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1. Dům U vycházejícího slunce 
________________________________________ 
  
              Ami        C          D       F 
1. Snad znáš ten dům za New Orleans, 
        Ami   C               E 
   ve štítu znak slunce má, 
            Ami        C         D          F 
   je to dům, kde lká sto chlapců ubohejch 
          Ami            E       
   a v němž jsem zkejs' i já. 
 
2. Mé mámě Bůh dal věnem 
   jen prát a šít blue jeans, 
   táta můj se flákal jen 
   sám po New Orleans. 
 
3. Bankrotář se zhroutil před hernou, 
   jen svou bídu měl a chlast, 
   k putykám pak táh' tu pouť mizernou 
   a znal jenom pít a krást. 
 
4. Být matkou, dám svým synům 
   lepší dům, než má kdo z vás, 
   ten dům, kde spím, má emblém sluneční, 
   ale je v něm jen stín a mráz. 
 
5. Kdybych směl se hnout z těch kleští, 
   pěstí vytrhnout tu mříž, 
   já jak v snách bych šel do New Orleans 
   a měl tam k slunci blíž.  

  



 

2. K narozeninám 
________________________________________ 
Bratři Ebenové  

G                                                                                           
K narozeninám  
                    F                                                          
chtěl bych ti dát něco víc,než se obvykle dává, 
   Emi7                Ami                                         
k narozeninám, ať se ti láska 
    Ami/G                                                                
za roh neschovává, 
  F                   (C/E) Dmi                                      
k narozeninám, ráno tě líbat 
   F/G                        C                                 
a večer bozkávat k narozeninám. 
 
Věžním hodinám zbývá teď oddělit poslední chvíle a 
chviličky, 
k narozeninám, ke stisku napřáhnout zlacený ručičky, 
k narozeninám odkaž své trápení, slzy a slzičky věžním 
hodinám. 
 
K narozeninám chtěl bych ti psát píseň z not, co se 
nevejdou na linky, 
k narozeninám, nebraň se, když tě chci políbit na šminky 
k narozeninám, naše rty o sebe zazvoní jak sklínky, k 
narozeninám. 
 
K narozeninám chtěl bych ti … (G, F, C) 

  



 

3. Folkloreček 
________________________________________ 
Bratři Ebenové  

Zahrajte mi muzikanti zvesela, zvesela! 
 
D                                               C                   
Slunečko vychází nad vysokú horú, 
Emi            G                          A   D                       
počítám, že večer pude zase dolu. 
 
Večer pude dolu, zitra pujde znovu, 
takhle tu pisničku máme hned hotovú. 
 
A                                      Emi D C                                 
Nejvíc mě ten folkloreček do-jí-má, 
G                                     Emi           A    D                     
když se hraje elektricky, elektricky s bicíma. 
 
Šavlička se blýská na severní stranu, 
košulenku Jano ma vypasovanú. 
Jede na koničku, jede do vesničky, 
za klobúčkem perko a v ruce husličky. 
 
 
Nejvíc mě ten folkloreček dojímá, 
když se hraje elektricky, elektricky s bicíma. 
 
 
Zahraj mi Janičku, zahraj na húsličky 
potěš ty tej mojej přesmutnej dušičky. 
Zahrál mi Janiček, zahrál na húsličky, 
hned z toho natočil dvě pěkné destičky. 



 
 
 
 
 
Nejvíc mě ten folkloreček dojímá, 
když se hraje elektricky, elektricky s bicíma. 
 
 
Kdo si to cedečko doma vypaluje, 
ten moje srdečko tuze zarmucuje. 
Komu tu cedečku najdu na pisičku, 
tomu svu šavličku useknu ručičku. 
 
Nejvíc mě ten folkloreček dojímá, 
když se hraje elektricky, elektricky s bicíma.   
 

 
 

  



 

4. Repetice 
________________________________________ 
Bratři Ebenové  

      G                     F            C                             G  F   C                                  
R: Tak jsem viděl tu tvou novou, moc jsi nepřeháněl, 
G                 F         C                              E    D    A                    
takovouhle holku snovou by jsi těžko sháněl, 
E                  D         A                           E    D   A                                                                           
už se těším, až se my tři společně setkáme, 
    E           D                A                              E   D  A, E               
nemusíš nás představovat, my se totiž známe. 
      Ami                 Ami/G                     Ami/F#                                                                     
Tvoje nová milá se moc nezměnila, ve vlasech má stejný 
spony, 
    G                  Dmi  G                             
v hlavě velitelský sklony, 
  Ami                                     D7                  G                                
stejný krok a stejná gesta, stejnou jiskru temnou, jó, 
        C                                     F7                                              
/: /: stejně jako, stejně jako když chodila se mnou. :/ :/ 
 
®: 
Tvoje nová milá se moc nezměnila, roztomile špulí rtíky, 
ostrá jako čepel dýky, 
stejně drží cigaretu rukou neposednou, jó, 
/: /: stejně jako, stejně jako když chodila se mnou. :/ :/ 
 
 
  



 

5. V limitu 
________________________________________ 
Bratři Ebenové  

 E             A                     E            A                                           
Já píseň napsal jsem o palčivosti touhy, 
  Hmi                        G             A    H                                              
řekli mi: je to dobrý, ale je to dlouhý, 
 E            A                        E                A                                     
tak jinou napsal jsem, že život je sen pouhý, 
 Hmi                          G            A   H                                         
řekli mi: je to dobrý, ale je to dlouhý, 
 G                   D                       C                G                                                  
tak pak jsem napsal, že se k přírodě chci vrátit, 
 Hmi                         G                 A  H                                           
řekli mi: je to dobrý, ale chce to zkrátit. 
 
      G D A                         G D A                                                                        
®: Zkrátit, vyhodit sloku, zkrátit, proboha, kterou, 
   G D A                          G D A                                                                          
zkrátit, s rozkoší v oku, zkrátit, už tužku berou - no to ne! 
 
Tak píšu jinou, a nemám ani boty zutý, 
bude to blbý, ale vejde se to do minuty, 
tak píšu jinou, že z lásky jsem jak pominutý, 
bude to blbý, ale vejde se to do minuty, 
tak píšu jinou, a není to moc napadnutý, 
bude to blbý, ale vejde se to do mi- píp-píp ...  
 
 

  



 

6. Stýskání 
________________________________________ 
Bratři Ebenové  

  G     C   Dmi      Ami 
1. Stýská se mi, černovlásko, 
Emi      Ami F             G     
po loučení, kdy jsi se mi 
Emi      Ami F        B     
na rameni  vyplakala, 
G        Dmi7      G     
černovlásko. 
 
2. Stýská se mi, černovlásko, 
   po toužení, kdy jsi se mi 
   něžně smála, rozespalá, 
   černovlásko. 
 
      Ami        F                 C             G  
®: Stýská - šest písmen místo tvé lásky, 
  Dmi      Emi            Ami         Emi     
stýská - pláčou dlouhé samohlásky, 
  Ami        F       C                 G     
stýská - zůstala jsi mi pod víčky, 
Ami                          Fmaj7     
dohořel knot svíčky, uschly tvé slzičky 
Dmi7                              G     
a dveří skřípání nese mi stýskání. 
 
  



 
 
 
 
3. Stýská se mi, černovlásko, 
   rád jsem stonal ve tvém klíně, 
   podleh' tobě i angíně, 
   černovlásko. 
 
4. Stýská se mi, černovlásko, 
   po snídání v deset ráno, 
   proč máme dnes vyprodáno, 
   černovlásko? 
 
®: 
 
5. Stýská se mi, černovlásko, 
   po tvé rtěnce perleťové, 
   na ústa mě už neklove, 
   černovlásko. 
 
6. Stýská se mi, černovlásko, 
   smutný je čas účtování, 
   inventura milování, 
   černovlásko. 
 
     ®: 
G              C   Dmi Ami Emi          Ami F  
        *: Stýská se mi, hm,   
      stýská se mi, hm... 

  



 

7. Puma 
________________________________________ 
Bratři Ebenové  

       F                 G     C         Dmi7   G                                           
*: Kdyby v tu chvíli, kdy se vracíš domů,  
                      Dmi              Ami                            
   spadla sem puma z neutronů  
       Dmi7     G7     C                 Dmi7   G                                                                                      
   a pak se ti zapíchla rovnou před špičky,  
                        C                  C7                                
   /: věř mi, má milá, nepoškodila by ti  
      F          C        Dmi   Ami                                                                
      ani ve tvářích dolíčky. :/ 
               D                      Ami7                                
Máš totiž oči jak duhové kuličky,  
                  Gadd9                 D                         
co jsme se o ně s klukama prali,  
                                                        Ami7                                   
v skleněných panenkách plamínky od svíčky,  
                Gadd9                        D                                
proto mě každý tvůj pohled tak pálí,  
                                                        Ami7                                      
v skleněných panenkách plamínky od svíčky,  
                Gadd9                                                     
proto mě každý tvůj pohled -  
      E                        Hmi7                                             
tvé oči jsou duhové kuličky, 
                   A                         E                                  
co jsme se o ně s klukama prali. 
  



 
 
 
              G7              C                     C7                                                          
®: A /: protože sklo není organická látka,  
                 F       C       Dmi    E        Ami                                           
        je na tebe, kotě, neutronka krátká. :/ 
  
Máš totiž tělo jak z pálené hlíny, 
z té pálené hlíny od Karlových Varů,  
růžová glazura je na obliny,  
na křivky a skrýše a pastičky tvarů,  
růžová glazura je na obliny,  
na křivky a skrýše a pastičky -  
tělo máš z pálené hlíny,  
z té pálené hlíny od Karlových Varů. 
  
®: A /: že porcelán není organická látka, 
        je na tebe, kotě, neutronka krátká. :/ 
  
Máš totiž srdce jak ze švédské oceli,  
chladné a tvrdé, ó, stainless steel,  
já marně hledám to místo zrezivělý,  
kde pancíř srdce bych ti prorazil,  
já marně hledám to místo zrezivělý,  
kde pancíř srdce bych ti -  
vždyť máš srdce jak ze švédské oceli,  
chladné a tvrdé, ó, stainless steel. 
 ®: Že ocel nespadá pod organické látky,  
   je na tebe kotě, neutronka i já:  
                     F       Dmi7         C         C F Dmi E Ami                                                   
   ona moc krátká, a já moc krátký ...  
  



 

8. Franky Dlouhán 
________________________________________ 
Brontosauři  

           C 

Kolik je smutného, 
        F                   C         
když mraky černé jdou 
                G         F                       C            
lidem nad hlavou smutnou dálavou. 
 
Já slyšel příběh, který velkou pravdu měl, 
za čas odletěl, každý zapomněl. 
 
    C               G              
® Měl kapsu prázdnou Franky Dlouhán, 
                  F                  C                      
po státech toulal se jen sám a že 
      F                 C                     G7                      
byl veselej, tak každej měl ho rád. 
                   F                            C                  
Tam ruce k dílu mlčky přiloží a zase 
         Ami   F                               
jede dál. A každej kdo s ním 
 G                     F          G7      C                        
chvilku byl, tak dlouho se pak smál. 
 
  



 
 
 
 
Tam kde byl plač tam Franky hezkou píseň měl 
slzy neměl rád, chtěl se jenom smát. 
A když pak večer ranče tiše usínaj 
Frankův zpěv jde dál nocí s písní dál ... 
 
Tak Frankyho vám jednou našli, přestal žít, 
jeho srdce spí, tiše smutně spí. 
Bůh ví jak, za co tenhle smíšek konec měl, 
farář píseň pěl, umíraček zněl ...  
 

  



 

9. Veď mě dál, cesto má 
________________________________________ 
Pavel Bobek 

     G                     Emi 
1. Někde v dálce cesty končí, 
    D                       C          G 
   každá prý však cíl svůj skrývá, 
                           Emi 
   někde v dálce každá má svůj cíl, 
   D                               C              G 
   ať je pár mil dlouhá, nebo tisíc mil. 
              
      G              D                 Emi            C 
®: Veď mě dál, cesto má, veď mě dál, vždyť i já 
                  G                           D                    C              G 
   tam, kde končíš, chtěl bych dojít, veď mě dál, cesto má. 
 
2. Chodím dlouho po všech cestách, 
   všechny znám je, jen ta má mi zbývá, 
   je jak dívky, co jsem měl tak rád, 
   plná žáru bývá, hned zas samý chlad. 
 
®: 
  



 
 
 
 
 
   Emi       D                  G 
*: Pak na patník poslední napíšu křídou 
    C                G                          D 
   jméno své, a pod něj, že jsem žil hrozně rád, 
   Emi                         F 
   písně své, co mi v kapsách zbydou, 
   C                        G                           D                  D7 
   dám si bandou cvrčků hrát a půjdu spát, půjdu spát. 
 
               G      D          G 
®: + [: veď mě dál, cesto má ... :] 
 
 

 
 
  



 

10. Proměny 
________________________________________ 
Čechomor  

Ami                         G              C                                                                                          
Darmo sa ty trápíš můj milý synečku  
                          Dmi               Ami                        
nenosím ja tebe nenosím v srdéčku 
            G  C G C  Dmi          E     Ami                                                                                        
A já tvoja nebudu ani jednu hodinu 
 
Copak sobě myslíš má milá panenko 
vždyť ty si to moje rozmilé srdénko 
A ty musíš býti má lebo mi tě Pán Bůh dá 
 
A já sa udělám malú veverečkú 
a uskočím tobě z dubu na jedličku 
Přece tvoja nebudu ani jednu hodinu 
 
A já chovám doma takú sekérečku 
ona mi podetne dúbek i jedličku 
A ty musíš býti má lebo mi tě Pán Bůh dá 
 
A já sa udělám tú malú rybičkú 
a já ti uplynu preč po Dunajíčku 
Přece tvoja nebudu ani jednu hodinu 
 
A já chovám doma takovú udičku 
co na ni ulovím kdejakú rybičku 
A ty přece budeš má lebo mi tě Pán Bůh dá 
 
/: Ami, F, C, F, C, G :/ 
 



 
 
 
 
A já sa udělám tú velikú vranú 
a já ti uletím na uherskú stranu 
Přece tvoja nebudu ani jednu hodinu 
 
A já chovám doma starodávnú kušu 
co ona vystřelí všeckým vranám dušu 
A ty musíš býti má lebo mi tě Pán Bůh dá 
 
A já sa udělám hvězdičkú na nebi 
a já budu lidem svítiti na nebi 
Přece tvoja nebudu ani jednu hodinu 
 
A sú u nás doma takoví hvězdáři 
co vypočítajú hvězdičky na nebi 
A ty musíš býti má lebo mi tě Pán Bůh dá 
 
Ami, Dmi7, C, Dmi7, C, G 
Ami, Dmi7, C, Dmi7, C, G   
 

  



 

11. Hejkal 
________________________________________ 
Wabi Daněk 

    Ami    
1. Divnej jekot po lesích se prohání 
        Dmi             Ami              F         E                                      
až v žilách tuhne krev a zuby cvakaj SOS. 
Ami                                                        
Utichá až u potoka pod strání 
    Dmi          Ami        E                Ami                                           
jó takovýhle řvaní by nesnes ani pes. 
Dmi            Ami     Dmi   Ami                                                        
Žhavý rudý oči a drápy krvavý 
F                                 E                                                  
kosti chřestěj v rytmu kastanět 
   Dmi            Ami   Dmi                Ami                                               
a strašidelný vytí a skřeky chraplavý 
      F                                   E    Ami            
tak to je hejkal na to vemte jed. 
 
               C     F   C                                             
®: U nás hej, hej, Hejkal straší v lese 
                                     D7                   
jen ten co něco snese tam může v noci být. 
         C    F     C                     
Jeho hej, hej, hejkání se nese 
F                          C                  F                     C                            
každý strachy se třese, k ohni nesesedneme se 
 
F                             C             G7                  C E       
neboť za boudou v lese zase Hejkal začal výt. 
 



 
 
 
 
2. Kdo z vás tady na Hejkaly nevěří 
ten může u nás přespat až se zastaví. 
Nevystrčí špičku nosu ze dveří 
a bude jásat, že se dožil rána ve zdraví. 
Jenom kalný voči a rysy ztrhaný 
kalhoty si bude muset prát 
a děs a hrůza v hlase, jó to mu zůstane 
až koktavě bude povídat. 
 
             F              C              G         C 
®: + neboť za boudou v lese zase hejkal začal výt, hej! 
  
  



 

12. Zátoka 
________________________________________ 
Greenhorns    

        C         G7         C 
1. V zátoce naší je celej den stín, 
                    Ami                 C 
   dneska je tichá, já dobře vím, 
                       Ami                   C 
   kdy ten stín zmizí i z duše mojí, 
                   F                           C 
   za vodou čekám na lásku svoji. 
 
 
2. Poslední dříví jsem na oheň dal, 
   i kdyby nocí překrásně hřál, 
   já nespím, to víš, jak bych si přál, 
   proč si mě Hondy na práci vzal? 
 
3. Pomalu svítá a krávy jdou pít, 
   v sedle zas musím celej den být, 
   proč má tvůj tatík, ach, tolika stád, 
   tejden už sháním a nemůžu spát 
 
4. Zítra se vrátím na jižní díl, 
   v zátoce naší, tam bude můj cíl, 
   vítr se zdvihá a měsíc je blíž, 
   zítra stín zmizí, dobře to víš. 
  



 

13. Na kolena 
________________________________________ 
Ivan Hlas 

                       C                  Am 
1. Táhněte do háje, všichni pryč, 
                          C                      Am 
   chtěl jsem jít do ráje a nemám klíč, 
                C                     Am 
   jak si tu můžete takhle žrát, 
                      F                         G 
   ztratil jsem holku, co ji mám rád. 
 
2. Napravo, nalevo, nebudu mít klid, 
   dala mi najevo, že mě nechce mít, 
   zbitej a špinavej, tancuju sám, 
   váš pohled káravej už dávno znám. 
                        F                                    C 
®: Pořád jen [: na kolena, na kolena, :] jé jé jé, 
                       F                                   C 
   pořád jen [: na kolena, na kolena, :] jé jé jé, 
                       F                                   C       Am 
   pořád jen [: na kolena, na kolena, :]   je to tak, 
                F                          G 
   a vaše saka vám posere pták. 
 
3. Cigáro do koutku si klidně dám, 
   tuhletu pochoutku vychutnám sám, 
   kašlu vám na bonton, vejmysly chytrejch hlav, 
   sere mě Tichej Don a ten váš tupej dav. 
 
®: Pořád jen na kolena, na kolena, ... 
   a tenhle barák vám posere pták. 



 

14. Falling Slowly  
________________________________________ 
Glen Hansard & Markéta Irglová  

 Předehra: C, F, C, F 
C                           
I don't know you 
F                                             
But I want you 
C                       F                
All the more for that 
C                   
Words fall through me 
       F                
And always fool me 
C                        F           
And I can't react 
 
        Ami            G                   F                                                      
And games that never amount 
     G                          Ami                                               
To more than they're meant 
       G                       F     F                        
Will play themselves out  
 
C                         F                              Ami                       
Take this sinking boat and point it home 
                        F                     
We've still got time 
C                            F                         Ami                               
Raise your hopeful voice you have a choice 
                         F        
You've made it now….. 



 
 
 
 
Falling slowly,  
eyes that know me 
And I can't go back 
Moods that take me 
 and erase me 
And I'm painted black  
 
You have suffered enough 
And warred with yourself  
It's time that you won  
 
Take this sinking boat and point it home 
We've still got time 
Raise your hopeful voice you have a choice 
You've made it now 
C                    F                         Ami                                                     
Falling slowly sing your melody  
            F           C, F, Ami, F                           
I'll sing along... 
 
F, F, F, F, F, F, F…. 
F, F, F, F, F… 
C, F, C, F, C… 

  



 

15.Amazonka 
________________________________________ 
 
G                         C      C4sus, C                    
Byly krásný naše plány  
                           Emi   Esmi  Dmi                   
byla jsi můj celej svět,  
                                C     C4sus                                 
čas je vzal a nechal rány  
Dmi                           G4sus                                          
starší jsme jen o pár let  
 
Tenkrát byly děti malý, ale život utíká 
už na táto slyší jinej, i když si tak neříká 
 
 G7                              C     A7                                  Dmi                                           
®:   Nebe modrý zrcadlí se v řece, která všechno ví 
                                   C      Dmi                   G   Gsus4                                             
stejnou barvou, jakou měly tvoje oči džínový,  
 
  



 
 
 
 
 
Kluci tenkrát, co tě znali 
všude kde jsem s tebou byl 
Amazonka říkavali 
a já hrdě přisvědčil 
Tvoje strachy, že ti mládí pod rukama utíká 
vedly k tomu, že ti nikdo Amazonka neříká 
 
®: 
 
Zlatý kráse cingrlátek 
jak sis časem myslela 
vadil možná trampskej šátek 
nosit dáls ho nechtěla 
Teď si víla z paneláku, samá dečka, samej krám 
Já si přál jen, abys byla pořád stejná, 
        C    Csus4 Dmi                        C                                 
přísahám,             pořád stejná, přisahám  
  



 
 

16. Vodácká holka 
________________________________________ 
Hop Trop  

D                 Emi    G         A                                                                                    
Když vlny se valí a peřeje řvou 
   D                 Emi    G  A                                                  
a šutry z nich civí jak sůvy, 
      D            Emi    G            A                                                               
loď praská a umrlčí zvon bije tmou, 
     D              Emi          A  D                                                                        
tak řekni, kdo pomoct ti umí. 
  
Hmi                  F#mi      G           D                                                                                        
Kdo pádlem jen kmitne a převrátí loď, 
      Hmi     F#mi         A   D                                                                                       
pak ječí jak staženej z kůže, 
    Hmi        F#mi    G             D                                                   
že ty seš ta atrapa, ty seš ten cvok, 
     E                               A                 
co za každý cvaknutí může. 
 
Je pěkná jak ráno a voní jak les, 
když na dřevo u ohně hrává, 
je zrádná jak kočka a věrná jak pes, 
ta holka, co při tobě spává. 
  



 
 
                G              Hmi      A          D                                                                      
®: Tu vodáckou holku si navěky nech, 
G           Hmi  A D                                                                              
netop ji, nezaháněj, 
        Emi          Hmi       F#mi   Hmi                                                                                                   
svou víru, svou sílu, svý štěstí i pech, 
      Emi              D                 E             A                                                              
svý strachy, svý prachy, svůj poslední dech 
   D         Emi    D   A                                            
jí poctivě odevzdávej 
D         Emi        G A D G, D, A                                                          
a lásku za lásku dávej. 
 
Kdo připálí rejži a přesolí čaj, 
kdo sůl nechá v posledním kempu, 
kdo ráj změní v peklo a peklo zas v ráj, 
kdo zná všechny písničky trempů. 
 
Kdo přeje ti štěstí a kope ti hrob, 
kdo sladce hned šeptá, hned vříská, 
a koho bys roztrh' a praštil a kop' 
a po kom se celej den stýská. 
 
 
Až vlasy nám odbarví nebeskej král 
a vrásky nám počmáraj' kůži, 
svý holce dej pusu a řekni "jdem dál" 
a na pádlo polož jí růži. 
 
®: 
  
  



 

17. Bedna od whisky 
________________________________________ 
Hoboes 

    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          Ami   A 
   tu kravatu, co nosím, mi navlík' soudce Lynč. 
 
           A                D              E                  A 
®: 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           A   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. 
®: 
 
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. 
®: 



 
 
 
 
 
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. 
®: 
 
5. Až kopneš do tý bedny, jak se to dělává, 
   do krku mi zůstane jen dírka mrňavá, 
   jenom dírka mrňavá a k smrti jenom krok, 
   má to smutnej konec, a whisky ani lok. 
 
®: 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! 
 
  

  



 

18. Já, písnička 
________________________________________ 
Pavlína Jíšová  

    Ami                          G            
To já zrozená z nemocných básníků  
              Emi                      Ami                                
Z tichých vět po nocích utkaná  
     Ami                  G                               
To já zrozená není mi do smíchu  
                  Emi                         Ami                                
Když mám být pod cenou prodaná  
              C                        G                   
®:  Kdo vás obléká do šatů svatebních  
          Ami        Ami/G    Ami/F   E7                                                                      
Holky mý ztracený ztracený  
           Ami            
Ženich spí na růži  
         G          
Až někam pod kůži  
            Emi                             Ami                                         
Se můj strach do klína schovává  
 
To já zrozená v hospodách na tácku  
Raněných ospalých milenců  
To já zrozená vyrytá na placku  
Směju se po stěnách cizincům  
 
Kdo vás obléká...  
 
To já písnička ležím tu před vámi  
Jenom tak spoutaná tolikrát  
To já písnička provdaná za pány  
Kteří pro lásku smí o mně hrát  

 
Kdo vás obléká… 



 

19. Lou z Lille 
________________________________________ 
Klíč 

           C              F        C                   G                                     
Ona jmenuje se Lou a pochází prý z Lille, 
        C               F                    C        G          C                                            
má čertů rohy, křídla andělů, půvab lesních víl, 
                                   F         C                     G               
kdo strávil s ní pár chvil, jak šampaňské by pil, 
      C                      F                      C        G             C                                            
má úsměv tupců, trubců závratě pro ni, pro Lou z Lille. 
                C                       F               C                        G                                                
®: Jako srpky luny boky tenké má a úsměv velkých dam, 
            C           F     C         G         C        G         C                                            
tak se lehce vznáší nad zemí, letí, vůbec netuší, kam, 
                                  F                C                       G                         
jako srpky luny boky tenké má a úsměv velkých dam, 
           C           F      C         G         C        G       C                                          
tak se lehce vznáší nad zemí, letí, vůbec neví, kam. 
 
Dětsky vážný hlas, větrem urousaný vlas 
a oči jako okna za plotem černočerných řas, 
co já vím, nemá dům, ale asi ani byt, 
a přesto každý kluk chce náramně tam, kde ona, být. 
®:  
Víno, vejce, sýr, taky čerstvých ryb dost má, 
tohle do košíku každý na trhu zadarmo jí dá, 
a báby závidí, mají každé ráno zlost, 
a my si ji tu pěkně hýčkáme jen tak, pro radost. 
  



 

20. Pocity 
________________________________________ 
Tomáš Klus  

G                           D            
Z posledních pocitů 
Emi                                 C                                     
poskládám ještě jednou úžasnou chvíli 
G                       D                       
Je to tím, že jsi tu, 
Emi                 C                               G                                 
možná tím, že kdysi jsme byly Ty a já, 
                     D                       
my dva, dvě nahý těla, 
Emi                  C                                                        
Tak neříkej, že jinak si to chtěla, 
G                           
tak neříkej 
D           Emi           C                                      
Neříkej, neříkej mi nic 
 
Stala ses do noci 
z ničeho nic moje platonická láska 
unaven, bezmocný, 
usínám vedle Tebe, něco ve mně praská 
 
A ranní probuzení 
a slova o štěstí, neboj se to nic není 
Pohled na okouzlení, 
a prázdný náměstí na znamení, 
 
G                         D                      
Jenže Ty neslyšíš, 
           Emi                    C                          
jenže Ty neposloucháš, 
               G      
snad ani nevidíš, 
D              Emi                C                      
nebo spíš nechceš vidět 



 
                 G         D      
a druhejm závidíš 
              Emi                      C                                             
a v očích kapky slaný vody 
                     G       D                 
zkus změnu, uvidíš  
   Emi               C                     
a vítej do svobody 
 
Jsi anděl, netušíš, 
Anděl co ze strachu mu utrhly křídla 
A až to ucítíš, zkus kašlat na pravidla 
 
Říkej si vo mě co chceš, 
já jsem byl vodjakživa blázen 
Nevim co nechápeš, 
ale vrať se na zem 
 
Jenže Ty neslyšíš, 
jenže Ty neposloucháš, 
snad ani nevidíš, 
nebo spíš nechceš vidět 
a druhejm závidíš 
a v očích kapky slaný vody 
zkus změnu, uvidíš 
a vítej do svobody 
 
Jsi anděl, netušíš, 
Anděl co ze strachu mu utrhly křídla 
A až to ucítíš, zkus kašlat na pravidla 
 
Jenže Ty neslyšíš, 
jenže Ty neposloucháš, 
snad ani nevidíš, 
nebo spíš nechceš vidět 
a druhejm závidíš 
a v očích kapky slaný vody 
zkus změnu, uvidíš 
a vítej do svobody  

  



 

21. Dobrodružství s bohem 
Panem 
________________________________________ 
Marta Kubišová   

Dmi                           C                                                              
Je půlnoc nádherná, spí i lucerna, 
B                     A              
tys' mě opustil ospalou, 
       Dmi                  C                           
tu v hloubi zahrady cítím úklady, 
   B           A                     Dmi                      
s píšťalou někdo sem kráčí, 
     F              C                                      
hrá náramně krásně a na mě 
B                  A              
tíha podivná doléhá, 
F                    C                             
hrá náramně, zná mě, nezná mě, 
B          A                   Dmi                                         
něha a hudba až k pláči. 
 
Pak náhle pomalu skládá píšťalu, 
krok, a slušně se uklání, 
jsem rázem ztracená, co to znamená, 
odháním strach, a on praví: 
Pan jméno mé, mám už renomé, 
Pan se jmenuju a jsem bůh, 
Pan, bůh všech stád, vás má, slečno, rád, 
jen Pan je pro vás ten pravý. 
 
 



 
 
 
 
 
 
Ráno, raníčko, ach, má písničko, 
Pan mi zmizel i s píšťalou, 
od Pana, propána, o vše obrána, 
ospalou najde mě máti, 
hrál a ve tmě krásně podved' mě, 
kam jsem to dala oči, kam, 
Pan, pěkný bůh, já teď nazdařbůh 
počítám "dal" a "má dáti". 
 
 
Ami                           G                       
Je půlnoc nádherná, spí i lucerna, 
F                     E           
tys' mě opustil ospalou, 
       Ami                  G                         
tu v hloubi zahrady cítím úklady, 
   F           E                      Ami                                         
s píšťalou někdo sem kráčí, 
     C              G              
hrá náramně krásně a na mě 
F                  E           
tíha podivná doléhá, 
C                   G           
hrá náramně, zná mě, nezná mě, 
F         E                     Ami                                       
něha a hudba až k pláči.    
  



 

22. Ring-o-ding 
________________________________________ 
Marta Kubišová  

C               G                     F               G                       
Za mořem nejhlubším, za horou vysokou, 
C             G                        F           G                                             
za lesem smutnějším, než oči dětí jsou, 
 
          F              G           
křídla vran, tisíc bran, 
          F            G           C                 
devět řek vede tam. Poslouchej ... 
 
Za bránou tisící, tam zvonková je zem 
a lidé zvonkoví v ní zvoní celý den, 
pro váš pláč, pro váš smích, 
ring-o-ding, i pro váš hřích. Poslouchej ... 
 
V ulicích z perleti a lístků okvětních, 
domečky skleněné a z křídel motýlích 
barevný vodopád, 
má barev víc, než můžeš znát. Poslouchej ... 
 
A lidé zvonkoví ve zvoncích zrození, 
když se stane neštěstí, svým zvonkem zazvoní 
ring-o-ding, ring-o-ding, 
ring-o-ding, ring-o-ding. Poslouchej ... 
 
Nemocní se uzdraví a slunce začne hřát, 
auta se vyhnou a kdo nemoh, může vstát, 
ring-o-ding, ring-o-ding, 
ring-o-ding, ring-o-ding. Poslouchej ... 



 
 
 
 
 
Přichází i mezi nás, i mezi námi jsou, 
na první pohled je nepoznáš, když po ulici jdou, 
zazvoní, když přijde čas, 
kde by mlčky stál každý z nás. Poslouchej... 
 
Já zpívám pohádku pro děti zvonečků, 
pro vlásky holčiček, pro ouška chlapečků, 
ring-o-ding, ring-o-ding, 
ring-o-ding, ring-o-ding. Poslouchej ... 
 
Až jednou vyrostou, pak jistě zazvoní, 
mí lidé zvonkoví ve zvoncích zrození 
pro váš pláč, pro váš smích, 
ring-o-ding, i pro váš hřích. Poslouchej ... 
 
Ring-o-ding-o-ring-o-ding-o-ring-o-ding-o-ding.  
  



 

23. Magdaléna 
________________________________________ 
Marta Kubišová  

D         E              D, A                          
Aleluja Aleluja AAA 
A                                        
Zář táronské růže je v ní žár denice odpolední 
F#mi                                    A7                 
Na rtech jejích réva sladká narden voní kůže hladká 
 D                                           Ddim                                            
Jmenuje se Magdaléna není svatá je jen žena 
   E D A                
Aleluja 
 
Jak studnice bývá žena zámkem ctnosti uzamčema 
Přijde poutník zmírá žízní vodu žalář studně trýzní              
Žízeň ztiší Magdaléna není svatá je jen žena Aleluja. 
 
Špatně luna hrozny hlídá lišky vinic nedohlídá 
Mužů těch je mnohem více dala jim klíč od vinice 
Není svatá je jen žena proto hřeší Magdaléna Aleluja. 
 
Marně luna lišky stíhá vinici už neostříhá 
Slyším volat Farizeje tato žena v peklo spěje 
D                                                 Hmi                   
Amen pravím amen stůjte jste-li svatí kamenujte Aleluja 
 
  



 
     D                E                         A                 F#mi                                     
®: Krása není hříchem hříchem bývá přísný půst 
D                 E                     A                F#mi                         
Láska je jak píseň v níž se mění žízeň úst 
D         E   D  A                            
Aleluja aleluja-a. 
 
Nocí myrha hořce voní tráva pláče rosu roní 
Marně pastýř ovci hledá luny svit se chytit nedá 
D                                         Ddim                  
Vítr z vinic tiše sténá Magdaléna Magdaléna Aleluja. 
 
Přísní soudci ženu jali krásnou kadeř ostříhali 
K pranýři ji městem vedou odpustit to nedovedou 
Mají pro ni různá jména jen neslyší Magdaléna Aleluja. 
 
Kámen z hory Olivetské bude pršet v zlobě světské 
Ústa která líbávala talár nutí aby lhala 
D                                                Hmi                    
Ruka něžná v roztoužení ta teď sahá po kameni Aleluja. 
 
Jménem lásky jménem mládí jménem dlaní které hladí 
Jménem noci která spí jménem srdce kterým bdí 
Amen pravím amen stůjte jste-li svatí kamenujte Aleluja. 
 
®: Krása není hříchem hříchem bývá přísný půst 
Láska je jak píseň v níž se mění žízeň úst 
Aleluja aleluja-a. 
 
Aleluja aleluja-a, aleluja aleluja-a.  

  



 

24. Proklínám 
________________________________________ 
Janek Ledecký  

Ami                          F                                                                                                                                       
Prázdnej byt je jako past 
       Dmi        C  G                                                 
kde růže uvadnou 
Ami      F                               
Potisíci čtu tvůj dopis 
Dmi           G                                              
na rozloučenou 
C            Ami                                      
Píšeš že odcházíš, 
        F                    C  G                                                                                  
když den se s nocí střídá 
Ami              F              Dmi           G                      
Vodu z vína udělá kdo dobře nehlídá.  
  



 
 
 
                 C       G                                                   
®: Píšeš: Proklínám. 
Ami       F              C                              
Ty tvoje ústa proklínám 
          G        Ami     
Tvoje oči ledový. 
 
  F     
V srdci jen sníh 
C        G                                 
sám a sám. 
Ami        F                C                                                   
Ať nikdy úsvit nespatříš 
             G                     Ami                                                         
Na ústa mříž. Oči oslepnou 
     F                  C                                                    
Ať do smrti seš sám. 
 
Tvoje oči jsou jak stín. 
A tvář den když se stmívá 
Stromy rostou čím dál výš, 
a pak je čeká pád. 
Sám s hlavou skloněnou 
všechny lásky budou zdání 
Po tisíci čtu tvůj dopis 
na rozloučenou. Píšeš:®:  
  



 

25. Večerníček 
________________________________________ 
    C 
1. Dříve, než nám klesnou víčka těsně před spaním, 
   uvidíme Večerníčka, jak se uklání, 
               F              C               F                     C 
   pokud vám není moc, dobrý večer, dobrou noc, 
             G          C 
   zamává čepičkou, 
                   F               C            F                C 
   z kouzelných hromádek hází lístky pohádek 
             G            C 
   maličkou ručičkou. 
 
2. Nežli Brouček složí krovky, než by řekl "smím?", 
   z televizní obrazovky krokem Rumcajzím 
   loupežník vykročí, s každým pánem zatočí, 
   Manku má copatou, 
   zahvízdá, zapíská, vždycky najde Cipíska 
   bradu má vousatou. 
 
3. Červená se muchomůrka, letí motýlek, 
   v trávě sedí Vochomůrka, vedle Křemílek, 
   zkoumají pravidla, jak se vaří povidla, 
   vařečkou míchají, 
   kdopak dřív uteče, než jim hrnec přeteče, 
   to se nás neptají. 
  



 
 
 
 
4. Méďa Béďa honí v lese vlka-zloděje, 
   Míček Flíček rozbil okno, nic se neděje, 
   opičák Hup a Hop řídí loď a barví strop, 
   najedou na útes, 
   všechno zná, všechno ví, všechno zdárně vyřeší 
   chytrý pes maxipes-Fík.    
   
5. Dříve, než nám klesnou víčka těsně před spaním, 
   uvidíme Večerníčka, jak se uklání, 
   pokud vám není moc, dobrý večer, dobrou noc, 
   zamává čepičkou, 
   z kouzelných hromádek hází lístky pohádek 
   maličkou ručičkou. 

 
  



 

26. Vítr to ví 
________________________________________ 
Waldemar Matuška  
    C         F             C              Ami 
1. Míle a míle jsou cest které  znám, 
           C           F          G 
   jdou trávou a ůbočím skal, 
   jsou cesty zpátky a jsou cesty tam 
   já na všech chci s vámi stát. 
   Proč ale blátem nás kázali vést 
   a špínou nám třísnili šat... 
 
      F                      G      C             Ami 
®: To ví snad jen déšť a vítr kolem nás, 
       F           G                  C 
   ten vítr co právě začal vát. 
 
2. Míle a míle se táhnou těch cest 
   a dál po nich zástupy jdou. 
   Kříže jsou bílé a lampičky hvězd 
   jen váhavě svítí tmou. 
   Bůh ví, co růží jež dál mohli kvést 
   spí v hlíně těch práchnivých blat... 
 
®: To ví snad... 
 
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: 
   proč jen se účel tak rád mění v bič 
   a proč že se má člověk bát? 
 
®: To ví snad ... 
 
Ten vítr co začal právě vát 



 

27. Slavíci z Madridu 
________________________________________ 
Waldemar Matuška  

  Dmi  Ami  E  Ami  Dmi  Ami  E  Ami 
       Ami                     E                           Ami 
1. Nebe je modrý a zlatý, bílá sluneční záře, 
                                E                               Ami 
   horko a sváteční šaty, vřava a zpocený tváře, 
                               E                                 Ami 
   vím, co se bude dít, býk už se v ohradě vzpíná, 
                                   E                           Ami 
   kdo chce, ten může jít, já si dám sklenici vína. 
    
    Dmi                    Ami 
®: Žízeň je veliká, život mi utíká, 
    E                              Ami 
   nechte mě příjemně 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 mně zhlídla, 
   oči jako dvě studny, vlasy jak havraní křídla, 
   dobře vím, co znamená pád do nástrah dívčího klína, 
   někdo má pletky rád, já si dám sklenici vína. 
®: Žízeň je veliká... 
3. Nebe je modrý a zlatý, ženy krásný a cudný, 
   mantily, sváteční šaty, oči jako dvě studny, 
   zmoudřel jsem stranou od lidí, jsem jak ta zahrada 
stinná, 
   kdo chce, ať mi závidí, já si dám sklenici vína. 
®: Žízeň je veliká… 



 

28. Sbohem, lásko 
________________________________________ 
Waldemar Matuška  

                  C      F      G             C F G 
1. Ať bylo mně i jí tak šestnáct let, 
                C           Ami        D7    G7 
   zeleným údolím jsem si ji ved', 
            C            C7                     F           Fmi 
   byla krásná, to vím, a já měl strach, jak říct, 
                  C               G7                        C  F C 
   když na řasách slzu má velkou jako hrách. 
 
     C7            F                     Dmi              Emi          Ami 
®: Sbohem, lásko, nech mě jít, nech mě jít, bude klid, 
                Dmi               G7          C           C7 
   žádnej pláč už nespraví ty mý nohy toulavý, 
           F                Dmi               Emi         Ami 
   já tě vážně měl moc rád, co ti víc můžu dát, 
               Dmi       G7                 C          F      C 
   nejsem žádnej ideál, nech mě jít zas o dům dál. 
 
2. A tak šel čas, a já se toulám dál, 
   v kolika údolích jsem takhle stál, 
   hledal slůvka, co jsou jak hojivej fáč, 
   bůhví, co jsem to zač, že přináším všem jenom pláč. 
 
®: Sbohem, lásko, nech mě jít... 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
Rec: Já nevím, kde se to v člověku bere - ten neklid, co 
ho tahá 
     z místa na místo, co ho nenechá, aby byl sám se 
sebou 
     spokojený jako většina ostatních, aby se usadil, aby 
dělal 
     jenom to, co se má, a říkal jenom to, co se od něj 
čeká, já 
     prostě nemůžu zůstat na jednom místě, nemůžu, 
opravdu, fakt. 
 
®: Sbohem, lásko, nech mě jít… 

  



 

29. Eldorádo 
________________________________________ 
Waldemar Matuška  

     Ami          G                Ami            G          Ami 
1. V dálných dálkách zámoří, ční prý zlaté pohoří, 
             C               D     F     C             G-E 
   příchozího pohostí,  nádherou a hojností. 
    
2. Dík těm svůdným pověstím, zástupy šly za štěstím, 
   chátra i ti bohatí s vírou, že se vyplatí... 
      Ami                   G               C        D            G-E 
®: Jít a hledat Eldorádo, zbavené vší bídy člověčí, 
   Ami                  G                  C        D             Emi 
   jít a hledat Eldorádo, kde je láska, mír a bezpečí. 
 
3. Báchorce té uvěří, dávno už jen někteří, 
   spíš než zlatonosný štít, nám dnes rozum káže jít. 
 
 ®: Jít a hledat Eldorádo, zbavené vší bídy člověčí, 
   jít a hledat Eldorádo, kde je láska, mír a bezpečí. 
 
Rec: Protože my už dávno víme, že nad zlato a bohatství 
     je moudrost a uvážlivý čin, že Eldorádo není kdesi 
     v dálce, ale docela blízko v našich srdcích 
     a v našem myšlení, a že jeho pravé jméno je láska 
     mír a porozumění. Nosíme je v sobě a ptát se na 
     něj je naše přirozená povinnost. 
®: Jít a hledat Eldorádo.  
 
  



 

30. Džungle 
________________________________________  
 
Am 
 Až na břehu Gangy uvidíte záři barvy karmínů  
Dm                                        E  
a ze starých stromů uslyšíte zpěvy starých fakýrů. 
 Am  
Až zavoní nocí mandlovníky, bubny džungle zavíří,  
Dm                                             Em  
půjdeme si sednout na hřebíky, jak to dělaj fakýři.  
 
Am  
®:Záhadná je to zem, tam-tamy duní pralesem,  
Dmi              Em               Am  
vůně tropů, džungle tajný řád.  
Tmou tygr mihne se, kdo má nohy, zdvihne se,  
Dm               E                     Am  
nikdo nemá tygra za krkem rád.  
Dm                             Am 
 Z tisíce a jedné noci vrhá temný stín  
Dm                       Am                E  
Alibaba, jeho teta a syn Muradžin cha cha cha!  
Am  
Záhadná je to zem, tam-tamy duní pralesem,  
Dm                E                  Am 
 vůně tropů, džungle tajný řád. 
 
 Slonovi to dělá velkou starost, když se v lese zasnoubí,  
aby udělal své dámě radost, po lese to rotroubí.  
opice si najde opičáka, tygr statnou tygřici,  
jenom nevím, co sem hady láká, kde tu najdou hadici!  
®: 
 
Jeden mocný fakýr dostal kašel, dal se pohřbít do písku, 
 jestli se vyléčil nebo zašel, nevím, nikdo nebyl na blízku. 
Ačkoli si velkou práci dali, hledali ho po kašli,  
zapomněli, kam ho zahrabali, do dneška ho nenašli.  

®:  



 

31. Jó, třešně zrály 
________________________________________ 
Waldemar Matuška  

   C   
1.Jó, třešně zrály, 
G                    C                        
zrovna třešně zrály, 
           E7        Ami      F      G7  C G                                                 
sladký třešně 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                                                                  
®: Jó, třešně zrály, zrovna třešně zrály, 
           E7      Ami F    Dmi   G7  C                                                              
sladký třešně 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. ®: 
3. Řekla, že už dlouho mě má ráda, dlouho mě má ráda, 
dlouho mě má ráda, abych prej si ji vzal, 
ať nechám ty svý stáda, že léta pilně střádá, 
jen abych ji měl rád a žil s ní jako král. ®: 
 
4. Pokud je mi známo, já řek' jenom: dámo, 
milá hezká dámo, zač bych potom stál, 
ty můj typ nejsi, já mám svoji Gracie, 
moji malou Gracie, a tý jsem srdce dal.  



 
®: 
 
5: Jó, u tý skály dál třešně zrály, 
sladký třešně zrály a vlahej vítr vál, 
a já k horám v dáli, k modrejm horám v dáli, 
sluncem, který pálí, jsem hnal svý stádo dál. 
 

32. Variace na renesanční téma 
________________________________________ 
Vladimír Mišík  

 Ami F G Ami (6x) 
 
     Ami               F             G                    Ami 
1. Láska je jako večernice plující černou oblohou, 
   Ami                     F           G                                       Ami 
   zavřete dveře na petlice, zhasněte v domě všechny 
svíce 
   Ami             F              G                        Ami 
   a opevněte svoje těla, vy, kterým srdce zkameněla. 
   C G Ami D F Emi Ami 
 
2. Láska je jako krásná loď, která ztratila kapitána, 
   námořníkům se třesou ruce a bojí se, co bude zrána, 
   láska je jako bolest z probuzení a horké ruce hvězd, 
   které ti oknem do vězení květiny sypou ze svatebních 
cest, 
   které ti oknem do vězení květiny sypou ze svatebních 
cest. 
   
3. Láska je jako večernice plující černou oblohou, 
   náš život hoří jako svíce a mrtví milovat nemohou, 
   náš život hoří jako svíce a mrtví milovat nemohou. 



 

33. Kdo vchází do tvých snů 
________________________________________ 
Václav Neckář   

           G                         Hmi                        
1.Tvůj krok je lehký jako dech, 
        C                         D                                      
kudy jdeš, tam začíná bál, 
       G                     Hmi                                
šaty tvé, ty šila tvá máma, 
           C                              D                                              
nemáš prsten, kdo by ti jej dal, nevím sám. 
 
2.Tvým bytem je studentská kolej, 
jedna postel, gramofon, 
Ringo Starr se z obrázku dívá, 
já bych snad, co vidí jen on, viděl rád. 
 
®: Kdo vchází do tvých snů, má lásko, 
když nemůžeš v noci spát, 
komu patří ty kroky, co slýcháš, 
a myšlenky tvé chtěl bych znát jedenkrát. 
 
3.Co znám, to jsou známky z tvých zkoušek, 
a vím, že máš ráda beat 
a líbí se ti Salvátor Dalí, 
jen pro lásku chtěla bys žít, milovat. 
 
4.Pojedeš na prázdniny k moři, 
až tam, kde slunce má chrám, 
jeho paprskům dáš svoje tělo 
a dál se jen věnuješ hrám milostným, a ty já znám. 
 



 
 
 
 
5.Když pak napadne sníh, pojedeš do hor 
se svou partou ze školních let, 
přátel máš víc, než bývá zvykem, 
ale žádný z nich nezná tvůj svět, netuší. 
 
®: Kdo vchází do tvých snů, má lásko, 
když nemůžeš v noci spát, 
čí jsou ty kroky, co slýcháš, 
a myšlenky tvé chtěl bych znát jedenkrát. 
 
6.Tvůj stín, to je stín něžných písní, 
tvá dlaň je tajemství víl, 
kdo slýchá tvůj hlas, ten je ztracen, 
ten se navždy polapil, úsměv tvůj, to je ta past. 
 
7.Ten pán, co prý si tě vezme, 
musí být multimilionář, 
říkáš to všem tak vážně, že ti věří, 
jen já stále pročítám snář a hledám v něm. 
 
®: Kdo vchází do tvých snů, má lásko, 
když nemůžeš v noci spát, 
komu patří ty kroky, co slýcháš, 
a myšlenky tvé chtěl bych znát jedenkrát. 

  



 

34. Darmoděj 
________________________________________ 
Jaromír Nohavica  

            Ami                 Emi                         Ami Emi 
1. Šel včera městem muž a šel po hlavní třídě, 
           Ami                Emi                         Ami Emi 
   šel včera městem muž a já ho z okna viděl, 
   C                         G                   Ami 
   na flétnu chorál hrál, znělo to jako zvon 
                                    Emi                             F 
   a byl v tom všechen žal, ten krásný dlouhý tón, 
                           F#dim                E7        Ami 
   a já jsem náhle věděl: ano, to je on, to je on. 
 
2. Vyběh' jsem do ulic jen v noční košili, 
   v odpadcích z popelnic krysy se honily 
   a v teplých postelích lásky i nelásky 
   tiše se vrtěly rodinné obrázky, 
   a já chtěl odpověď na svoje otázky, otázky. 
 
   Ami Emi C G Ami F F#dim E7 
   Ami Emi C G Ami F F#dim E7 
®: Na na na .. 
 
3. Dohnal jsem toho muže a chytl za kabát, 
   měl kabát z hadí kůže, šel z něho divný chlad, 
   a on se otočil, a oči plné vran, 
   a jizvy u očí, celý byl pobodán, 
   a já jsem náhle věděl, kdo je onen pán, onen pán. 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
4. Celý se strachem chvěl, když jsem tak k němu došel, 
   a v ústech flétnu měl od Hieronyma Bosche, 
   stál měsíc nad domy jak čírka ve vodě, 
   jak moje svědomí, když zvrací v záchodě, 
   a já jsem náhle věděl: to je Darmoděj, můj Darmoděj. 
 
®: Můj Darmoděj, vagabund osudů a lásek, 
   jenž prochází všemi sny, ale dnům vyhýbá se, 
   můj Darmoděj, krásné zlo, jed má pod jazykem, 
   když prodává po domech jehly se slovníkem. 
 
5. Šel včera městem muž, podomní obchodník, 
   šel, ale nejde už, krev skápla na chodník, 
   já jeho flétnu vzal a zněla jako zvon 
   a byl v tom všechen žal, ten krásný dlouhý tón, 
   a já jsem náhle věděl: ano, já jsem on, já jsem on. 
®: Váš Darmoděj, vagabund osudů a lásek, 
   jenž prochází všemi sny, ale dnům vyhýbá se, 
   váš Darmoděj, krásné zlo, jed mám pod jazykem, 
   když prodávám po domech jehly se slovníkem. 

  



 

35. Jdou po mně, jdou 
________________________________________ 
Jaromír Nohavica  

                        C              F        C 
1. Býval jsem chudý jak kostelní myš, 
                 Emi            F                G 
   na půdě půdy jsem míval svou skrýš, 
       F                C        G               C 
   [: pak jednou v létě řek' jsem si: ať, 
                                F                C 
      svět fackuje tě, a tak mu to vrať. :] 
     
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. :] 
 
                               C     F     C 
®: Jdou po mně, jdou, jdou, jdou, 
                              F               G 
   na každém rohu mají fotku mou, 
                     Ami    F          C 
   kdyby mě chytli, jó, byl by ring, 
                                      B              F  C G F C 
   tma jako v pytli je v celách Sing-sing. 
  



 
 
 
 
3. Ve státě Iowa byl od poldů klid, 
   chudičká vdova mi nabídla byt, 
   [: jó, byla to kráska, já měl peníze, 
      tak začla láska jak z televize. :] 
 
4. Pak půl roku nato řekla mi:"Dost, 
   tobě došlo zlato, mně trpělivost, 
   [: sbal svých pár švestek a běž si, kam chceš," 
      tak jsem na cestě a chudý jak veš. :] 
®: 
5. Klenotník Smith mi do očí lhal, 
   dvě facky slíz' a dal, vše mi dal, 
   [: a pak jsem vzal nohy na ramena, 
      ten, kdo nemá vlohy, nic neznamená. :] 
 
6. Teď ve státě Utah žiju spokojen, 
   pípu jsem utáh' a straním se žen, 
   [: jó, kladou mi pasti a do pastí špek, 
      já na ně mastím, jen ať mají vztek. :] 
 
®: Jdou po mně jdou, jdou, jdou, 
   na nočních stolcích mají fotku mou, 
   kdyby mě klofly, jó, byl by ring, 
   být pod pantoflí je hůř než v Sing-sing.  

  



 

36. Když mě brali za vojáka 
________________________________________ 
Jaromír Nohavica  

  
Ami                           C       G                    C 
1. Když mě brali za vojáka, stříhali mě 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. Zavřeli mě do kasáren, začali mě učiti, 
   jak mám správný voják býti 
   a svou zemi chrániti, -ti, -ti, -ti, 
   a svou zemi chrániti. 
 
3. Na pokoji po večerce ke zdi jsem se přitulil, 
   vzpomněl jsem si na svou milou, 
   krásně jsem si zabulil, -lil, -lil, -lil, 
   krásně jsem si zabulil. 
 
4. Když přijela po půl roce, měl jsem zrovna zápal plic, 
   po chodbě furt někdo chodil, 
   tak nebylo z toho nic, nic, nic, nic, 
   tak nebylo z toho nic. 
  



 

 
 
 
 
5. Neplačte, vy oči moje, ona za to nemohla, 
   protože mladá holka lásku potřebuje, 
   tak si k lásce pomohla, -hla, -hla, -hla, 
   tak si k lásce pomohla. 
 
6. Major nosí velkou hvězdu, před 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 vojáčka, když ho holka zradila, 
   nashledanou, pane Fráňo Šrámku, 
   písnička už skončila, -la, -la, -la, 
   jakpak se vám líbila, -la, -la, -la? 
   No nic moc extra nebyla. 
 

  



 

37. Kometa 
________________________________________ 
Jaromír Nohavica  

    Ami  
1. Spatřil jsem kometu, oblohou letěla,  
   chtěl jsem jí zazpívat, ona mi zmizela,  
     Dmi                 G7  
   zmizela jako laň u lesa v remízku,  
     C                            E7  
   v očích mi zbylo jen pár žlutých penízků.  
 
2. Penízky ukryl jsem do hlíny pod dubem,  
   až příště přiletí, my už tu nebudem,  
   my už tu nebudem, ach, pýcho marnivá,  
   spatřil jsem kometu, chtěl jsem jí zazpívat.  
  
       Ami                 Dmi  
®: O vodě, o trávě, o lese,  
   G7                                  C  
   o smrti, se kterou smířit nejde se,  
   Ami                    Dmi  
   o lásce, o zradě, o světě  
   E                              E7                    Ami  
   a o všech lidech, co kdy žili na téhle planetě.  
  
3. Na hvězdném nádraží cinkají vagóny,  
   pan Kepler rozepsal nebeské zákony,  
   hledal, až nalezl v hvězdářských triedrech 
 tajemství, která teď neseme na bedrech.  
 



 

 
 
 
 
4. Velká a odvěká tajemství přírody,  
   že jenom z člověka člověk se narodí,  
   že kořen s větvemi ve strom se spojuje  
   a krev našich nadějí vesmírem putuje.  
  
®: Na na na ...  
  
5. Spatřil jsem kometu, byla jak reliéf  
   zpod rukou umělce, který už nežije,  
   šplhal jsem do nebe, chtěl jsem ji osahat,  
   marnost mne vysvlékla celého donaha.  
  
6. Jak socha Davida z bílého mramoru  
   stál jsem a hleděl jsem, hleděl jsem nahoru,  
   až příště přiletí, ach, pýcho marnivá,  
   my už tu nebudem, ale jiný jí zazpívá.  
  
®: O vodě, o trávě, o lese,  
   o smrti, se kterou smířit nejde se,  
   o lásce, o zradě, o světě,  
   bude to písnička o nás a kometě ...  
 

  



 

38. Píseň zhrzeného trampa 
________________________________________ 
Jaromír Nohavica  

    C                           G               F                     C 
1. Poněvadž nemám kanady a neznám písně zpam, 
   F        C     G                       C    G 
   hó hó hó, a neznám písně zpam, 
   vyloučili mě z osady, že prý jsem houby tramp, 
   hó hó hó, že prý jsem houby tramp. 
 
2. Napsali si do cancáků, jen ať to každý ví, 
   hó hó hó, jen ať to každý ví, 
   vyloučený z řad čundráků ten frajer libový, 
   hó hó hó, ten frajer libový. 
 
 C           G         Ami     F                  C      G                  C     G 
®: A Já jsem ostuda traperů, já mám rád operu, já mám 
rád jazz, rock, 
   C           G            Ami           F          C             G           C    C7 
   chodím po světě bez nože, to prý se nemože, to prý 
jsem cvok, 
   F                                   C                  D7                  G 
   já jsem nikdy neplul na šífu a všem šerifům jsem říkal: 
Bane, pane 
   C            G      Ami          F        C                      G         C 
   já jsem ostuda trampů, já když chlempu, tak v 
autokempu. 
  



 

 
3. A povídal mi frajer Joe: "Jen žádný legrácky, 
   hó hó hó, jen žádný legrácky, 
   jinak chytneš na banjo, čestný čundrácký, 
   hó hó hó, čestný čundrácký." 
 
4. Že prý se můžu vrátit zpět, až dám se do cajku, 
   hó hó hó, až dám se do cajku 
   a vodříkám jim nazpaměť akordy na Vlajku, 
   hó hó hó, akordy na Vlajku. 
®: ... folk, rock … 
 
5. A tak teď chodím po světě a mám zaracha, 
   hó hó hó, a mám zaracha, 
   na vandr chodím k Markétě a dávám si bacha, 
   hó hó hó, a dávám si bacha. 
 
6. Dokud se trampské úřady nepoučí z chyb, 
   hó hó hó, nepoučí z chyb, 
   zpívám si to svý nevadí a zase bude líp, 
   hó hó hó, a zase bude líp. 
®: ... rock, rock ...   G    C + v tempu. 
 
5'. A tak je mi do pláče, že nesmím na vandr, 
    hó hó hó, že nesmím na vandr, 
    a namísto maskáče nosím skafandr, 
    hó hó hó, nosím skafandr. 
6'. Dokud se mí kamarádi nepoučí z chyb, 
    hó hó hó, nepoučí z chyb, 
    zpívám si to svý nevadí a zase bude líp, 
    hó hó hó, a zase bude líp. 



 

39. Zítra ráno v pět 
________________________________________ 
Jaromír Nohavica  

              Emi                    G 
1. Až mě zítra ráno v pět ke zdi postaví, 
         C             D            G                  E 
   ještě si naposled dám vodku na zdraví. 
               Ami            D                  G          Emi 
   Z očí pásku strhnu si, to abych viděl na nebe, 
     Ami                  H7     Emi     Emi7    Ami D G Emi 
   a pak vzpomenu si má lásko na tebe. 
     Ami                  H7       Emi 
   a pak vzpomenu si na tebe. 
 
2. Až zítra ráno v pět přijde ke mně kněz,   
   řeknu mu, že se splet', že mně se nechce do nebes, 
   že žil jsem, jak jsem žil, a stejně tak i dožiju 
   a co jsem si nadrobil, to si i vypiju, 
   a co jsem si nadrobil, si i vypiju. 
   
3. Až zítra ráno v pět poručík řekne:"Pal!",  
   škoda bude těch let, kdy jsem tě nelíbal, 
   ještě slunci zamávám, a potom líto přijde mi, 
   že tě, lásko, nechávám, samotnou tady na zemi, 
   že tě, lásko, nechávám, na zemi. 
    
4. Až zítra ráno v pět prádlo půjdeš prát 
   a seno obracet, já u zdi budu stát, 
   tak přilož na oheň a smutek v sobě skryj, 
   prosím, nezapomeň, nezapomeň a žij, 
   na mě nezapomeň a žij ... 



 

40. Zatímco se koupeš 
________________________________________ 
Jaromír Nohavica  

                   Hmi           D 
1. Zatímco se koupeš, umýváš si záda, 
    G               A7                         D 
   na největší loupež ve mně se střádá, 
    Gdim              Hmi 
   tak, jako se dáváš vodě, 
    Fdim             A7 
   vezmu si tě já, já - zloděj. 
 
2. Už v tom vážně plavu, za stěnou z umakartu 
   piju druhou kávu a kouřím třetí spartu 
   a za velmi tenkou stěnou 
   slyším, jak se mydlíš pěnou. 
                            D      G                     D 
®: Nechej vodu vodou, jen ať si klidně teče, 
                     Emi                    G                     D 
   chápej, že touha je touha a čas se pomalu vleče, 
                  Emi              G                      D 
   cigareta hasne, káva stydne, krev se pění, 
                    Emi                                 G                      D 
   bylo by to krásné, kdyby srdce bylo klidné, ale ono není. 
 
3. Zatímco se koupeš, umýváš si záda, 
   svět se se mnou houpe, všechno mi z rukou padá, 
   a až budeš stát na prahu, 
   všechny peníze dal bych za odvahu. 
        Emi  A7      D            Emi  A7    D 
®: + zatímco se koupeš, zatímco se koupeš ... 



 

41. Pijte vodu 
________________________________________ 
Jaromír Nohavica  

       C 
®:  [: Pijte vodu, pijte pitnou vodu, 
                           G         C 
      pijte vodu a nepijte rum ! :] 
    C 
1. Jeden smutný ajznboňák 
                                         G     C 
   pil na pátém nástupišti ajrkoňak, 
    C 
   huba se mu slepila 
                                      G   C 
   a diesellokomotiva ho zabila. 
®: 
2. V rodině u Becherů 
   pijou becherovku přímo ze džberů, 
   proto všichni Becheři 
   mají trable s játrama a páteří. 
®: 
3. Pil som vodku značky Gorbačov 
   a potom povedal som všeličo a voňačo, 
   vyfásol som za to tri roky, 
   teraz pijem chlórované patoky. 
®: 
  



 

 
 
 
 
 
 
4. Jestes my chlopci z Warszawy, 
   chodime pociagem za robotou do Ostravy, 
   štery litry vodky i mnužstvo piv, 
   bardzo fajny kolektiv. 
®: 
 
5. Jedna paní v Americe 
   ztrapnila se převelice, 
   vypila na ex rum, 
   poblila jim Bílý dům. 
®: 
  

  



 

42. Dokud se zpívá 
________________________________________ 
Jaromír Nohavica  

     C            Emi     Dmi      F            C  Emi Dmi G 
1. Z Těšína vyjíždí vlaky co čtvrthodinu, 
   C                 Emi      Dmi         F          C  Emi Dmi G 
   včera jsem nespal a ani dnes nespočinu, 
   F               G               C             Ami    G 
   svatý Medard, můj patron, ťuká si na čelo, 
       F                G      F             G        C  Emi Dmi G 
   ale dokud se zpívá, ještě se neumřelo. 
 
2. Ve stánku koupím si housku a slané tyčky, 
   srdce mám pro lásku a hlavu pro písničky, 
   ze školy dobře vím, co by se dělat mělo, 
   ale dokud se zpívá, ještě se neumřelo. 
 
3. Do alba jízdenek lepím si další jednu, 
   vyjel jsem před chvílí, konec je v nedohlednu, 
   za oknem míhá se život jak leporelo, 
   ale dokud se zpívá, ještě se neumřelo. 
 
4. Stokrát jsem prohloupil a stokrát platil draze, 
   houpe to, houpe to na housenkové dráze, 
   i kdyby supi se slítali na mé tělo, 
   tak dokud se zpívá, ještě se neumřelo. 
 
5. Z Těšína vyjíždí vlaky až na kraj světa, 
   zvedl jsem telefon a ptám se: "Lidi, jste tam?" 
   A z veliké dálky do uší mi zaznělo, 
   |: že dokud se zpívá, ještě se neumřelo. :| 



 

43. Ukolébavka 
________________________________________ 
Jaromír Nohavica  

   G                       G/F G/E               G/F G 
1. Den už se sešeřil, už jste si dost užili, 
        Ami           Ami/G     Ami/F#               Ami/G Ami 
   tak hajdy do peřin, a ne, abyste tam moc řádili, 
    G                 G/F   G/E                      G/F G 
   zítra je taky den, slunko mi to dneska slíbilo, 
     Ami                Ami/G  Ami/F#              Ami/G Ami 
   přejme si hezký sen, a kéž by se nám to splnilo, 
    G      Emi Hmi Emi            Ami                    D7 
   na na na ...,          aby hůř nebylo, to by nám stačilo. 
    G             C    G                    D7      G 
®: Hajduly, dajduly, aby víčka sklapnuly, 
                 C  G                               D7 G 
   hajduly dajdy, každý svou peřinu najdi, 
                D7 G                          D7         G 
   hajajajajajajaja, Kuba, Lenka, máma a já, 
                           C                 G 
   zítra, dřív než slunce začne hřát ..., 
                      D7  G 
   dobrou noc a spát. 
2. V noci někdy chodí strach, srdce náhle dělá buch-buchy, 
   nebojte, já spím na dosah, když mě zavoláte, zbiju zlé duchy, 
   zítra je taky den, slunko mi to dneska slíbilo, 
   přejme si hezký sen, a kéž by se nám to splnilo, 
   na na na ..., aby hůř nebylo, to by nám stačilo. 
     D7  G   D7  G 
®: + a spát, a spát ... 

 



 

44. Náhrobní kámen 
________________________________________ 
Petr Novák 

D                  Hmi         D             E                                       
Když půjdeš po cestě, kde růže vadnou, 
                  D         G    D                                
kde rostou stromy bez listí 
D               Hmi         D                 E                                          
tak vyjdeš na místo, kde tvý slzy spadnou 
     D       G                   D                          
na hrob, co nikdo nečistí. 
 
Jen starej rozbitej náhrobní kámen, 
řekne ti, kdo nemoh už dál 
Tak sepni ruce svý a zašeptej amen 
ať jsi tulák nebo král. 
 
Dřív děvče chodilo s kyticí růží rozdávat lidem štěstí a smích. 
Oči jí maloval sám Bůh černou tuší, pod jejím krokem tál sníh. 
Všem lidem dávala náručí plnou, sázela kytky podél cest 
jednou však zmizela a jako když utne, přestaly růže náhle 
kvést. 
 
Pak jsem ji uviděl, ubohou vílu, 
na zvadlých květech věčně snít 
všem lidem rozdala svou lásku a sílu, 
že sama dál nemohla už žít. 
 
Tak jsem jí postavil náhrobní kámen 
a čerstvé růže jsem ji dal 
pak jsem se pomodlil a zašeptal amen 
a svojí píseň jsem jí hrál.  



 

45. Blátivá cesta 
________________________________________ 
Pacifik  

               C                      Emi  
®: Blátivou, blátivou, blátivou, blátivou  
                 F              C  
   cestou dál nechceš jít,  
                F                C       Emi  
   kde jen máš touhu bláznivou,  
                 Dmi                     G              C  
  kde jen máš, co chtěl jsi mít, chtěl jsi mít.  
 
 Ami       G                    Ami  
1. A tak se koukáš, jak si kolem hrajou děti,  
    C            G          C  
   ve slunci kotě usíná,  
   F          G                      C          Ami  
   a jak si před hospodou vyprávějí kmeti,  
    D7                         G  
   život prej stále začíná.  
 
2. Z města tě vyhánějí ocelové stíny,  
   jak dříve šel bys asi rád,  
   z bejvalejch cest ti zbyly potrhaný džíny,  
   čas běží, je to ale znát.  
®:  
3. Na poli pokoseným přepočítáš snopy,  
   do trávy hlavu položíš,  
   zdá se ti o holkách, co oči vždycky klopí,  
   po jiným ani netoužíš.  
4. Mělký jsou stíny, dole zrcadlí se řeka,  
   nad jezem kolébá se prám,  
   kolem je ticho, že i vlastní hlas tě leká,  
   a přesto necítíš se sám.  
®:  



 

46. Hej, Kočí 
________________________________________ 
Pacifik 

      Dmi                Bb             
1.Hej kočí, jedem dál, láska má boty toulavý,  
Gmi                                 Ami            Dmi  
a častokrát se unaví ještě dřív než najde cíl.  
                          Bb  
Hej kočí, jedem dál, vždyť cestu znáš už nazpaměť,  
Dmi                                         Ami                      Dmi  
na ní se skrývá jenom šeď, někdy pár hezkých chvil.  
                Bb                          C  
®: Ty jsi moje malá modlitba před spaním,  
            F  A             Dmi  
   no a já jsem tvůj stín.  
             Bb                               C  
   Ty jsi jiná nežli všechny lásky včerejší,  
        F  A     Dmi  
   to já dávno vím,  
               Bb            C               F               A     Dmi  
   s tebou mám tisíc nadějí, že nezůstanu nikdy sám,  
             Bb           A                                   Dmi  
   láska jsou koně splašený, když se řítí k nám.  
  

  



 

 
 
 
 
 
 
 
Hej kočí, jedem dál, i když náš kočár dostal smyk  
a láska spadla na chodník, koně své dál musíš vést.  
Hej kočí, jedem dál, jak rád bys trhnul opratí,  
však minulost nám navrátí jen splín z nedávných cest.   
®: Ty jsi moje .....  
  
Hej kočí, jedem dál, dopředu pořád musíš jet,  
nejde otočit a vše vzít zpět, někdy pár dlouhých vět.  
Hej kočí, jedem dál, zas budou lásky toulavý,  
na tom nikdo nic nespraví, přece dál se točí svět.  
®: Ty jsi moje .....  

  



 

47. Akordy 
________________________________________ 
Karel Plíhal  

 
 
      E                                   Amaj 
1. Nejkrásnější akord bude A maj, 
      E                                 C 
   prstíky se při něm nepolámaj. 
    A                  H7                  G#mi          C#mi 
   Pomohl mi k pěkné holce s absolutním sluchem, 
    A                   C             E                       Amaj 
   každej večer naplníme balón horkým vzduchem. 
 
2. V stratosféře hrajeme si A maj, 
   i když se nám naši známí chlámaj. 
   Potom, když jsme samým štěstím opilí až namol, 
                                                                Ami 
   stačí místo A maj jenom zahrát třeba A moll. 
  



 

 

                                                  Ami 

3. A moll všechny city rázem zchladí, 
   dopadneme na zem na pozadí. 
   Lehneme si do trávy a budem koukat vzhůru, 
                                                              A 
   dokud nás čas nenaladí aspoň do A duru. 
 
    A                                          Amaj7 
   Od A dur je jenom kousek k A maj, 
  F#mi                   F#mi/F             F#mi/E     F#mi/D#                                      
   proto všem těm, co se v lásce zklamaj: 
    A                H7               G#mi       C#mi 
   vyždímejte kapesníky a nebuďte smutní, 
     A                 C               E                   Amaj7 
   každá holka pro někoho má sluch absolutní. 
 
4. V každém akord zní, aniž to tuší, 
   zkusme tedy nebýt k sobě hluší. 
   Celej svět je jeden velkej koncert lidských duší, 
   jenže jako A maj nic tak srdce nerozbuší. 
 
  E                                          Amaj 
   Pro ty, co to A maj v lásce nemaj, 
  E                                             Cmaj 
   moh bych zkusit zahrát třeba C maj. 
  



 

48. Povídej 
________________________________________ 
Petr Novák 

    C                         G                                 C 
1. Povídej, jestli tě má hodně rád, víc než já, 
                                         G                    C 
   jestli, když večer jdeš spát, ti polibek dá, 
                 Emi             F                    C    G          C 
   tak jako já, to už je dávno, tak povídej, hej, povídej. 
 
2. Povídej, nechal tě být, vždyť měl tě tak rád, 
   nebos' ho nechala jít, když šel k jiný spát, 
   tak jako mě, to už je dávno, tak povídej, hej, povídej. 
 
         Emi  C                              D       F                        C 
®: Povídej, jestli se ti po mně stýská, když večer jdeš 
spát, 
                                    D            F                    C 
   jestli, když v noci se blýská, nepřestala ses bát. 
 
3. Povídej, ne, já se nevratím, jdi domů spát, 
   tvou lásku ti oplatím, víc nemůžu dát, 
   jak jsem dal dřív, to už je dávno, tak povídej, hej, 
povídej. 
®: 
4. Povídej, ne, já se nevratím, jdi domů spát, 
   tvou lásku ti oplatím, víc nemůžu dát, 
   jak jsem dal dřív, to už je dávno, tak povídej, hej, 
povídej. 



 

49. Nagasaki, Hirošima 
________________________________________ 
Karel Plíhal  

C             G          F           G            C      G  F G                                                             
Tramvají dvojkou jezdíval jsem do Židenic, 
   C            G      F             G           Ami                                  
z tak velký lásky většinou nezbyde nic,  
   F         C      F                C         G                             
Z takový lásky jsou kruhy pod očima  
          C           G         F              G      C    G, F, G                                           
a dvě spálený srdce - Nagasaki, Hirošima.  
 
Jsou jistý věci, co bych tesal do kamene,  
tam, kde je láska, tam je všechno dovolené,  
a tam, kde není, tam mě to nezajímá,  
jó, dvě spálený srdce - Nagasaki, Hirošima.  
 
Já nejsem svatej, ani ty nejsi svatá,  
ale jablka z ráje bejvala jedovatá,  
jenže hezky jsi hřála, když mi někdy bylo zima,  
jó, dvě spálený srdce - Nagasaki, Hirošima.  
 
Tramvají dvojkou jezdíval jsem do Židenic,  
z tak velký lásky většinou nezbyde nic,  
Z takový lásky jsou kruhy pod očima  
a dvě spálený srdce - Nagasaki, Hirošima.  
a dvě spálený srdce - Nagasaki, Hirošima. 
a dvě spálený srdce - Nagasaki, Hirošima.  



 

50. Hrobař 
________________________________________ 
Premiér 

      G 
1. V mládí jsem se učil hrobařem, 
    Emi 
   jezdit s hlínou, jezdit s trakařem, 
    C                                 D 
   kopat hroby byl můj ideál. 
     
2. Jezdit s hlínou, jezdit s vozíkem, 
   s černou rakví, s bílým pomníkem, 
   toho bych se nikdy nenadál. 
 
5. Že do módy přijde kremace, 
   černý hrobař bude bez práce, 
   toho bych se nikdy nenadál. 
 
6. Kolem projel vůz milionáře, 
   záblesk světel pad' mi do tváře, 
   marně skřípěj' kola brzdící. 
 
7. Stoupám vzhůru, stoupám ke hvězdám, 
   tam se s černou rakví neshledám, 
   sbohem, bílé město zářící. 
 
8. Sbohem, moje město, 
   vzpomínat budu přesto, 
   jak jsem poznal tvůj smích a tvůj pláč. 



 

51. Zahrada ticha 
________________________________________ 
Jakub Smolík  

           D                                         Emi 
Je tam brána zdobená, cestu otevírá 
                         C  G                       D 
Zahradu zelenou všechno připomíná 
 
Jako dým závojů mlhou upředených 
Vstupuješ do ticha cestou vyvolených 
 
Je to březový háj, je to borový les 
Je to anglický park, je to hluboký vřes 
 
Je to samota dnů, kdy jsi pomalu zrál 
V zahradě zelený, kde sis za dětství hrál 
 
Kolik chceš, tolik máš očí otevřených 
Tam venku za branou leží studený sníh 
 
Z počátku uslyšíš vítr a ptačí hlas 
V zahradě zelený přejdou do ticha zas 
 
Světlo připomíná rána slunečných dnů 
V zahradě zelený, v zahradě beze snů 
 
Uprostřed závratí sluncem prosvícených 
Vstupuješ do ticha cestou vyvolených 
 



 

52. Batalion  
________________________________________ 
Spirituál Kvintet  

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



 

53. Válka růží 
________________________________________ 
Spirituál kvintet  

      Dmi                 G               Dmi                    A 
1. Už rozplynul se hustý dým, derry down, hej, down-a-down, 
         Dmi                  Gmi                     Dmi A 
   nad ztichlým polem válečným, derry down, 
         F              C       A     Dmi    Dmi/C B       A 
   jen ticho stojí kolkolem a vítěz plení vlastní zem, 
                 Dmi    Gmi             A                Dmi 
   je válka růží, derry, derry, derry down-a-down. 
 
2. Nečekej soucit od rváče, derry down, hej, down-a-down, 
   kdo zabíjí ten nepláče, derry down, 
   na těle mrtvé krajiny se mečem píšou dějiny, 
   je válka růží, down, derry, derry, derry down, a-down. 
 
3. Dva erby, dvojí korouhev, derry down, hej, down-a-down, 
   dva rody živí jeden hněv, derry down, 
   kdo změří, kam se nahnul trůn, zda k Yorkům nebo k 
Lancastrům, 
   je válka růží, down, derry, derry, derry down, a-down. 
 
4. Dva erby, dvojí korouhev, derry down, hej, down-a-down, 
   však hlína pije jednu krev, derry down, 
   ať ten či druhý přežije, vždy nejvíc ztratí Anglie, 
   je válka růží, down, derry, derry, derry down, a-down. 
  



 

54. Mlýny 
________________________________________ 
Spirituál kvintet  

    G 
®: [: Slyším mlýnský kámen, jak se otáčí, 
        C                                 G 
      slyším mlýnský kámen, jak se otáčí, 
                                              H7        Emi 
      já slyším mlýnský kámen, jak se otáčí, 
            C            D        G      D      C 
      otáčí, otáčí, otáčí. :] 
                   G                                      C       G 
1. Ty mlýny melou celou noc a melou celý den, 
              C7                          G 
   melou bez výhod a melou stejně všem, 
                 C                   G 
   melou doleva a melou doprava, 
               A                                    D 
   melou pravdu i lež, když zrovna vyhrává, 
                  G    C          G 
   melou otrokáře, melou otroky, 
               C                                 G 
   melou na minuty, na hodiny, na roky, 
               H7                        Emi    C 
   melou pomalu a jistě, ale melou včas, 
              G     D7      G 
   já už slyším jejich hlas. 
®: 
 



 

 
 
 
 
 
2. Ó, já, chtěl bych aspoň na chvíli být mlynářem, 
   pane, já bych mlel, až by se chvěla zem, 
   to mi věřte, uměl bych dobře mlít, 
   já bych věděl komu ubrat, komu přitlačit, 
   ty mlýny čekají někde za námi, 
   až zdola zazní naše volání, 
   až zazní jeden lidský hlas: 
   no tak už melte, je čas! 
®: 
  



 

55. Chválím tě země má 
________________________________________ 
Zdeněk Svěrák & Jaroslav Uhlíř  

 D                  G                         
/Chválím Tě země má/ 
 D           A                      
/Tvůj žár i mráz/ 
 D              G                                   
/Tvá tráva zelená/ 
 A             D               
/Dál vábí nás/ 
 
Máš závoj z oblaků 
Bílý jak sníh 
Hvězdo má, bárko zázraků 
Na nebesích…. 
 
     D          G             D                                      
®: Ať před tvou planetou 
               G               A          
Hvězdný prach zametou 
D              G                 
Dej vláhu rostlinám 
D                 A                   
Dej ptákům pít 
A          D                 G                                              
Prosím svou přízeň dej i nám 
D     A     D                              
Dej mír a klid 



 

 
 
 
Dej vláhu rostlinám /Chválím tě země má/ 
Dej ptákům pít  /Tvůj žár i mráz/ 
Svou přízeň dej i nám /Tvá tráva zelená/ 
Dej mír a klid /Dál vábí nás/ 
 
Máš závoj z oblaků 
Bílý jak sníh 
Má bárko zázraků 
Na nebesích 
 
®: Ať před tvou planetou 
Hvězdný prach zametou…… 
 
Dej vláhu rostlinám 
Dej vláhu rostlinám 
Dej ptákům pít 
Dej ptákům pít 
Prosím svou přízeň dej i nám 
Prosím svou přízeň dej i nám 
Dej mír a klid 
Dej mír a klid  
  



 

56. Dáme klukovi školy 
________________________________________ 

Zdeněk Svěrák & Jaroslav Uhlíř  
Ami                    Emi                                                               
Dáme klukovi školy, 
F                     C                                      
ať to stojí cokoli. 
G                            C                           
Nešetříme na chlapci. 
F        C      G         C                               
Táto, šáhni do kapsy. 
 
Když zná lupič písmena, 
stane se s ním proměna. 
Když zná lupič dějiny, 
tak je úplně jiný. 
         C       F              C               G                                                 
®:   Bude to ozdoba loupežnické bandy. 
         C       F                  C              G                                     
         Bude mít brejličky a možná i kšandy. 
         C           F            C                   G                      
         Posune živnost zase o kousek dál. 

         C           F    G           C                            
         Bude to lotr intelektuál.      
 
2. Naučí se francouzsky, bude nosit licousky, 
naučí se mluvnici všech i všecky pravnici. 
Naučí se německy, řekne troky, ne necky, 
když bude mluvit plynně, může loupit v cizině. 



 

57. Ho ho Watanay 
________________________________________ 
Žalman  

 D                                             

Spinkej můj maličký  
C                 D                      
máš v očích hvězdičky  
               C                 G              D                                  
dám ti je do vlasů tak usínej tak usínej  
D                       C       D                                               
Ho ho Watanay ho ho Watanay  
          C             G          D                          
ho ho Watanay kiokena kiokena  
Sladkou vůni nese ti noční motýl z paseky  
vánek ho políbá už usíná už usíná  
 
V lukách cosi zavoní rád jezdíš na koni  
má barvu havraní jak uhání jak uhání  
 
V dlani motýl usína hvězdička už zhasíná  
vánek co ji k tobě nes až do léta ti odlétá  

  



 

58. Mravenčí ukolébavka 
________________________________________ 
Zdeněk Svěrák & Jaroslav Uhlíř  

C               G                                         
Slunce šlo spát 
F                    G                     
za hromádku klád 
C           Ami         G                        
na nebi hvězdy klíčí. 
C           G    F                   G                                                      
Už nepracuj, mravenečku můj, 
C               G         C                 
schovej se do jehličí. 
 
Slunce šlo spát 
za hromádku klád 
na nebi hvězdy klíčí. 
Už nepracuj, mravenečku můj, 
schovej se do jehličí. 
 
C     F           C       G                                                      
Máš nožičky uběhané, 
C    F            G                              
den byl tak těžký. 
 
C      F                C        G                                    
Pojď, lůžko máš odestlané 
C             F              C                 
v chládku od macešky. 
 



 

 
 
 
Spinká a sní 
mravenec lesní 
v hromádce u kapradí. 
Nespinká sám, 
s maminkou je tam, 
tykadlama ho hladí. 
 
Máš nožičky uběhané, 
den byl tak těžký. 
Pojď, lůžko máš odestlané 
v chládku od macešky. 
 
Spinká a sní 
mravenec lesní… 
  



 

59. Sáro! 
________________________________________ 
Traband   

Ami   Emi   F                 C                                                                                     
Sáro, Sáro, v noci se mi zdálo  
     F               C                F             G                                                        
že tři poslové 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   
 



 

60. Lilie skautská 
________________________________________ 
Taxmeni  

1.  D              A               G  
Na léta klukovský si často vzpomínám,  
         D                                               A        A7  
na první skautskej slib, na jeho krásný slova,  
             D                A            G  
a v duchu s  bráchou zas pod stanem usínám,  
               D         A                  D  
skončil den  v táboře, a do tmy houká sova.  
  
Novej rok přines' mráz, Únor, a v srdcích led,  
zlej vítr zafoukal ze stepi od východu,  
sebral nám naději, ne, nebude to hned,  
stát za svým názorem, a nejít do průvodu.  
  
®:   D   A              G            D                          
A  A7  
Lilie  skautská, ohněm kalená, máme ji v sobě, v nás 
nikdy nezvadne,  
 G                              D                   A                 
D  
dej Bůh, ať hvězda krví zbarvená už jednou provždy 
zapadne.  
  
2.  Poslední prázdniny bratr řek' akorát skautskýmu 
slibu, že zůstanem věrní  



 

a tak nám na podzim přišili na kabát vojenský výložky, 
jak saze černý.  
  
když jsme pak po vojně svobodní chtěli být,  
zbylo nám jediný, na západ přejít čáru,  
novýho bobříka odvahy ulovit, usínat pod stanem a 
hrávat na kytaru.  
  
®:  Lilie skautská, ohněm kalená, máme ji v sobě, v 
nás nikdy nezvadne,  
dej Bůh, ať hvězda krví zbarvená už jednou provždy 
zapadne.  
  
3.  Vidím tu krutou noc, vidím vše jako dnes,  
plazím se po břiše, kolem nás ostnatej drát,  
zableskly výstřely a po krku skočil pes,  
tys bratře odešel do věčnejch lovišť spát.  
 To už mi nebylo, bráško můj, do tance, ani jsem nemoh' 
ti naposled zamávat,  
na rukách pouta a k tomu kopance, před sebou uran na 
osm let dolovat.  
  
®:  Lilie skautská, ohněm kalená, máme ji v sobě, v 
nás nikdy nezvadne,  
dej Bůh, ať hvězda krví zbarvená už jednou provždy 
zapadne.  
Lilie skautská, v ohni kalená, máme ji v srdcích, tam 
nikdy nezvadne, dej Bůh, ať hvězda krví zbrocená, do 
bláta už navždy zapadne. ®:  Lilie skautská, ohněm 
kalená...   



 

61. Hvězdář 
________________________________________ 
Udg 

                 D                                 A                              
Ztrácíš se před očima, rosteš jen ve vlastním stínu.  
           G              
Každá další vina, odkrývá mojí vinu.  
                 D                                 A              
Ztrácíš se před očima, rosteš jen ve vlastním stínu.  
           G      
Každá další vina odkrývá mojí vinu.  
 
             D                       A                                 G                                     
Ve vínu dávno nic nehledám, (dávno nic) nehledám.  
             D                     A                                   G                 
Ve vínu dávno nic nehledám, (dávno nic) nehledám.  
 
®:  
               D                                    A                                  
Jak luna mizí s nocí v bělostných šatech pro nemocné,  
              G             
prosit je zvláštní pocit, jen ať je den noc ne.  
               D                                   A                                                  
Jak luna mizí s nocí v milostných šatech pro nemocné,  
              G     
prosit je zvláštní pocit, jen ať je den noc ne.  
 
Od proseb dávno nic nečekám (dávno nic) nečekám.  
Od proseb dávno nic nečekám (dávno nic) nečekám.  



 

 
 
 
Na chodbách v bludných kruzích zářivka vyhasíná,  
já ti do infuzí chci přilít trochu vína.  
Na nebi jiných sluncí, jak se tam asi cítíš,  
s nebeskou interpunkcí, jiným tulákům svítíš.  
 
Ve vínu dávno nic nehledám (dávno nic) nehledám.  
Ve vínu dávno nic nehledám (dávno nic) nehledám.  
®:  
Obzor ne klesne níž, je ráno a ty spíš.  
Od vlků odraná hvězdáře Jordána.  
Obzor ne klesne níž, je ráno a ty spíš.  
Od vlků odraná hvězdáře Jordána.  
Obzor ne klesne níž, je ráno a ty spíš.  
Od vlků odraná hvězdáře Giordána.  
  



 

62. Už to nenapravím 
________________________________________ 
Samson 

    Ami         D   F E      Ami 
®: [: Vapadapadapadapapadadada :] 
 
   Ami                                         D 
1. V devět hodin dvacet pět mě opustilo štěstí 
          F                                                   E 
   ten vlak, co jsem jím měl jet na koleji dávno nestál 
   Ami                                   D 
   V devět hodin dvacet pět jako bych dostal pěstí 
        F                                               E 
   já za hodinu na náměstí měl jsem stát, ale v jiným 
městě 
 

            A                                A7 
®: Tvá zpráva zněla prostě a byla tak krátká 
        Dmi 
   že stavíš se jen na skok, že nechalas mi vrátka 
    G                      E 
   zadní otevřená, zadní otevřená 
   A                              A7 
   já naposled tě viděl, když ti bylo dvacet 
   Dmi 
   to jsi tenkrát řekla, že se nechceš vracet 
   G                      E 
   že jsi unavená, ze mě unavená 



 

 
 
 
®: 
 
2. Já čekala jsem hlavu jako střep a zdálo se, že dlouho 
   může za to vinný sklep, že člověk často sleví 
   Já čekala jsem hlavu jako střep, s podvědomou touhou 
   čekala jsem dobu dlouhou víc než dost 
   kolik přesně nevím 
  
  Pak jedenáctá bila a už to bylo pasé 
   já měla vědět dřív, že vidět chci tě zase 
   láska nerezaví, láska nerezaví 
   Ten list co jsem ti psala byl dozajista hloupý 
   byl odměřený moc, na vlídný slovo skoupý 
už to nenapravím, už to nenapravím 

  



 

63. Rána v trávě 
________________________________________ 
Žalman  

     Ami                    G          Ami                  G 
®: Každý ráno boty zouval, orosil si nohy v trávě, 
    Ami                     G          Ami   Emi    Ami 
   že se lidi mají rádi, doufal, a procitli právě. 
    Ami                       G       Ami                 G 
   Každy ráno dlouze zíval, utřel čelo do rukávu, 
   Ami                                   G        Ami   Emi     Ami 
   a při 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. 
®: 
  



 

 

 

 

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 
®: + [: před sebou sta sáhů ... :] 
 

  



 

64. Milenci v texaskách 
________________________________________ 
Josef Zíma & Karel Štědrý  

Ami, C, Ami 
     C                               Ami                     
1.) Chodili spolu z čisté lásky 
F                             Ami G                                
a sedmnáct jim bylo let  
C                                 Ami                 
a do té lásky bez nad sázky 
F                          Ami   G                         
se vešel celý širý svět.  
 

     F                       Dmi        Emi                                
®: Ten svět v nich ale viděl pásky 
F                       F#  G                        
a jak by mohl nevidět. 
C                              Ami                                        
Vždyť horovali pro texasky 
F                               Ami   G                     
a sedmnáct jim bylo let.  
 
3.) A v jedné zvláště slabé chvíli 
za noci silných úkladů 
ti dva se spolu oženili 
bez požehnání úřadů… 
  



 

 
 
 
 
 
®: Ať vám to je, či není milé, 
měla ho ráda, měl ji rád. 
Odpusťte dívce provinilé, 
jestli vám o to bude stát. 
 
3.) Ať vám to je, či není milé, 
měla ho ráda, měl ji rád 
a bylo by moc pošetilé 
pro život hledat jízdní řád. 
 
®: Tak jeden mladík s jednou slečnou, 
se spolu octli na trati. 
kéž dojedou až na konečnou, 
kéž na trati se neztratí, 
F                              Ami                            
kéž na trati se neztratí.  
  



 

 


