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22 dní
Cmaj7,Ami, D, G

Už len Cmaj722 dní, prosím Ami nezabuDdni,
že sa G blíži
de  ke Cmaj7 zazvoní zvon
a tam Ami stá  bude Don na praGhu

už len 22 dní, prosím nezabudni,
že sa kráti
plynie ako voda
neviem kto mi dodá odvahu

®: Cmaj7 Ruky už nad hlavu dvíham,
Ami zbalím to radšej hne D sám
ešte Cmaj722 dní
Ami a z obrazu Dzostane G rám

už len 22 dní, prosím nezabudni
že sa blíži
de  ke  posledný krát
budem pri tebe stá  bezmocný

už len 22 dní, prosím nezabudni,
že sa kráti
ten bezcitný as
o si nevšíma nás, naše sny

®:

ououCmaj7oo, Amizostalo Dnieko ko Gdní
ououCmaj7oo, Amizostalo Dnieko ko Gdní

Cmaj7,Ami, D, G

®:

ououCmaj7oo, Amizostalo Dnieko ko Gdní
ououCmaj7oo, Amizostalo Dnieko ko Gdní

Cmaj7,Ami, D, G
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Aj tak sme stále frajeri

1. GSme už staDrí na rozpráGvky,
Hmiale zase Cmladí na preGhry.
AmiNek mte nás Dtým, Emi o bolo a C o bude.
GAj tak sme Dstále frajeGri.

2. Výroky železných mužov
zhrdzaveli záhadnou hrdzou.
Už h adíme stále pravde priamo na pery,
chce to len neuhnú  od dverí.
Už h adíme stále pravde priamo na pery, ó...
GAj tak sme D7stále frajeGri.

® Aj tak sme stále frajeri - stále tí istí frajeri.
Aj tak sme stále frajeri - stále tí istí frajeri.
/: Tento ahký úsmev ni  už len tak neskriví.
Aj tak sme stále frajeri. :/

Emi7Pod pásom Cbolí Dkaždý úder Gzvláš .
Svet Emi7nie je taká Cplytká mláka,
Dako sa ti FzdáC prvýDkrát, jé.

3. Každou fackou trochu iní sme
- do života drahé zápisné.
Tento ahký úsmev ni  už len tak neskriví.
Aj tak sme stále frajeri.

modulácia +1 do A-duru

® AAj tak sme Estále frajeAri - stále tí istí frajeri.
C#miAj tak sme Dstále frajeAri - stále tí istí frajeri.
HmiTento ahký Eúsmev F#mini  už len tak Dneskriví.
AAj tak sme Estále frajeAri.

®:
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All My Loving

1. Close your Emieyes and I’ll A7kiss you

toDmorrow I’ll Hmimiss you

reGmember I’ll Emialways be CtrueA7

and then Emiwhile I’m A7away

I’ll write Dhome every Hmiday

and I’ll Gsend all my A7loving to Dyou.

2. I’ll pretend that I’m kissing

the lips I am missing

and hope that my dreams will come true

and then while I’m away

I’ll write home every day

and I’ll send all my loving to you.

®: All my Hmiloving B+I will send to Dyou

all my Hmiloving B+darling I’ll be Dtrue.

3.=1.

4.=2.

®: + all my Hmiloving all my Dloving

all my Hmiloving I will send to Dyou ...
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Atlantída

1. Zem Dmipradávnych s nk
v chladnom Gtieni tajomstiev
na Fmapách jej dávno A7niet
Zem Dmipradávnych s nk
nepoznáš Gjej žalospev
a more Fnevydá A7viac ten Dmisvet
Pod hladinou spí kame  s tvárou naveky
v nehybnom tieni rias
a milenci sú si v tej h bke vzdialený
s rukou sa mí a vlas

® Len Fmore cez brány C ias
ženie A7na brehy st py Dmi n
more cez brány ias von vynáša st py v n

2. Zem stratených s nk v oknách blúdia o i rýb
tam hlboko niet kam ujs
zem stratených s nk v oknách blúdia o i rýb

adajú klú  od úst
Pod hladinou spí kame  tvár a testament
v nehybnom tieni rias
as ostal tam stá  o ami hviezd sa díva svet

v tej h bke je nie o z nás

3. DmiNepovie nám však Cviac
kde A7 tvy v om bývajúDmi
nepovie nám však viac
o mestá v om skrývajú
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BÁJE NÁ ŽENSKÁ
C                                                               F

1. Tenhle p íb h je pravda, a  visím, jestli vám budu lhát,
G                                                                     C

     že jsem potkal jednu dívku a do dnešního dne ji mám rád,
F

     nikdy nem la zlost, když jsem hluboko do kapsy m l,
G                                                                     C

    vždycky m la pochopení a já se s ní nikdy hádat nemusel.

C                                                    F
R: Když si báje nou ženskou vezme báje nej chlap,

G                                                              C
    tak mají báje nej život plnej báje nejch dní bez útrap,

F
    celý den jen tak sedí a popíjejí Chatoneaux d'Pappe,

G                                                    C
   když si báje nou ženskou vezme báje nej chlap.

2. Nikdy jsem neslyšel: kam jdeš, kdy p ijdeš a kde jsi byl,
   a já nikdy nezapom l, abych svoje sliby vyplnil,
   a když vzpomínala, tak jen na to hezký, co nám život dal,
   nedala mi p íležitost, na co bych si taky st žoval.
R:
3. Tenhle p íb h je pravda a sním sv j klobouk, jestli jsem vám lhal,
   že jsem potkal jednu dívku a tu jsem si za ženu vzal,
   zní to jako pohádka z p íb hu královny Máb,
   že si báje nou ženskou vzal jeden báje nej chlap.

R:  2x a potom STOP a do D
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Bitva o Karl v most

GMá vlasy Ddlouhý do p l Gpasu, k turist m Cjistou nákloGnnost,
Gbarokní Dsochy v letním Gjasu, sedí tu Cjako hejno Gvos.
/: EmiMá vlasy Hmido pasu a Cjen tak pro Gradost, nabízí Dortel
nebo G (C)spásu :/
Cv bitv  o DKarl v Gmost.

Ref: HmiTo pro tebe Ckrál Karel G tvrtý, Cmá Glásko vlasaAmitá,
(C)

/: Ddával Gdo malty Cžloutek a mrhal Emiúsilím a Gpruty Cze
zlaGta. :/
Má vlasy dlouhý do p l pasu, sv j bledej šampónovej chvost,
a svádí práv  toho asu, bitvu o Karl v most.

/: Má v o ích muškety, d la a eká na Švéda, klí  ke zbrojnici t la :/
až na Kamp  mu dá.

Ref: To pro tebe král Karel tvrtý ...

Máš vlasy dlouhý do p l pasu, tvou svatou válku vidí most,
barokní sochy v letním jasu, a N mc  kolem jako vos.

/: Máš vlasy do pasu a jen tak pro radost , nabízíš ortel nebo spásu
:/
v bitv  o Karl v most, v bitv  o Karl v most, v bitv  o Karl v
most
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Blues Katapult

C
  Blues opušt ný postele,

G
  blues znamenající smutek

F
  vzpomínky jako zb silé

C          G
  vracejí každý dotek.

  Blues ustlanýho polštá e,
  blues vo avý bílý deky,
  samotu k í do tvá e,
  dva lístky do diskotéky.

  Blues prázdných hrnku od kávy,
  blues zv tralýho vína
  nechci si sám lehat do trávy,
  byla to moje vina.

  Blues smutných zubních kartá ,
  blues zapomenutých sponek,
  slepená fotka v ráme ku
  vy kává na tv j zvonek.

  Blues opušt ný postele,
  blues znamenající smutek
  vzpomínky jako zb silé
  vracejí každý dotek.

  Blues smutných zubních kartá ,
  blues zapomenutých sponek,
  slepená fotka v ráme ku
  vy kává na tv j zvonek.
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Bonsoir mademoiselle Paris

Olympic

EmiMám H7v kapse jeden Emifrank,
jsem D7nejbohatší Gz bank nad H7Seinou,
Emimám H7víc než krupiEmiér
a D7stíny Sacre-GCoeur nade H7mnou.

CLáska je Dúd l Gtv j, Ami pánb h t H7opaEmitruj,
bonsoCir, mademoiDselle PaEmiris,
bonsoCir, mademoiDselle PaEmiris.

EmiZnám H7bulvár Saint MiEmichelle,
D7tam jsem v era Gšel s Marie-H7Claire,
Emivím, jak H7zní z úst krásných Emižen
D7sl vka car je Gtaime oh mon H7cher.

CLáska je Dúd l Gtv j, Amipánb h t H7opaEmitruj,
bonsoCir, mademoiDselle PaEmiris,
bonsoCir, mademoiDselle PaEmiris.
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CABARET

C      C+  C G7+
What good is sitting alone in your room?
C C7
Come hear the music play.
F  F#dim  Emi    A7
Life is a Caba- ret, old chum,
Dmi7 G7  C Dmi7  G7
Come to the Cabaret.

Put down the knitting, The book and the broom.
Time for a holiday.
Life is a Cabaret, old chum,

C  As7  C
Come to the Cabaret.

   Fmi
Come taste the wine,

   C
Come hear the band.

    Ami   C+     Ami7 D7
Come blow your horn, Start celebrating;
G7
Right this way, ……….    ZPOMALIT        Your table's waiting

C C+ C G7+
No use permitting some prophet of doom
C  Cmaj    Gmi7 C7
To wipe every smile away.
F Emi7 A7
Life is a Cabaret, old chum,
Dmi7           F       C
Come to the Cabaret!

Mezihra ….. Jako sloka

   Fmi
Come taste the wine,
Come hear the band.
Come blow your horn,
Start celebrating;
Right this way, ……………     ZPOMALIT
Your table's waiting

Start by admitting
From cradle to tomb
Isn't that long a stay.
Life is a Cabaret, old chum,
Come to the Cabaret.
Life is a Cabaret, old chum,  ………ESTRÁDNÍ FINÁLE
Come to the Cabaret.
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Colorado

GTáta vždycky íkal hochu žádný Cstrachy
seš kovboj Gv Coloradu m žeš krávy Dpást
já radši Gutratil jsem psa a všechny Cprachy
do srdce GEvropy já Dv klidu odjel Gkrást

Narvaný kapsy prsteny et zy zlatý
tam kolem krku místní indiáni maj
a ti co nemakaj tak sou nejvíc bohatý
musím si pohnout dokava  tam rozdávaj

Z Billa na Nováka zm ním si svý jméno
a až tu malou zemi celou rozkradem. Rozkradem
tak se vrátím ve svý rodný ColoEmiraCdo
a o tý zlatý žíle eknu doma všem

Tam kradou všichni co okolo bydlej
šerif se na n  jenom hezky usmívá
kdyby se nesmál tak ho okamžit  zmydlej
házej mu kosti za to že se nedívá

Místo krav tam nelžu vám prej pasou holky
a když jim nezaplatíš vyrazej ti dech
ale s IQ to tam nebude tak horký
místo na koních tam jezd j v medv dech

Z Billa na Nováka zm ním si svý jméno
a až tu malou zemi celou rozkradem, rozkradem
tak se vrátím ve svý rodný Colorado
a o tý zlatý žíle eknu doma všem

Z Billa na Nováka zm ním si svý jméno
a až tu malou zemi celou rozkradem, rozkradem
tak se vrátím ve svý rodný Colorado
a o tý zlatý žíle eknu doma všem
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Dáša Nováková

DmiDáša A7NovákoDmiváA7

A DmiStá a A7PolákoDmivá
A7 ekly si
DmiŽe p jdou dnes A7po ob DminavštívitD7

G7Kamarádku C7ProcházkoFvou
A7Totiž DmiLída A7HorákoDmiváA7

Dmi íkala že A7ProcházkoDmivá
A7Si v era Dmizakoupila A7fantastickou DmihalenkuD7

G7Jaká není k sehnáníC7

Tak tedy Fob  dívky C7aniž m ly FpozváníC7

FZa chvíli už C7u Procházk FvyzváA7ní
DmiNikdo ale A7nep ichází DmiotvíratD7

G7Jela asi na C7výletF, A7

Dáša Nováková
A Stá a Poláková

ekly si: není doma nemá cenu vyzván t
Už toho necháme
Stá a Poláková
Podotkla že Procházková
Si stejn  možná jenom také trochu vymýšlí
A nemá žádnou halenku

at m v tuto chvíli nezbývá nic jiného
Než se vrátit zase dom  do svého
K Procházkové zajdou znovu pozít í
Je to hezká procházka

Dáša Nováková
A Stá a Poláková
Skute  dva dny na to rozhodly se navštívit
Ješt  jednou Procházkovou
Stá a Poláková
Podotkla že Procházková
Se možná stále ješt  nevrátila z výletu
Znovu tam jdou nadarmo

ata zjistila když ocitla se na míst
Obavy že byly pln  na míst
K Procházkové nikdy více nep jdou
Furt je n kde na túrách

DmiPoláková A7cestou dom DmipovzdychlaD7

G7To jsme to C7vym ouklyF, C7, F
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Dívka s modrou matrací

A7S matrací na jezírkoD7 chodí, vždy G7s matrací nafukovaCcí,
když A7skákací kamínek jíD7 hodím, je Fnete ná G7 i odvraCcí.
Tak E7beze sp chu na svém m chu Amipluje sem a tam,
D7já jí tiše sleduju a G7nikam nechvátám.
Te C na nosík si C7lístek dala, F7to aby se nAs7esloupala,
Cmám G7rád CdívA7ku D7s modrouG7 matraCcí.

S matrací na jezírko chodí, vždy s matrací nafukovací,
dnes p iplul k ní Richard Bláha s lodí, má zánovní kajak skládací.
Tak plynou vodním zátiším a Richard klábosí,
co jí íká neslyším neb šustí rákosí.
Pak do písku jí prstem píšu, když jsi hloupá, vem si Ríšu,
krásná dívko s modrou matrací.
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František

GNa hladinu rybníká svítí sluní koC Emi

A kolem stojí v hustém kruhu Gtopoly Ami

Které tam zasadil jeden hodný Hmi lov k Ami

Jmenoval se František DDobrota

František Dobrota, rodák z blízké vesnice

l hodn  d tí a jednu starou babi ku

Která když umírala tak mu ekla: "Františku,

te  dob e poslouchej, co máš všechno ud lat !"

® 3 x /: CBalabambam, balabambamC,D,C :/

a Amikolem rybníka nahusto nasázet Dtopoly

František ud lal všechno co mu ekla

A po snídani poslal d ti do školy

Žeb ák s ná adím dotáhl od chalupy k rybníku

Vykopal díry a zasadil topoly

Od té doby vítr na hladinu nefouká

Takže je klidná jako velké zrcadlo

Sluní ko tam svítí vždycky rádo

protože tam vidí Františkovu babi ku.
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Hodinový hotel
ÁGA & Ž ORP

 CTlusté koberce plné Emiprachu
 Apoprvé s holkou, Ftrochu Gstrachu
 Ca stará dáma od vedle zas Emivyvádí
 Azbyde tu po ní zvadlé Fkapradí
a pár Gprázdných flašek

veterán z legií nadává na revma
vzpomíná na Emu, jak byla nádherná
a všechny kv tiná e už tu historku znají,
ale znova listy nakloní a poslouchají
vzduch voní kou em.

Ca sv t je Emisv t je jenom hodinový Ahotel
a m j Fpokoj je Gstudený a Cprázdný

sv t je, sv t je jenom hodinový hotel
a m j pokoj je studený a prázdný

/:C  emi A F  G:/

vezmu si sako a p jdu do baru
absolventi kurzu nudy, po ád postaru
kytky v klop  vadnou, dívám se okolo po stínech:
Kterou? No p eci žádnou!

vracím se pomalu nahoru
cestou potkávám ty, co už padají dol
a vedle v pokoji n kdo šeptá:"Jak ti je?"
za oknem prší a déš  stejn  nic nesmyje...

a sv t je sv t je jenom hodinový hotel
a m j pokoj je studený a prázdný

/:C  emi F G:/
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Hruška

GStojí hruška D v širém poli
Gvršek se jí CzelenáD

/: Pod Gní se Cpase D  vranýG

Gpase ho Dmá miláG :/

Pro Gmá milá dnes Dpasete
z veG era Cdo ráDna
/: Kam G j miClý poDjedeGte
já pojeDdu s vGáma :/

D, C, G, D

O G/Djá pojedu D/Ddaleko
es G/Dvody C/DhluboD/Dké

/: Kéž G/Dbych byl C/Dnikdy D/DnepozG/Dnal
panny D/D ernooG/Dké :/

G - mezihra



16
Jez

ANa vodu už E7jezdím jenom s AVendou, s E7Vendou,
Ado kanoe E7nevlezu už s ABendou, s (E7)Bendou,
HmiJenda E7Benda Anemožný je F#7zadák,
H7nemá vlohy a je E7laj-, laj-, lajdák,

Von Aví, že šumí les, že F#7kvete bílý bez,
že H7v dáli hárá pes, že E7vysouší se mez
a že Amostem cloumá rez, že F#7 ka jde skrz ves,
ale H7nevšimne si, že se blíží F7jez, E7jez, Ajez.

AJel jsem tuhle E7Oh i s Jendou ABendou, E7Bendou,
Apro  já, houska, E7nejel radši s AVendou, (E7)Vendou,
HmiJenda E7Benda Asjel na vodu F#7 lkou,
H7spáchal v lodi díru E7vel-, vel-, velkou,

AJá m l náladu zlou, F#7von zni il ke u mou,
H7už nikdy, houpy hou, E7s ní nepopluji mhou,
tedy Ašet ím na novou, na F#7laminátovou,
už ji H7chci mít v lét  na dovoleE7nou, -nou, -nou.
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Jezdím bez nehod

Dva roky Cjezdím bez nehod,
s v trem se honím o Dmizávod.
Na moje Gobutí je spolehnutí
a motor má vždy G7správný Cchod.

Asfalt mi šumí pod koly,
kli kuji mezi výmoly,
ítím se jako drak, však vždycky jen tak,

jak p edpisy mi dovolí.

Tak já Fpádím (on pádí)
cestou Cnecestou, (vždy sv ží)
v p t Gv Dejvicích (v p t v Dejvicích),
v Brn C ed šestou (to C7st ží).

Však jak F íkám (jak íká),
není Cnáhodou (jen náhodou),
že se Dnesetkám s nehoGdou.

Bez nehod jezdit dovedu,
tak vedu stroj sv j kup edu.
Vždy stejnou rychlostí a bez starostí
jen díky svému mopedu.

Tak já pádím (on pádí)
cestou necestou, (vždy sv ží)
v p t v Dejvicích (v p t v Dejvicích),
v Brn  p ed šestou (to st ží).

Však jak íkám (jak íká),
není náhodou (jen náhodou),
že se nesetkám s nehodou.

Bez nehod jezdit dovedu,
tak vedu stroj sv j kup edu.
Vždy stejnou rychlostí a bez starostí
jen díky svému mopedu.
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Jóžin z bážin

1. AmiJedu takhle tábo it EŠkodou 100 na AmiOravu,
sp chám proto, riskuji, proEjíždím p es MoAmiravu.
G7 ádí tam to straCšidlo, G7vystupuje z baCžinE,
Amižere hlavn  Pražáky a Ejmenuje se AmiJožin.G7

R: CJožin z bažin mo álem se plíG7ží,
Jožin z bažin k vesnici se blíCží,
Jožin z bažin už si zuby brouG7sí,
Jožin z bažin kouše, saje, rdouCsí.
Na FJožina z Cbažin, Gkoho by to napadlo,C Fplatí jen a Cpouze prášGkovací
letadlo.C, E Ami

2. Projížd l jsem Moravou sm rem na Vizovice,
   p ivítal m  p edseda, ek’ mi u slivovice:
   "Živého i mrtvého Jožina kdo p ivede,
    tomu já dám za ženu dceru a p l JZD!"

R:

3. íkám:"Dej mi, p edsedo, letadlo a prášek,
   Jožina ti p ivedu, nevidím v tom há ek."
   P edseda mi vyhov l, ráno jsem se vznesl,
   na Jožina z letadla prášek p kn  klesl.

R: Jožin z bažin už je celý bílý,
   Jožin z bažin z mo álu ven pílí,
   Jožin z bažin dostal se na kámen,
   Jožin z bažin - tady je s ním amen!
   Jožina jsem dostal, už ho držím, johoho,
   dobré každé lóve, prodám já ho do ZOO.
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Když je v Praze hic

KdCyž je v Praze abnormální hic, chodím k vod  až do M cheA7nic,

Dmi chenická G7plovárna má Ckrásné okoA7lí, D7ješt  krásn jší

než bazén G7v Praze 4 Podolí.

CMá milá tam se mnou chodívá, chleba s máslem sebou nosíA7vá,
Dmia když se jí Fmišipka zda íC úsm v na rtech máA7, chDmileba s

másleG7m ukousnout mi Cdá.

C

Když je v Praze abnormální mráz, do M chenic táhne m  to zasA7,

Dmido prázdného G7bazénu tam s Cmilou chodímeA7l, D7betonu

kde na dn G7do o í si hledíme,

C

Neplavou tu žádné rybi ky, dáváme si sladké hubi kyA7,

Dmimá milá je Fmiv dobré mí e Fmiúsm v na rtech A7má, Dmichleba s

máslemG7 ukousnout mi Cdá.
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Když máš v chalup  orchestrion

CKdyž máš v chalup  orchestrion,

nevadí že do ní fi í.G7 Naráz ustanou zloby a shon

i ten k l v plot  zas vzklí í.C

FŠt stí si nekoupíš za milion

a p ece ti na dosah leží.C D 7Když máš v chalup  orchestrion,

G7 eslechneš rád i hodiny na v ži.

Když máš v chalup  orchestrion

hned se ti dob e tam da í

naráz p estanou zloby a shon

posedí mladí i sta í

Št stí nekoupíš za milion

a p ece všem na dosah leží.

Když máš v chalup  orchestrion,

eslechneš rád i hodiny na v ži.

lalaá

Št stí nekoupíš za milion

a p ece všem na dosah leží.

CKdyž máš v chalup  orchestrion,

Fnevnímáš, jak G7ten as b ží.C
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Ke  som ja bol mladý

G
Ke  som ja bol mladý
ami
tak šes desa  dva ro ný
D7 G
bolo mi na ženenie.

G
vzal som si ja ženu
ami
nemlad  nestar
D7 G
a mal som s ou len trápenie.

G
/:O ko mala jen jedno
emi D
aj na om mala b lmo, jachachacha
G
nohy mala krivé
ami
vlasy mala sivé
D7 G po II. D7 a ritt.
zuba ani jedného.:/

/:To nebolo všecko
ja mal som s ou aj d cko
aj to bolo krpaté. :/

/:O ko malo jen jedno
aj na om mala b lmo, jachachacha
nohy mala krivé
vlasy mala sivé
zuba ani jedného.:/
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Ku Praze uhání vlak

C
Ku Praze uhání vlak

    C7 F
v n m krásná dívenka tak
F G
/:jede do m sta, aby užila,

C po II. G
co na venkov  chudák ztratila. /:

Ref:
C F

Pepí ku t š se, Ma enko na pak
G C

až pudem z hospody, budem se ma kat
C F

Pepí ku t š se, Ma enko na pak
G C G

až pudem z hospody, budem se mít

U nádraží hlavního
zavolala si na ko ího
/:Hej pane ko í vy tam
zavezte m , však vy víte kam.:/

Ref:
Pepí ku t š se, Ma enko na pak...

Zavezte m  do grandhotelu
tam, kde holky šmrdlaj citeru
/:za ka ku je piva sklenice
nalejvaj tam upr íšnice.:/

Ref:
Pepí ku t š se, Ma enko na pak...
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Lady Karneval

APáni a paní E7vím jak se ruší Ažal
Ajá tíhnu duší H7jen k E7lady KarAneval
Já kdysi pannám, já ba i vdovám lhal
te  v srdci chovám, jen lady Karneval

®: AA s ní Hmi7vchází do m E7 ích nepozAnán
 tan í v bíHmi7lých kamaE7ších je m jA pán
 život Dmi7já bych za ni G7dal, ó má Clady KarnevalAmi

mám t Dmirád - mám t Erád

Páni a paní, d íve já jenom spal
te  sháním v no vám, lady Karneval
Já kdysi kartám vášniv  podlíhal
te  už se modlím jen k lady Karneval  ®:

Páni a paní vím jak se ruší žal
já tíhnu duší jen k lady Karneval
Já kdysi pannám, já ba i vdovám lhal
te  v srdci chovám, jen lady Karneval
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Láska je tu s nami

EmiKadekto Csú aží o Amirýchlejší Dúder

GZbitý aCbez láskyAmi ažko niekto Dzmúdrel

EmiPovo teCmyšlienkyAmizovreté doD7pästí.

®:CLáska Dje tu s vami Gbu te s Emi ou

CLáska Dje tu s nami, Gbu me s G7 ou

CLáska Dje tu s vami, Gbu te s Emi ou

AmiChce sa nás Ddotknú

Kadekto hovorí, je to zlé a vie ím

Láska však vraví že niet sa z oho lie

Povo te myšlienky zovreté do pästí.

®:

Ve  láska nenosí nikdy žiaden nápis

rozdá sa pre všetkých s tým sa darmo trápiš

Povo te myšlienky zovreté do pästí.

®:
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Let It Be

1. When I Cfind myself in Gtimes of trouble

AmiMother MaGry Fcomes to me

Cspeaking words of Gwisdom let it Fbe C/E, Dmi7, C

and in my hour of Gdarkness

she is Amistanding right Gin Ffront of me

Cspeaking words of Gwisdom let it Fbe.C/E, Dmi7, C

®1: Let it Amibe let it Gbe let it Fbe let it Cbe

whisper words of Gwisdom let it Fbe.C/E, Dmi7,C

2. And when the broken hearted people
living in the world agree
there will be an answer let it be
for though they may be parted
there is still a chance that they will see
there will be an answer let it be.

®2: Let it be let it be let it be let it be
there will be an answer let it be.

®1:

®1: F, Emi, Dmi7, C, B, F/A, G, F, C, F, C, G, F, C

3. And when the night is cloudy
there is still a light that shines on me
shine until the morrow let it be
I wake up to the sound of music
Mother Mary comes to me
speaking words of wisdom let it be.

®2:

®2:

®1: F, Emi, Dmi7, C, B, F/A, G, F, C
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Linda

GLinda a H7Linda a E7Linda nejradši

A7marmeládu D7ze všech jídelG GdimmáAmi D7

Tahle ta GLinda H7a Linda a E7Linda za soudek

A7marmelády cokoliv D7dá

íkám jí H7Lindo,ty moje holka E7upatlaná,

A7Pro  tvá pusa není aspo D7jednou slaná?

Má milá GLinda a H7Linda a E7Linda. Co d lat

A7marmeládu D7prost  ráda GmáC.G
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Majolenka

AmiInu m l jsem hezGkou holku

Amijménem MajoGlenku

Amihezkou holGku MaAmijolenku mGít.

ert m  tu babu nastr il,
od Majolenky odstr il,
inu m l jsem hezkou holku Majolenku
hezkou Majolenku mít

Ne ukej a ne ukej naši ješt  neležeji
ne ukej a ne ukej naši ješt  nesp j

Neklepej a ne ukej naši j ešt  neležej
neklepej a ne ukej naši ješt  nesp j
až ti naši budou spáti
potom m žeš zaklepati
na okno a na dve e
Majolenka otev e !

Po kej za rok za dv  léta
zapomeneš na hospodu
a budeš doma u svý ženy
budeš doma u svý ženy zunkat vodu

Po kej za rok za dv  léta
zapomeneš na muziku
bude ti ji žena cinkat
a bude tiji žena cinkat na jazyku

Inu m l jsem hezkou holku
jménem Majolenku
hezkou holku Majolenku mít
kýž by si ert tu babu vzal
a já svou milou zas dostal - inu

l jsem hezkou holku Majolenku
hezkou Majolenku
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Mám jednu ruku dlouhou
ENa,C#mina A E...

ENajdem si C#mimísto G#mikde se dob e Akou í

EKde horké C#mislunce G#mido nápoj F#minepíchá

HKde vítr F#misnáší Ežmolky pta ích Ahovínek

HOkolo Anás a H íká

žeme zkoušet co nám nejvíc zachutná

tak klidn  se dívat jestli n kdo nejde

kdo kdo ví že už tady sedíme

A ekne: Nazdar, kluci

® EMám C#mijednu ruku AdlouhouE Mám jednu ruku dlouhou

APosa  se F#mik nám C#minecháme t Dvymluvit

Aa vzpomenout F#misi C#mina ty naše Hmiúkoly

Etu ruku nám Hmi dej a Aodpo ívej Dv pokoji           STOP

ATam na tom F#mimíst C#mikde se dob e Dnení.

® A Na, F#minananana - Dná Aná

na, nananana - ná ná ...
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Mám malý stan
GMám malý Cstan
mn  na nohy Gtáhne
snad ze všech Cstran
C7jen F eknete jak dostanu
své Fmidlouhé nohy do stanu
až Cchladem t ást se p estanu
já Gze stanu GdimnevstaGnu.

Stan malý mám
a nohy tak dlouhé – ach kam je dám
tak se zmítám z rohu do rohu
a hledám vhodnou polohu
snad uznáte že nemohu
mít Dmi7nohu v Gbatohu C

H7Ó Eprochladlý jsem na kvadrát
H7Takhle už se nedá spát
Když se vkrádá na má záda
EMráz, zima a Gchlad

Mám malý stan
mn  na nohy táhne
snad ze všech stran
A tak snívám asto o chat
kde spal bych jako ve vat
Kde neni í m  jehli í
A kam Dmi7vítr GnefiC í

Ó prochladlý jsem na kvadrát
Takhle už se nedá spát
Když se vkrádá na má záda
Mráz, zima a chlad

Mám malý stan ..
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Medvídek
CDlouhá noc a m  se stýská moc
pro tebe malý dárek mám.

es hory dmi es ploty
medvídek z GBogoty už Cletí.
Medvídek plyšový na cest

ížový - B h ho ochrání.
ed sme kou dmi ímskejch ps

a jejich G ad
ti Fposílá lásku Gco v b íšku má.

Ref.: AsMedvídek z Bogoty Cusnul a sní
Asna k íži z Bogoty Cspí.

      Za t icet dmist íbrných
      z medvídka Gpadá sníh
      no a ti F ímští psi
      ho Gsjížd jí na saních o VánoCcích.

Nesvatá hodina medvídka proklíná
že odhodil korunu bez trn
medvídek ospalý pod k ížem pokleká
chce pít.
Kalichem sladkost medvídka
napustí do b íška, jak to má rád.
Koruna plyšová, váno ní cukroví,
nikdo se nedoví o svatozá i trnový.

R: AsMedvídek z Bogoty Cusnul a spí…….

amiMedvídku probu  se, prober se vsta ,
psi se už sbíhají, p iprav si dla
Gslunce zas vychází cítíš tu zá ,
tlapky dáš v p st, nebo nastavíš tvá .
As ímskejm ps m a jejich C ad m
AsMaxipes Herodes váno ní Gslib dal dnes.

R:
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Mackie Messer

Žralok Czuby má jak Dmi7nože
a z t ch G7zub iší Cstrach,
Mackie AmiMesser, ach m j Dmi7Bože,
kdo doDmi7káže, že G7je Cvrah ? G7

Na náb eží eky Temže
leckdo život dokonal,
mor tam nebyl, víme jen, že
Mackie Messer blízko stál.

Jednou zmizel chudák Majer,
jindy bohá  Miller zas,
Mackie s h lkou, jako frajer
obcházel tam v onen as.

kná h lka na procházku
a v té h lce n ž je skryt.
Mackie Messer vyhrál sázku,
nic mu Dmi7nelze doG7sv dC it. G#7

Jednou C#zm nil požár D#mi7v Soho
lnoc G#7temnou v denní C#jas.

PodeA#mi elých bylo D#mi7mnoho,
ale D#mi7Mackie zmiG#7zel C# as.

Jindy zase mladá žena
zhasne lampu a jde spát,
probudí se zneuct na,
Meckie jí však nechce znát.

Žralok zuby má jak nože
a z t ch zub iší strach,
Mackie Messer, ach m j Bože,
kdo dokáže, že je vrah ?
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Motýl

Gl kdy si myslívám že láska je mi vzdálená
nejím a nezpívám a t esou se mi Ami kolena
Ten pocit ale jako Ddým rozGplyne když té E ím
a Amido duše mi Dpadne klidG D

Zdá se mi že jsem motýl který si vzal do hlavy
že létat z kytky na kytku ho vlastn  nebaví
A proto rozhodnul se hned pro nejkrásn jší kv t
a jenom pro n j hodlá žítG

Snad ek jsem Amivíc, než m l jsem íct, to už se stáDváAmi

bude to Gtím, že dob e E vím, že jsi ta HpraváD

Že se mi G hlava to í za to m že še ík snad
a tužkou na obo í cht l bych zkusit verše psát
To všechno bude jenom tím, že dávno dob e vím
že láska nedá lidem spát.
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Miss Moskva

Emi Nedávno G l jsem Dzvláštní sen
CA ten Dbych vám Eminep ál Hmi

EmiJá jediGný a sám byl Dporotcem
CJá Miss DMoskvu zvolit Emi l

G edstavte si krásek dva plné Dsá Hly
EmiTo byste se Hmitaky jako já AmibáH7li
EmiGirls, Hgirls, Ggirls, Agirls
F#Sweet and AmiloveCly EmigirlsD

Já jsem tu sám, jich jsou zástupy
Nap tí se ší í
Jen jednu vybrat, vždy  to je šílenství
Na m j výrok ekají

Pochopte to nejsou žádné špásy
Když se ba vás valí tolik krásy
Girls, girls, girls, girls
Sweet and lovely girls

GDáša,CMáša,GDu a,CSášaEmi i TaCmara EmiLvovDna
GStrojnyCje iEmipolnyCje, nuEmivot ktoDbud tGMiss?D

GVysoCkije,GstredniCje iEmimalenCkovozHmirosDta
GAž i CdajemEmis net r Cpleniem Gvot kto Fbud t EmiMiss
HOjEmiMissHmi,Emi,Hmi,Emi

Nedávno m l jsem zvláštní sen
A ten bych vám nep ál
Já jediný a sám byl porotcem
Já Miss Moskvu zvolil jsem

Dívky se mi náhle šílen  smály
ekly: Pardón, my se vám jenom zdály

Girls, girls, girls, girls
Sweet and lovely girls

Dáša, Máša, Du a, Sáša ...
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Mít t  sám
EVytáh jsem t  zase jednou C#z bláta - navynajdy jouE, C#

E íkáš, že se chovám jak tC# j táta - navynajdy jouE, C#

AUž tolikrát jsem t  p esv dF#mi oval -

Echci t  mít sám.C#

Jsi má, a p ece mi nepat íš - navynajdy jou
Já vím, že se jednou navrátíš - navynajdy jou
Mít t  jen sám - abych n kdy nelitoval,
že sem t  m l rád

®: C#Aspo  malou EchvíliF#

Nebudem si lhát
Tvoje máma byla stejná - to ti nechci vy ítat
AMám co jsem cht l, asi už se F#nedohodnem - chEci t  mít sámC#

Nelži mi, že musíš z stat volná - navynajdy jou
Mám co jsem cht l, asi už se nedohodnem - chci t  mít sám

C#(Ty nechceš prosit, utíkat)
Ea už v bec ne na íkat
F#Že t  n kdo nechápe,
Ajen vo tom p emejšlím
Pro  si na sebe zlá?

®: Aspo  malou chvíli
nebudem si lhát
Tvoje máma byla stejná - to ti nechci vy ítat
Sám, mít t  sám
Sám, mít t  sám
Aspo  malou chvíli
co tvoje sv domí

Ty nechceš v bec utíkat
A už v bec ne na íkat
Že t  n kdo nechápe,
Jen vo tom p emejšlím

Pro  si na sebe zlá
Sám, mít t  sám
Sám, mít t  sám
Jenom sám, bejby
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Múr našich lások

CNa konci ulice stál múr našich Dmi4lások Dmi
Gmúr detí postrácaných o nechcel Cnik G
Cna konci ulice stál múr našich Dmi4 lások Dmi
Glen on nás po úval rád istých a C zlých G

na konci ulice stál múr našich lások
akal som ve er pred ním s hádankou kam

na konci ulice stál múr našich lások
zmoknuté plagáty kín zostal som C sám

®: Múr detí Dmi stratených G každé z nich C u il rás
múr detí Dmi ztratených F o musia G seba nájs

na konci ulice stál múr našich lások
Pozdravom túlavých psov, diev enský žia
na konci ulice stál  múr našich lások
Na om som sedel raz s ou o rad som mal

®:

Na konci ulice stál ... Múr našich lások
múr detí postrácaných kto by ich vzal
Na konci ulice stál Múr našich lások
zna il si kto kedy s kým .. popri om šiel
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Muzika
C as letí jako blázniCvý
já nechytím Gho ani Cvy
Tak zbývá nám jen FvzpomíCnání
Jenž do písní se Fskrylo Cnám
Zp v mámy sladce GuspáAmivá
A na pouti nám Gtlampa Chrá
ten šlágr který Fbez usCtání
Nás vrací zpátky k G tským AmihrámG

Fdo v ku zrání C

Jdou vojska s písní do bitev
zní pochod kolem te e krev
A jiná píse íká p ísn
už toho všeho bylo dost
Kdo umí d ti uspávát
Kdo íká n žn  mám t  rád
Kdo pom že ti vždycky z tísn
Kdo spojí lidi jako most
No p ece písn

®: CMuziGka, doreDmimiErédo Amisilasó
CMelóFdie, tá Csvádí až Gk závrati
Muzika, doremirédosilasól
Hármonie a mír a klid dává ti

Já vzpomínám na denní bar
my dva a s námi host  pár
A jedna píse  která zpívá
že si má láska nebeská
A n kdy p ijde zklamání
Když láska lásku vyhání
Vše skon ilo a jak to bývá
Je z toho fraška nehezká
A co pak zbývá ..

®:

as letí jako bláznivý
já nechytím ho ani vy
pak ale p ijde ona chvíle
když život prom ní se v led
Já nechci r ži na rakev
Já nechci plá  Já chci jen zp v
A do hrobu m  dejte píse
A zpívejte m  naposled
Ave Mária ..

®:

CMuziGka, DmimuGziCka.
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Na kolena

Táhn te Cdo háje - všichni Amipry
Cht l jsem jít Cdo ráje a nemám Amiklí
Jak si tu C žete takhle Amižrát?
Ztratil jsem Fholku, co jí mám Grád

Napravo, Cnalevo nebudu mít Amiklid
Dala mi Cnajevo, že m  nechce Amimít
Zbitej a Cšpinavej, tancuju Amisám
Váš pohled Dmikáravej už dávno Gznám

Po ád jen: FNa kolena, na kolena, na kolena, na kolena CJé, jé, jé
Po ád jen: FNa kolena, na kolena, na kolena, na kolena CJé, jé, jé
Po ád jen: FNa kolena, na kolena, na kolena, na kolena
CJe to Amitak a vaše Fsaka vám posere Gpták

Cigáro do koutku si klidn  dám
Tuhletu pochoutku vychutnám sám
Kašlu vám na bonton, Bejby si chytrej chlap
Sere m  Tichej Don a ten váš tupej dav

Po ád jen:
Na kolena, na kolena ...

Po ád jen:
Na kolena, na kolena, na kolena, na kolena
Je to tak, tenhleten barák vám posere pták
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Nad stádem koní
DNad stádem A4,Akoní
Emipodkovy Gzvoní, zvoníD erný v z Avle ou Emi a slzy Gte ou
a já voDlám:

Tak nepla  m j kamaráde
náhoda je blbec když krade

Je Dtuhý jak Aveka
a eka ho zplaEmiví
Máme ho Grádi
No tak Cco(no) tak Gco
(no) tak Aco

Vždycky si p ál
až bude popel
i s kytarou, hou
Vodou a  plavou
jen žádný hotel
s k ížkem nad hlavou

až najdeš místo
kde je ten pramen
A kámen co praská
Budeš mít jisto
Pat í sem popel
a každá láska
No tak co
(no) tak co
(no) tak co

Nad stádem koní
podkovy zvoní zvoní
erný v z vle ou

a slzy te ou
a já šeptám

Vysyp ten popel
kamaráde
do bílé vody vody
Vyhasnul kotel
a Náhoda
je Št stí od Gpodkovy

Vysyp ten Dpopel / Heja hej ....
AkamaráGde / Heja hej ....
do bílé Dvody AvoGdy / Heja hej ....
Vyhasnul Dkotel / Heja hej ....
a ANáhoda Emije / Heja hej ....
Št stí od podkoGvy / Heja hej ....
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Není nutno

CNení nutno, není nutno, aby bylo p ímo veseDmilo,

G7hlavn  nesmí býti smutno, natož aby se bre eClo.G

Chceš-li, trap se, že ti v kapse zlaté mince nech estí,

nemít žádné kamarády, tomu já íkám nešt stí.

®: Nemít Amiprachy - Cnevadí, nemít Amisrdce - Cvadí,

zažít Amikrachy - Cnevadí, zažít Aminudu - Fto vaGdí.

Není nutno, není nutno, aby bylo p ímo veselo,

hlavn  nesmí býti smutno, natož aby se bre elo.

Není nutno, není nutno, aby bylo p ímo veselo,

hlavn  nesmí býti smutno, natož aby se bre elo.
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Okno mé lásky

Olympic

1. CKdo t  líbá, když ne jáF,
Ckdo t  hlída, když ne jáF,
Cokno v p ízemí je Bzav ené i Fdnes,
lásko Cmá.

2. Kdo ti zpívá, když ne já,
kdo t  mívá, když ne já, okno v p ízemí ......

® AmiA v jeho Glesku vidím F icházet
Amitebe ve G ku 15 Flet
Amia znovu G íkám spoustu F žných v t.
CTy, Fjá, Cjsme, Fmy, Cmy a Gnáš je Fsv t.

3. Kdo t  budí, když ne já,
kdo t  nudí, když ne já, okno v p ízemí .......

4. Kdo t  hladí, když ne já,
kdo t  má rád, když ne já,
kdo t  zradí, když ne já,
ty, já, jsme, my, my a náš je sv t.



41
Pijánovka
CNa highwayi íslo jedna Gvyjetejma kolejema,
Fv pachu nafty, sví ek, prachu, Gjezd j trucky beze strachu,
Cmožná potkáš cestou Lá u, Gjak žene svuj dravej bus,
Fsvojí starou rychlou káru, Gkterý íká autobus.
CV Pr honicích vezme plnou, na Gpadesátym spláchne kolou
Frybu, kterou sn dl celou Gsmaženou, jen trochu leklou.

CHighway Ami íslo 1 Ca po ní jede Gking, CLá a jede Amiautobusem, Fje fuck

highway Gking!

U Humpolce v p íkrym kopci asto bouraj politici,

Lá a vždycky zapálí si Camelku, jak dobrodruzi,

u K íž  si koupí žvejku, velkej stejk a p knou holku,

na cest  je chlap m smutno, zvláš  když nemaj rychlou ruku.

Každej idi  má sv j p íb h, n kdo prchá p ed osudem,

kdo zdrhá p ed svou starou, nebo  ztratil prachy s vírou.

Highway íslo 1 a po ní jede king, Lá a jede autobusem, je fuck highway

king!

Lá a nosí ve svym srdci p íb h ernej, jako krtci,

plnej zrady, krve, p stí, závisti a nenávisti,

jeho p íb h je tak krutej, že je ze všech nejkrut jší,

že ho Lá a nosí v sob  a zem e s nim ve svym hrob .

A tak kon í tahle píse  o Lá ovi s autobusem,

jeho p íb h my neznáme, a tak o n m nezpíváme!

Highway íslo 1 a po ní jede king, Lá a jede autobusem, je fuck highway

king!
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Pohoda

C,G,D,Ami

C,G,D,Ami,C,G,Ami

EmiVezmu t  má milá Hmirovnou k nám

EmiKolem louky, lesy, Hmihejna vran

EmiVšude samá Dkráva, samej A* l

Máme kino máme hospodu
V obci všeobecnou pohodu
Máme hujer, žito, chléb i s l

REF:

CKdyž se u nás chlapi Gpoperou, tak jenom Dnožem anebo Amisekerou

V zim  tam Cdlouhý noci Gjsou a tuhej Amimráz

CJak jsou naše cesty Gzavátý, tak vezmem Dvidle a nebo Amilopaty

když n co Cnejde, co na tom Gsejde my máme Ami as

Chlapi n kdy trochu prudký jsou
Holky s motykama tancujou
S ranní rosou táhnou do polí

Nikdo se tam nikam nežene
Máme traktory a ne že ne
Až to spat íš, ledy povolí

REF

Ho í les a ho í rodnej d m
Ho í velkostatek soused m
To je sm la, drahá podívej

Hasi i to stejn  p ejedou
Hlavn  si moc dob e nevedou
Schovej sirky, a  je nevid j



43
Po schodoch

DmiVý ah opä  nechodí tak Amizdola  13 poschodí
Bzostáva mi Cznova po svoDmijich
na schodoch osi šramotí a neón kde tu nesvieti
ešte že sa po tme nebojím

Po  hlasné stereo aj výstrahy pred neverou
ktosi osi v ta v paneloch
tatramatky ródeo sa mieša kde tu s operou
všetko po  cestou po schodoch

Ami > Dmi Ami  >

Cestou Dmipo schodoch, Amipo schodoch
Bpoznávam Cposchodia
poznám Dmipo schodoch, Amipo zvukoch
B o sme to Aza uDmidia

Štekot smutnej kólie za premárnené prémie
vyhráža sa manžel rozvodom
Disko tenis árie kritika televízie
oddnes chodím iba po schodoch
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Pramen zdraví

Každý Cden, každý den k sva iAmi  jedin

FJedin Gpramen zdraví Cz Posázaví G

ChcemeCli prosp ti dít Amiti dobrému

FKupme mu Gpramen zdraví Cz Posázaví. G

®: Výrobky mlé né / Každý Cden, každý den

to je marné / k sva iAmi  jedin

Jsou blahodárne / FJedin Gpramen zdraví

a v né / Cz Posázaví G

Výrobky mlé né / ChcemeCli prosp ti

to je marné / dít Amiti bledému

Jsou blahodárne / FKupme mu Gpramen zdraví

a v né / Cz Posázaví. G

®:

®:

Rec.: Tak. A na zít ek jim objednám dv st  p ibi ák  !!
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Prodava

Rec: CPoj te všichni dovnit , pozv te si všechny známé,
my vám dobrou radu dáme, nebo  práv  otvíráme,
prodáváme, vyd láme, co kdo chcete, tak to máme,
co nemáme, objednáme, všechno máme, všechno víme,
poradíme, posloužíme.

1. Stál Ckrámek v naší ulici, v n m Fpárky, bu ty s ho icí
a Gbonbóny a sýr a sladký Cmák,
tam chodíval jsem potají, tak Fjak to kluci d lají,
a Gochutnával od okurek Clák
a Fpro mou duši nevinnou pan Cvedoucí byl hrdinou,
když D7po ob  za al prodáGvat,

l Cjazyk mrštný jako bi  a Fjá byl z n ho celý pry
a Gtoužil jsem se prodava em Cstát.

®: C t deka, deset deka, dvacet deka, t icet deka,
Fkilo chleba, kilo cukru, jeden rohlík, jedna veka,
Gvšechno máme, co kdo chcete, obchod kvete, jen si ra te C íct
ty i kila, deset kilo, dvacet kilo, t icet kilo,

Fnavážíme, zabalíme, klaníme se, to by bylo,
Gprosím p kn , mohu nechat o jedenáct deka Cvíc?

2. Já nezapomn l na sv j cíl a záhy jsem se vyu il
a moh’ být ze m  prodava  král,
jenomže, jak b žel as, náhle zaslechl jsem hudby hlas
a znenadání na jevišti stál,
i když nejsem králem zp vák , te  zpívám s partou Fešák
a nikdo vlastn  neví, co jsem za ,

 potlesk h eje do uší a mnohý divák netuší,
že mu vlastn  zpívá prodava .

®:
3. Vím, že se život rozletí, a sním o konci století,
kdy nikdo neví, co je chvat a shon,
a d tem lí í babi ka, jak vypadala elpí ka
a co byl vlastn  starý gramofon,
i kdyby v roce dva tisíce byla veta po muzice,
obchod je v c stále kvetoucí,
už se vidím, je to krása, ve výloze nápis hlásá:
Michal Tu ný, odpov dný vedoucí.

®:
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Prom ny
AmiDarmo sa ty trápíš G j milý syCne ku
nenosím ja tebe E7nenosím v srAmidé ku
A já tvoGja CneGbuCdu Dmiani jednu E7hodiAminu

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

A já sa ud lám malú vevere kú
a usko ím tob  z dubu na jedli ku

ece tvoja nebudu ani jednu hodinu

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

A já sa ud lám tú malú rybi kú
a já ti uplynu pre  po Dunají ku

ece tvoja nebudu ani jednu hodinu

A já chovám doma takovú udi ku
co na ni ulovím kdejakú rybi ku
A ty p ece budeš má lebo mi t  Pán B h dá

/: Ami, F, C, F, C, G :/

A já sa ud lám tú velikú vranú
a já ti uletím na uherskú stranu

ece tvoja nebudu ani jednu hodinu

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

A já sa ud lám hv zdi kú na nebi
a já budu lidem svítiti na nebi

ece tvoja nebudu ani jednu hodinu

A sú u nás doma takoví hv zdá i
co vypo ítajú hv zdi ky na nebi
A ty musíš býti má lebo mi t  Pán B h dá

/: Ami, F, C, F, C, G :/
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Rouháš se Boh m

Emi ry oh  pálí Amixmost

CPouští se t la vlá í DVýhe  jako na peká i

Škrábni m  st epem pro radost
 cejtím o co krá í arod jko na bodlá í

®: GRouháš se Fboh m, nech m Cjít
GRouháš se Fboh m, nech m Cjít
Bráníš se zakGlínáním, zapíFráním
CChceš mý slzy Dpít
GRouháš se Fboh m, nech m Cjít,
nech m Djít

Samotu v o ích, plachej host
Uprost ed sv ta fá e, lov k v davu tiše plá e
Mám t ch tvejch v cí práv  dost
Kon ím styl hlubších vrásek
Tvýho hn vu, padlech lásek

®: Rouháš se....

AmiSpadlou oblohu na moji Gbolest
CHledám t  v nebesích - Hminepoznám
tímto si nejsem úpln  jist
CBožský volání hr zu ti nahání

®:
GTo zaklínání, Fzapírání
CChceš mý slzy Dpít
GRouháš se Fboh m,
nech m Cjít, nech m Djít

EmiDej mi všechno, dej mi nic CHlavu do oprátky
Pot i krví z plískanic A ho  m  divejm ps m
Saj m  vášní chobotnic St ídej dlouhý krátký
EmiDej mi všechno, dej mi nic A Cho  m  divejm ps m
Spal m  lupou z ítelnic Zatni do m  drápky
EmiDej mi všechno, dej mi nic A Cho  m  divejm ps m

®: GRouháš se Fboh m, nech m Cjít
GRouháš se Fboh m, nech m Cjít
GTo tvoje zaklínání, Fzapírání*
CChceš mý slzy pít
Aminech m  jít, Gnech m  jít
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S cizí ženou v cizím pokoji
Ami, Dmi, E

CS cizí ženou v cizím Dmipokoji

Amizdá se, že tu pro m E7kon í jeden Cflám,

na to kde se za al Dmimarn  vzpomínám,

Amijsem jak vagón, když ho odpojí.E7

FS cizí ženou v cizím pokoji,A7

Dmikdyž jsme jednou tadyA7, tak by nem Flo

být tu jinak nežli C k  veselo,

pro Dmioba dva teda chceGm zívat až b da.

CJsme jak zašlí svatí v orloDmiji,

Amijá a cizí žena E7v cizím pokojiC

na Dmina Amina E7na Ami E7 Ami E7 Ami

S cizí ženou v cizím pokoji, tam kde starý fíkus tiše uvadá,
ani on už není, co byl za mlada, takhle skon í, kdo se spokojí
s pé í ženy v tomhle pokoji, kdo m  zná ten ek by to je k neví e,
budík, který tiká na dn  talí e, ten jako by v il a nestrann  m il
kdo se bojí a kdo nebojí, když je s cizí ženou v cizím pokoji.

S cizí ženou v cizím pokoji n jak nejsem ve své k ži, ekl bych,
snad tu schází n ha, snad tu schází h ich, nejspíš mi tu schází obojí.
S cizí ženskou v cizím pokoji pro  jsem p edn  v bec a pro  v pyžamu,
pro  se dívám, jak jí zbytek salámu, f j,pro  ne eknu madam,tak sbohem já padám.
Vidím, že to za moc nestojí, sbohem cizí matko v cizím pokoji.

Pro  ta žena v tomhle pokoji mi však tolik známá p ipadá,
stejn  jak ten pokoj, jak ta nálada, jako rána, co se nehojí.
S cizí ženou v cizím pokoji už jsem dlouho nebyl, já to n jak splet,
byl jsem tam, kde bydlím nejmí  dvacet let
a to co mám v dom  je rozhodn  pro m .
Stejn  jako ch ze v postroji jsem tu se svou ženou ve svém pokoji.
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Sametová
GVzpomínám když tehdáC ed letyGza ali lítatCrakety

Gzdálo se to bejtEmidocela doCbrej náDpad

Saxofony hrály unyle a fr ely švédský košile

kdo se mohl docela dob e flákat.

Když tam stál rohatej u školy my nem ly podepsaný úkoly
už tenkrát rozhadzoval svoje sít
Pou en z p edchodzích nezdaru sestrojil elektrickou kytaru
a rock´n´roll byl zrovna narozený dít

R: GVzpomínáš, taky s tuDžila a Emined lej, že jsi jiCná

takováGmalá pilnáD ela, Ctaková celáDSameGtoCváG,C,G

išel as a jako náhoda byla tu bigbeatová pohoda
kyti ky a úsmevy sekretárok.
Sousedovic bejby Milena je celá blbá z Boba Dylana
ale to nevadí, já mám taky nárok.

Starý, mladý nebo pitomý mlátily do toho jako my
hlavu plnou Londýna nad Temží
Starej dobrej satanáš hraje u nás v hospod  mariáš
pazoura se mu trumfama jenom hemží

R: Vzpomínáš, už je to jinak a jde z toho na m  zima
kde jsi holka tehdá byla, taková celá Sametová

A do toho tenhle Gorba ov co ho znal celej Dlaba ov
kopyto m l jako z Arizóny

išel a zase vodešel a nikdo se kvuli tomu nev šel
a po n m tu zbyly samý volný zóny

R: Vzpomínáš, jak jsi se m la
když jsi nic nev la
byla to taková krásná cela a byla celá
Vzpomínáš, jak jsi se m la
když jsi nic nev la

byla to taková krásná cela a byla celá Sametová
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SEVERNÍ VÍTR

C                                   Ami
1. Jdu s d ravou patou, mám hore ku zlatou,

F                                    C
jsem chudý, jsem sláb a nemocen

Ami
a hlava mn  pálí, tam v modravé dáli

F           G7 C
   se leskne a t pytí m j sen.

2. Kraj pod sn hem ml í, tam stopy jsou vl í,
   tam zbyte  budeš mi psát,
   sám v d ev né boud  sen o zlaté hroud
   já nechám si tisíckrát zdát.

C           C7 F       C                           G7

R: Severní vítr je krutý, po ítej, lásko má, s tím,

C               C7 F                    C        G7 C
   k nohám ti dám zlaté pruty, nebo se v bec nevrátím.
Mezihra jako2x sloka  > Ref >p echod do D
D Hmi…
3. Tak zar stám vousem a vlci už jdou sem,
   já slyším je výt blíž a blíž,
   už mají mou stopu, už v í, že kopu
   si hrob a že stloukám si k íž.

4. Zde leží ten blázen, cht l d m a cht l bazén
   a opustil tvou krásnou tvá ,
   má plechovej hrnek, v n m pár zlatej zrnek
   a nad hrobem polární zá .
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SLAVÍCI Z MADRIDU

Dmi Ami E Ami Dmi Ami E Ami
Ami                    E                             Ami

1. Nebe je modrý a zlatý, bílá slune ní zá e,
E                                 Ami

   horko a sváte ní šaty, v ava a zpocený tvá e,
E                                  Ami

   vím, co se bude dít, býk už se v ohrad  vzpíná,
E                               Ami

   kdo chce, ten m že jít, já si dám sklenici vína.
Dmi                    Ami

R: Žíze  je veliká, život mi utíká,
E7                          Ami

   nechte m  p íjemn  snít,
Dmi                   Ami

   ve stínu pod fíky poslouchat slavíky,
E7                       Ami

   zpívat si s nima a pít.

2. Ženy jsou krásný a cudný, mnohá se ve mn  zhlídla,
   o i jako dv  studny, vlasy jak havraní k ídla,
   dob e vím, co znamená pád do nástrah dív ího klína,
   n kdo má pletky rád, já si dám sklenici vína.

R:

3. Nebe je modrý a zlatý, ženy krásný a cudný,
   mantily, sváte ní šaty, o i jako dv  studny,
   zmoud el jsem stranou od lidí, jsem jak ta zahrada stinná,
   kdo chce, a  mi závidí, já si dám sklenici vína.
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Slunce

1. Já kdysi s Amiúsvitem ti íkal astoDmikrát,
že jsi mé G7slunce, o n mž nikdo nemá Czdání.

ek jsem to Fvážn , jenže nesmíš to tak Dmibrát.
eháním Erád, to bude Amitím.

2. Já kdysi s úsvitem ti ekla astokrát,
že jsi mé slunce, které vyšlo v pravou chvíli.
Slyšel jsi správn , jenže nesmíš to tak brát.
Bezpo tukrát lov k se Amýlí.

Ref: Slunce je Dmifér, to nezaspí a h eje Gzáda,
vysvitne C as, když naprší ti do miAmi7káda,
nechce nic Dmimít, nic nedluží a svítí Estejn
na moji Amitvá , na dlan Atvé.
Slunce je Dmifér, to nešidí a h eje Gpláže,
odvede Csvé a neslíbí, co nedoAmi7káže.
Kol hlavy Dmi j si svatozá  a t eba E ej si,
slunce ty Aminejsi.

3. I když máš spoustu chyb, tak já ti rozumím
a slabší stránky tvé ti v bec nevytýkám.
Ani já nejsem tvoje slunce, pokud vím.
Netrap se tím, to se jen A íká.

Ref: Slunce je fair, to nezaspí a h eje záda,
vysvitne v as, když naprší ti do mikáda,
nechce nic mít, nic nedluží a svítí stejn
na moji tvá , na dlan  tvé.
Slunce je fair, to nešidí a h eje pláže,
odvede své a neslíbí, co nedokáže.
Kol hlavy m j si svatozá  a t eba h ej si,
slunce ty nejsi.

4. Už rad j ml  a dívej, hv zdy jsou ty tam,
ichází úsvit, velké slunce hlásí ráno.

Co p át si krásn jšího nad ten zázrak sám,
že ty m  máš, že já t  mám.
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Srdce jako kníže Rohan
F síc je jak Zlatá bula CSicílská
AmiStvrzuje se že kto chce ten se Gdopíská
Fpod lampou jen krátce v p ítmí Cdlouze zas
AmiOtev e ti kobera a G žeš mezi Fnás .. C, Ami, G, F, C, Ami, G

FMoje teta, tvoje teta, Cparole
Amidvaat icet karet k ep í Gna stole
F síc svítí sám a chleba Cnežere
AmiTy to ale koukej trefit Gfrajere.

Protože

®: FDnes je valcha u starýho CR ži ky
Amidej si prachy do po ádny Gruli ky
FCo je na tom že to není Cextra nóbl byt
AmiSrdce jako kníže Rohan Gmusíš mít F, C, Ami, G

 si p es den docent nebo tunelá
herold svatý pravdy nebo jinej lhá
tady na to každej kašle zvysoka
pravda je jen jedna - slova proroka íkaj že:

®: Když je valcha u starýho R ži ky
budou  vcelku nanic všechny ky
Bu  to trefa nebo kufr - sm la nebo šnit
jen to srdce jako Rohan musíš mít

Kdo se bojí má jen hn dý kaliko
možná ob as nebudeš mít na mlíko
jist  ale poznáš co si vlastn  za
sv t nepat il nikomu kdo nebyl hrá

A proto

®: A  je valcha u starýho R ži ky
nebo pou  až k tvá i Boží rodi ky

 je válka, erven, mlha, bou ka nebo klid
Srdce jako kníže Rohan musíš mít

®: Dnes je valcha u starýho R ži ky
když si malej tak si stoupni na špi ky
malej nebo nachlapenej Cikán, Br ák, Žid
Srdce jako kníže Rohan musíš mít

®: Dnes je valcha u starýho R ži ky (to víš že jo ..)
dej si prachy do po ádny ruli ky

Co je na tom že to není extra nóbl byt
Srdce jako kníže Rohan musíš mít

®: Dnes je valcha u starýho R ži ky
dej si prachy do po ádny ruli ky
Co je na tom že to není extra nóbl byt
Srdce jako kníže Rohan musíš mít

®: A  je valcha u starýho R ži ky
nebo to u áš k tvá i Boží rodi ky

 je válka, erven, mlha, bou ka nebo klid
Srdce jako kníže Rohan musíš mít
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Šaškové po máraní

CKoukn te na toho H7fintila
Dmi7pod krkem žlutého G7motýla
Dmi7zelený klobou ek G7do týla
D7šoupne si G7na bílou Cpleš. G+

I když ten tralalák padá mi
hlavn  že vyhrávám barvami
hlavn  že vyhrávám barvami
D7zase jsem G7 astnej jak Cveš.C7

Co po mn Fchceš pravdu i Fmilež zkus
ty dv Crozeznat a pak se C7sm j
barevný Fsv t láme mi Fmi bet Emi esto
chci Esdimbýt šašek Dmi7po máraG7nej.

Ucho mu hryžou jak oplatku
s rozb hem kopou ho do zadku
tvrd j že všechno je v po ádku
když mu daj mizernej plat.

Když ale koukám se na lidi
všechno tak ern  zas nevidím
všechno tak ern  zas nevidím
ješt  se dovedem smát

Ne že se snad není co bát úzkost má tlapy jak Cassius Clay
ten v ný strach na miskách vah p evážit chce šašek po máranej.

Kampak chcem ve v ku rozumu
strkat prý své nosy na gumu
ur it  od rumu z konzumu
tak strašn ervené jsou.

Ptám se však tebe náš osude
co bude až tady nebude
co bude až tady nebude
dojemn  pitomá show.

Bláhová show šaškové jdou barevnou nad ji vyt ískat z ní
hledáme brod uprost ed vod my v ní šaškové po máraní.

Ptám se však tebe náš osude
co bude až tady nebude
co bude až tady nebude
dojemn  pitomá show.
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Št stí je krásná v c

Richard Müller

C, G7, CNap íklad východ slunce Emi7a vítr ve v tFvíchDmi, G7 Canebo píse  tichou
Emi7jak padající FsníhDmi, G Dmi7tak to prý nelze G7koupit za Cžádný peníFze
jenže Czbejvá spousta F Ccí D7a ty koupit Glze.

®:Jó vždy  víš št stí je krásná v c
vždy  víš št stí je krásná v c
st stí je tá krásná a p epychová v c
ale prachy si G7za n j nekouCpíš.G7

Jó kartón marlborek a taky porcelán
s modrejma cibulkama – tapety, parmazán

t kilo uheráku nebo džínsy Calvin Klein
tak možná že to není št stí ale je to fajn.

®:

Nap íklad východ slunce a vítr ve v tvích
anebo píse  tichou jak padající sníh
tak to prý nelze koupit za žádný peníze
jenže zbejvá spousta v cí - a ty koupit lze.

Takovej východ slunce je celkem v po ádku
peníze mám ale radši – ty stojej za hádku
a proto když se do tu o zem esení
nebo o boura ce no tak eknu: k neuv ení.

2 x ®:
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Tabá ek

CHaló, kdo je tam, po zazn ní tónu

Fzanechte zprávy Ga bu te zdrávi

Chaló, nejsem doma, no je to fakt bída

Fvolané íslo vám Gneodpovídá

DmiPolevím z vysokejch Gotá ek

Cmaj7pohoda, klídek a Amitabá ek

l dne Dminoviny íst a pak Gcigáro

Cmaj7pohoda klídek Amileháro

Dminejspíš jsem jenom Glínej ím dál Cvíc

Ne ešte to pane, to je p ípad ztracenej

doufám jen, že z toho nejste vykolejenej

dám vám jednu dobrou radu k nezaplacení

ne ešte to pane, tohle nemá ešení

Polevím z vysokejch otá ek

pohoda, klídek a tabá ek

vzpomínat na to co se událo

chci to tak mít nejmí  na stálo

nejspíš jsem jenom línej ím dál víc

Volané íslo je odpojené a bude

odpojené žádný né, že né

volané íslo v etn  mojí tvá e

vymažte ze svýho adresá e.

A pokuste se tvá it neš astn

všude se do ítám, že um u p ed asn

a taky vím, že obt žuju okolí

ekám konec, zatím nic nebolí

Vícemén  se to dob e vyvíjí

život je návykovej a n kdy zabíjí

D, G, A

D, G, A

EmiPolevím z vysokejch otá ek

Dmaj7pohoda, klídek a Hmitabá ek

Emivzpomínat na to co se Audálo

Dmaj7chci to tak mít nejmí  na Hmistálo

Eminejspíš jsem jenom Alínej ím dál Dvíc

CVolané íslo je odpojené a bude

Fodpojené žádný Gné, že né

Cvolané íslo v etn  mojí tvá e

Fvymažte ze svýho Gadresá e.

DmiA pokuste se tvá it Gneš astn

všude se Cmaj7do ítám, že um u Ami ed asn

a taky Dmivím, že obt žuju Gokolí

ekám Cmaj7konec, zatím nic Aminebolí

DmiVícemén  se to dob e Gvyvíjí

život je Cmaj7návykovej a n kdy Amizabíjí

DmiVícemén  se to dob e Gvyvíjí

život je Cmaj7návykovej a n kdy...
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ite ka tanca

D7/GOtcov oblek  biele manžeD7ty
Vreckové som dostal od Gtety

ite ka  tanca je moj D7sen
ed ou pod nohama strácam Gzem

GMá lahký krok a má štíhly Cdriek

Smutné o i farby Gfialiek
Opája ma vo ou D7Chanel 5
Len pre nás Gdvoch hudba musí CznieG

Lalalalala

itelka tanca ma nau í
ako  dámy drža  v náru í
no a posta í len málo slov

 sa v rytme tanga vznášam s ou
lokálom už tango tiché znie
tango to je lásky vyznanie
klavirista hrá dnes iba nám
zrazu cítim že sa ervenám

Lalalalala

itelka tanca ma nau í
ako  dámy drža  v náru í
no a posta í len málo slov
ke  sa v rytme tanga vznášam s ou

itelka tanca je moj sen
s ou sa celkom iná  kr ti zem
má lahký krok a má štíhly driek
smutné o i farby fialiek

ja da da da da da dá da dáá…
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Ulica

CUlica je krásny Gdom Amivstúpme Fdo

Už ti Cpískam pod Dmioknom

signál Emiznámy len námFGdvom

C aká a priate  stromG, Amihrad a Fdóm

Svet Czázra ný, nám Dminúka sny,

tak Emisnívajme ich s Fním

®: GPrvé Chriechy, vô a Amiviechy,

s jarnou Ftmou G

Prvé Emirande, úspech v Amibande a Fbásne pod Glampou

Prvé lásky, hudba z pásky, bozky v tmách

Správna póza krá ov korza

a prázdno vo vreckách

Ulica je krásny dom …

®:
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Už koní ek pádí

Znám G7zem plnou Cmlíka a buclatejch Gkrav,
kde proud eky D7st íká na d ev nej Gsplav.
Mám G7jediný C ání, sn m ostruhy Gdát
a pod známou D7strání zas kuli ky Ghrát.

®: Už koní ek pádí a z stane stát,
až v tý zemi mládí, kde já žiju rád.
A slunce tam pálí a po ád je máj
a ceny jsou stálý a lidi sed maj.

Kde všechno je známý, zvuk tátovejch bot
a buchty mý mámy a nat enej plot.
Z n j barva už prejská, ale mn  je to fuk,
já, když se mi stejská, jsem jak malej kluk.

®:

V tý zemi jsou lípy a ve kv tech med
a u sud  pípy a u piva led.
A okurky v láku a cestovní ruch
a hospod jak máku a holek jak much.

®: A slunce tam pálí a po ád je máj
a ceny jsou stálý a lidi se maj.
Už koní ek pádí a z stane stát,
až v tý zemi mládí, kde žiju tak rád.
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Vojín XY

Katapult

GOspalá Dvrátnice Fa na polici Cposlední dva klí e
AmiV sklen né Fvitrínce Dse smutn  kr í pro turisty ký e

Vrzavé schodišt , ošlapané snad milióny krok
Krá íte nejist , vnímáš jen k ivky jejích bok

Manželské postele a vycházková uniforma v sk íni
Zelená košile, ty zatím myslíš na svatební síni

Hodinky na ruce, které tv j as neúprosn  m í
Kdy sáhneš po klice t ch oprýskaných hotelových dve í

Kdy vstaneš z postele a jdeš m stem v p edepsaném saku
bec ne vesele ji budeš doprovázet k poslednímu vlaku

Kdy ješt  ucítíš naposled ve svých její teplé dlan
Zašeptáš tiše: "Piš", a její pusa bude chutnat slan

Kdy trochu zklaman  a smutn  projdeš pod nápisem východ
Kdy ekneš na brán : "Vojín XY hlásí p íchod..."
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Všechno bude fajn

CPráv  jsem se vrátil Fz HollyGwoodu, Amibyl jsem tam s Frankiem
Fzabít Gnudu
a Ami ekli jsme si: „Tak Fte  to GrozjeCdem!“F, G

CAu ák nám vypliv n kde na p edm stí, hned za rohem jsem dostal
stí píšu Sally, Sally co s tím provedem?

AmiJak si tak pouštím plyn, F kdo zazvoGní, Amiot esem ot esen,
bereš mi Fhlavu do dlaGní

®: Do ucha šeptáš: „CZav i o i a Fvšechno Gbude C(Ami)fajn
(Oóo - Oóo - FOóo - GOóo)
CDej mi pusu a Fvšechno Gbude Cfajn (Oóo - Oóo - FOóo - GOóo)

V kartách mi vyšlo, že jsem zase t etí, ten, co se snaží, ale z višn
sletí na hlavu padá, to bolí, hmm, a jak
Do bot mi te e, v kapse jenom díra, v tombole jsem vyhrál netopýra
do bot mi te e a šplouchá na maják - a jak

Vtom slyším trumpety a ty vcházíš po špi kách
Znáš moje úlety - zahradník v pes je vrah

®: A tak mi íkáš: „Zav i o i a všechno bude fajn ...
®. Kolem koukej a všechno bude fajn (Oóo - Oóo - Oóo - Oóo)

íkej oukej a všechno bude fajn (Oóo - Oóo - Oóo - Oóo)
Taky: Keep your smiling a všechno bude fajn (Oóo - Oóo - Oóo -
Oóo)
Jseš m j darling a všechno bude fajn (Oóo - Oóo - Oóo - Oóo)
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Všichni jsou už v Mexiku

1. CKde jen jsou a kde sem já
Gpro  všechno kon í co za íná
Amism la se na m Dlepí ze zvyku
Ga všichni sou už v Mexiku.

®: Všichni sou už v Mexiku
Buenos dias já taky du
aspo  si poslechnu p knou muziku
co se hraje v Mexiku.

2. Kde je m j k  co m l m  nést
blátem m st a prachem cest

lal že se ho to už netýká
asi šel do Mexika.

3. Kde je ta holka co m l sem rád
už tu na rohu m la stát
s pihou na svým krásným nosíku
už se asi nosí n kde v Mexiku. ®:

4. Kde je m j pes co m  hlídat m l
že nezašt kal kam jen šel
bez obojku a bez košíku
už se asi toulá v Mexiku.

5. Kde je ten náš slavnej gang
postrach salon  a postrach bank
nechali mn  všechno p kn  na triku
a už sou n kde dole v Mexiku. ®:

6. Kam šel barman ted’ tu stál
a chlap  houf co s nima hrál
jen zatyka  s mojí fotkou visí tu
a ostatní sou v Mexiku.

7.Kde je ten chlápek co tu spal
a ta ko ka co jí nalejval
šerif práv  bere v baru za kliku
asi sem m l bejt už taky v Mexiku. 2 x ®:
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Vymyslená

G akám ju pred Ddomom

Cprší mi za goGlier

Odkia  sa poznáme nikomu nepoviem

Klasicky hanblivá, smeje sa o ami

má sinku na lakti a tašku od mamy.

®:Chcem s ou emiís , vlá iCkom

na výDlet do ModGry

Najprv sa poškriepi , potom sa udobri

Ma  svoje tajomstvá zamknú  ich na k ik

drža  sa za ruky, nechcie  sa rozlú

emiVymýš DpriateG om emibláznivé DGmená

Škoda, emiže je, škoda Cže je iba DvymysleGná.

akám ju pred domom, prší mi za golier

odkia  sa poznáme, nikomu nepoviem

®:

Škoda že je, škoda že je iba Vymyslená

Škoda že je, škoda že je iba Vymyslená
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Yetti blues

DJdu sám po Bílý ho e, Gposlední DMoravan.

GV kartách jsem prohrál Dmo e, Czbylo mi hejno Dvran.

C kdo ji hledat Dmusí – stoGjí to za Dpokus

GZapome  na Dfunusy /:Fkdyž hrajou GYetti Dblues :/

AK ránu se Dvracím, Fsv t sn hGem zaDpadal.

ANa chvíli bez Dovací, Cpanuje Gbílej Dkrál.

Sníh Apadá na Dulice, Fvšechno je Gbílej Dklam.

ALáska je Dexpedice /:Cvýprava doG NiDkam :/

Kolem jen zmrzlý kv ty a velký šlápoty.

íslo bot jako Yetti, z Nepálu samoty.

A co když je to ona, ujel jí autobus.

A bílou láskou stoná /: když hrajou Yetti blues:/
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Za tú horú, za vysokú

/: GZa tú horú, Cza vysokú
Gmám frajárku D ernooGkú :/
Gpolagria hoja milá duša moja
mám fraCjárku D ernooGkú

/: Šel bych za ú cesta je zlá
ve dn  prší v noci je tma :/
polagria hoja milá duša moja
ve dn  prší v noci je tma

/: ažké, ažké rozlú ení
ke  sme spolem nau eni :/
polagria hoja milá duša moja
ke  sme spolem nau eni

V komúrce sedávát hub nky si dávát
do samého rozedn ní
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Zrcadlo

         C  G  C  G  C
Ref.:Tam-tam, tadada-dam-dam, ta-da-da-da-damdam,

G            C
        tadadada-dam.

C       G     C    G  C      G           C  G
1. Na sv j obraz se dívám, soudím, že ránu mám,

C     G         C            G              C              G         C
       píse  o tvá i zpívám a jak se tak dívám, už se nepoznám.

F         C                     G
      Ja-a-a-a už dvanáct dní sv j obraz nevšední,

F G
      sleduji po ránu, stojí to za, no za ránu.

Ref.:

2. Nad svým obrazem zoufám, slzy ve vo ích mám,
    chvíli si rozbít ho troufám a chvíli zas doufám, že kazí ho rám.
    Da-á-ám si kafe do jedu a klapky na o i
    a nohy do ledu, snad se to no, no oto í.

 Ref.:

3. Nad svým obrazem zoufám, slzy ve vo ích mám,
   chvíli si rozbít ho troufám a chvíli zas doufám, že kazí ho rám.
   Ja-á-á-á sním doma o tvá i, co dívkám zazá í,
   a nechci zrcadlo, te  m  to po-, no popadlo.

Ref.:
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Zvonky št stí

Zpívám Crád a je to na mn  doufám Gznát
zpívám Amirád že Fcht l bych trochu št stí Cdát

astoFkrát když celý kraj šel v písních Cspát
zvonky Gšt stí já G7slyším v dálce znít a Chrát

Spievanie mám zo všetkého najradšej
spievanie sú moje chvíle najkrajšie
spievanie som ako v rozprávkovom sne
zvon ek š astia aj pre m a v dialke krásne znie

®:CVyznáDminí-vyznaGnie
krásn Czní-krásne Amiznie
táto Dmimelódia Gozaj zázra Cne
PoslouFchám a chv je se mi trémou Chlas
zvonky Dmišt stí já G7slyším zpívat v každém z Cnás

Zpívání je to co máme spole né
zpívám rád a to je práv  báje né
astokrát když celý kraj šel v písních spát

zvonky št stí já slyším v dálce znít a hrát

®: Vyznání-vyznanie
krásn  zní-krásne znie
táto melódia ozaj zázra ne
poslouchám a chv je se mi trémou hlas
zvonky št stí já slyším zpívat v každém z nás
poslouchám a chv je se mi trémou hlas
zvonky št stí já slyším zpívat v každém z nás
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Žal se odkládá
D ed týdnem kv li Hmi7jednej mademoiselle
Dv prachbídném stavu Hmi7jsem se nacházel.
Zni en Gmaj7zradou jed jsem F#mi7chyt,
vzh ru Emi7bradou cht l jsem Abýt.

A7Jenže Dtentýž den už jen Hmi7po krk nad vodou
Dskvost všech žen potkal Hmi7jsem vám náhodou,
ek jsem: Gmaj7jedem, bude F#mi7bál,

k ertu Emi7s jedem, žijme Adál!A7

Žal se DodkláHmi7dá, zm na Emi7termíA7nu,
út k Dmaj7ze stíHmi7nu, to jsem Emi7zvlád.A7

Žal se DodkláHmi7dá pro m j Emi7nezáA7jem,
stojím Dmaj7 ed ráHmi7jem a jsem Emi7rád.A7

edv írem též jsem nejlíp nedopad
kvartýrem se mi prohnal vodopád.
Co si po ít, vážení ?
Z ímsy sko it okenní ?

Jenže koukám vám na náš dvorek mali ký,
zrovna tam kluci hráli kuli ky,
tak k nim cvalem b žím blíž,
nad svým žalem d lám k íž.

Žal se odkládá, zm na termínu,
út k ze stínu, to jsem zvlád.
Žal se odkládá pro m j nezájem,
stojím Dmaj7 ed ráHmi7jem a jsem Emi7rád.A
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ŽELVA

G          C               G     C              G C G C
1. Ne moc snadno se želva po dn  honí,

G      C           G        C              G C G
   velmi radno je plavat na dno za ní,

D                                     Emi
   potom po kej, až se zeptá na to, co t  v mozku lechtá,

G      C          G         C           G C G C
   nic se neboj a vem si n co od ní.

2. Abych zabil dv  mouchy jednou ranou,
   želví nervy od želvy schovám stranou,
   jednu ká  tam dám pro sebe a pak aspo  p t pro tebe,
   víš, má drahá, a zbytek je pod vanou.

G           D       C            G             D         C            G
R: Když si n kdo pozor nedá, jak se vlastn  želva hledá,

C                                 D  C                                    D
   ona ho na n co nachytá, i když si to pozd ji vy ítá.

3. Ne moc lehce se želva po dn  honí,
   ten, kdo nechce, tak brzy slzy roní,
   jeho úsm v se vytratí, a to se mu nevyplatí,
   má se nebát želev a spousty vodní.
R:
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Láska prý
GLáska prý je jako sklípek, Emi

Amikde vysedávám sám,D
Ga kde z kamenného Emidžbánku
mAmiladé víno naléDvám,
Hmipro  mám se trápit žízní,Emi

to je Cláska p íteli,D
Amia jestli né,
Dtak jsme se zmýlili. G D

Láska prý je jako okno
otev ené doko án
a tak láká m  ten výlet,
jako by byl zakázán,

 vím, že trpím závratí,
to je lásky manifest,
a jestli né, tak musel jsem se
splést.

A Hminejsi sám kdo tolikrát Emi

Cse v lásce pomýDlil, G

a Hmijaký to má smysl Emi

a Cjaký to Dmá cíl,G
když Hmi kdo íká nádherEminá
tak Cjá mu uv D ímG

a Hmikdyž jí íká nev rnáEmi

Ctak neví, co já vím.D

Láska prý je jako mo e
když se v bou i utiší,
každý z nás je vážn  p esv en,
že on to vy eší,
pak se nová bou e p ižene,
to je láska p íteli,
a jestli né - tak jsme se zmýlili.

HmiKdyž n kdo íká Emi nádherná
tak C já mu D uv ím G...

a když jí íká nev rná
tak neví, co já vím.

Láska prý je jako mo e
když se v bou i utiší,
každý z nás je vážn  p esv en,
že on to vy eší,
pak se nová bou e p ižene,
to je láska p íteli,
a jestli né - tak jsme se zmýlili.

G, Emi, Ami, D, G


