránu dvě hodiny spánku,
C
G
Ami Emi Ami
díky, díky vám, královští verbíři.
2. Rozprášen je batalion, poslední vojáci se k zemi hroutí,
na polštáři z kopretin budou věčně spát,
neplač, sladká Marion, verbíři nové chlapce přivedou ti,
za královský hermelín padne každý rád.
*:
R:
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Miki Ryvola

Ami
C
Ami
E
1. Dneska už mně fóry ňák nejdou přes pysky,
Ami
C
Ami
E
Ami
stojím s dlouhou kravatou na bedně vod whisky,
C
Ami
E
stojím s dlouhým vobojkem jak stájovej pinč,
Ami
C
Ami
E
A
tu kravatu, co nosím, mi navlík' soudce Lynč.
A
D
E
A
R: Tak kopni do tý bedny, ať panstvo nečeká,
D
E
A
jsou dlouhý schody do nebe a štreka daleká
D
E
A
do nebeskýho baru, já sucho v krku mám,
D
E
Ami
tak kopni do tý bedny, ať na cestu se dám.
2. Mít tak všechny bedny od whisky vypitý,
postavil bych malej dům na louce ukrytý,
postavil bych malej dům a z vokna koukal ven
a chlastal bych tam s Bilem a chlastal by tam Ben.
R: Tak kopni do tý bedny ...
3. Kdyby jsi se, hochu, jen porád nechtěl rvát,
nemusel jsi dneska na týhle bedně stát,
moh' jsi někde v suchu tu svoji whisku pít,
nemusel jsi dneska na krku laso mít.
R: Tak kopni do tý bedny ...
4. Když jsem štípnul koně a ujel jen pár mil,
nechtěl běžet, dokavád se whisky nenapil,
zatracená smůla zlá, zatracenej pech,
když kůň cucá whisku jak u potoka mech.
R: Tak kopni do tý bedny ...
5. Až kopneš do tý bedny, jak se to dělává,
do krku mi zvostane jen dírka mrňavá,
jenom dírka mrňavá a k smrti jenom krok,
má to smutnej konec, a whisky ani lok.
R: Tak kopni do tý bedny, ať panstvo nečeká,
jsou dlouhý schody do nebe a štreka daleká
do nebeskýho baru, já sucho v krku mám,
tak kopni do tý bedny!
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Asonance

AmiG
Ami
1. Zuzana byla dívka, která žila v Amesbury,
C
G
Ami
s jasnýma očima a řečmi pánům navzdory,
C
G
Ami
Emi
sousedé o ní říkali, že temná kouzla zná
F
Emi
F
G
Ami
a že se lidem vyhýbá a s ďáblem pletky má.

(D)

2. Onoho léta náhle mor dobytek zachvátil
a pověrčivý lid se na pastora obrátil,
že znají tu moc nečistou, jež krávy zabíjí,
a odkud ta moc vychází, to každý dobře ví.
3. Tak Zuzanu hned před tribunál předvést nechali,
a když ji vedli městem, všichni kolem volali:
"Už konec je s tvým řáděním, už nám neuškodíš,
teď na své cestě poslední do pekla poletíš!"
4. Dosvědčil jeden sedlák, že zná její umění,
ďábelským kouzlem prý se v netopýra promění
a v noci nad krajinou létává pod černou oblohou,
sedlákům krávy zabíjí tou mocí čarovnou.
5. Jiný zas na kříž přísahal, že její kouzla zná,
v noci se v černou kočku mění dívka líbezná,
je třeba jednou provždy ukončit ďábelské řádění,
a všichni křičeli jako posedlí:"Na šibenici s ní!"
6. Spektrální důkazy pečlivě byly zváženy,
pak z tribunálu povstal starý soudce vážený:
"Je přece v knize psáno: nenecháš čarodějnici žít
a před ďáblovým učením budeš se na pozoru mít!"
7. Zuzana stála krásná s hlavou hrdě vztyčenou
a její slova zněla klenbou s tichou ozvěnou:
"Pohrdám vámi, neznáte nic nežli samou lež a klam,
pro tvrdost vašich srdcí jen, jen pro ni umírám!"
8. Tak vzali Zuzanu na kopec pod šibenici
a všude kolem ní se sběhly davy běsnící,
a ona stála bezbranná, však s hlavou vztyčenou,
zemřela tiše samotná pod letní oblohou ...
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Olympic

Emi
G
1. Vymyslel jsem spoustu napadů, aů,
Emi
D
H7
co podporujou dobrou náladu, aů,
Emi
A
Ami
hodit klíče do kanálu, sjet po zadku holou skálu,
Emi
H7
Emi (D7)
v noci chodit strašit do hradu, aů.
2. Dám si dvoje housle pod bradu, aů,
v bílé plachtě chodím pozadu, aů,
úplně melancholicky, s citem pro věc jako vždycky
vyrábím tu hradní záhadu, aů.
G
H7
R: Má drahá, dej mi víc, má drahá, dej mi víc,
Emi
C
G
D7
má drahá, dej mi víc své lásky, aů,
G
H7
já nechci skoro nic, já nechci skoro nic,
Emi
C
G
H7
já chci jen pohladit tvé vlásky, aů.
3. Nejlepší z těch divnejch nápadů, aů,
mi dokonale zvednul náladu, aů,
natrhám ti sedmikrásky, tebe celou s tvými vlásky
zamknu si na sedm západů, aů.
R:
4.=3.
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Wabi Daněk

1.

2.

R:

3.

4.

Ami
C
Ten, kdo nezná hukot vody lopatkama vířený
G
Ami
jako já, jó, jako já,
G
kdo hudsonský slapy nezná sírou pekla sířený,
Ami
G
Ami G G# Ami
ať se na hudsonský šífy najmout dá, johoho.
Ten, kdo nepřekládál uhlí, šíf když na mělčinu vjel,
málo zná, málo zná,
ten, kdo neměl tělo ztuhlý, až se nočním chladem chvěl,
ať se na hudsonský šífy najmout dá, johoho.
F
Ami
Ahoj, páru tam hoď,
G
Ami
ať do pekla se dříve dohrabem,
G G# Ami G G# Ami
johoho, johoho.
Ten, kdo nezná noční zpěvy zarostenejch lodníků
jako já, jó, jako já,
ten, kdo cejtí se bejt chlapem, umí dělat rotyku,
ať se na hudsonský šífy najmout dá, johoho.
Ten, kdo má na bradě mlíko, kdo se rumem neopil,
málo zná, málo zná,
kdo necejtil hrůzu z vody, kde se málem utopil,
ať se na hudsonský šífy najmout dá, johoho.

R:
5. Kdo má roztrhaný boty, kdo má pořád jenom hlad
jako já, jó, jako já,
kdo chce celý noci čuchat pekelnýho vohně smrad,
ať se na hudsonský šífy najmout dá, johoho.
6. Kdo chce zhebnout třeba zejtra, komu je to všechno fuk,
kdo je sám, jó, jako já,
kdo má srdce v správným místě, kdo je prostě príma kluk,
ať se na hudsonský šífy najmout dá, johoho.
G G# A
R: + johoho ...
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Hop trop

Emi
D
C
1. Tak už to vře a chlapi vostrý jsou jak meče
G
D
G
a že maj' vztek, tak pijou, co jen trochu teče,
D
Ami
H7
na lodi jak by měla přijít velká bouře,
Emi
D
C
Emi
to, co se děje, skoro podobá se vzpouře.
2. Začal si kapitán, co hrozný tvrdil věci,
za který držet by ho měli v pevný kleci,
říkal, že svět je vlastně velikánská koule,
a nikdo nevěřil mu ani na půl coule.
Emi
G
D
R: Jasný jak facka, země je placka
Ami
G
a kolem dokola jen oceán,
Emi
A
do tisíc láter, tvrdil to páter,
C
F D
a to je víc než kapitán,
G
D
ten když si nahne, hned ho to táhne
Ami
G
pořád na západ do Indie,
Emi
A
po zlatě prahne, skončí na ráhně
C
G
a dýl než tejden nepřežije.
3. Bylo by snadnější než jeho tvrdou hlavu
přesvědčit vorvaně anebo mořskou krávu,
že kdo se jednou vydal do neznámejch proudů,
dostal se zaručeně k poslednímu soudu.
R:
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Brontosauři / bratři Nedvědi

D
1. Spí Jižní kříž,
Hmi
A
jak říkali jsme hvězdám kdysi v mládí,
Emi
to na studený zemi
D
Hmi
A
ještě uměli jsme milovat a spát.

2. Dál, však to znáš,
světem protloukal ses, jak ten život pádí,
dneska písničky třeba vod Červánku
dojmou tě, jak vrátil bys' to rád.
Emi
D
R: Zase toulal by ses Foglarovým rájem
Hmi
A
a stavěl Bobří hráz,
Emi
se smečkouvlků čekal na jaro,
D
Hmi
A
jak stejská se, až po zádech jde mráz.

3. Spí Jižní kříž,
vidí všechna místa, kde jsi někdy byl,
to když, naplněnej smutkem,
jsi plakal, plakal nebo snil.
R:
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Brontosauři / bratři Nedvědi

Emi Dmi
Ami
1. S hlavou skloněnou lidí zástup se tu dívá,
Emi
Dmi
G
Ami
nebe nad hlavou, slyšíš dětskej pláč,
Emi
Dmi
Ami
jenom s vírou svou stojí dívka plavá, bílá,
Emi
Dmi
G
Ami
oheň nad sebou, jenom s pravdou dál.
E7
Ami
R: Hej, muži, přidej oheň spí,
E7
Ami
vždyť páni se nudí jen,
E7
F
ať plameny nesou zprávu zlou,
C
G
Ami
jak skončil soudnej den s Johankou.
2. Dík svůj dal ti král, celá Francie si zpívá,
to se osud smál, smutek utíká,
s pannou Johankou ke štěstí se země dívá,
vítr zprávu vál, že se dýchat dá.
R:
3. S hlavou skloněnou lidí zástup se tu dívá,
nebe nad hlavou, slyšíš dětskej pláč,
popel s vánkem ví, co se v dívčím srdci skrývá,
hra se zastaví, jiná začíná.
R:
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Znouzecnost

1 akord na 4 doby – E, G, A, C
Hej počkej chlapečku, co to máš, tohle je tvá hračka ?
No tak se podívej na to, co mám já !
BENZÍN - něco tady zavoní
BENZÍN - a mně to začne hřát
Hranice
Hranice
Hranice
Hranice
oh oh

hoří, Hranice hoří
hoří a já se chvěju rozkoší
hoří, Hranice hoří
hoří a já se zmítám v extázi

Hej počkej děvčátko, co to máš, to je tvoje učebnice ?
No tak se podívej na to, co mám já !
PETROLEJ - něco tady zavoní
PETROLEJ - a mně to začne hřát
Hranice hoří ...
Hej kluci počkejte, co to máte, to jsou vaše kytary ?
No tak se koukněte na to, co mám já !
ACETON - něco tady zavoní
ACETON - a mně to začne hřát
Hranice hoří ...
Hej lidi počkejte, co to máte, to je svět kde žijete ?
No tak se koukněte na to, co mám já !
RASISMUS - něco tady proletí
NACIONALISMUS - a mně to začne hřát
Hranice hoří ...
Můžete mi říkat Koniáš dvacátýho století Koniáš,Koniáš,Koniáš
mé hobby je oheň , temno , strach a žár Koniáš,Koniáš,Koniáš
nenávist je moje a já zas vaše prokletí Koniáš,Koniáš,Koniáš
ale kus mého já dříme v každém z vás Koniáš,Koniáš,Koniáš
Hej počkej chlapečku, co to máš, tohle je tvá hračka ?
Koniáš,Koniáš,Koniáš
Hej počkej děvčátko, co to máš, to je tvoje učebnice ?
Koniáš,Koniáš,Koniáš
Hej kluci počkejte, co to máte, to jsou vaše kytary ?
Koniáš,Koniáš,Koniáš
Hej lidi počkejte, co to máte, to je svět kde žijete ?
Koniáš,Koniáš,Koniáš
Hranice hoří ...
oh oh
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Hop trop

Emi
1. Ten, kdo by jednou chtěl bejt vopravdickej chlap
G
D
Emi
a na šífu křížit svět ho neleká,
teď příležitost má a stačí, aby se jí drap',
G
D
Emi
ať na tu chvíli dlouho nečeká.
Emi G D
G D
G
D
A Emi
R: Louisiana, Louisiana zná už dálky modravý,
G D
G D
G
D
bílá Louisiana, jako víra pevná loď,
Emi
D
Emi
podepiš a s náma pojď, taky hned si z bečky nahni na zdraví.
2. Jó, tady každej z nás má ruku k ruce blíž,
když to musí bejt, i do vohně ji dá,
proti nám je pracháč i kostelní myš,
nám stačí dejchat volně akorát.
R:
3. Až budem někde dál, kde není vidět zem,
dvě hnáty křížem vzhůru vyletí,
zas bude Černej Jack smát se nad mořem,
co je hrobem jeho obětí.
R:
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Karel Kryl

Ami
G
Dmi
Ami
1. Cesta je prach a štěrk a udusaná hlína
C
F
G7
C
a šedé šmouhy kreslí do vlasů
Dmi
G
C
E
Ami
a z hvězdných drah má šperk, co kamením se spíná,
G
Emi
Ami
a pírka touhy z křídel Pegasů.
F
G7
C
E
Ami
a z hvězdných drah má šperk, co kamením se spíná,
G
Emi
Ami
a pírka touhy z křídel Pegasů.
2. Cesta je bič, je zlá jak pouliční dáma,
má v ruce štítky, v pase staniol,
[: a z očí chtíč jí plá, když háže do neznáma
dvě křehké snítky rudých gladiol. :]
G
R: Seržante, písek je bílý jak paže Daniely,
Ami
počkejte chvíli! Mé oči uviděly
G7
tu strašně dávnou vteřinu zapomnění,
Ami
G7
seržante! Mávnou, a budem zasvěceni!
Ami
G Ami G Ami E7(-)
Morituri te salutant, morituri te salutant!
3. Tou cestou dál jsem šel, kde na zemi se zmítá
a písek víří křídlo holubí,
[: a marš mi hrál zvuk děl, co uklidnění skýtá
a zvedá chmýří, které zahubí. :]
4. Cesta je tér a prach a udusaná hlína,
mosazná včelka od vlkodlaka,
[: rezavý kvér - můj brach a sto let stará špína
a děsně velká bílá oblaka. :]
R:
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Klíč

C G Ami Emi F G Ami C G Ami Emi F G Ami
Ami
G
Ami
1. Šel pocestný kol hospodských zdí,
C
G
C
přisedl k nám a lokálem zní
Dmi
Ami
G
pozdrav jak svaté přikázání:
Ami
G
Ami
omnia vincit Amor.
2. 'Hej, šenkýři, dej plný džbán,
ať chasa ví, kdo k stolu je zván,
se mnou ať zpívá, kdo za své vzal
omnia vincit Amor.'
C
G
Ami
R: Zlaťák pálí, nesleví nic,
C
G
C
štěstí v lásce znamená víc,
Dmi C
G E7
všechny pány ať vezme ďas!
Ami
G
Ami
Omnia vincit Amor.

3. 'Já viděl zemi válkou se chvět,
musel se bít a nenávidět,
v plamenech pálit prosby a pláč,
omnia vincit Amor.
4. Zlý trubky troubí, vítězí zášť,
nad lidskou láskou roztáhli plášť,
vtom kdosi krví napsal ten vzkaz:
omnia vincit Amor.'
R:
5. 'Já prošel každou z nejdelších cest,
všude se ptal, co značí ta zvěst,
až řekl moudrý:'Pochopíš sám
omnia vincit Amor - všechno přemáhá láska.'
R:
6. 'Teď s novou vírou obcházím svět,
má hlava zšedla pod tíhou let,
každého zdravím větou všech vět:
omnia vincit Amor, omnia vincit Amor ...'
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Pacifik

Emi
G
Emi
1. Kdo vyhnal tě tam na cestu dalekou - touha žít, touha žít,
G
Emi
kdo zboural ti dům a pravdu staletou - touha žít, touha žít,
Ami
Emi
těžko se ti dejchá v těsným ovzduší,
Ami
H7
že máš hlad a žízeň, to nikdo netuší,
Emi
G
Emi
kdo přes pláně hnal tvůj osamělej vůz - touha žít, touha žít.
C
D
G
Emi
R: Oregon, Oregon, slyšíš, jak v dálce bije zvon,
C
D
Emi
Oregon, Oregon, slyšíš ho znít.
2. Kdo pár cajků tvých pod plachty naložil - touha žít, touha žít,
kdo studenou zbraň ti k líci přiložil - touha žít, touha žít,
na týhletý cestě jen dvě možnosti máš:
buďto někde chcípnout, anebo držet stráž,
kdo vysnil ti zem a odvahu ti dal - touha žít, touha žít.
R:
3. Kdo vést bude pluh, až půdu zakrojí - touha žít, touha žít,
kdo zavolá den a úly vyrojí - touha žít, touha žít,
člověk se drápe až někam k nebi blíž,
dostává rány, a přesto leze výš,
hledej svůj sen, ať sílu neztratí touha žít, touha žít.
R:
R: Oregon, Oregon, nesmíš tu stát jak uschlej strom,
Oregon, Oregon, dál musíš jít.
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Žalman

Ami
R: Každý
Ami
že se
Ami
Každy
Ami
a při

G
Ami
G
ráno boty zouval, orosil si nohy v trávě,
G
Ami
Emi
Ami
lidi mají rádi, doufal, a procitli právě.
G
Ami
G
ráno dlouze zíval, utřel čelo do rukávu,
G
Ami
Emi
Ami
chůzi tělem sem-tam kýval, před sebou sta sáhů.

C
G
F
C
1. Poznal Moravěnku krásnou
Ami
G
C
a vínečko ze zlata,
G
F
C
v Čechách slávu muzikantů
Ami
Emi Ami
umazanou od bláta.
R:
2. Toužil najít studánečku
a do ní se podívat,
by mu řekla: proč, holečku,
musíš světem chodívat.
3. Studánečka promluvila:
to ses' musel nachodit,
abych já ti pravdu řekla,
měl ses' jindy narodit.
Ami
Emi
Ami
R: + [: před sebou sta sáhů ... :]
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Habera Pal'o

Ami
1. Reklamu
Ami
každý z
Ami
Reklamu
Ami
krásnym

Emi
Ami
Emi
na ticho dnes v telke dávajú
Emi
F
G
nás spozornie, len čo zbadá ju
Emi
Ami
Emi
na ticho, ten súčasný hit
Emi
F
G
tichom z dovozu naplňte svoj byt

F
G
C
Ref: Môžete ho zohnať len pod rukou,
F
G
C
nádherné ticho hôr
F
G
C
Výberové ticho so zárukou
F
G
Ami G Ami G
získá ho, kto príde skôr
2. Pred Tuzákom stojí rad dlhý, pomalý,
v tlačenici musíš stát - ticho dostali,
v konzervách a plechovkách od Coca Coly
také čerstvé ticho, ach, až to zabolí
Ref: Môžete...
3. Reklama na ticho zo všetkých strán znie
vo farbe a s hudbou - je to úžasné
decibely hluku to ticho znásobí,
minulo sa ticho, nie sú zásoby
Ref: Môžete...
4. Pred Tuzákom stojí rad dlhý, pomalý,
v tlačenici musíš stát - ticho dostali,
v konzervách a plechovkách od Coca Coly
také čerstvé ticho, ach, až to zabolí
Ref: Môžete... 2x
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Wabi Ryvola

Emi
1. Můj život je hned plný nesnází,
A
na jaře když duben přichází,
C
já vracím se do poválečnejch let,
Emi
kdy vycházel náš starý dobrý Vpřed,
G
já žlutý kvítek za klopu si dám
Ami
a píseň Vontů tiše zabroukám,
D
do Stínadel se šerem vypravím,
Emi
H7
snad potkám cestou Losnu, co já vím.
2. Dunivá Kateřina burácí
a Široko má dávno po práci,
jen já se vracím Myší pastí sám,
nevím, co s ježkem v kleci dělat mám.
Bohouš,Dlouhé Bidlo, Štětináč,
pan Fišer pustil z okna květináč,
Jan Tleskač, Jiří Rymáň a tak dál,
pan Foglar tohle nikdy nenapsal.
3. To Rychlé šípy sami byli v nás
a žlutý kvítek symbolem byl krás,
co nemůže nám nikdy nikdo vzít,
kdo kopal studnu, aby druhej moh pít.
Snad jednou až se jaro navrátí,
můj život píseň Vontů obrátí,
já svobodný a čistý půjdu dál
a směšný bude ten. kdo se mi smál.
4. Tak Mirek Dušín s Červenáčkem jdou
a Jindra Hojer s Jarkou Metelkou,
za nima Rychlonožka s Bublinou,
naší krásnou chlapeckou krajinou.
G
D
C
Emi
Duj, duj, duj, fujaro vítězná.
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Trabant

Ami
Emi
F
C
Sáro, Sáro, v noci se mi zdálo
F
C
F
G
že tři andělé Boží k nám přišli na oběd
Ami
Emi
F
C
Sáro, Sáro, jak moc a nebo málo
F
C
F
G
mi chybí abych tvojí duši mohl rozumět?
Sbor kajícných mnichů jde krajinou v tichu
a pro všechnu lidskou pýchu
má jen přezíravý smích
A z prohraných válek se vojska domů vrací
Však zbraně stále burácí
a bitva zuří v nich
Vévoda v zámku čeká na balkóně
až přivedou mu koně
a pak mává na pozdrav
A srdcová dáma má v každé ruce růže
Tak snadno poplést může
sto urozených hlav
Královnin šašek s pusou od povidel
sbírá zbytky jídel
a myslí na útěk
A v podzemí skrytí slepí alchymisté
už objevili jistě
proti povinnosti lék
Páv pod tvým oknem zpívá sotva procit
o tajemstvích noci
ve tvých zahradách
A já - potulný kejklíř, co svázali mu ruce
teď hraju o tvé srdce
a chci mít tě nadosah
Ami
Emi
F
C
Sáro, Sáro, pomalu a líně
F
C
F
G
s hlavou na tvém klíně chci se probouzet
F
C
F
C
Sáro, Sáro, Sáro, rosa padá ráno
F
C
F
G
a v poledne už možná bude jiný svět
F
C
F
C
Sáro, Sáro, vstávej, milá Sáro!
F
Dmi
Cmaj
Andělé k nám přišli na oběd
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Hop trop

Emi
1. Trojstěžníku plachty k rozervání napnutý,
G
třináctej den je to s náma nějaký nahnutý,
D
Emi
smůlu táhnem za kormidlem s sebou po vlnách,
my lodníci jsme na tom nejhůř, vím to na tuty,
G
pískovcovou cihlu v ruce, záda vohnutý,
D
Emi
bocman vříská, nejradši bych po krku mu sáh'.
Emi
C
R: Hej, hej! Škrábej ty prkna, ať jsou bílý!
Emi
C
Hej, hej! Škrábej, ty prkna musej' bejt!
Emi
C
Hej, hej! Říkej si klidně každou chvíli:
Emi
D
Emi
D
Emi
D
Emi
nebudem spílat, ruce spínat, žalmy zpívat, hou!

2. Bez vody jsme všichni skoro žízní leknutý,
nikomu z nás nevadí, že spíme vobutý,
stejně každej den jeden z nás končí na marách,
čert aby vzal bocmana a s ním i drhnutí,
ze kterýho máme teď ty záda vohnutý,
chcem bejt rovný, až do pekla překročíme práh.
R:
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Hop trop

Dmi
C
Ami
1. Dávám sbohem všem břehům proklatejm,
Dmi
Ami
Dmi
který v drápech má ďábel sám,
C
Ami
bílou přídí šalupa "My Grave"
Dmi
Ami
Dmi
míří k útesům, který znám.
F
C
Ami
R: Jen tři kříže z bílýho kamení
Dmi
Ami
Dmi
někdo do písku poskládal,
F
C
Ami
slzy v očích měl a v ruce, znavený,
Dmi
Ami
Dmi
lodní deník, co sám do něj psal.
2. První kříž má pod sebou jen hřích,
samý pití a rvačky jen,
chřestot nožů, při kterým přejde smích,
srdce-kámen a jméno Stan.
R:
3. Já, Bob Green, mám tváře zjizvený,
štěkot psa zněl, když jsem se smál,
druhej kříž mám a spím pod zemí,
že jsem falešný karty hrál.
R:
4. Třetí kříž snad vyvolá jen vztek,
Fatty Rogers těm dvoum život vzal,
svědomí měl, vedle nich si klek' ...
Rec: Snad se chtěl modlit:
"Vím, trestat je lidský,
ale odpouštět božský,
snad mi tedy Bůh odpustí ..."
R: Jen tři kříže z bílýho kamení
jsem jim do písku poskládal,
slzy v očích měl a v ruce, znavený,
lodní deník,a v něm, co jsem psal ...
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Hop trop

A
1. Byly krásný naše plány,
C#mi Cmi
byla jsi můj celej svět,
Hmi
A
čas je vzal a nechal rány,
Hmi
E
starší jsme jen o pár let.
2. Tenkrát byly děti malý,
ale život utíká,
už na "táto" slyší jinej,
i když si tak neříká.
A
R: Nebe modrý zrcadlí se
F#7
Hmi
v řece, která všechno ví,
A
stejnou barvu jako měly
Hmi
E
tvoje oči džínový.
3. Kluci tenkrát, co tě znali,
všude, kde jsem s tebou byl,
"Amazonka" říkávali,
a já hrdě přisvědčil.
4. Tvoje strachy, že ti mládí
pod rukama utíká
vedly k tomu, že ti nikdo
"Amazonka" neříká.
R:
5. Zlatý kráse cingrlátek,
jak sis časem myslela,
vadil možná trampskej šátek,
nosit dáls' ho nechtěla.
R: Teď jsi víla z paneláku,
samá dečka, samej krám,
já si přál jen, abys byla
pořád stejná, přísahám,
Hmi
A
pořád stejná, přísahám.

21

Jarek Nohavica

D, G, A7
Pam pdadadm......
D
1. Když jsem byl malý, říkali mi naši:
"Dobře se uč a jez chytrou kaši,
G
A7
D
až jednou vyrosteš, budeš doktorem práv,
takový doktor sedí pěkně v suchu,
bere velký peníze a škrábe se v uchu,"
G
A7
D
já jim ale na to řek':"Chci být hlídačem krav."
D
R: Já chci mít čapku s bambulí nahoře,
jíst kaštany, mýt se v lavoře,
G
A7
D
od rána po celý den zpívat si jen,
D G A7
zpívat si: pam pam pam padadadadam ...
2. K vánocům mi kupovali hromady knih,
co jsem ale vědět chtěl, to nevyčet' jsem z nich:
nikde jsem se nedozvěděl, jak se hlídají krávy,
ptal jsem se starších a ptal jsem se všech,
každý na mě hleděl jako na pytel blech,
každý se mě opatrně tázal na moje zdraví.
R:
3. Dnes už jsem starší a vím, co vím,
mnohé věci nemůžu a mnohé smím,
a když je mi velmi smutno, lehnu si do mokré trávy,
s nohama křížem a s rukama za hlavou
koukám nahoru na oblohu modravou,
kde se mezi mraky honí moje strakaté krávy.
R:
dál v E, A, H7
pam padadadadam...
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Žalman

D
C
D
1. Spinkej, můj maličký, máš v očích hvězdičky,
C
G
D
dám ti je do vlasů, tak usínej, tak usínej.
D
C
D
R: Ho ho Watanay, ho ho Watanay,
C
G
D
ho ho Watanay, Kiokena, Kiokena.
R:
3. V lukách to zavoní, rád jezdíš na koni,
má barvu havraní, jak uhání, jak uhání.
R:
4. V dlaních motýl usíná, hvězdička už zhasíná,
vánek, co ji k tobě nes', až do léta ti odlétá.
R:
R:
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Miki Ryvola

C
F
C
1. Dunění kopyt večer slýchávám,
Emi
E
údolím jarní kurýr jede k nám,
Ami
G
F
E7
v peřejích řeka zvoní a jarem vítr voní,
Ami
G
F E7
Ami
přijíždí jarní kurýr, dobře ho znám,
G
Ví, celej kraj to ví,
F
G
F
E7
Ami
veze nám jaro v brašně sedlový.
2. Zase jdou krajem vánky voňavý,
vobouvám svoje boty toulavý,
dobře ví moje milá: i kdyby víla byla,
tyhle toulavý boty nezastaví,
mám boty toulavý,
ty ani kouzlem nezastaví.
3. Musím jít, mraky táhnou nad hlavou,
musím jít stopou bílou toulavou,
neplakej, že se ztratím, já do roka se vrátím,
prošlapám cestu domů jarní travou,
víš, ty to dobře víš,
ty moje boty nezastavíš.
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Žalman

Ami7
D
G C G
1. Sedím na kolejích, které nikam nevedou,
Ami7
D
G C G
koukám na kopretinu, jak miluje se s lebedou,
Ami7
D
G Emi
mraky vzaly slunce zase pod svou ochranu,
Ami7
D
G D
jen ty nejdeš, holka zlatá, kdypak já tě dostanu?
G
Emi
R: Z ráje, my vyhnaní z ráje,
Ami7
C7
G
D
kde není už místa, prej něco se chystá,
G
Emi
z ráje nablýskaných plesů
Ami7 C7
G
jdem zpátky do lesů za nějaký čas.
2. Vlak nám včera ujel ze stanice do nebe,
málo jsi se snažil, málo šel jsi do sebe,
šel jsi vlastní cestou, a to se zrovna nenosí,
i pes, kterej chce přízeň, napřed svýho pána poprosí.
R: Z ráje...
3. Už tě vidím z dálky, jak máváš na mě korunou,
a jestli nám to bude stačit, zatleskáme na druhou,
zabalíme všechny, co si dávaj' rande za branou,
v ráji není místa, možná v pekle se nás zastanou.
R: Z ráje...
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Bobři

G
Kruci, na mě káplo,
C
kruci, na mě káplo,
kruci, ne mě káplo,
D
jinej by se bál, my
Leje jako z
leje jako z
leje jako z
jinej by se

nedá se dál jít,
G
nedá se dál jít,
nedá se dál jít,
G
jdem dál.

konve, nedá se dál jít,
konve, nedá se dál jít,
konve, nedá se dál jít,
bál, my jdem dál.

Brodíme se loukou, nedá se dál jít,
brodíme se loukou, nedá se dál jít,
brodíme se loukou, nedá se dál jít,
jinej by se bál, my jdem dál.
Po kolena louže,
po kolena louže,
po kolena louže,
jinej by se bál,

to
to
to
my

nám to klouže,
nám to klouže,
nám to klouže,
jdem dál.

Plavem proti proudu, nedá se dál jít,
plavem proti proudu, nedá se dál jít,
plavem proti proudu, nedá se dál jít,
jinej by se bál, my jdem dál.
Po poprsí v
po poprsí v
po poprsí v
jinej by se

blátě, nedá se dál jít,
blátě, nedá se dál jít,
blátě, nedá se dál jít,
bál, my jdem dál.

Byl to príma výlet,
byl to príma výlet,
byl to príma výlet,
jinej by se bál, my

nedá se dál jít,
hoši, nedá se dál jít,
hoši, nedá se dál jít,
jdem dál.
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Demophobia

Ami
F
C
G
Ref.: Habarte Habarte, už ti píšou parte
Na Lopatě je mráz všude kam se podíváš
Husiti pod hradem střílejí na tě prakem
mají i tarasnice, ví to celý Kornatice
Ami
C
G
Ami
Byl jsi lapkou i loupežníkem
na Vlčtejn jsi koně hnal
nikdo ti nic neudělal
husitům jsi se jen smál
To jsi to přehnal! Ref.
Svojše i Přibík z Klenový
sehnali si kámoše
vzali koně i nádobí
do rukou pak palaše
Ty se jistě nevzdáš! Ref.
Měl jsi smůlu, bylo to v zimě
kdy tě Svojše dobýval
zapalovali jste ohně
na stráži jsi prý i stál
To jsi se nebál? Ref.
Kamarád hlad navštívil vás
co mělo maso, zemřelo
raději jste vzali roha
v lese hráli rodeo
To není ostuda! Ref.
Ref.2 Habarte Habarte, už ti psali parte
na Lopatě byl mráz, teď se jen usmíváš
prý sídlíš na Husi, pěstuješ tam husy
(a kachny)
Když loupíš, radši seď, už je ti hodně let
I tam asi umřeš
A přátelé, víte jak to dopadlo?
No neumříl tam, ale v Českých Budějovicích!
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Jaroslav Uhlíř

C
Ami
1. Jdu s děravou patou, mám horečku zlatou,
F
C
jsem chudý, jsem sláb, nemocen
Ami
hlava mně pálí a v modravé dáli
F
G7
C
se leskne a třpytí můj sen.
2. Kraj pod sněhem mlčí, tam stopy jsou vlčí,
tam zbytečně budeš mi psát,
sám v dřevěné boudě sen o zlaté hroudě
já nechám si tisíckrát zdát.
C
C7
F
C
G7
R: Severní vítr je krutý, počítej, lásko má, s tím,
C
C7
F
C
G7
C
k nohám ti dám zlaté pruty, nebo se vůbec nevrátím.
3. Tak zarůstám vousem a vlci už jdou sem,
už slyším je výt blíž a blíž,
už mají mou stopu, už větří, že kopu
svůj hrob a že stloukám si kříž.
4. Zde leží ten blázen, chtěl dům a chtěl bazén
a opustil tvou krásnou tvář,
má plechovej hrnek, v něm pár zlatej zrnek
a nad hrobem polární zář.
R:
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Nedvědi

D
G
1. U stánků na levnou krásu
D
Edim
postávaj' a smějou se času,
D
A
D
s cigaretou a s holkou, co nemá kam jít.
2. Skleniček pár a pár tahů z trávy,
uteče den jak večerní zprávy,
neuměj' žít a bouřej' se a neposlouchaj'.
D7
G
A
R: Jen zahlídli svět, maj' na duši vrásky,
D
Gmi
tak málo je, málo je lásky,
D
A
D
ztracená víra hrozny z vinic neposbírá.
3. U stánků na levnou krásu
postávaj', a ze slov a hlasů
poznávám, jak málo jsme jim stačili dát.
R:
R:
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Hoboes/Wabi Ryvola

C
D
1. Ten den, co vítr listí z města
C
D
můj džíp se vracel, jako by se
C
D
G
že asfaltový moře odliv má
C
D
E
a stáj že svýho koně nepozná.

G
svál,
Emi
bál,

G
D
R: Řekni, kolik je na světě, kolik je takovejch měst,
Ami
Emi
řekni, kdo by se vracel, všude je tisíce cest,
G
D
tenkrát, když jsi mi, Terezo, řekla, že ráda mě máš,
Ami
Emi
tenkrát ptal jsem se, Terezo, kolik mi polibků dáš
D
G
naposled, naposled.
2. Já z dálky viděl město v slunci stát
a dál jsem se jen s hrůzou mohl ptát,
proč vítr mlátí spoustou okenic,
proč jsou v ulici auta, jinak nic?
R: Řekni...
3. Do prázdnejch beden zotvíranejch aut
zaznívá odněkud něžný tón flaut
a v závěji starýho papíru
válej' se černý klapky z klavíru.
R: Řekni...
4. Tak loudám se tím hrozným městem sám
a vím, že Terezu už nepotkám,
jen já tu zůstal s prázdnou ulicí
a vosamělý město mlčící.
R: Řekni...
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Waldemar Matuška

G
Emi
1. V nohách mám už tisíc mil,
Ami
C
stopy déšť a vítr smyl
Ami
D
G D
a můj kůň i já jsme cestou znaveni.
2. Těch tisíc mil, těch tisíc mil
má jeden směr a jeden cíl,
jeden cíl, to malý bílý stavení.
3. Je tam stráň a příkrej sráz,
modrá tůň a bobří hráz,
táta s mámou, kteří věřej' dětskejm snům.
4. Těch tisíc mil, těch tisíc mil
má jeden směr a jeden cíl,
jeden cíl, ten starej známej bílej dům.
5. V nohách mám už tisíc mil,
teď mi zbejvá jen pár chvil,
cestu znám, a ta se k nám nemění.
6.=2.
7. Kousek dál, a já to vím,
uvidím už stoupat dým,
šikmej štít střechy čnít k nebesům.
Emi
Ami
D
G
8.=4. + [: jeden cíl, ten starej známej bílej dům ... :]
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Demophobia

G, Ami, C
G
Ami
1.Stalo se v Plzni v 16.století
C
G
v takovým klášteře,kterej už není
že dorazil z dálky mnich,
prej to byl Španěl
krásnej i urostlej a patřičně hrdej
2.Boty si ochodil, boty si
neochodil
boty si nemoh ochodit,
protože měly tvrdou podrážku
Jemu to vadilo, jemu to nevadilo
jemu to nemohlo vadit,
protože mu to bylo úplně šumafuk

5.A z toho příbuznýho se vyklubalo
něco strašlivýho
ne žádná obluda, jenom smutná dívka
co nástrah se nebála, šla za milým
do kláštera
za muže se strojila, nebylo to
stejně nic platný
6.Oni se milovali, oni se
nemilovali
oni se nemohli milovat
protože to nebylo dovolený
Mniši je zabili, mniši je nezabili
mniši je nemohli zabít
nebyli na to stavěný

Lajlajlaj…
Lajlajlaj...
3.Zanedlouho za ním přijel další
krajánek
údajně příbuznej – oni mu to věřili
Španělsky řek:
„Dejte mi komůrku vedle bratrance,
já budu klidnej.“
4.Byl to příbuznej, nebyl to
příbuznej
on to nemoh bejt příbuznej
to ale nikdo nevěděl
Dali mu komůrku, nedali mu komůrku
oni mu tu komůrku nakonec dali
v dobré víře

7.Tak vyrazili do ulic za zedníkem
Šimicem
„Šimice pojď nám ukázat, jak se zeď
staví.“
v jedné tajné chodbě je potom
zazdili
ona vřískala, on byl klidnej
8.Mniši byli rádi,mniši nebyli rádi
mniši museli bejt rádi
a ještě se naučili míchat maltu
Oni tam straší, oni tam nestraší
oni tam musí strašit….
protože je to jenom pověst

Lajlajlaj…
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Znouzecnost

Emi
C
G
D
Na zámek se sjeli hosté vzácní,
Emi
C
G
D
nádvoří je plný kočárů,
Emi
C
G
D
ihned, jak se setmí, fanfáry zazní
Emi
C
G
D
a panstvo se chopí pohárů,
Emi
C
G
D
panáček v livreji na spinet hraje,
Emi
C
G
D
pod tíhou jídel praskají stoly,
Emi
C
G
D
tisíce svíček na bráně do ráje,
Emi
C
G
D
sloužící nesou pečený voly.
G
C
D
Voly, nesou pečený voly.
D
G
Ref: Na zámku se dneska tančí
C
D
a pod kopcem v hospodě bodaj nože do stolu,
G
na zámku se dneska tančí
C
D
a pod lesem v chalupách se asi něco chystá.
G
D
G
Co asi, co asi, co asi, co asi, co asi, co asi,
D
G
C
D
co asi, co asi, co asi, no, co to asi bude.
2.Hosté přijeli zblízka i z dáli,
3.Poslední až k bráně potáhnou
slavnost už nabírá správný spád,
hosté,
z bezedných sklepů sudy se valí,
bude jim chybět pozvání,
je krásné žít, je krásné se smát.
nahradí je totiž, je to tak prosté,
Vzduchem poletujou bílé paruky,
sbírka vidlí, cepů a pochodní.
o zbytky pod stoly čoklové se
Zámek se rozsvítí jako lampion,
perou,
velký zlatý hřebík nocí bude zářit,
nejen lahve putují z ruky do ruky,
nebem si zatančí jisker milion
v seně páni laškují s kuchařovou
a nezvaní zvané lesem budou honit.
dcerou.
Honit, lesem budou honit.
Dcerou, s kuchařovou dcerou.
R:
R:
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Wabi Ryvola

Ami
Dmi
1. Zase vidím za soumraku na pozadí šedejch mraků
E7
Ami
mlčenlivej zástup kamarádů,
Dmi
siluety hor a stromů, starejch opuštěnejch lomů
G
C
blíží se s duněním vodopádů.
A7
Dmi
G
C
Táhnou krajinou strží a tůní, muži z Shakespearových sonetů,
Ami
Dmi6 Adim
E7
Ami
postavy divnejch tvarů a vůní, přízraky červenejch baretů.
C
Emi
Ami
E7
R: Zvláštní znamení touha, loukám prostřenej stůl,
F
Dmi
A
dálka ruku ti podá, chleba a sůl,
C
Emi
Ami
E7
zvláštní znamení touha, v nohách tisíce mil,
F
D
A
obzor kdo v očích nemá, nic nepochopil.
2. Do šedivejch dnů a roků duní rytmus těžkejch kroků,
vichřice a snih je doprovází,
maskovaný kombinézy po všech armádách, co lezly
úbočíma našich hor a strání.
Táhnou krajinou podivný stíny, muži z Shakespearových sonetů,
za nehtama smutek rodný hlíny, přízraky červenejch baretů.
R: Zvláštní znamení ...
F
Dmi
A
obzor kdo v očích nemá, nic nepochopil.
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Neznámý

G
Emi
C
D7
Bóže bóže hochu, máš-li času trochu,
Půjdem do divadla, mám tam dvě sedla,
A nebo ty můj bóže, já ti snad koupím lóže.
Ref: úúúúúúú ach ssssssssssssss [pusa]
Bóže bóže hochu, chceš snad konvalinky,
A nebo radši pusinku od maminky,
Nebo ti chutná Míša, já jsem tvůj přítel Ríša
Ref:
Bóže bóže hochu, chceš snad polobotky,
nébo radši růžovoučký kalhotky.
Mmmm, to to zebe, nachytal nás člen VB.
Recitace:
A tak můj milý bráško, vezmeme si teplé vlněné ponožky
a teplou teplákovou soupravu značky Teplex
A půjdem do teplárny v Teplicích a tam se budem,
a tam se budem spolu hřát 
Ref:
Ref:
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Znouzecnost

C
F
C
Že v kostele visí zvony, to každej ví
F
C
ale jaký vlastně mají jména, málokdo tuší
Ami
F
C
a já vám o tom zazpívám smutnou písničku
F
C
o tom, že jako jména mají možná i duši
Ami
F
C
mají i duši, mají i duši, mají i duši
ohóhó..
Tak třeba starej Bartoloměj ve věži na náměstí
byl slyšet v klidných dobách, oznamoval i neštěstí
když zvonil všichni říkali, hele Bárta mluví
měli ho hrozně rádi a on měl rád je
Když měl čas tak i čaroval v druzdovských lesích
nebo si jen tak povídal s Marií i s Annou
a samozřejmě s Prokopem, věrným kamarádem
možná ho brali jako tátu a možná, že vůbec ne
možná, že vůbec ne
a já věřím, že jo!
A jak už to v životě chodí i on jednou zemřel
našli ho dole pod zvonicí, kostel celej shořel
i když se roztavil, jeho duše zůstala
ze zbytků zvonař ulil novej a on zvoní dál
a on zvoní dál
možná je zvonů král!
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Jaroslav Samson Lenk

Ami
G
C
1. Co to leze ze křoví ??
C
G
C
No tak honem, kdo to ví ??
C
Kdo jsou, lidi zlatý,
G
tři koule chlupatý,
Ami
G
C
kdopak aspoň napoví ??
2.Možná, že to dovedu..
Čenich mají od medu,
kožich, děsný tlapy..
Prach a kule, chlapi,
to je parta medvědů !!
Ref.:
C
G
Brum, brum, brum..
C
G
C
O čem se zdá medvědům ??
C
Hlavu, zadek, nohu
G
schovej do brlohu..
Ami
G
Brum, brum, brum..

3.Lidi ani netuší,
jak jim kožich nesluší !!
Ať mrzne či leje,
ví, že hezky hřeje,
když mráz kouše do uší..
4.Pak si v teple posedí,
a tak ani nevědí,
že než kožich, čepice,
že daleko více
hřeje láska medvědí..
Ref.
5.Vojta, Kuba s Matějem,
usnou než se nadějem..
Celý den se hráli,
jak by pracovali,
tak copak jim popřejem ??
Ref.

Brum, brum, brum..
Zazpíváme medvědům,
dobrou noc vy šelmy,
nechrápejte velmi,
Ami
G
C
nebo si zboříte dům !!
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D
A7
D
1. Stály báby u silnice, divily se převelice:
G
D
A7
D
Hej, hola, hola, holalá, skaut má nahá kolena, cha, cha, cha,
G
D
A7
D
hej, hola, hola, holalá, skaut má nahá kolena.
2. Punčochy jen nad střevíce, gatě nemaj nohavice.
: Hej, hola, hola, holalá, skaut má nahá kolena.:
3. Klobouk jako Amerikán, ranec jako starej cikán.
: Hej, hola, hola, holalá, k tomu nahá kolena. :
4. S prstem vzhůru káže vědma: Počkej, však ty chytíš regma!
: Hej, hola, hola, holalá, nastydnou ti kolena! :

5. Kdo se sluncem nemá styku, v stáří hledá apatyku.
: Hej, hola, hola, holalá, francovkou tře kolena! :
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?

C
G
1. U Mravenčí skály dva skautíci stáli,
C
že neměli co na práci na kytary hráli.
/: Um caj caj caj cá rá, :/
2. I ta stará jedle, ta co stála vedle,
že neměla co na práci, broukala si hnedle.
/: Um caj caj caj cá rá, :/
3. I ten malý smrček natahaoval krček,
písničku si v trávě pískal i ten malý cvrček.
/: Um caj caj caj cá rá, :/
4. Vítr z lesa foukal, hajný na to koukal,
a že už měl všecko fertyk, do fousů si broukal:
/: Um caj caj caj cá rá, :/
5. Za chvíli tam stála celá ves bezmála,
hajný, kuchta, farář, děti, písnička se hrála.
/: Um caj caj caj cá rá, :/
6. Přišel na ně četník, starý obojetník,
že neměli rámusenky platil každý pětník.
/: Um caj caj caj cá rá, :/
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Tleskač

CDFGCG7

C
Dmi
Jedu takhle tábořit, Škodou sto na Oravu,
F
G
C
G7
don't worry, be happy.
C
Spěchám proto riskuji a
Dmi
projíždím přes Moravu
F
G
C
G7
don't worry, be happy.
Řádí tam to strašidlo a vystupuje z bažin,
don't worry, be happy.
Žere hlavně Pražáky a jmenuje se Jožin,
don't worry, be happy.
CDmi
F
GCG7
Don't worry, be happy.
Říkám:"Dej mu, předsedo, letadlo a prášek,
don't worry, be happy.
Jožina ti přivedu, nevidím v tom háček."
don't worry, be happy.
CDmi
F
GCG7
Don't worry, be happy.
Jóžin z bážin.

40

Jaromír Nohavica

C
V řadě za sebou, tři čuníci jdou
Ami
ťápají se v blátě cestou necestou
Dmi
G7
Kufry nemají, cestu neznají
Dmi
G7
Vyšli prostě do světa a vesele si zpívají
®:Uiiiiii ui uiiiii, ui ui ui ui, uiiii ..
Auta jezdí tam a náklaďáky sem
Tři čuníci jdou jdou rovnou za nosem
Žito chroupají, ušima bimbají
Vyšli prostě do světa a vesele si zpívají
Levá pravá teď, přední zadní už,
tři čuníci jdou, jdou, jako jeden muž
Lidé zírají, důvod neznají
Proč ti malí čuníci tak vesele si zpívají
Když kopýtka pálí, když jim dojde dech
sednou ku studánce na vysoký břeh
ušima bimbají, kopýtka máchají
Chvilinku si odpočinou a pak dál se vydají
Když se spustí déšť, roztrhne se mrak,
k sobě přitisknou se čumák na čumák
Blesky blýskají, kapky pleskají
Oni v dešti, nepohodě vesele si zpívají
Za tu spoustu let co je světem svět
Přešli zeměkouli třikrát tam a zpět
V řade za sebou, hele támhle jdou
Pojďme s nima zazpívat si jejich píseň veselou.
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Josef Václav Sládek

D
A7
D
G
1.Jak zapomenout na ten čas kdy
stáli jsme si blíž
D
A7
Hmi
A7
D
jak zapomenout na ten čas snad že to dávno již?
Ref:
Em
A7
D D7
Tak dávno
brachu můj tak dávno
A7
Hmi
zapějem na dávno, dávno již
2.My květy
přes mnohý
a šli jsme
tak dávno,

spolu trhali
dol a výš
cestou trnitou
dávno již

G
D
již, však srdečně si

REf.To není není loučení
ač chvěje se nám hlas
jsme spolu pevně spojeni
a sejdeme se zas

Ref: Tak dávno...
3.My brouzdali se potokem
zda o tom ještě víš
pak dělila nás mořská hloub
tak dávno, dávno již
Ref: Tak dávno...
4.Zde ruka věrný příteli
a k mému srdci blíž
tak dobrou vůli neměli
jsme dávno, dávno již

Ref: Tak dávno...
5.Proč s tím se máme rozejít
co každý z nás měl rád
proč s tím se máme rozejít
bez víry na návrat
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Klíč

Ami
E
Ami
1.Čtyři malý plyšáci u báru se
C
G
Ami
pijí,pijí na účet dětí, kterým

E
bratří,
E
patří.

Ami
E
Ami
E
Ref.:// Limonádu, citronádu, colu, fantu, čokoládu,
C
G
Ami
E
minerálku, pívečko, kávičku a vínečko//:
Ami E Ami
Jen si dejte co chcete, ještě jednou repete.

Dmi
A
Dmi
A
2.Čtyři malý plyšáci u baru se bratří,
F
C
Dmi
A
pijí, pijí na účet, dětí kterým patří.

Dmi
A
Dmi
A
Ref.://:Limonádu, citronádu, colu, fantu, čokoládu
F
C
Dmi
A
minerálku, pívečko, kávičku a vínečko//:
Dmi A Dmi
Jen si dejte co chcete tak ještě jednou repete.
Ref.://:Limonádu, citronádu,...//:
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