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SLADKÉ MÁMENÍ (S tebou mě baví svět) 
 

        G                                      D         
R: Sladké mámení, chvíle závrátí 
                  D7                   C               G    
střípky zázraků, které čas už nevrátí 
Sladké mámení, dálek lákavých 
vůně snů těch starých snů nádherných 
 

  D                                                            C         
Léta tryskem pádí, čas nikoho příliš nešetří, 
  D                                                                     G           
rychle k městu zády, nebo jako v mládí na Petřín. 
   D                                                                 Ami       
Žádne jízdny řády, žádny shon a žádne závětří. 
             C                                  
Vytáhnout ze starých skříní sny,  
                    D                       
ten starý song pořád nejvíc zní. 
 

R: 
 

Kvést jak jarní louka, uspořádat tajnou výpravu, 
plout, kam vítr fouká, pryč od nudných vod a přístavů. 
Do slunce se koukat, všechny trable házet za hlavu, 
být jak pták, vznést k oblakům, dát nový lak oprýskaným snům. 
 

R: 

 
PRASÁTKO (Buty) 
 

C                         F                   G 
Přišlo za mnou jedno malé prasátko, 
C                   F                G 
že už se mu nelíbí být prasátko.  
Ami                     C         F                           G 
Mazlil  jsem se s ním, s tím prasátkem maličkým 
C                    Dmi    G7    C   
chrochtalo mi něco do uší.  
 

Měl jsem uši oslintané prasátkem, 
které potom zase rychle uteklo. 
Někam za láskou a já se trápím otázkou 
co chtělo to malé prasátko. 
Někam za láskou a já se trápím otázkou 
co chtělo to malé prasátko. 
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DIGA DIGA DO (Spirituál kvintet) 
 

     Ami  
1. Černý koně, černej vůz, smutný černý cesty kus,     
 E                             Ami    E                           Ami    
diga diga do diga do do diga diga do diga do. 
 

2. Černá hudba, černej sbor, černej průvod, černej flór, 
diga diga do diga do do diga diga do diga do.  
 

      G                                      C            A                                      Dmi  E  
R: Černá holka ze šantánu zpívá u černý jámy šlágr poslední, 
     Ami    
a všechny boty na kraji té jámy rytmus ťukají, 
 E                             Ami    E                           Ami    
diga diga do diga do do diga diga do diga do. 
 

3. Ťukají si truchlící, i když maj' smutek na líci,    
diga diga do diga do do diga diga do diga do. 
 

4. A lopata za lopatou padá na truhlu hranatou,    
diga diga do diga do do diga diga do diga do.  
 

R: Černý hroudy padají na víko, každej si svou hroudu přihodí,    
padá hrouda za hroudou, jak truchlící řadou jdou,    
diga diga do diga do do diga diga do diga do. 
 

5. A když je po funusu, všechno se dá do klusu,    
diga diga do diga do do diga diga do diga do. 
 

6. Pryč je vážnost pohřební, kdo by chtěl bejt poslední,    
diga diga do diga do do diga diga do diga do.  
 

R: O tom posledním se totiž říká, do roka že ho sem povezou,    
a tak všichni, kterým stačí dech, šlapají si po zádech,    
diga diga do diga do do diga diga do diga do,    
diga diga do diga do do diga diga do diga do,    
diga diga do diga do do diga diga do diga do.  
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CESTOU DO JENKOVIC (Radůza) 
 

E                         C#mi 
Můj děda z kola seskočil  
D                                     C          D 
před prázdnou kašnou na náměstí  
Na lavičce chleba posvačil  
seřídil hodinky na zápěstí  
 

       E                       H 
R: A čápi z komína od cihelny  
                 D                           A 
zobákem klapou, asi jsou nesmrtelný  
 

Tři kluci v bílejch košilích  
dělili se o poslední spartu  
Ze zídky do záhonu skočili  
přeběhli ulici, zmizeli v parku  
 

R: 
 

V oknech svítěj peřiny  
na bílý kafe mlíko se vaří  
Teď právě začaly prázdniny  
venku je teplo a všechno se daří  
 

R: 

 
CHVÁLÍM TĚ, ZEMĚ MÁ (Zdeněk Svěrák, Jaroslav Uhlíř) 
 

         D                   G           D               A 
1. Chválím tě, země má, tvůj žár i mráz 
   D                 G      D    A      D 
tvá tráva zelená dál vábí nás. 
 

2. Máš závoj z oblaků, bílý jak sníh, 
hvězdo má, bárko zázraků na nebesích. 
 

                   G                D 
R: Ať před mou planetou 
                       G             A 
   hvězdný prach zametou. 
 

3. Dej vláhu rostlinám, dej ptákům pít, 
svou přízeň dej i nám, dej mír a klid. 
 

R: 
 

4. = 1. 
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KARINGTON 
 

     C                Ami              F                       G 
1. Na severu v Texasu žil mladý Karington, 
C                    Ami                   F                     G 
známý tulák z Texasu, však byl to právě on, 
C                    Ami                   F          G         C 
známý tulák z Texasu, však byl to právě on, 
                    Ami                    F         G          C 
on, on, on, on, on, on, on, byl to právě on. 
 

2. Jednou, když si vyjel se svým koněm ven, 
dřív, než vyjel z ohrady, byl náhle přepaden. 
 

3. Ruce, nohy mu svázali, proč, to nevěděl, 
zeptat se jich nemohl, neb roubík v ústech měl. 
 

4. Jeden z banditů zasyčel jak zmije, 
kde máš zlato Karingtone, odevzdej mi je. 
 

5. Karington ukázal směrem na ruce, 
a když mu je rozvázali, sáhl po dýce. 
 

6. Prvního z banditů srazil ranou do brady, 
pak sedl na svého bělouše a vyjel z ohrady. 
 

7. Z dálky potom pozoroval, jak bandité se rvou, 
pak pobídl svého bělouše lesklou ostruhou. 
 
 
 
 

UKOLÉBAVKA (Nezmaři) 
 

    Ami        C      G       Dmi 
1. Máš už spát, klidně spát, 
    C         E         Ami 
   sen ti vrátka otevírá, 
    Ami        C     G       Dmi 
   máš už spát, klidně spát, 
     C          E             Ami 
   křídlem noc únavu stírá. 
 

      C                 Fmaj7 
R: Už ovečky jdou tajemnou tmou, 
     C           E                 Ami 
   flétna jim tichounce zpívá, 

  
                 C      G       Dmi 
   máš už spát, klidně spát, 
    C              E       Ami 
   sen ti vrátka otevírá. 
 

2. Vím, právě vyplouváš na jezero snů, 
   mírný vánek loďku hýčká, 
   snad v dálce uvidíš křišťálový klíč, 
   tím ti den odemkne víčka.                    
 

R: 
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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. 
 

                                    G 
R: 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.

 
BÍLÝ KŮŇ 
 

  C                                                         Dmi 
Kdysi byl moji láskou, kůň bílej, jak sníh. 
                            G                                      C 
jeho bělostná hříva vlála do všech snů mých.  
 

Táta neměl moc peněz, celý roky se jen dřel, 
nadělal spousty dluhu, jen aby ho měl. 
  

Když poprvé s koněm na dostihy jel,  
na jeho rychlý nohy vsadil všechno, co měl. 
 

Kůň běžel, tak lehce, jako by vánek val,  
všechny koně a jezdce za sebou zanechal.  
 

Při každém jeho skoku, rostla naděje v nás,  
při jednom, ale úpad a zlomil si vaz.  
 

Táta na to nic neřek, jako socha tam stál  
a já poprvé viděl, jak se rozplakal.  
  

Kdysi byl moji láskou, kůň bílej, jak sníh  
jeho bělostná hříva vlála do všech snů mých. 

5 



NOSOROŽEC (Karel Plíhal)  
 

      Ami                                    Dmi                Ami 
1. Přivedl jsem domů Božce nádhernýho nosorožce,  
   Dmi        Ami                D#dim                  H7 
   originál tlustokožce, koupil jsem ho v hospodě.  
    Ami                                      Dmi               Ami 
   Za dva rumy a dvě vodky připadal mi velmi krotký,  
    Dmi               Ami           H7               Ami 
   pošlapal mi polobotky, ale jinak v pohodě.  
     Dmi                  Ami     H7                Ami 
   Vznikly menší potíže při nástupu do zdviže,  
     Dmi             Ami        D#dim              H7 
   při výstupu ze zdviže už nám to šlo lehce.  
     Ami                             Dmi                   Ami 
   Vznikly větší potíže, když Božena v negližé,  
     Dmi                   Ami     D#dim(E7)    E7(Ami) 
   když Božena v negližé řvala, že ho nechce.  
 

2. Marně jsem se snažil Božce vnutit toho tlustokožce,  
   originál nosorožce, co nevidíš v obchodech.  
   Řvala na mě, že jsem bohém, pak mi řekla: Padej, sbohem,  
   zabouchla nám před nosorohem, tak tu sedím na schodech.  
   Co nevidím - souseda, jak táhne domů medvěda,  
   originál medvěda, tuším značky grizzly.  
   Už ho ženě vnucuje a už ho taky pucuje  
   a zamčela a trucuje, tak si to taky slízli.  
 

     Ami                                           Dmi                 Ami 
3. Tak tu sedím se sousedem, s nosorožcem a s medvědem,  
    Dmi            Ami            H7                Ami 
   nadáváme jako jeden na ty naše slepice. 
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MARIE (Tomáš Klus) 
 

   G                   H 
Je den, tak pojď Marie ven. 
              C                   D 
Budeme žít. A házet šutry do oken. 
Je dva, necháme doma trucovat, 
Když nechtějí - nemusí, nebudem se vnucovat.  
Jémine, všechno zlý jednou pomine. 
Tak Marie. Co ti je? 
 

Všemocné jsou loutkařovi prsty, 
ať jsou tenký nebo tlustý, občas přetrhají nit. 
A to pak jít a nemít nad sebou svý jistý, 
pořád s tváří optimisty. Listy v žití obracet. 
 

Je to jed, mazat si kolem huby med 
a neslyšet, jak se ti bortí svět. 
Marie, kdo přežívá, nežije. Tak ádijé. 
 

Marie. Už zase máš tulení sklony, 
jako loni, slyším kostelní zvony znít. 
A to mě zabije, a to mě zabije, 
a to mě zabije, jistojistě. 
 

R: Já mám Marie rád, když má moje bytí spád. 
Býti věčně na cestách a kránu spícím plícím život vdechovat. 
Nechtěj mě milovat, nechtěj mě milovat, nechtěj mě milovat.  
 

Copak nemůže být mezi ženou a mužem 
přátelství, kde není nikdo nic dlužen.  
Prostě jen prosté spříznění duší, 
aniž by kdokoli cokoli tušil. 
 

R: 
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DOBRÚ NOC, MÁ MILÁ 
 

     Ami            Dmi         Ami   E    Ami 
1. Dobrú noc, má milá, dobrú noc, 
   Ami          Dmi             Ami    E    Ami 
   nech ti je sám Pánboh na  pomoc! 
       C     G    C   Emi   G7  C     Ami          Dmi     Ami    E   Ami 
   |: Dobrú noc, dobre   spi, nech sa ti snívajú sladké  sny. :| 
 

2. Dobrú noc, má milá, dobrú noc, 
   nech je ti sám Pánboh na pomoc! 
   Dobrú noc, dobre spi, nechsa ti snívajú o mne sny. 
 
 

MONTGOMERY 
 

    D                                    G        Emi 
1. Déšť ti, holka, smáčel vlasy, 
   A7                                       D      A 
   z tvých očí zbyl prázdný kruh, 
   kde jsou zbytky tvojí krásy,  
   to ví dneska snad jen Bůh. 
 

    D                          G        Emi 
R: Z celé jižní eskadrony, 
   A7                         D        A 
   nezbyl ani jeden muž, 
   v Montgomery bijou zvony, 
   déšť ti smejvá ze rtů rúž. 
 

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

R: 
 

3. Tvář má zšedivělou strachem,  
   zbylo v ní pár těžkejch chvil, 
   proužek krve stéká prachem,  
   déšť mu slepil vlas jak jíl. 
 

R: 
 

4. Déšť ti šeptá jeho jméno,  
   šeptá ho i listoví, 
   lásku měl rád víc než život,  
   to ti nikdy nepoví. 
 

R: 
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JEDEME ZA SLUNCEM (Roháči z Lokte) 
 

     C              E               F                    C 
1. Naši paní domácí, tu může trefit šlak, 
     G7                                        C              
   když v sobotu odpoledne začne houkat vlak, 
                                      E 
   až se jí ty nakynutý buchty připečou, 
    F                   C                  G7                C 
   pak jí cestou na nádraží spustíme tu svou: 
 

      C                                            E 
R: Jedeme za sluncem a holky mávaj', 
                 F                         C           G7 
   jedeme za sluncem o kousek blíž, 
            C              C7                   F 
   jedeme za sluncem, no to je nával, 
                  G7                          C 
   kdo umí, pozdraví, třeba "těpic!" 
 

2. Od pondělka do soboty neumí se smát 
   průvodčí, co léta říká:"Nemám trampy rád," 
   když to kluci rozbalí a spustí kontrabas, 
   zapomene štípat lístky, chytá druhej hlas. 
 

R: 
 

3. Obloha se zamračila, možná bude lejt, 
   nejsme přece z marcipánu ani žádnej prejt, 
   známe pana hospodskýho, co je hrozně rád, 
   když zaplatíme, odcházíme a začínáme hrát. 
 

        G7       C 
R: + nebo "ahoj!" 
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SÁRO! (Traband) 
 

    Emi   Hmi    C                  G 

R: Sáro, Sáro, v noci se mi zdálo, 

      C                 G                  C             D 

   že tři andělé Boží k nám přišli na oběd. 

   Emi   Hmi    C                       G 

   Sáro, Sáro, jak moc a nebo málo 

      C                     G                C         D 

   mi chybí abych tvojí duši mohl rozumět. 
 

1. Sbor kajícných mnichů jde krajinou v tichu 

   a pro všechnu lidskou pýchu má jen přezíravý smích 

   Z prohraných válek se vojska domů vrací 

   ač zbraně stále burácí a bitva zuří v nich. 
    

R: Sáro, Sáro... 
 

2. Vévoda v zámku čeká na balkóně 

   až přivedou mu koně, pak mává na pozdrav 

   Srdcová dáma má v každé ruce růže, 

   tak snadno pohřbít může sto urozených hlav. 
    

R: Sáro, Sáro... 
 

3. Královnin šašek s pusou od povidel 

   sbírá zbytky jídel a myslí na útěk 

   A v podzemí skrytí slepí alchymisté 

   už objevili jistě proti povinnosti lék 
 

R: Sáro, Sáro, v noci se mi zdálo 

   že tři andělé Boží k nám přišli na oběd 

   Sáro, Sáro, jak moc a nebo málo 

   ti chybí abys mojí duši mohla rozumět 
 

4. Páv pod tvým oknem zpívá sotva procit 

   o tajemstvích noci ve tvých zahradách 

   A já, potulný kejklíř, co svázali mu ruce, 

   teď hraju o tvé srdce a chci mít tě nadosah! 
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R: Sáro, Sáro, pomalu a líně 

   s hlavou na tvém klíně chci se probouzet 

   Sáro, Sáro, Sáro, Sáro rosa padá ráno 

   a v poledne už možná bude jiný svět 
 

   Sáro, Sáro, vstávej milá Sáro 

                          Ami            G 

   andělé k nám přišli na oběd 

 

 

 

LOĎ DĚTÍ (Spirituál kvintet) 
 

       G                                           C              D7 

1. Už plachty vzhůru letí, náš vítr začal vát 

       G                       Emi        G       D7     G 

   je slyšet písně dětí a hudba začla hrát. 
 

               C 

R: |: Tak jen dál, milé děti, 

                    G 

     honem dál, milé děti, 

                   C         

     tak jen dál, děti Boží, 

         G             D          G 

     ta loď dost místa má. :| 
 

2. Kdo má už po krk bídy, ten u nás najde kout, 

   na té lodi nejsou díry a každý může plout. 
 

R: 
 

3. Ať v dáli nad vodami zas vyhoupne se zem, 

   tak těm, kdo plují s námi, bude patřit všem. 
 

R: 
 

4.=1.  
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HOLKY Z NAŠÍ ŠKOLKY (Petr Kotvald, Stanislav Hložek) 
 

        D                  G                      A  
1. Majdalenka, Apolenka s Veronikou  
                D                          G                           A  
   A taky Věrka, Zdeňka, Majka, Lenka s Monikou  
                      D                 G                            A  
   No jasně Klára, Ančí, Bára, Mančí už nevím čí  
                       D                        G              C      A  
   To všechno byly holky z naší školky senzační.  
  

       D   A   G     A               D                 G  
R1: Jé, jé, jé - kdepak ty fajn holky jsou  
                  D                G                    A  
    A kde maj hračky svý, ty naše lásky tříletý  
    D    A    G        A             D               G  
    Pá, pá, pá - řekli jsme pá před školkou  
               D               G                       A  
    Bylo nám právě šest, a začla další dívčí šou.  
  

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

R2: Jé, jé, jé - kdepak ty fajn holky jsou  
    A kde maj v žákovský, ty naše lásky klukovský  
    Čau, čau, čau - řekli jsme čau před školou  
    Táhlo nám na patnáct a začla další dívčí šou.  
  

3. Na gymplu bezva Šárka, třída Klárka, Táňa jak sen  
   A taky senza Jenka v podkolenkách, veselá jen  
   A všechny v sexy tričku postavičku měli ham ham  
   No prostě prima štace, inspirace k maturám.  
  

R3: Jé, jé, jé - kdepak ty fajn holky jsou  
    A kde maj zazděný, ty naše lásky vysněný  
    Au, au, au - vzdychli jsme au, čau a pá  
    Už se dál nekoná žádná dívčí školní šou.  
 

 4. I když pak poznali jsme spoustu dalších dívek a jmen  
   Plavovlásky, černovlásky, žár i sen  
   V rytmu diska, z dálky - zblízka, i v náručí  
   Přesto jsou stále holky z naší školky nejhezčí.  
  

R4: Jé, jé, jé - kdepak ty fajn holky jsou  
    A kde maj cůpky svý, ty naše lásky tříletý  
    Pá, pá, pá - říkáme dál před školkou  
    To se ví, léta jdou, ale ty holky nestárnou. 
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GRÓNSKÁ PÍSNIČKA (Jaromír Nohavica) 
 

      D           Emi           A7               D 
1. Daleko na severu je Grónská zem, 
    D           Emi                 A7            D 
   žije tam Eskymačka s Eskymákem, 
                            Emi                G          D 
   [: my bychom umrzli, jim není zima, 
                     Emi     A7         D 
      snídají nanuky a eskima. :] 
 

2. Mají se bezvadně, vyspí se moc, 
   půl roku trvá tam polární noc, 
   [: na jaře vzbudí se a vyběhnou ven, 
      půl roku trvá tam polární den. :] 
 

3. Když sněhu napadne nad kotníky, 
   hrávají s medvědy na četníky, 
   [: medvědi těžko jsou k poražení, 
      neboť medvědy ve sněhu vidět není. :] 
 

4. Pokaždé ve středu, přesně ve dvě 
   zaklepe na na íglů hlavní medvěd: 
   [: "Dobrý den, mohu dál na vteřinu? 
      Nesu vám trochu ryb na svačinu." :] 
 

5. V kotlíku bublá čaj, kamna hřejí, 
   psi venku hlídají před zloději, 
   [: smíchem se otřásá celé íglů, 
      neboť medvěd jim předvádí spoustu fíglů. :] 
 

6. Tak žijou vesele na severu, 
   srandu si dělají z teploměrů, 
   [: my bychom umrzli, jim není zima, 
      neboť jsou doma a mezi svýma. :] 
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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                 Ami  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: 
 
 
 

BLÁZNOVA UKOLÉBAVKA 
 

    D                             A                   G                        D 
1. Máš, má ovečko, dávno spát, už píseň ptáků končí, 
                                    A                   G               D 
   kvůli nám přestal i vítr vát, jen můra zírá zvenčí, 
       A                              G 
   já znám její zášť, tak vyhledej skrýš, 
         A                            G            A 
   zas má bílej plášť a v okně je mříž. 
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     D                            A 
R: Máš, má ovečko, dávno spát, 
   G                                 E 
   a můžeš hřát, ty mě můžeš hřát, 
             D               G                       D               G 
   vždyť přijdou se ptát, zítra zas přijdou se ptát, 
                   D                        G           D 
   jestli ty v mých představách už mizíš. 
 

2. Máš, má ovečko, dávno spát, už máme půlnoc temnou, 
   zítra budou nám bláznů lát, že ráda snídáš se mnou, 
   proč měl bych jim lhát, že jsem tady sám, 
   když tebe mám rád, když tebe tu mám. 
 

R: 
 
 
 
 
 

KDYŽ SE NAČANČÁM 
 

    G                        C                              D                                   G 
1. Rumělku ve tvářích, ležím v polštářích, to mě právě baví, 
   nic mě netíží, jen si prohlížím všechny šperky, co mám. 
   A svět mi radosti chystá a v kramflecích jsem si jistá, 

když se načančám, když se načančám, když se načančám. 
    

2. Po drahých kobercích chodit ve špercích to mi zkrátka sluší, 
   hosty přijímám, jen se zajímám, copak ušít si dám. 
   A svět mi rukama tleská, jsem roztomilá a hezká,  

když se načančám, když se načančám, když se načančám. 
 

      D              C                  G         D              C                               G 
R: Jen já, jen já, o mě tu kráčí, jen já, jen já jsem princezna tvá, 
                            C          D                    G 

ta, která udělá hačí a k vladaření ji stačí, 
                         C                                D                                G 

když se načančám, když se načančám, když se načančám. 
 

3. Čím je to čím, že sním-li či bdím, tak stále jsem švarná, 
   příčinu znej, já ze všech jsem nej, že na sebe dbám. 
   Ať projdu zámkem či smrčím, jsem dokonalá a frčím,  

když se načančám, když se načančám, když se načančám. 
 

R: 
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HEJ TETO! (Michal Horák) 

               Ami 
Měl jsem hlídat  
       C 
tetě křečka, 
G 
dala mi ho se slovy, ať  
D 
u mě chvíli přečká.  
 

Ale křečka  
uhlídati  
nelze jen tak lehce, obzvlášť  
když se vám moc nechce.  
 

Po pokoji  
ať si běhá,  
na gauč jsem si lehnul,  
vzápětí se ani nehnul.  
 

Tlačilo mě  
do zad kromě  
polštářů i cosi,  
už se vidím tetu prosit:  
 

          F 
R: Hej teto,  
             C 

já ho zabil,  
E 
už se to nestane, jo  
Ami 
ten už asi nevstane.  
      F 
Hej teto,  
          C 
nekřič na mě,  
E 
já ho prostě neviděl,  
Ami 
už dost jsem se nastyděl,  
     F 
hej teto!  

 
(C, E, Ami, F, C, E, E7) 
 

Tak jsem kouknul,  
co mě tlačí,  
seděl jsem jenom na televizním 
ovladači,  
 

ale křeččí  
švitoření  
slyšet není,  
jenom zvláštní smrad se line od topení.  
 

Zase se mi  
dech zatajil,  
spečeného křečka bych před tetou 
neobhájil.  
 

A dřív než tam  
sebou seknu,  
měl bych asi vymyslet,  
jak tetě potom řeknu:  
 

R: 
 

Hej teto,  
já ho fakt zabil,  
ten bídák sežral magnet  
a k topení se přitavil.  
 

Hej teto,  
co na to říci?  
Můžeš si ho maximálně připnout na 
lednici.  
 

R: 
Hej teto! 
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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?  

                     G        D                       Emi  

Snad se nezlobíte, snad mi to odpustíte.  

C                   

Vždyť víte, že chci  
  

                 G                            D                                 Emi                                C  

R:  Do nebe do nebe do nebe do nebe do nebe do nebe do nebe do nebe do nebe 

     G                                   D                            Emi            C  

     do nebe do nebe do nebe do nebe do nebezpečna.  
  

     Do nebe do nebe do nebe do nebe do nebe do nebe do nebe do nebe  

     do nebe do nebe do nebe do bene do nebezpečna.  
 

Haló, pane, nad střechami paneláků až déšt ustane,  

až uschnou křídla ptáků, budu relativně štastný,budu žádaný a krásný  

budu obdivován v očích líbezných dam, ale sám pudu. 
 

R: 
 

Haló, pane, Vy s šedivými vousy, jak poznat nepoznané,  

jak štestí nevytrousit, jak se nadechnout  

a zůstat živ a zdráv, a jestli jít či plout  

bych taky věděl rád, vždyť chci. 
 

R: 

  

17 



LOTR  INTELEKTUÁL (Zdeněk Svěrák & Jaroslav Uhlíř) 
 

F                           C 
Dáme klukovi školy, 
F                       C 
ať to stojí cokoli,  
G                              C 
nešetříme na chlapci,  
F      C        G         C 
táto, šáhni do kapsy.  
Když zná lupič písmena,  
stane se s ním proměna,  
když zná lupič dějiny,  
tak je úplně jiný.  
 

C           F              C                    G 
Bude to ozdoba loupežnické bandy,  
bude mít brejličky a možná i kšandy,  
posune řemeslo zas o kousek dál,  
C            F      G             C 
bude to lotr intelektuál.  
 

Naučí se francouzsky,  
bude nosit licousky,  
naučí se mluvnici,  
předčí všechny právníci.  
 

Naučí se německy,  
řekne troky, ne necky,  
když bude mluvit plynně,  
může loupit v cizině.  
 

R: 
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SVATEBNÍ (Jaromír Nohavica) 
 

     D           A7           G                A7 
1. Barokní varhaník navlík si paruku 
   D                  A7         G   A7 
   a pudrem přemázl tvář, 
    D             A7              G      A7 
   Magda a Jan se drží za ruku 
        D     A7           G   A7 
   a kráčejí před oltář. 
    D      A7    G              A7 
   Hou, hou, hou, zvony bijí, 
    D     A7    G                  A7 
   hou, hou, hou, a já v sakristii, 
    D     A7    G          A7 
   hou, hou, hou, tajně schován, 
    D     A7    G         A7        D   A7   G   A7 
   hou, hou, hou, zamilován. 
 

2. Tři krásní velbloudi - dar krále Hasana 
   frkají před kostelem svatého Matěje, 
   bílý je pro Magdu, černý je pro Jana, 
   ten třetí, černý vzadu pro mě je. 
   Hou, hou, hou, už jsou svoji, 
   hou, hou, hou, a já v černém chvojí, 
   hou, hou, hou, tajně schován, 
   hou, hou, hou, zamilován. 
 

3. Na staré pramici po řece Moravě 
   připlouvá kmotr Jura, 
   fidlá na housle, klobouk má na hlavě 
   a všichni křičí: hurá, hurá! 
   Hou, hou, hou, už jdou spolem, 
   hou, hou, hou, a já za topolem, 
   hou, hou, hou, tajně schován, 
   hou, hou, hou, zamilován. 
 

4. Ech, lásko, bože, lásko, zanechala si ně 
   a to sa nedělá, 
   srdce ti vyryju na futra předsíně, 
   abys nezapomněla, 
   hou, hou, hou, že byl jsem tady, 
   hou, hou, hou, umřel hlady, 
   hou, hou, hou, tajně schován, 
   hou, hou, hou, zamilován, 
   [: tvůj zamilován ... :] 
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JOŽIN Z BAŽIN (Ivan Mládek) 
 

    Emi                            H7                       Emi 
1. Jedu takhle tábořit Škodou 100 na Oravu, 
                                             H7                      Emi 
   spěchám proto, riskuji, projíždím přes Moravu. 
   D7                 G              D7                G     H7 
   Řádí tam to strašidlo, vystupuje z bažin, 
   Emi                              H7               Emi   D7 
   žere hlavně Pražáky, jmenuje se Jo-žin. 
 

    G                                           D7 
R: Jožin z bažin močálem se plíží, 
                                               G 
   Jožin z bažin k vesnici se blíží, 
                                            D7 
   Jožin z bažin už si zuby brousí, 
                                               G 
   Jožin z bažin kouše, saje, rdousí. 
   C                  G         D                            G 
   Na Jožina z bažin, koho by to napadlo, 
   C                G         D                          G    H7  
   platí jen a pouze práškovací letadlo. 
 

2. Projížděl jsem dědinou cestou na Vizovice, 
   přivítal mě předseda, řek' mi u slivovice: 
   "Živého či mrtvého Jožina kdo přivede, 
    tomu já dám za ženu dceru a půl JZD!" 
 

R: 
 

3. Říkám:"Dej mi, předsedo, letadlo a prášek, 
   Jožina ti přivedu, nevidím v tom háček." 
   Předseda mi vyhověl, ráno jsem se vznesl, 
   na Jožina z letadla prášek pěkně klesl. 
 

R: Jožin z bažin už je celý bílý, 
   Jožin z bažin z močálu ven pílí, 
   Jožin z bažin dostal se na kámen, 
   Jožin z bažin - tady je s ním amen! 
   Jožina jsem dohnal, už ho držím, johoho, 
   dobré každé lóve, prodám já ho do ZOO. 
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SEVERNÍ VÍTR (Zdeněk Svěrák, Jaroslav Uhlíř) 

           C                                       Ami 
1. Jdu s děravou patou, mám horečku zlatou, 
            F                                        C 
   jsem chudý, jsem sláb, nemocen. 
                               Ami                         F 
   Hlava mě pálí a v modravé dáli se leskne 
      G7             C 
   a třpytí můj sen. 
    

2. Kraj pod sněhem mlčí, tam stopy jsou vlčí,    
   tam zbytečně budeš mi psát, 
   sám v dřevěné boudě sen o zlaté hroudě 
   já nechám si tisíckrát zdát. 
 

     C           C7            F 
R: Severní vítr je krutý, 
   C                             G7 
   počítej, lásko má, s tím, 
   C                  C7              F 
   k nohám Ti dám zlaté pruty 
                  C         G7      C 
   nebo se vůbec nevrátím. 
 

3. Tak zarůstám vousem a vlci už jdou sem, 
   už slyším je výt blíž a blíž. 
   Už mají mou stopu, už větří, že kopu 
   svůj hrob a že stloukám si kříž. 
 

4. Zde leží ten blázen, chtěl dům a chtěl bazén 
   a opustil tvou krásnou tvář. 
   Má plechovej hrnek a pár zlatejch zrnek 
   a nad hrobem polární zář. 
 

R: 
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CARPE DIEM (AG Flek) 
 

    Ami              Dmi7 
1. Nadešel asi poslední den, 
           G                          Emi 
   podívej, celá planeta blázní, 
         Ami                  Dmi7 
   a já neuroním ani slzu pro ni, 
               G               
   jenom zamknu dům, 
          Ami                         Dmi7 
   a půjdu po kolejích až na konečnou, 
                G                                 Emi 
   hle, jak mám krok vojensky rázný, 
     Ami                      Dmi7 
   a nezastavím ani na červenou, 
               G 
   natruc předpisům. 
  

   Ami                G        Ami              G                         C 
R: Tak tady mě máš, dnes můžeš říkat klidně, co chceš, 
                   Emi             Ami                   G 
   zbylo tak málo vět, tak málo slov, co nelžou. 
 

2. Už si nebudeme hrát na román, 
   setři růž, nikdo nás nenatáčí, 
   je poslední den a zbyla nám jen 
   miska cukroví, 
   ať všechny hospody dnes doženou plán, 
   ať svět z posledního pije a tančí, 
   já nebudu pít, nechám naplno znít 
   v hlavě všechno, co mám. 
 

3. Žádný slib z těch, co jsem ti dal, 
   nejde vyplnit a nejde vzít zpátky, 
   tak ať točí se svět, mladší o deset let, 
   na desce Jethro Tull, 
   ať platí aspoň dnes, co dřív jsem jen lhal, 
   carpe diem, život je krátký, 
   v tvých očích je klid a nemám chuť snít, 
   co by bylo dál. 
 

R:  
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SVĚTLUŠKA (vedení Vyrion 2010) 

 G                                  C 

R: Světluška na budíčku, sápe se ze spacáku. 
  G                                    C 

Světluška na rozcvičce, ta skáče jak opice. 
 G                                  C 

Světluška při snídani, ta nikdy neví ani, 
 G                                C 

že hnedka na sněmu, dostane odměnu. 
 

  G                             C 

1. Ach jak jsou milé, hlavně, když mlčí. 
 G                C 

A nemají zbytečný řeči. 

F                        C 

Jak na mě hledí, nechápavě, 

G                       C 

světluška moje, na výpravě. 
 

R: Světluška na programu, na louce hodí tlamu. 

Světluška při bojovce, šmelí, jak se jí zachce. 

Světluška na latríně a pak hned na mém klíně. 

Světluška zepředu, světluška zezadu. 
 

2. Kdybych je neměl, co bych si počal, 

asi bych si s Astapem začal. 

Jste pro mě všechno, rádci i Tlapko, 

však nejvíc jsi mi, moje světluško. 
 

R: Světluška učesaná, světluška ubrečená, 

světluška vystrašená, světluška vytočená. 

Světluška vtipná, světluška trapná,  
světluška zrádná, není tu žádná. 

 

4. Latr plná, vydra tu je,  

děda přijel, kára tu je. (2x) 
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STARÝ PŘÍBĚH (Spirituál Kvintet) 

         D             

1. Řek' Mojžíš jednou lidu svému: přišel čas, 

                                                A7 

   dnes v noci tiše vytratí se každý z nás. 

    D  D7  G                D        A7             D 

 Mává, mává nám všem svobodná zem. 
 

2. Já říkám rovnou: každý ať s tím počítá, 

   že naše cesta ke štěstí je trnitá. 

Mává, mává nám všem svobodná zem. 
 

     D 

R: Kdo se bojí vodou jít, 

                                              A7     

   ten podle tónů faraónů musí žít. 

   D  D7  G                D        A7              D 

Mává, mává nám všem svobodná zem. 
 

3. Až první krúček bude jednou za námi, 

   tak nikdo nesmí zaváhat, dát na fámy. 

Mává, mává nám všem svobodná zem. 
 

4. Pak tenhle vandr všem potomkům ukáže, 

   že šanci má jen ten, kdo má dost kuráže. 

Mává, mává nám všem svobodná zem. 
 

R: 
 

5. Ten starý příběh z knížky vám tu vykládám, 

   ať každý ví, že rozhodnout se musí sám. 

Mává, mává nám všem svobodná zem. 
 

R: 
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ČTYŘI MUŽI  

         Ami                      Dmi    Ami      E7            Ami   
1. Čtyři muži s jednou duší, osm paží svalnatých.  
           Ami                         Dmi   Ami   E7              Ami 
      Rudá krev jim v srdci buší, pěsti pevně zaťatý.  
                  Dmi              Ami   Dmi                          Ami 
      Koráb není dávno nový, mnoho let již ryby loví,  
      E7                   Ami  E7                        Ami   G7 
      vlnami se potácí, dávných moří tuláci.  
  

                      C                                               G7  
  R: Šilhavej lodník, co sem tam ráhnem házel,  
                                                  C  
     a jen se všemu ustavičně smál.  
                                                                         G7 
     Držkatej kuchař, co hned se s každým sázel  
                                              C      C7 
     a na tahací harmoniku hrál.  
     F                                       C 
     Kormidelník celý život čekal,  
     F                                       C  
     až on bude na svý lodi pán,  
                                                         G7 
     chlupatej pes, co na každýho štěkal,  
                                               C     E7  
     a naposledy přijde kapitán.  
  

  2. Jednou pluli k Filipínám,  
     bouře je však zahnala,  
     blesk jim přeťal stěžeň v půli, voda se jim nabrala.  
     Na palubu lehla vlna, paluba je vody plná,  
     stožáru se drželi, čtyři muži omšelý.  
  

R:  
  

 3. Na západě rudé slunko zvolna do vln padalo.  
     V malém člunku osm paží znaveně veslovalo.  
     Oči hoří, ruce slábnou, břehu nikdy nedosáhnou, 
     marně zemi hledali, čtyři muži zoufalí. 
 

R: 
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POHÁDKA 

G                                     F            C         G 

Poslouchej pohádku o zemi, o které sníš. 

G                                     F               C        G 

Poslouchej pohádku, kterou už neuslyšíš. 

G                               D 

Pohádku o králi, který své vojáky, 

C                              G 

naposled do bitvy hnal. 

                       F           C                G 

A lidé volali: "Ať žije náš dobrý král!" 
 

Po bitvě zavolal rádce a ministry své, 

řekněte vojákům, kdo chce, ať domů jde, 

Rozpouštím armádu, nebude přepadů, 

včera byl podepsán mír. 

Ať jdou k svým domovům, každej ať žije, jak žil. 
 

V té zemi zavládl nad všemi domovy klid. 

A ve všech staveních začlo se pořádně žít. 

Ženy zas rodily, slepice nosily, 

jež každý měl dost. 

A ve všech staveních každej byl vítanej host. 
 

Poslouchej pohádku dříve, než půjdeš spát. 

O tomhle království nechej si celou noc zdát. 

Jednou i na zemi lidé se domluví, 

odevšad bude znít smích. 

Vždyť zničit tuhle zem, to by byl velikej hřích. 
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ELEKTRICKÁ SESLE (Znouzectnost) 

A                            D 

Elektrické sesle - sedí na ní sklesle 

 A                               E 

uvázanej uplakanej velkej krokodýl. 

 A                                 D 

Zatáhnem za páku - dostane svou dávku 

 E                              A 

vymrští se hned a začne tancovat. 
  

     A                       D 

R: Uouó - v klidu sednout si 

     A                   E 

     uouó - pásy zapnout si 

     A                    D 

     uouó - ještě momentík 

     A           E            A 

     zbejvá zapnout proud. 
 

Elektrický šoky smutný všechny cvoky 

jednou pro vždy dokonale z trablu dostanou. 

Zatáhnem za páku - dostanou svou dávku 

vymrští se hned a začnou tancovat. 
 

R: 
 

A                         D                         A                          E 

Vážení přátelé, vážení přátelé, jedem na noční proud na 380 

               A                          D              E 

a tak jen dál - jen pojďte dál s klidem.  
 

Nobelova cena byla udělena 

elekrický sesli, co trable urovná. 

Jenom stisknout páku - dostanete dávku 

vyletíte hned a začnete tancovat. 
 

R:  
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LEPŠÍ NEŽ ALMUŽNA 

     C                                F              C 
R: Lepší než almužna, lepší než lup, 
                                    Dmi          G 
   je pila dvojmužná, ostrý má zub, 
    C                                F             C 
   jdi na to s fortelem, nedři se moc, 
   F                  C                G              C 
   ať se s tím poperem, než bude noc, 
   F                  C               G               C 
   ať se s tím poperem, než bude noc. 
    

     C        F       G       C        Dmi         G 
1. Řízni, řízni, řízni, ať to krásně vyzní, 
    Ami  Dmi   C                   Dmi  C  Dmi   G         C 
    řízni, řízni, řízni, ať to má-á-á-á-á-á-á-á ten švuňk. 
    

2. Žížni, žízni, žízni, klidně si nás trýzni, 
    s hostinským jsme v přízni, nachystá-á-á-á-á-á nám truňk. 
    

R: 
 

 

 
 

PLANE OHNISKO V LESE 
 

     D                                   A                          D 
1. Plane ohnisko v lese, tichá pieseň sa nese, 

z dálky odpovie echo, ozvenou pozdrav náš. 
 

    D                               A                       D 
/: Čuj, čuj, čuvaj :/ ozvenou pozdrav náš. 
 

2. Už sa vatra rozhádá, vedúcich hlas svolává, 
děti v dumaniu z lesa, kol ohňa dokola. 

 

/: Pojď k nám, pojď k nám :/ kol ohňa dokola. 
 

3. Ten čo sa blúdil lesom, ide k vatre za hlasom, 
bratrovi povie heslo a jméno čo si dal. 

 

/: Čuj, čuj, čuvaj :/ a jméno čo si dal. 
 

4. Vatra radostně prská, nas spojí láska bratská, 
A čisté predsavzetie vždy každý splní rád. 

 

/: Čuj čuj, čuvaj :/ vždy každý splní rád. 
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ODDÍLOVÁ HYMNA 

1.  Vpřed, vzhůru před námi nový svět. 
Před námi prapor, ten vítá den, 
život chceme žít, život není sen. 
Vpřed, vpřed, v záři zlatý květ, 

rozepněme křídla před námi nový svět. 
V dálavách slunných čeká na nás den, 

v záři ranního slunce je zaplaven. 
 

2.  Zní v dál, v dál zvoní zvon polední. 
Pevný je krok náš, kde slunný kraj, 

v hrudi nám však zpívá srdce divnou báj, 
v dál, v dál naše mládí sní, 

kol nás je ráj, radostných mladých dní. 
Půjdeme lesy a lučinami v dál, 

až tam kam vítr nikdy nás nezavál. 
 

3.  Již hleď, hleď my domovu jsme blíž. 
Byly jsme tam, kde lesů kraj, 

v svém chladném stínu tak mnohý chová taj. 
Hleď, hleď, jak dohasíná den, 

každý se domů vrací okouzlen. 
Dnes byl to sen a zítra práce zas, 

my půjdem ruku v ruce vždy v každý čas. 
 

 

 

 

 
 

VEČERKA 
 

1.   Zapad den, slunce svit, 
vymizel z údolí, z temen hor, 
odpočiň každý kdos boží tvor. 

 

2.  V lesa klín, padl stín, 
hasne již vatry zář, svatý mír, 

kráčí z hor, usíná boží tvor. 
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