
AMAZONKA – HOP TROP
  G

1. Byly krásný naše plány,
Hmi

byla jsi můj celej svět,
Ami    G
čas je vzal a nechal rány,
  Ami                D
starší jsme jen o pár let.

2. Tenkrát byly děti malý,
ale život utíká,
už na "táto" slyší jinej,
i když si tak neříká.

R:      G
Nebe modrý zrcadlí se
  Emi    Ami
v řece, která všechno ví,
  G
stejnou barvu jako měly
 Ami          D
tvoje oči džínový.

3. Kluci tenkrát, co tě znali,
všude, kde jsem s tebou byl,
"Amazonka" říkávali,
a já hrdě přisvědčil.

4. Tvoje strachy, že ti mládí
pod rukama utíká
vedly k tomu, že ti nikdo
"Amazonka" neříká.

R:

5. Zlatý kráse cingrlátek,
jak sis časem myslela,
vadil možná trampskej šátek,
nosit dáls' ho nechtěla.

6. Teď jsi víla z paneláku,
samá dečka, samej krám,
já si přál jen, abys byla
pořád stejná, přísahám,
Ami  G
pořád stejná, přísahám.
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AMERIKA - LUCIE
  G         D            Ami
1. Nandej mi do hlavy tvý brouky 
                        G
   A Bůh nám seber beznaděj 
                D              Ami
   V duši zbylo světlo z jedny holky 
                        G
   Tak mi teď za to vynadej 

2. Zima a promarněný touhy 
   Do vrásek stromů padá déšť 
   Zbejvaj roky asi ne moc dlouhý 
   Ami               C               G
   Do vlasů mi zabroukej... pa pa pa pá 

   G  G/F#   Emi          G
R: pa pa pa pá, pá pa pa pá
   pa pa pa pá, pá pa pa pá 

4. Tvoje oči jenom žhavý tóny 
   Dotek slunce zapadá 
   Horkej vítr rozezní mý zvony 
   Do vlasů ti zabroukám ... pá pa pá pá

R: 2x

5. Na obloze křídla tažnejch ptáků 
   Tak už na svý bráchy zavolej 
   Na tváře ti padaj slzy z mraků 
   A Bůh nám sebral beznaděj 

6. V duši zbylo světlo z jedný holky 
   Do vrásek stromů padá déšť 
   Poslední dny hodiny a roky 
   Do vlasů ti zabroukám... pá pa pá pá

R: 2x
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AŽ – TOMÁŠ KLUS

Ami          D               G          C 
Až rozpustím dým a k tomu skončí další den, 
          Ami   D           G   C        Ami 
tak půjdem oba domů za tím svým štěstím. 
            D               G         C  
Jsem kolemjdoucí z davu, součást osudu 
      Ami     D        G 
a budu tebou znovu oslněn. 

Ami          D            G           C      Ami 
Až rozpustíš si vlasy, zítřek bude tmou, asi. 
            D         G       C           Ami 
Jednou je budu česat já. Jsou plný krásy. 
       D          G            C         Ami  D 
Otevřu okno, aby všechno bylo bíž, tady. 
         G 
Vždyť víš. 
   Emi                Ami 
R: Zatím mi nikdo nevěří 
                         F 
   mý vzdušný zámky u dveří. 
                         C 
   Jen ty jsi na oko smutná. 
   Emi                        Ami 
   A co mám dělat, když jsme tři? 
                                 F 
   Ty jsi ta, co s láskou nešetří. 
                        C    G
   Ty jsi ta na oko smutná.  

Láhev vína dohasíná a ty jsi zas tak jiná. 
Jsi moje, vím to jenom já. 
Jsi srdcevrah mých snění. Na stěnách fotky mění 
slzy v hrách.  

R:  

Jsme dva různý světy, dvě míjející se planety, 
jsme dvě kosmický lodě. 
Starý fráze v křoví, poví ti je on, tvůj přítel, 
plyšový seladón. 

R: 
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BODLÁKY VE VLASECH - NEZMAŘI
         G             Emi    Ami     D
1. Do vlasů bláznivej kluk mi bodláky dával,
    Emi      C          F            D
   za tuhle kytku pak všechno chtěl mít,
          G     D      Ami        H7
   svatební menuet mi na stýblo hrával,
    C          D       G D7(-)
   že prej se musíme vzít.

2. Zelený, voňavý, dva prstýnky z trávy,
   copak si holka víc může tak přát,
   doznívá menuet, čím dál míň mě baví
   na tichou poštu si hrát.

    Emi                D       Emi                 D
R: Bez bolesti divný trápení, suchej pramen těžko pít,
 G        C       Edim   H7
 zbečně slova do kamení sít,
                C       F                 B
   n o i našich zvyků vlajou nitě od knoflíků,
    Es          Es         G G7
   jeden  M t a druhej je Chtít.     

3. Do vlasů bláznivej kluk ti bodláky dával,
   za tuhle kytku pak všechno chtěl mít,
   svatební menuet ti na stýblo hrával:
   my dva se musíme vzít.

4. Zelený voňavý dva prstýnky z trávy
   nejsem si jistej, že víc umím dát,
   vracím se zkroušenej, ale dobrý mám zprávy
   o tom že dál tě mám rád.   

5. Zelený, voňavý, dva prstýnky z trávy,
   copak si my dva víc můžeme přát,
   dál nám zní menuet a tím míň nás baví
   na tichou poštu si hrát.

        G       Emi Ami D
*: Zelený, voňavý …
 Prstýnky voňavý …
 Emi Ami D G Emi Ami D
   Z trávy zelený …
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ČERNÁ – KAŠPÁREK V ROHLÍKU
(G F)

Černá káva volej sláva,
bílý mlíko do kafe se dává,
to se dává.
Černej špunt do bílý vany,
černý ovce bejvaj často samy,
často samy.
Černý hejna, bílý stáda,
jseš černej nebo bílej,
mám tě ráda.
Black and white, day and night,
den noc střídá,
napiješ se asfaltu a bílej jseš jako křídá.

G                       C  
Černou, měj rád černou, černou černou měj rád, černou, černou měj 
rád, 
D          C         G    D
černou jako bílou měj rád.
Černou, měj rád černou, černou černou měj rád, bejby, černou měj 
rád, černou jako bílou měj rád, rád.

Černý svědomí házím do pračky,
bez lístku černej pasažér spad do šlehačky.
Černý padaj saze, bílý vločky sněží,
černá nebo bílá na tom nezáleží.
Bílej sníh a bílý závěje, bílejma zubama černoch se zasměje.
Černá Nataša a bílej Pedro, bez černý bez bílý, co bys byla zebro?

Černou, měj rád černou, černou černou měj rád, černou, černou měj 
rád, černou jako bílou měj rád.
Černou, měj rád černou, černou černou měj rád, bejby, černou měj 
rád, černou jako bílou měj rád, rád.

[Daleko od Afrika, směrem od rovníka, kytara drnčet, trumpeta 
naříkat. Mě moc baví hrát práva černá muzika, žádnej trik, pravá 
black music.]

Černou, měj rád černou, černou černou měj rád, černou, černou měj 
rád, černou jako bílou měj rád.
Černou, měj rád černou, černou černou měj rád, bejby, černou měj 
rád, černou jako bílou měj rád, rád.
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ČEKÁM NA SIGNÁL - NIGHTWORK

C     Emi Ami
Čekám na signál,
           Dmi
ten z nebe nepřichází
  G         C    G
a tak čekám dál. 
Hledím ke hvězdám,
ve dne je nevidím
a v noci nevnímám.
       F       G       C      A7
Tisíce družic, vysílačů, vedení a přijímačů,
    Dmi          G                  C
jak pilné včelky rozsévají signál z květu na květ.

       F             G         C           A7
V zemi České čtrnáct miliónů funkčních SIM karet,
          Dmi                  E
krom naší vsi je všude moderní svět.
                     A F#mi   Hmi        E             A      F#mi
Přestaňme pěstovat už, obilí, radši si kupme všichni mobily.
Hmi                E            A      F#mi
No my tu nebudem nikomu dělat debily.
Hmi        E         A
My u nás postavíme sloup,
F#mi     Hmi     E
vysílací sloup.
Proražme sloup střechou kostela,
vždyť ten lemra farář stejně nic nedělá.
Zbourejme radši starou zvonici,
ať signál zalije naši vesnici.

Čekám na signál...

F             G        Emi  A7
Za zatáčkou u rybníka, máme kutila.
      Dmi          G            C
A Tom sváří, pájí, krájí, český ruce všechno znaj.
F           G          Dmi   A7
Do týdne tu stálo dílo hodno génia.
Dmi                            E
Kam, že tenhle skvělý přístroj daj´?

Připojme na kostel v naší vesnici,
tuhletu prapodivnou krabici.
Vyšlem signál na všechny družice,
ať rozšíříme obzory i hranice.
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Nikdo však u nás neměl tušení,
že globální způsobíme rušení.
Že způsobíme těžké časy, no co.
Opět budem pěstovati klasy, no co.

                           H      Asmi
Tohle je vzkaz pro všechny kutily,
E          F#             H      Asmi
kde bychom byli, kdybyste nebyli.
Vždyť vaše výtvory jsou báječné, 
progresivní, ba i bezpečné.

Osmý div světa byste stvořili,
kdyby však vodiče víc vodily.
Dočkej času jako husa klasu,
zejtra tu bude stát i stroj času.

DO NEBE – TOMÁŠ KLUS

       G   D     Emi                  C 
Haló, pane, Vy s výhledem na celej svět. 
 G  D     Emi               C 
Co se  stane, když neumím dát odpověď? 
 Emi 
Snad se nezlobíte, snad mi to odpustíte. 
C         C 
Vždyť víte, že chci... 
            G 
ref. do nebe do nebe do nebe do nebe do nebe 
     Emi                C 
     do nebe do nebe do nebe do nebe 
     G                  D               Emi       C 
     do nebe do nebe do nebe do nebe do nebezpečna. 

Haló Pane, nad střechami paneláků.
Až déšť ustane, až uschnou křídla ptákům,
budu relativně šťastný, budu žádaný a krásný,
budu obdivován v očích půvabných dám, ale sám. Půjdu...

ref.

Haló Pane, vy s šedivými fousy.
Jak poznat nepoznané, jak štěstí nevytrousit?
Jak se nadechnout a zůstat živ a zdráv?
A jestli jít, či plout, to bych taky věděl rád. Vždyť chci…
ref.
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ELEKTRICKÁ SESLE - ZNOVUZECTNOST

G              C
Elektrická sesle - sedí na ní sklesle
G              D
uvázanej velkej uplakanej krokodýl
G   C
zatáhnem za páku - dostane svou dávku
D               G 
vymrští se hned a začne tancovat
uouó - v klidu sednout si
uouó - pásy zapnout si
uouó - ještě momentík
                                      D
zbejvá zapnout proud

Elektrický šoky smutný všechny cvoky
jednou pro vždy dokonale z trablů dostanou
zatáhnem za páku - dostanou svou dávku
vymrští se hned a začnou tancovat
uouó - v klidu sednout si...

G            C                      G
Vážení přátelé, jedem na noční proud
   D       C                      G
a tak jen dál - jen pojďte dál
       D
s klidem
náš pan doktor Mydlář
ten dělá si svou práci moc rád
pomůže
a rád
jen žádnej strach
all right

Nobelova cena byla udělena
elektrický sesli co trable urovná
jenom stisknout páku - dostanete dávku
vyletíte hned a začnete tancovat 
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FOUSY – POLETÍME?
C
Když se zeptáte, proč nosím plnofous,

D
jestli mě třeba pes do brady kous,
     F            C
jestli mám tam vyrážku,
     F            C
a nebo něco schovávám,
       D7                     G7
tak vám jako odpověď tohle zazpívám:
Mít fous mi přijde normální,
nemít fous – nenormální,
kašlu na trendy,
takhle jsem se narodil,
bůh mě stvořil,
abych takhle chodil.
Za fousy mě z mámy vytáhli,
i ve škole mně fousy nechali,
první holku jsem sbalil fousem
ostatní už na fous čekaly.
R: C
Fousy, fousy, fousy, fousy, fous
      D7
Fousy, fousy, fousy, fousy, fous
F            C           Dmi          C
Fousy, fousy, fousy, fousy, fousy, fousy
D7       G7
Fousy, fousy, fousy, fousy, fous

Podle fousů se lidi poznají,
fousy fousům fousy mávají,
člověk bez fousů je jako kocour bez fousů,
jako kaktus bez fousů,
jako Mikuláš bez fousů.
R: 
Jednou mně mé fousy zešednou,
budou se fousit chůzi šoulavou,
a pak buďte si jistí za co mě spustí,
v díru v zemi vykopanou.
V nebi všichni svatí fousatí,
mě mezi fousaté posadí,
a budem pak fousy zdravit ty, co si
užívají věčné holení na věčnosti.

R: Fousy, fousy, fousy, fousy, fous... 2x
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FRANKY DLOUHÁN - BRONTOSAUŘI
            G              C           G
1. Kolik je smutného, když mraky černé jdou
                D   C            G
   lidem nad hlavou, smutnou dálavou,
      G                    C             G
   já slyšel příběh, který velkou pravdu měl,
              D   C          G
   za čas odletěl, každý zapomněl.

             D
R: Měl kapsu prázdnou Franky Dlouhán,
              C             G
   po Státech toulal se jen sám,
            C            G             D
   a že byl veselej, tak každej měl ho rád.
             C                     G         Emi
   tam ruce k dílu mlčky přiloží a zase jede dál,
     C                D
   a každý, kdo s ním chvilku byl,
       C      D      G
   tak dlouho se pak smál.

2. Tam, kde byl pláč, 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.

R:

3. Tak Frankyho vám jednou našli, přestal žít,
   jeho srdce spí, tiše, smutně spí.
   Bůhví jak, za co, tenhle smíšek konec měl,
   farář píseň pěl, umíráček zněl.

R:
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JDEM ZPÁTKY DO LESŮ – PAVEL LOHONKA

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

1. Býval jsem chudý jak kostelní myš,
      Hmi        Emi        D
na půdě půdy jsem míval svou skrýš,
   C           G     D            Emi
/: pak jednou v létě řek' jsem si: ať,
   C          G        C          G
   svět facku je 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. :/ 

R:         G      C     G
Jdou po mně, jdou, jdou, jdou,
         Hmi    Emi      D
na každém rohu mají fotku mou,
C        G       D         Emi
kdyby mě chytli, jó, byl by ring,
C          G          F            C   D G C G
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. Však půl roku nato řekla mi:"Dost,
tobě došlo zlato, mně trpělivost,
/: sbal svých pár švestek a běž si, kam chceš,"
tak jsem na cestě a chudý jak veš. :/

R:

5. Klenotník Smith mi do očí lhal,
dvě facky slízl 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 utáhl a straním se žen,
/: jó, kladou mi pasti a do pastí špek,
já na ně mastím, jen ať mají vztek. :/
R:
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JENISEJ - PACIFIK

Emi
Stačí jen zakopnout a už ti číslo dají
            C                         G
Tejden jsi ve vlaku a jedeš dnem i tmou
             C                        G
/:Sám nevíš pořádně, co proti tobě mají
          H7                      emi
Dál husím pochodem jen živý stíny jdou:/

Nikdo tě nehlídá a není ani třeba
Vlastně se nedá ani nikam uprchnout
/:Tabák je z jehličí a na přežití chleba
a nemá smysl řekou až na moře plout:/

Ref.:
Emi                               ami               emi
Jenisej, srdce mi krvácí, má řeka Jenisej, bouře se navrací
              ami               emi
jednou k tvým pramenům mý přání doletí,
          C                          H7
hlava se zatočí jak v hříšným objetí
emi                                ami                   emi
Jenisej, až zrada přebolí, potom i krutej mráz na chvíli povolí
          Ami             emi             C                      
H7     emi
Slunce se ukáže v kostýmu velmože a řekou zazní táhlý písně 
pomalý, pomalý

Jak v ruský ruletě snad přijde pravá chvíle
Musíš si hodně štěstí na cestu svou vzít
/:Kdyby byl jeden krok, co jedna dlouhá míle
Směl by jsi ještě jednou doopravdy žít:/

Stejně je bláhová ta náruč, která čeká
Že každý večer, že se náhle objevíš
/:řeka se loučí, její volání tě leká
a těžký mraky budou zemi blíž a blíž:/

Ref.:
Jenisej…
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JOHANKA - BRONTOSAUŘI

               Emi Dmi                   Ami
1. S hlavou skloněnou lidí zástup se tu dívá,
         Emi    Dmi         G        Ami
   nebe nad hlavou, slyšíš dětskej pláč,
            Emi    Dmi                    Ami
   jenom s vírou svou stojí dívka plavá, bílá,
         Emi   Dmi           G      Ami
   oheň nad sebou, jenom s pravdou dál.

    E7               Ami
R: Hej, muži, přidej oheň spí,
          E7           Ami
   vždyť páni se nudí jen,
        E7             F
   ať plameny nesou zprávu zlou,
         C             G          Ami
   jak skončil soudnej den s Johankou.

2. Dík svůj dal ti král, celá Francie si zpívá,
   to se osud smál, smutek utíká,
   s pannou Johankou ke štěstí se země dívá,
   vítr zprávu vál, že se dýchat dá.

R:

3. S hlavou skloněnou lidí zástup se tu dívá,
   nebe nad hlavou, slyšíš dětskej pláč,
   popel s vánkem ví, co se v dívčím srdci skrývá,
   hra se zastaví, jiná začíná.

R:
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KDYBY PRASE MĚLO KŘÍDLA – PETR SKOUMAL

      F                        Asdim C
Kdyby prase mělo křídla křídla jako pták
                              F  F#dim C
vyletěl bych na praseti někam do oblak
   F                           D7
uviděl bych Itálii uviděl bych svět
B               Hdim
v Rakousku bych slyšel zvonce
F/C            D
z výšky koukal na Japonce
  G
A pak bych se zase vrátil
C              F
vrátil bych se zpět.

Uviděl bys řeku Gange uviděl bys Nil
uviděl bys Madagaskar chvíli bys tam byl
kdyby prase zachrochtalo a vzlétlo do oblak
měl bys všude plno přátel
byl bych slavný cestovatel
kdyby prase mělo křídla
křídla jako pták

Kdyby prase mělo křídla křídla jako pták
vyletěl bych na praseti někam do oblak
uviděl bych Itálii uviděl bych svět
v Rakousku bych slyšel zvonce
z výšky koukal na Japonce
A pak bych se zase vrátil
vrátil bych se zpět.

A proč ?
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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.

R: 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.

R: 

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.

R:
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LETÍM HLEDAT SVĚTY – KAŠPÁREK V ROHLÍKU

       C#us2        B          C#us2       B 
1. Mám doma mimozemšťana schovanýho pod postelí 
               G                          F              A 
   spad' k nám z nebe do zahrady, rek' mi Ahoj, tak jsem tady 
         C#us2      B           C#us2           B 
   Spolu prohledáme světy, tiše vklouznem' do rakety 
         G              F                  A           Dmi 
   a jen máváme, máváme všem, který cestou potkáme, jo hó...  

   Dmi          B             G              F 
R: Letim, letim hledat světy, slunce, hvězdy planety 
   Dmi         B          G            A 
   Najdu místo na obloze, kde parkujou komety 
   Dmi          B             G                F 
   Letim, letim hledat světy, chci bejt zpátky do pěti 
   G                   A 
   Letim hledat světy, můžeš se mnou jet i ty 

    Dmi   B   Dmi   B   G  G       F   A   

2. Tam na konci galaxie, tan to lítá, tam to žije 
   tam je každej druhej týpek zelenej jak pistácie 
   Co nás čeká za legraci ve vesmírný restauraci‘
   číšníky tu nemají, talíře samy lítají 
   Už jsme v půlce nekonečna, je fakt hustá dráha Mléčná 
   bacha, uber do zatáčky, narazíme do šlehačky. Jau...

R:  

R: Letim, letim hledat světy, slunce, hvězdy planety 
 Najdu místo na obloze, kde parkujou komety 
 tim, letim hledat světy, chci bejt zpátky do pěti 
   tat,  je psina, teď už chápu Gagarina  
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MÁM JIZVU NA RTU- JAROMÍR NOHAVICA

   G                                      
1. Jsem příliš starý na to abych věřil v revoluci 
   D                                        
   a svoji velkou hlavu těžko skryju pod kapucí 
   Emi                   C                  
   a nechutná mi když se vaří předvařená rýže, 
   G                     D               
   v náprsní kapse nosím Ventinol na potíže. 
   Emi                                        
   Jakto tak vidím asi těžko projdu uchem jehly,
   C                    G                   
   a lesem, běhám tak, aby mě vlci nedoběhli. 
   Ami                    C 
   A kdyby se někdo z vás na anděla ptal, 
       G                D              G   D  C  D
   tak mám jizvu na rtu, když při mně stál. 

2. Sako mám od popílku, na kravatě saze,
   mé hrubé prsty neumí uzly na provaze
   a když mi občas tečou slzy, hned je polykám   
   a tančím jen tak rychle, jak hraje muzika. 
   Mé oči mnohé viděly a ruce mnohé měly,               
   a srdce stydělo se, když salvy slávy zněly 
   a kdyby se někdo z vás na anděla ptal, 
   tak mám jizvu na rtu, když při mně stál.  

3. Mluvil jsem s prezidenty, potkal jsem vrahy, 
   nahý jsem na svět přišel a odejdu nahý,  
   v patnácti viděl jsem jak kolem jely ruské tanky      
   a v padesáti nechával si věštit od cikánky. 
   A dříve, než mě příjme svatý Petr u komise, 
   básníkům české země chtěl bych uklonit se, 
   a kdyby se někdo z vás na anděla ptal, 
   tak mám jizvu na rtu, když při mně stál. 

4. V Paříži četl jsem si ruskou verzi l'Humanité, 
   a z bible zatím pochopil jen věty nerozvité,
   v New Yorku chyt jsem koutek od plastových lžiček,ale 
   nejlepší káva je v Hypernově U Rybiček. 
   Trumfové eso v mariáši hážu do talónu                  
   a chtěl bych vidět Baník, jak poráží Barcelonu.
   A kdyby se někdo z vás na anděla ptal, 
   tak mám jizvu na rtu, když při mně stál. 
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 5. Někteří lidi mají fakt divné chutě, ale 
   já lásko má stále stejně miluju Tě, 
   když hážeš bílé křemenáče na cibulku, 
   když zvedáš prst jako dirigentskou hůlku. 
   A i když mě to táhne tam a tebe občas jinam               
   na špatné věci pro ty dobré zapomínám, 
   a kdyby se někdo z vás na anděla ptal, 
   tak mám jizvu na rtu, když při mně stál,
   když při mně stál, on při mně stál ..

MONGOMERY – (PETR SPÁLENÝ)
   D                      G      Emi
1. Déšť ti, holka, smáčel vlasy, smáčel vlasy,
   A7                       D    A7
   z tvých očí zbyl prázdný kruh,
   D                     G      Emi
   kde jsou zbytky tvojí krásy, tvojí krásy,
   A7                    D   A7
   to ví dneska snad jen Bůh.
   D                G      Emi
R: Z celé jižní eskadrony, eskadrony
   A7               D   A7
   nezbyl ani jeden muž,
   D                  G      Emi
   v Montgomery bijou zvony, bijou zvony,
   A7                    D   A7
   déšť ti smejvá ze rtů rúž.

 2. Na kopečku v prachu cesty, v prachu cesty
   leží i tvůj generál,
   v ruce šátek od nevěsty, od nevěsty,
   ale ruka leží dál.
R:

3. Tvář má zšedivělou strachem, no vážně strachem,
   zbylo v ní pár těžkejch chvil,
   proužek krve stéká prachem, stéká prachem,
   déšť mu slepil vlas jak jíl.
R:

4. Déšť ti šeptá jeho jméno, jeho jméno,
 šeptá ho i listoví,
   sku měl rád víc než život, víc než život,
   t i nikdy nepoví.
R:
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MORITURI TE SALUTANT – KAREL KRYL

     G       Ami      G       F    Ami
1. Cesta je prach a štěrk a udusaná hlína
            F    G         C
   a šedé šmouhy kreslí do vlasů
                     F     G        C           Ami
   [: a z hvězdných drah má šperk, co kamením se spíná,
      Ami      G                  Ami  G Ami
      a pírka touhy z křídel Pegasů. :]    

2. Cesta je bič, je zlá jak pouliční dáma,
   má v ruce štítky, v pase staniol,
 [: a z očí chtíč jí plá, když háže do neznáma
   dvě křehké snítky rudých gladiol. :]

   Ami        G   
R: Seržante, písek je bílý jak paže Daniely,
    Ami
   počkejte chvíli! Mé oči uviděly
   G
   tu strašně dávnou vteřinu zapomnění,
    Ami              G
   seržante! Mávnou, a budem zasvěceni!
    Ami                                   G  Ami G Ami 
   Morituri te salutant, morituri te salutant!

3. Tou cestou dál jsem šel, kde na zemi se zmítá
   a písek víří křídlo holubí,
   [: a marš mi hrál zvuk děl, co uklidnění skýtá
      a zvedá chmýří, které zahubí. :]

4. Cesta je tér a prach a udusaná hlína,
   mosazná včelka od vlkodlaka,
   [: rezavý kvér - můj brach a sto let stará špína
      a děsně velká bílá oblaka. :]

R:
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OSAMĚLÝ MĚSTO - HOBOES

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

           G                                     D
R: Řekni, kolik je na světě, kolik je takovejch měst,
            Ami                              Emi
   řekni, kdo by se vracel, všude je tisíce cest,
              G                                     D
   tenkrát, když jsi mi, Terezo, řekla, že ráda mě máš,
             Ami                                   Emi
   tenkrát ptal jsem se, Terezo, kolik mi polibků dáš
         D         G
   naposled, naposled.

2. Já z dálky viděl město v slunci stát
   a dál jsem se jen s hrůzou mohl ptát,
   proč vítr mlátí spoustou okenic,
   proč jsou v ulici auta, jinak nic?

R:

3. Do prázdnejch beden zotvíranejch aut
   zaznívá odněkud něžný tón flaut
   a v závěji starýho papíru
   válej' se černý klapky z klavíru.

R:

4. Tak loudám se tím hrozným městem sám
   a vím, že Terezu už nepotkám,
   jen já tu zůstal s prázdnou ulicí
   a vosamělý město mlčící.

R:
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OUTSIDER WALTZ – WABI DANĚK

   G                        Hmi
1. Dnes ráno, když bylo půl, při pravidelný hygieně
   Ami                              C            D
   poklesls' hodně v ceně, když jsi zahlíd' svůj zjev,
   Ami              D         G                Emi
   už nejsi, co jsi býval, tu tvář nespraví ti masáž,
   Ami              D               G           D
   marně se, hochu, kasáš, už nejsi lev a velký šéf.

   G               Emi
R: Máš svůj svět a ten se ti hroutí,
      G              E
   to dávno znám, já prožil to sám,
   Ami    D      Ami       D
   kráčíš dál a  cesta se  kroutí,
      Ami        Hmi        D         G
   až potkáš nás na ní, tak přidej se k nám.

2. Jsi z vojny doma čtrnáct dní, a na radnici velká sláva,
   to se ti holka vdává, cos' jí dva roky psal,
   ulicí tiše krouží ten divnej motiv z Lohengrina,
   není ta - bude jiná, dopisy spal a jde se dál.

R:

3. Za sebou máš třicet let a zejtra ráno třetí stání
   a nemáš ani zdání, jak to potáhneš dál,
   ten, komus' kdysi hrával, se znenadání někam ztratil,
   už nemáš, čím bys platil, no tak se sbal a šlapej dál.

R:
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PÍSEŇ CO MĚ UČIL LISTOPAD – WABI DANĚK

   G          C           G          C
1. Málo jím a málo spím a málokdy tě vídám,
    G          Hmi           D7
   málokdy si nechám něco zdát,
    C           G      Emi         C
   doma nemám stání už od jarního tání,
    F                       G
   cítím, že se blíží listopad.

             F       C            G
R: Listopadový písně od léta už slýchám,
             Ami C           G
   vítr ledový přinesl je k nám,
               F           C          G
   tak mě nečekej, dneska nikam nepospíchám,
             Ami C           G
   listopadový písni naslouchám.

2. Chvíli stát a poslouchat, jak vítr větve čistí,
   k zemi padá zlatý vodopád
   pod nohama cinká to poztrácené listí,
   vím, že právě zpívá listopad.

R:

3. Dál a dál tou záplavou, co pod nohou se blýská,
   co mě nutí do zpěvu se dát,
   tak si chvíli zpívám a potom radši pískám
   píseň, co mě učil listopad.

R:
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POJĎ SE MNOU LÁSKO MÁ – POLETÍME?

G Ami
Pojď se mnou lásko má, 
C G D
já ukážu ti cestu realitou je nádherná 
G Ami
budem dřít si holou řiť, tak jak se má 
C D G
a od zdi ke zdi šourat se my dva. 

Ami G 
Mám vlhkej .. byt bez oken, ve .. kterym jsme spokojen 
Mám pánvičku, Kastróly na WC šváby a v mouce moly. 
mám madraci i přikrývku umím vajíčka i polívku. 
hlavně umim obejmout, ale nechci tě zbytečně dojmout 

Tvoje přání rozkazem, mrtvou kočkou vytřu zem.
A když budeš chtít na výlet, můžeš k botníku a zpět
a když budeš mít hlad, nebudu se ti jen smát.
Bude to co vyhodili včera do kontyšů u Byllli

Víš, byl jsem milionář, ale ztratil jsem svou tvář 
A pak mě Buh zase našel, a dal mi z cigaret kašel
a tak jdu cestou necestou, a ty buď moji nevestou
občas v dobrym, ale hlavně v zlym a nakonci se ti oběsim.
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PORANĚNÝ KOLENO - PACIFIK

    Emi                D 
1. Poraněný koleno to místo jméno má, 
    Emi                 D 
   krví zpitá země, co tance duchů zná, 
    Emi                       D 
   bídu psanců štvanejch a z kulovnice strach, 
    C             (H7)         H7(Emi) 
   země, která skrývá zlatej prach. 
2. Dýmky míru zhasly a zoufalství jde tam 
   na pahorek malý, kde z hanby stojí chrám, 
   z hanby bledejch tváří, co prej dovedou žít, 
   s Písmem svatým přes mrtvoly jít. 
   Emi                   C            G 
R: Až z větrnejch plání zazní mocný hlas, 
           Emi         G         Emi 
   zazní hlas, zazní hlas touhy mý, 
                      C         G 
   Siouxové táhnou z rezervací zas, 
           Emi         G          Emi 
   táhnou zas, táhnou zas, stateční. 
3. Poraněný koleno je místo prokletí, 
   Siouxové táhnou jak tenkrát před lety, 
   pošlapaný právo kdo v zemi otců má, 
   tomu slova jsou tak zbytečná. 
4. Poraněný koleno, ať hoří Kristův kříž, 
   dětem týhle země ať slunce vyjde blíž, 
   láska kvete krajem a písně znějí dál 
   tam, kde hrdý Sioux věrně stál. 
R: 
5. Černý hory v dálce prý otvírají den, 
   tam z jeskyně větrů k nám Mesiáš jde ven, 
   voják hlavu sklopí a k nohám hodí zbraň, 
   pochopí, kdo splatil krutou daň. 
6. Tři sta bojovníků tak, jako jeden muž, 
   neproklál jim srdce zlý nenávisti nůž, 
   pro kousek svý země svůj život půjdou dát, 
   i jejich děti chtěj' si taky hrát. 
R: 
R: 
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PRO MALOU LENKU – JAROMÍR NOHAVICA
    Ami                  D7       G           G/F#  Emi
1. Jak mi tak docházejí síly, já pod jazykem cítím síru,
    Ami                 D7            G
   víru, ztrácím v sebe víru, a to mě míchá,
    Ami                   D7             G    G/F#    Emi
   minomety reflektorů střílí, jsem malým terčem na bitevním poli,
               Ami           D7            G
   kdekdo mě skolí, a to mě bolí, u srdce píchá.

    Ami                     D7
R: Rána jsou smutnější než večer,
                G     G/F#   Emi
   z rozbitého nosu krev mi teče,
            Ami  D7          G
   na čísle 56 109 nikdo to nebere,
    Ami                     D7
   rána jsou smutnější než večer,
               G       G/F#    Emi
   na hrachu klečet, klečet, klečet,
   Ami                  D7            G
   opustil mě můj děd Vševěd a zas je úterek.
    Ami       D7       G            G/F#          Emi
   Jak se ti vede? No někdy fajn a někdy je to v háji,‘
        Ami                   D7                   G
   dva pozounisti z vesnické kutálky pod okny mi hrají:
          Ami D7 G Emi Ami D7 G Ami D7 G Emi Ami D7 G
   tú tú tú ...

2. Jak říká kamarád Pepa: co po mně chcete, slečno z první řady,
   vaše vnady mě nebaví a trošku baví,
   sudička moje byla slepá, když mi řekla to, co mi řekla,
   píšou mi z pekla, že prý mě zdraví, že prý mě zdraví.

R:

3. Má malá Lenko, co teď děláš, chápej, že čtyři roky, to jsou 
čtyři 
   roky
   a čas pádí a já jsem tady a ty zas jinde,
   až nebudu, říkej, žes' mě měla, to pro tebe jsem skládal tyhle 
sloky
   na hrachu klečel a hloupě brečel a světu dával kvinde.

R: 
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ROSA NA KOLEJÍCH – WABI DANĚK

    D               G6  As6   A6            D
1. Tak, jako jazyk stále naráží na vylomený zub,
                 G6  As6   A6                    D
   tak se vracím k svýmu nádraží, abych šel zas dál,
               G6       A6       Hmi          Ddim
   přede mnou stíny se dlouží a nad krajinou krouží
             G6  As6   A6      D
   podivnej pták, pták nebo mrak.

    D           G6        A6             D
R: Tak do toho šlápni, ať vidíš kousek světa,
                  G6        A6       D
   vzít do dlaně dálku zase jednou zkus,
               G6        A6       D
   telegrafní dráty hrajou ti už léta
                G6  As6  A6 As6  G6  D
   to nekonečně dlouhý monotónní blues,
      D                      G6  As6  A6 As6  G6  D
   je ráno, je ráno, nohama stíráš rosu na kolejích.

2. Pajda dobře hlídá pocestný, co se nocí toulaj',
   co si radši počkaj', až se stmí, a pak šlapou dál,
   po kolejích táhnou bosí a na špagátě nosí
   celej svůj dům, deku a rum.
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SEN - LUCIE

          G                        C
1. Stíny dnů a snů se k obratníkům stáčí
         G                            C
   Ruce snů černejch se snaží zakrýt oči
          Ami                 G
   Světlo tvý prozradí proč já vím
           Ami       C        D
   S novým dnem, že se zas navrátí

2. Mraky se plazí, vítr je láme
   Stíny tvý duše rozplynou se v šeru
   Ve vlnách opouští, po hodinách mizí
   A měsíc nový stíny vyplaší

             G
R: Proud motýlů unáší strach
            C
   Na listy sedá hvězdnej prach
           Emi               D
   Proletí ohněm a mizí stále dál
            G
   Neslyšný kroky stepujou
              C
   V nebeským rytmu swingujou
         Emi                  D
   Že se ráno, že se ráno vytratí

3. Stíny dnů vyrostou a zmizí
   Nebeský znamení, rosvěcujou hvězdy
   Všechno ví z povzdálí vedou naše kroky
   A měsíc nový stíny vyplaší

R: …
             G
R: Proud motýlů unáší strach
            C
   Na listy sedá hvězdnej prach
           Emi               D
   A nový stíny, a nový stíny vyplaší
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SLZY TVÝ MÁMY – OLYMPIC
      Ami              Dmi
1. Chvilku vzpomínej, je to všechno jen pár let,
    G                        C
   na kytaru v duchu hrej, tvoje parta je tu hned,
      Ami                     A7        Dmi
   z cigaret je modrej dým, hraje magneťák,
                              Ami      Emi        Ami G Ami G Ami
   holka sedla na tvůj klín, nevíš ani jak, nevíš jak.
2. Tvý roky bláznivý chtěly křídla pro svůj let,
   dnes uz možná nevíš sám, proč tě tenkrát pálil svět,
   chtěl jsi prachy na mejdan, byl to hloupej špás,
   když jsi v noci vyšel ven, snad ses [: trochu třás'. :]
     A                   G
R: Když tě našel noční hlídač,
           F              C
   byl by to jen příběh bláznivýho kluka,
    F           C
   nebejt nože ve tvejch dětskejch rukách,
    F               C              Emi    Ami E7
   nebejt strachu, mohlo to bejt všechno jináč.

      Ami         G       Emi    Ami
*: Slzy tvý mámy šedivý stékají na polštář,
     F                   G                 C         E7
   kdo tě zná, se vůbec nediví, že stárne její tvář,
    Ami                               Dmi
   nečekej úsměv od ženy, který jsi všechno vzal.
                Ami             Emi
   Jen pro tvý touhy zborcený, léta ztracený
            Ami
   ty oči pláčou dál.

3. Když jsi vyšel ven ze žalářních vrat,
   možná, že jsi tenkrát chtěl znovu začínat
   poctivejma rukama jako správnej chlap,
   snad se někdo ušklíb' jen, že jsi [: křivě šláp'. :]

R: I když byl někdo k tobě krutej,
   proč jsi znovu začal mezi svejma,
   tvůj pocit křivdy se pak těžko smejvá,
   když hledáš vinu vždycky jenom v druhejch.
*: Slzy tvý ......... který jsi všechno vzal.‘
  Vrať jí ty touhy zborcený, ať pro léta ztracený
  nemusí plakat dál.
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STOPY SEŠLAPANEJCH BOT - PACIFIK

      Emi                    Hmi            Emi
1. V kapsách nemaj' prachy, na vlak nemaj' lístky,
    G                      Ami        H7
   nad sebou jen mraky, z toho žádný zisky,
     Emi                  Ami
   propocený bundy khaki, ešus černej jako tér,
    Emi        C              Hmi          Emi
   nikdo není žádnej frajer, každej hraje fér.

2. Maskovací celty, tele z první války,
   trochu starý melty, před vočima dálky,
   sešlapaný vzorky kanad, který prošly bláto, sníh,
   v tornách něco ze vzpomínek, co hoří jak líh.

     Ami               D7
R: Stopy sešlapanejch bot,
    G              Emi
   nože ulomenej hrot,
       Ami                  D7
   v dlaních nesou dálku k nám,
    F#7                          H7
   na mundůrech rosu chladnejch rán,
   C         D         G
   oklikou jdou kolem měst,
     Edim                                   H7
   znají všechny písně prašnejch dlouhejch cest.

3. Mají rádi volnost nespoutanejch ptáků,
   taky rachot pražců, skřípění kol vlaků,
   semafor, pak dlouhej tunel, šraňky dolů spuštěný,
   kytary zní po vagónech ze skal ozvěny.

4. Z unavenejch tváří svítí oči vlídný,
   na vzdor kalendáři můžeš zůstat klidný,
   bez mapy i bez kompasu najdeš vždycky cestu zpět,
   i pár starejch kamarádů, co mají z vandrů svět.

R:
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TŘI KŘÍŽE – HOP TROP

     Ami          G           Emi
1. Dávám sbohem břehům proklatejm,
             Ami      G Emi  Ami
   který v drápech má ďábel sám,
                G           Emi
   bílou přídí šalupa "My Grave"
          Ami     G Emi  Ami
   míří k útesům, který znám.

             C       G       Emi
R: Jen tři kříže z bílýho kamení
          Ami     G Emi   Ami
   někdo do písku poskládal,
          C              G       Emi
   slzy v očích měl a v ruce znavený,
          Ami       G   Emi    Ami
   lodní deník, co sám do něj psal.

2. První kříž má pod sebou jen hřích,
   samý pití a rvačky jen,
   chřestot nožů, při kterým přejde smích,
   srdce kámen a jméno "Sten".

R:

3. Já, Bob Green, mám tváře zjizvený,
   štěkot psa zněl, když jsem se smál,
   druhej kříž mám a spím pod zemí,
   že jsem falešný karty hrál.

R:

4. Třetí kříž snad vyvolá jen vztek,
   Faty Rodgers těm dvoum život vzal,
   svědomí měl, vedle nich si klek' ...

Rec: Snad se chtěl modlit:
     "Vím, trestat je lidský,
     ale odpouštět božský,
     snad mi tedy Bůh odpustí ..."

R:
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VELMI NESMĚLÁ - JABLKOŇ
   Ami                  G Ami                    G E 
1. Potkali se v pondělí       byli velmi nesmělí 
   C                G E Ami               G Ami 
   a tak oba dělali     jakoby se neznali 
 
   
2. V úterý sebral odvahu odhodlal se k pozdravu 
   a pak v citové panice prchali oba k mamince 
 
      C   G          Ami            C    G     C 
Ref.: Semafór popásá chodce motorky auta tramvaje 
      C         G            Ami              G    Ami 
      a všechny cesty dneska vedou do pekla i do ráje 
 
3. Ve středu spolu postáli dívali se do dáli 
   a do dáli se dívali i když už spolu nestáli 
 
4. Ve čtvrtek přišel první zvrat prohlásil že má ji rád 
   a ona špitla do ticha že na ni moc pospíchá 
 
Ref.: 
  
5. V pátek to vzal útokem jak tak šli krok za krokem 
   přesně v šestnáct dvacet pět zavadil loktem o loket 
 
6. V sobotu ji chyt za ruku hlavou jí kmitlo je to tu 
   a jak hodiny běžely drželi se drželi 
 
Ref.:
 
7. V neděli už vědeli že jsou možná dospělí 
   a tak při sedmém pokusu dal jí pusu na pusu 
 
8. A zas přišlo pondělí příšerně se styděli 
   a tak oba dělali jakoby se neznali 
   a tak oba dělali jakoby se neznali 
 
2. V úterý sebral odvahu odhodlal se k pozdravu 
   a pak v citové panice prchali oba k mamince 
 
3. Ve středu spolu postáli . . . 
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