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Třináct starých lotrasů (Taxmeni) 
   D                                      A                    D 
1. Třináct starejch lotrasů, jako vlčích zubů, 
                                   A                D 
vraždí kupce u cesty, u starýho dubu. 
A 
A pijou rum, potvory!  
 
2. Třináct starejch lotrasů zavraždilo 
kupce, 
píchli mu nůž do břicha, a to velmi prudce. 
A pijou rum, potvory!  
 
3. Kupec leží v kaluži, játra se mu kazí. 
„Rachachachachachachá,“ řehtají se vrazi. 
A pijou rum, potvory! 
 
4. Dvanáct starejch lotrasů bručí v 
kriminále, 
ten třináctej u cesty vraždí kupce dále. 
A pije rum, potvora!  
 
5. Za městem ji postavil erár šibenice, 
nebudou už lotrasi vraždit kupce více. 
A píti rum, potvory!  
 

Pátá (písnička z filmu Rebelové) 
   C      Emi         F     G7 
1. Hodina bývá dlouho trpělivá 
           C      Emi F G7 
   a potom odbíjí pátá, 
   C        Emi          F      G7 
   a tak tu zpívám slova mlčenlivá 
             C      Emi F G7 
   o tom, že pomíjí pátá. 
 
   C                          Ami 
R: Zvonek zvoní, škola končí, po schodech 
se běží 
   C                       Ami             Emi 
   Novák leze po jabloni a je náhle svěží, 
bláznivej den, 
   F                    Emi       D7 
   a já smíchem umírám, kdosi mne kárá a 
páni, já nenabírám. 
         C Emi Dmi7      G7 
   Neboť pátá, právě teď odbila 
   C Emi Dmi7      G7 
   pátá, právě teď odbila 
   C Emi Dmi7      G7 
   pátá, právě teď odbila 
   C    Emi  Dmi7 G7 C Emi Dmi7 G7 
   nám, pátá. 
 

2. Hodina bývá někdy nekonečnou, 
   a pak už odbíjí pátá, 
   a proto zpívám píseň jedinečnou, 
   právě že pomíjí pátá. 
 
R: Zvonek zvoní... 
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To byl jednou jeden pán  
   C           
1.  To byl jednou jeden pán,  
D 
ten mnoho času měl 
G 
a toho pána nikdo nikdy 
C 
spěchat neviděl. 
On přišel do práce 
 a nejprve si sedl 
,pak mávl rukou 
a jen klidně řekl:  
 
        C             D 
R:  /:„Až zejtra, až zejtra 
G                                 C 
a vždyť je zejtra taky času dost.:/ 
 
2. Jednou prasklo potrubí 
a voda studená, 
celé rodině to bylo 
do výše kolena. 
 
Manželka začala ječet: 
„Jdu pro klempíře hned! 
On mávl rukou a jen klidně řekl:    
    
R: 
 
3. A jednou přiběhl na nádraží, 
 rudý jako rak 
a ptal se pana výpravčího, 
kdy mu jede vlak.  
A to jste lidi neviděli, 
 jakej dostal vztek, 
když výpravčí mu 
jenom klidně řekl:     R: 
 
 

Běda poraženým (Klíč) 
    G            Hmi          C          D 
1. Běží krajem dlouhá cesta, do svatého 
města tě zavede, 
    G            Hmi            C             D 
   podél cesty kříže s těly, s těly těch, co 
neuspěli, 
    C Emi  D   G D  C D G 
   vae victis, amen, amen. 
 
2. Tisíce se zvedly v právu, neměly nic a 
slávu si dobyly, 
   ponížený zvedá hlavu, veden vírou vlastní 
síly, 
   vae victis, amen, amen. 
 
3. Plamen vzpoury letí státem, otroci pouť 
volnou si zvolili, 
   otrokář však platí zlatem, římská vojska 
valem sílí, 
   vae victis, amen, amen. 
 
4. Marné bylo odhodlání, jiskra žití sklání se 
před silou, 
      umírali za svítání, pod nohama cestu 
bílou, 
   vae victis, amen, amen. 
 
5.=1. 
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Datel (Svěrák, Uhlíř) 
   A 
1. Když datel, doktor stromů, 
   se vracel z práce domů, 
                           G 
   tu smrk mu hlásil naštvaně, 
      D                    A 
   že prej ho píchá na straně. 
    
2. Ty, poslyš, milý smrku, 
   tebe buď bolí v krku 
   a nebo píchá v podkoří, 
   jsme chudáci my doktoři. 
    
R: Datel, datel, datel, 
   D 
   léčí za pakatel. 
   A 
   Je to doktor lesní, 
   D 
   všechny nemoce sní. 
      A       D 
   Chorody veškeré 
   E            A 
   okamžitě sežere. 
    
3. I když ho zobák bolí, 
   jak léčil po okolí, 
   i když ho bolí hlavička, 
   a bodla by mu kávička. 
    
4. I když mu dobře není, 
   dá ucho k tomu kmeni, 
   neb když měl v Praze promoci, 
   všem stromům slíbil pomoci. 
    
R: + 
   Chorody veškeré 
   okamžitě sežere. 
 

Písek (Nezmaři) 
        Ami D G           E7 
1. Jako písek přesíváš mě mezi prsty, 
   Dmi       E7            Ami G C 
   stejně ti dlaně prázdný zůstanou, 
       Dmi             G 
  /: ani vodu nepřeliješ sítem, 
            C       Emi  Ami 
   někdy je strašně málo chtít, 
   Dmi                      
   já nejsem z těch,  
   E7           Ami G(E7)   C(Ami) 
   co po těžký ráně nevstanou. :/ 
  
2. Pevnou vůlí taky příliš neoplýváš, 
     zdá se, že nemíníš mě vážně brát. 
    /: kolik času nám to ještě schází, 
     nebo je všechen dávno pryč, 
     a za čím se to vlastně 
     máme stále hnát? :/ 
      
   3. Jako kámen najednou 
   mi v cestě stojíš, 
   vím, že se leccos těžko obchází, 
    /: radši zkusím někde jiný příběh, 
   který bude lepší konec mít, 
   ale už teď ti můžu říct,  
   že mi nescházíš. :/ 

    
4. Jako písek přesíváš mě mezi prsty, 
   stejně ti dlaně prázdný zůstanou, 
   ani vodu nepřeliješ sítem, 
   někdy je strašně málo chtít, 
   já nejsem z těch 
   co po těžký ráně nevstanou. 
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Ďáblovy námluvy (Asonance) 
        Ami     G         Ami 
1. Svou krásnou píšťalu ti dám, 
         F         G 
   hraje devět tónů na devět stran, 
        Dmi             Ami 
   když půjdeš se mnou, lásko má 
     F            G 
   a když mě budeš chtít. 
 
   Jen nech si tu píšťaličku sám, 
   hraj devět tónů na devět stran, 
   já nejdu s tebou, lásko má, 
      Ami    G       Ami 
   já nechci s tebou jít. 
 
2. Já dám ti stuhy to vlasů, 
   mají devět barev pro krásu, 
   když půjdeš se mnou, lásko má, 
   a když mě budeš chtít. 
    
   Já nechci stuhy do vlasů, 
   mají devět barev pro krásu, 
   a nejdu s tebou, lásko má, 
   já nechci s tebou jít. 
 
3. Dám krásné šaty z hedvábí, 
   které devět krajek ozdobí, 
   když půjdeš se mnou, lásko má 
   a když mě budeš chtít. 
    
   Já nechci šaty z hedvábí, 
   které devět krajek ozdobí, 
   a nejdu s tebou, lásko má, 
   já nechci s tebou jít. 
 
4. Chceš devět černých perel mít 
   a na svatbu se vystrojit? 
   To všechno dám ti, lásko má, 
   jen když mě budeš chtít. 
 
Já černé perly nechci mít, 
   a na svatbu se vystrojit, 
   a nejdu s tebou, lásko má, 
   já nechci s tebou jít. 
 
    
    

 
5. Já truhlu plnou zlata mám, 
   tu do vínku ti celou dám, 
   když půjdeš se mnou, lásko má, 
   a když mě budeš chtít. 
    
   Tvá slova příjemně mi zní, 
   tak připrav kočár svatební, 
   já půjdu s tebou, lásko má, 
   až kam jen budeš chtít. 
 
6. Tak ušli spolu devět mil, 
   když nohu v kopyto proměnil 
   a bledá dívka naříká, 
   už nechci s tebou jít. 
    
   Má milá, už tě nepustím, 
   zpět duši tvou ti nevrátím, 
   za trochu zlata, lásko má, 
   teď navždy budeš má. 
 
7. A jak tmou klopýtali dál, 
   vítr její smutnou píseň vál. 
   Dmi        Ami              
   Co dělat mám, já nešťastná 
   F         G 
   ach co jen dělat mám? 
   Dmi        Ami 
   Co dělat mám, já nešťastná 
   G    Ami 
   ach co jen dělat mám? 
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Kouření je hnusný zvyk (Pokáč) 
C 
Kouření je hnusný zvyk 
D 
Smrdí ti po něm jazyk 
G 
Když kuřáka líbat jdeš 
 C 
Je to jak když kanál olízneš 
C 
Kouření je hnusná věc 
D 
Ať jsi kost či krasavec 
G 
Vypadáš dost komicky 
F       C 
Chrchlajíce svoje plíce 
 
C   D 
Moje milé děti chci vám jednu radu dát 
G   C 
až budete příště venku s partou zevlovat 
  C          D 
a přijde ňákej hustej týpek s cígem u pusy 
G   G7  C 
rozmyslim se dvakrát než o jedno řeknu 
si 
 
C   D  
časy kdy to bylo cool už jsou historie 
G             C 
ve všech hospodách to stejně zakázaný je 
         C          D 
navíc až to vaši zjistí tak mít radost 
nebudou 
G          C 
odneseš si zadnici rudou 
   D G   D 
a zákaz na play-station 
 
Kouření je hnusný zvyk 
Smrdí ti po něm jazyk 
Když kuřáka líbat jdeš 
Je to, jak když kanál olízneš 
Kouření je hnusná věc 
Ať jsi kost či krasavec 
Vypadáš dost komicky 
Chrchlajíce svoje plíce 

 
 
Nechci ti nic kázat jasně dělej si co chceš 
jen bacha ať si v pětatřiceti nevzpomeneš 
že dal jsi majlant abys dostal rakovinu plic 
což řek bych že je jedna spíš z těch horších 
investic 
a na závěr si dáme trochu pozitivní tón 
ať už kouříš nebo ne pořád můžeš bejt 
šampion 
navíc jsou tady i horší činnosti než kouřit snad 
třeba fetovat, mordovat či k-pop poslouchat 
 
Kouření je hnusný zvyk 
Smrdí ti po něm jazyk 
Když kuřáka líbat jdeš 
Je to, jak když kanál olízneš 
Kouření je hnusná věc 
Ať jsi kost či krasavec 
Vypadáš dost komicky 
Chrchlajíce svoje plíce 
do sklenice 
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Navěky (Tomáš Klus) 
GC  G   C 
Je to kruh, souznění, je to splynutí dvou 
různých částí, vtělení, 
G C 
je to nadechnutí, je to chvění, je to 
blízkost bytostí a nanebepění, 
G     C  
je to věčnost, je to okamžik, je to prostor 
a průsečík.  
D   C     G C G C  
Cítit jak stáváš se mnou-ů.  
  
Je to déšť, je to písek, jsou to dvě slova, 
doteky, rovnost váhových misek, 
je to odpověď, je to víra, je to jediné 
štěstí, které neumírá, 
je to pod víčky schovaný svět, je to 
vykřičník na koncích vět.  
Cítit jak stáváš se mnou-ů. 
Cítit jak stáváš se mnou-ů.  
  
Je to láska, je to dojetí, je to jediné 
upřímné obětí, je to vše tak důvěrně 
známé, 
je to spojení, pevné jak kámen, je to 
jediné, čemu věřím, je to klíč ke všem 
mým dveřím, 
tady a teď se tebou stávám, tady a teď se 
ti odevzdávám.  
Navěky věků buď mou-ů 
Navěky věků buď mou-ů.  
  
Je to jediné čemu věřím, je to klíč ke 
všem mým dveřím, 
tady a teď se tebou stávám, tady a teď se 
ti odevzdávám.  
Navěky věků buď mou-ů. 
 

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! 
 
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 

Lou z Lille (Klíč)  
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   C   F     C G 
1. Ona jmenuje se Lou a pochází prý z 
Lille, 
 CF C     G C 
   má čertů rohy, křídla andělů, půvab 
lesních víl, 
   F  CG 
   kdo strávil s ní pár chvil, jak šampaňské 
by pil, 
C  F  C G  C 
   má úsměv tupců, trubců závratě pro ni, 
pro Lou z Lille. 
 
    C   F   C  G 
R1: Jako srpky luny boky tenké má a 
úsměv velkých dam, 
C F    C     G   C     G C 
    tak se lehce vznáší nad zemí, letí, 
vůbec netuší, kam, 
  F   C  G 
    jako srpky luny boky tenké má a úsměv 
velkých dam, 
C F    C     G   C     G     C 
    tak se lehce vznáší nad zemí, letí, 
vůbec neví, kam. 
 
    C F    C    G 
*: Dětsky vážný hlas, větrem urousaný 
vlas 
     C  F   C    G C 
   a oči jako okna za plotem černočerných 
řas, 
 DG D  A 
   co já vím, nemá dům, ale asi ani byt, 
 DG    D A     D 
   a přesto každý kluk chce náramně tam, 
kde ona, být. 
 
 
 
 
 

    D   G   D  A 
R2: Jako srpky luny boky tenké má a úsměv 
velkých dam, 
D G    D     A   D     A D 
    tak se lehce vznáší nad zemí, letí, vůbec 
netuší, kam, 
  G   D  A 
    jako srpky luny boky tenké má a úsměv 
velkých dam, 
D G    D     A   D     A     D 
    tak se lehce vznáší nad zemí, letí, vůbec 
neví, kam. 
 
2. Víno, vejce, sýr, taky čerstvých ryb dost 
má, 
   tohle do košíku každý na trhu zadarmo jí 
dá, 
   a báby závidí, mají každé ráno zlost, 
   a my si ji tu pěkně hýčkáme jen tak, pro 
radost. 
R1: 
   D   G     D A 
   Ona jmenuje se Lou a pochází prý z Lille, 
 DG D     A D G D A D A D A D 
   má čertů rohy, křídla andělů, půvab 
lesních víl ... 
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Huascarán 
   C          Dmi           C  
1.Od horských pramenů Huascarán,  
         Dmi                C  
nejtěžší z kamenů na prsou mám,  
        Dmi                 C  
pochází z úbočí kde zvoní cepín tvůj,  
            Dmi                    C  
v slzách se rozmočí až se vrátíš drahý můj.  
  
Recit:  Dne 20.května 1970 odcestovala z 
Prahy do Limy  
výprava československých horolezců vedena  
ing. Jaroslavem Černíkem. Jejich cílem bylo  
zdolat nejvyšší horu Peruánských And, horu 
Huascarán.  
  
Od horských pramenů ...  
  
2. Odvahou k zázrakům nese svůj kříž,  
k stříbrným oblakům a ještě výš.  
Já jsem však zbabělá a tonu v obavách,  
čekám tě lásko má,  
prosím, vrať se mi živ a zdráv.  
  
Od horských pramenů ...  
  
Recit:  Dne 31.května 1970 postihlo 
jihoamerickou republiku Peru katastrofální  
Zemětřesení, které si vyžádalo desetitisíce 
lidských životů.  
Ve sněhových masách, poblíž jezera Ljaga 
Muka zmizela i výprava  
československých horolezců vedená ing. 
Jaroslavem Černíkem.  
  
Od horských pramenů ... 

Křížovky (Zdeněk Svěrák, Jaroslav Uhlíř) 
   G                    C      G 
R: Křížovky, křížovky s tajenkama, 
                          C           D 
   vy mě vždycky potěšíte když jsem sama, 
   G                   C            G 
   křížovky, křížovky, dobře je nám spolu, 
   C             G          D            G 
   když to nejde vodorovně, jde to shora dolů, 
   C             G          D            G 
   když to nejde vodorovně, jde to shora dolů. 
    
   G 
1. Posvátný býk na čtyři - atis, 
                          D 
   odstraňovač bradavic - lapis, 
   citoslovce skákací - hop, 
                          G 
   pravoslavný duchovní - pop. 
   Běžné jméno pro feny - asta, 
                        D 
   a týdeník pro ženy - Vlasta, 
   otec kněžny Libuše - Krok, 
                          G 
   má to dvanáct měsíců - rok. 
R:    
    
2. Krásný, jemný anglicky - fine, 
   zesílená záporka - i ne, 
   český herec na tři je Lír 
   a ozdoba pod nosem - knír. 
   Pamatuj, že sarmat je Alan 
   a mladý muž nářečně - chalan, 
   Olomouc má na autech - OL, 
   škůdce našich šatníků - mol. 
    
R: + 
   když to nejde vodorovně, jde to shora dolů. 
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Jarmila (Pavel Dobeš) 
   G           Hmi     D7    G   D7 
1. Jarmila vždycky mi radila, abych pracovní 
dobu dodržel, 
   G                   Hmi     D7    G 
   dneska mně ale náramně táhlo domů, a tak 
jsem prostě šel 
   Emi 
   Jarmila má totiž dneska narozeniny, 
   D7 
   proto jsem dnes přišel dříve o dvě hodiny, 
    G                          Hmi 
   na stole sklenice, smích slyšet z ložnice, 
  D7                                              G  D7 
   v předsíni stojí pánské střevíce. 
 
   2. Vytahuji z aktovky květiny, uvažuji, kdo 
asi přijel z rodiny, 
      tipuji nejspíše na strýce,kdo jiný měl by 
přístup až do ložnice 
   Kdo jiný, kdo jiný než strejda z dědiny, 
   vzpomenul si na Jarmilu, nejsem jediný, 
   v ruce mám kytici, už stojím v ložnici,vidím, 
že nevymřem po přeslici. 
 
3. Kdepak, jejda, není to strejda, Františku, ty 
máš boty úplně jak on, 
   přičemž nechávám prostor úvahám, 
vyhledávám optimální tón, 
kterým bych oba dva jednak pohanil, 
   přitom abych nikoho slovem nezranil, 
   takže jsem chvíli stál, pak říkám: "Krucinál, 
   tebe bych, soudruhu, tady nehledal." 
 
4. Dodnes mě mrzí, že jsem byl drzý a že 
jsem pracovní kázeň porušil, 
   dřív než o hodinu vypnul jsem mašinu, čímž 
jsem rozdělanou práci přerušil. 
   Oba si mě postavili na kobereček 
   a to, jak zle mi vyčinili, nedal jsem za 
rámeček, 
   z nevěry nedělám závěry, 
   mrzí mě, že jsem u nich pozbyl důvěry. 
 
 

Černej pasažér (Traband) 
       Emi                      H 
1. Mám kufr plnej přebytečnejch krámů 
                           Emi 
   a mapu zabalenou do plátna 
                                 H 
   Můj vlak však jede na opačnou stranu 
                                 Emi 
   a moje jízdenka je dávno neplatná 
 
G  Emi  G  Emi 
    
2. Někde ve vzpomínkách stojí dům 
   Ještě vidím, jak se kouří z komína 
   V tom domě prostřený stůl 
   Tam já a moje rodina 
    
3. Moje minulost se na mě šklebí 
   a srdce bolí, když si vzpomenu 
   že stromy, který měly dorůst k nebi 
   teď leží vyvrácený z kořenů 
G  Emi  G  Emi 
 
               C 
R: Jsem černej pasažér 
   D     G 
   Nemám cíl ani směr 
           C       D         G 
   Vezu se načerno životem a nevím 
               C 
   Jsem černej pasažér 
   D     G 
   Nemám cíl ani směr 
           C       D       H7 
   Vezu se odnikud nikam a nevím, kde 
skončím 
 
4. Mám to všechno na barevný fotce 
   někdy z minulýho století 
   Tu jedinou a pocit bezdomovce 
   si nesu s sebou jako prokletí 
 
R: Jsem černej pasažér... 
 
5. Mám kufr plnej přebytečnejch krámů 
   a mapu zabalenou do plátna 
   Můj vlak však jede na opačnou stranu 
   a moje jízdenka je dávno neplatná R: 
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Pramínek vlasů (Jiří Suchý) 
C Ami F G 
Když měsíc rozlije světlo své po kraji 
C Ami F G 
a hvězdy řeknou, že čas je jít spát 
C Ami F G 
pramínek vlasů jí ustřihnu potají, 
C F C 
komu no přece té, kterou mám rád. 
 
Pramínek vlasů jí ustřihnu potají 
já blázen pod polštář chci si ho dát 
ačkoliv sny se mi zásadně nezdají věřím, 
že dnes v noci budou se zdát 
 
B C 

R: O sny mě připraví teprve svítání 
B C 
zpěv ptáků v oblacích a modré nebe 
F C 
od vlasů jichž jsem se dotýkal ve spaní, 
B G 
nový den nůžkama odstřihne tebe. 
 
A na bílém polštáři do kroužku stočený 
zbude tu po tobě pramínek vlasů 
já nebudu vstávat - dál chci ležet zasněný 
je totiž neděle a mám dost času 
 
 

Bláznova ukolébavka  
   C               G           F              C 
1. Máš, má ovečko, dávno spát, už píseň ptáků 
končí, 
                       G             F         C 
   kvůli nám přestal i vítr vát, jen můra zírá 
zvenčí, 
      G                   F 
   já znám její zášť, tak vyhledej skrýš, 
       G                  F       G 
   zas má bílej plášť a v okně je mříž. 
 
    C              G 
R: Máš, má ovečko, dávno spát, 
   F                   D 
   a můžeš hřát, ty mě můžeš hřát, 
         C         F                 
   vždyť přijdou se ptát,  
    C          F 
   zítra zas přijdou se ptát, 
               C           F      C 
   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: 
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Naštěstí (Pavel Callta) 
C 
Proč mám klít a proč být sklíčen, 
G 
jen když jsem si zabouch klíče, 
Ami F 
 
hnedka po ránu. 
 
Místo toho lehkým klusem, 
vybíhám za autobusem, 
 
jen tak v županu, 
 
G 
A v trenkách. 
F G 
Vždyť je to tak fajn, když k ránu, 
C G Ami 
se smát chce každá tvář. 
F G 
Byť se smějou mně, 
tak to zvládnu. 
 
C G Ami F 
Neštěstí naštěstí nosí střepy 
Ze střepů štěstí svý zase slepím. 
V neštěstí naštěstí jak známo, 
 
štěstí svý najít míš nejspíš. 
 
Dneska jsem tak trochu z formy, 
v autobuse revizor mi 
vzal víc než pár kil. 
To snad ne! 
 
Když na zkoušku mířím stopem, 
seznámím se s holkou s copem, 
rázem cesta je cíl. 
Už mám její číslo. 
 
Jó, je to tak fajn, když k ránu 
 se děje co má se stát. 
A když to nevyjde, 
tak to zvládnu. 
 
 

 
 
Neštěstí naštěstí nosí střepy 
Ze střepů štěstí svý zase slepím. 
V neštěstí naštěstí jak známo,  
štěstí svý najít smíš nejspíš. 
 
Číslo se mi z ruky smylo, 
holka s copem mojí milou 
zřejmě nemá být, 
či snad jí potkám jindy z rána, 
vím, že osud má svůj plán 
a že mě překvapí Snad jo! 
 
Jo je fajn když víš, 
že přijde, to všechno, co má se stát. 
A když jen počkám si, 
tak to vyjde. 
 
Neštěstí naštěstí nosí střepy 
Ze střepů štěstí svý zase slepím. 
V neštěstí naštěstí jak známo, 
štěstí svý najít smíš nejspíš. 
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Tisíc mil (Waldemar Matuška) 
       C                Ami 
1. V nohách mám už tisíc mil, 
      Dmi             F 
   stopy déšť a vítr smyl 
      Dmi              G7          C 
   a můj kůň i já jsme cestou znaveni.   
  
       C                    Ami 
R1. Těch tisíc mil, těch tisíc mil 
          Dmi              F 
    má jeden směr a jeden cíl, 
     Dmi              G7         C    G 
    bílej dům, to malý bílý stavení.  
       
2.  Je tam stráň a příkrej sráz,    
    modrá tůň a bobří hráz,     
    táta s mámou, kteří věřej' dětskejm 
snům.   
       
R2. Těch tisíc mil, těch tisíc mil          
    má jeden směr a jeden cíl,  
    jeden cíl, ten starej známej bílej dům.    
         
3.  V nohách mám už tisíc mil, 
    teď mi zbejvá jen pár chvil,   
    cestu znám, a ta se tam k nám nemění. 
 
R1:    
 
1.  V nohách mám už tisíc mil,  
    stopy déšť a vítr smyl  
    a můj kůň i já jsme cestou znaveni. 
      
4.  Kousek dál, a já to vím,uvidím už 
stoupat dým,¨   
    šikmej štít střechy čnít k nebesům. 
    
R2:  
 

Na kameni kámen (Nedvědi) 
        G 
1. Jako suchej, starej strom, 
          C 
   jako všeničící hrom, 
                G  - C - G 
   jak v poli tráva 
        G                         C 
   připadá mi ten náš svět, plnej řečí, 
         Emi      D      G  - C - G 
   a čím víc, tím líp se mám. 
 
         C 
R: Budem o něco se rvát, 
         Emi          D 
   až tu nezůstane stát 
             G - C - G 
   na kameni kámen, 
            Ami 
   a jestli není žádnej Bůh, 
           C                   D 
   tak nás vezme země - vzduch, 
   D            G -     C - G 
   no, a potom amen. 
 
2. A to všechno proto jen, že pár pánů chce 
mít den bohatší králů, 
přes všechna slova, co z nich jdou, 
hrabou pro kuličku svou, jen pro tu svou. 
 
R: 
 
   3. Možná jen se mi to zdá, a po těžký noci 
přijde, přijde hezký ráno, 
jaký bude, nevím sám, taky jsem si zvyk na 
všechno kolem nás. 
 
R: 
 
   G      C  Emi D G 
   Laj la laj ... 
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Pískající cikán (Spirituál kvintet) 
    C     Dmi     Emi Dmi C  DmiEmi Dmi 
1. Dívka loudá se vinicí, tam, kde zídka je 
nízká, 
    C    Dmi Emi FC     F  C F G 
   tam, kde stráň končí vonící, si písničku 
někdo píská. 
 
2. Ohlédne se a "propána!", v stínu, kde 
stojí líska, 
   švárného vidí cikána, jak leží, písničku 
píská. 
 
3. Chvíli tam stojí potichu, písnička si jí 
získá, 
   domů jdou spolu ve smíchu, je slyšet 
cikán, jak píská. 
 
4. Jenže tatík, jak vidí cikána, pěstí do 
stolu tříská, 
   "ať táhne pryč, vesta odraná, groš 
nemá, něco ti spíská." 
 
5. Teď smutnou dceru má u vrátek, jen 
Bůh ví, jak se jí stýská, 
   "kéž vrátí se mi zas nazpátek ten, který 
v dálce si píská." 
 
6. Pár šidel honí se po louce, v trávě rosa 
se blýská, 
   cikán, rozmarýn v klobouce, jde dál a 
písničku píská. 
 
7. Na závěr zbývá už jenom říct, v čem je 
ten kousek štístka: 
   peníze často nejsou nic, má víc, kdo po 
svém si píská ... 
 
8. (pískando) 

 

Zamilovaný princ (Tomáš Klus) 
   C                    G 
1. Co s touhle šťastnou chvílí, 
      Ami           F             G  C 
   to když se náhle v srdci láska ozývá. 
   C              G 
   Po noci je den bílý, 
      Ami          F           G   C 
   já nevím jak se druhé srdce dobývá. 
 
       F      G            C           Ami 
R: Jak jí, to říct, že jen o ni v noci sním, 
           F               G     C 
   že jsem verš, co k sobě našel rým. 
       F      G            C             Ami 
   Jak jí, to říct, jak se svěřit s tajemstvím, 
           F               G     C 
   že jsem kuchtík s pasem královským. 
 
2. Vyhlašte troubou hlásnou, 
   že je mi jedno, že se prý k ní nehodím. 
   Pro tuhle dívku krásnou, 
   já klíďo píďo, rodokmen svůj zahodím. 
 
R:  + Jak jí, to říct, jak se svěřit s 
tajemstvím, 
   že jsem kuchtík s pasem královským.  
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Večerníček (Poutníci) 
   G                D  
1. Holka moje milá, kdybys dovolila,  
   D7                  G  
   já bych za kulturou šel.  
   G                      
   Večerníček skvělý,  
       D 
   já musím být bdělý,  
   D7                G  
   zápletku bych neviděl.  
   
   G     C   A     D 
R: Ibajó Bajajó, ibané Emane,  
    
2. Motýl Emanuel, hraje sladký duel,  
   s opiovou panenkou.  
   Chladný nezůstávám,  
   vášním se poddávám,  
   s Runcajzovou Mankou.  
  
R: Ibajó Bajajó ...  
  
3. Křemílek se řítí, nad ním voní kvítí,  
   s Vochomůrkou dovádí.  
   Všude rosa k pití, levné živobytí,  
   mají v mechu, kapradí.  
  
R: Ibajó Bajajó ...  
  
4. A proto, holka moje milá, 
  kdybys dovolila,  
  já bych za kulturou šel. 
 

Petěrburg (Jaromír Nohavica) 
     Ami                                     F    E7     Ami 
1. Když se snáší noc na střechy 
Petěrburgu, padá na mě žal, 
                                        F             E7     Ami 
   zatoulaný pes nevzal si ani kůrku chleba, 
kterou jsem mu dal 
 
       C           Dmi   E7 
R: [: Lásku moji kníže Igor si bere, 
       F            Esdim   
    nad sklenkou vodky 
         H7        E7 
    hraju si s revolverem, 
       Ami                                  
    havran usedá na střechy Petěrburgu, 
     F     E7      Ami 
    čert aby to spral. :] 
 
2. Nad obzorem letí ptáci 
   slepí v záři červánků, 
   moje duše, široširá stepi, 
   máš na kahánku. 
 
R: [: Mému žalu na světě není rovno, 
     vy jste tím vinna, Naděždo Ivanovno, 
     vy jste tím vinna, až mě zítra najdou 
     s dírou ve spánku :] 
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Za svou pravdou stát (S. kvintet) 
            Emi                   D          Emi 
1. Máš všechny trumfy mládí a ruce čistý 
máš, 
        Ami         Emi         H           Emi 
   jen na tobě teď záleží, na jakou hru se 
dáš. 
 
             Emi              H  
R1: [: Musíš za svou pravdou stát,  
                             Emi 
      musíš za svou pravdou stát. :] 
 
2. Už víš, kolik co stojí, 
   už víš, co bys' rád měl, 
   už ocenil jsi kompromis a párkrát 
zapomněl. 
 
R: [: Že máš za svou pravdou stát, 
      že máš za svou pravdou stát. :] 
 
3. Už nejsi žádný elév, 
   co prvně do hry vpad', 
   už víš, jak s králem ustoupit a jak s ním 
dávat mat. 
 
R: [: Takhle za svou pravdou stát, 
      takhle za svou pravdou stát. :] 
 
4. Teď přichází tvá chvíle, 
   teď nahrává ti čas, 
   tvůj sok poslušně neuhnul - a ty mu 
zlámeš vaz! 
 
R: [: Neměl za svou pravdou stát, 
      neměl za svou pravdou stát. :] 
 
5. Tvůj potomek ctí tátu, ty vštěpuješ mu 
rád 
   to heslo, které dobře znáš z dob, kdy jsi 
býval mlád. 
 
6.=1.      R1: 

Zejtra mám (Ready Kirken) 
             G                  Hmi        Emi D 
1. Zejtra mám, zejtra mám svůj den. 
                     C                            Emi          
Ami D 
Zejtra se mi splní moje tajný přání, můj 
sen. 
Dlouho tě znám, dlouho tě znám, mám tě 
rád, 
uvidím tě zas, uslyším tvůj hlas možná. 
Zejtra mám, zejtra mám svůj den. 
Asi to tak bude, je to cejtit všude, je to 
cejtit všude. 
Všude tam, kam se podívám něco z tebe 
mám, 
                   C                    Emi 
tak se mi zdá, tak se mi zdá, 
               A                          D  
      že už asi zejtra nebudu sám. 
 
                C                Hmi (H) 
R.   Nebudu sám, nebudu sám, 
               Emi  G 
zejtra tě mááááám, 
Emi  A   Emi        A      H 
máááám, mááááám, jé. 
 
2. Zejtra mám, zejtra mám svůj den. 
Zejtra se mi splní moje tajný přání, můj 
sen. 
Všude tam, kam se podívám, něco z tebe 
mám, 
poslední den jednou vyspím se jen a pak 
už nikdy nebudu sám 
 
R. 
 

  



16 

Mravenčí ukolébavka (Uhlíř, Svěrák) 
 C          G 
1. Slunce šlo spát 
F           G 
za hromádku klád 
C       Ami       G 
na nebi hvězdy klíčí. 
C       G    F          G 
Už nepracuj, mravenečku můj, 
C          G       C 
schovej se do jehličí. 
 
C   F       C    G 
R    Máš nožičky uběhané, 
 C   F          G 
 den byl tak těžký. 
 C     F         C      G 
 Pojď, lůžko máš odestlané 
 C        F       C 
 v plátku od macešky. 
 
2. Spinká a sní 
mravenec lesní 
v hromádce u kapradí. 
Nespinká sám, 
s maminkou je tam, 
tykadlama ho hladí. 
 
R. 
 

Plavčíci 
            G   
1. Zkušení jsme plavčíci, 
A7 
sílu máme v pravici, 
D7 
vždycky úsměv na líci, 
když se žene boj! 
G 
Všelijací piráti, 
A7 
to na nás nic neplatí, 
D7 
naše pěst je rozmlátí, 
jako muší roj! 
 
      G                             D7 
R: Holarija holaró, holari ahoj, 
                                            G 
    holarija holaró, holari ahoj! 
 
2. S delfíny si tykáme,  
a s racky se chcechtáme, 
žraloky si chytáme, 
na karbanátek. 
Plavčík není kapitán, 
přesto je všech moří pán, 
k smíchu je mu uragán, 
ať má moře vztek. 
 
R: 
 
3. Kdo se bojí nesnází, 
s námi ať se neschází,  
moula všechno pokazí, 
zábavu i boj. 
Plavčík ten se neleká, 
na pohodlí nečeká, 
v plachtoví si haleká, 
holari ahoj. 
 
R: 
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Čtyři muži 
Ami                Dmi    Ami  E7              Ami     
1. Čtyři muži s jednou duší, osm paží 

svalnatých. 
      Dmi   Ami    E7        Ami 
Rudá krev jim v srdci buší, pěstli pevně 
zaťatý. 
        Dmi      Ami    Dmi                Ami 
Koráb není dávno nový, mnoho let již ryby 
loví, 
E7           Ami E7             Ami    G7 
vlnami se potácí, dálných 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 F 
a na tahací harmoniku hrál. Kormidelník celý  
          C          F               C 
život čekal, až on bude na svý lodi pán, 
                              G7 
chlupatej pes, co na každýho štěkal, 
                       C 
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 omšelí. 
R: 
 
3. Na západě rudé slunko zvolna do vln 
padalo. 
V malém člunu osm paží znaveně veslovalo. 
Oči hoří, ruce slábnou, břehů nikdy 
nedosáhnou, 
marně zemi hledali, čtyři muži zoufalí. 

R: 
 
 

Mám malý stan (Waldemar Matuška) 
    G    C            G             
1. Mám malý stan, mně na nohy 
táhne  
    G7       C     C7 
    snad ze všech stran. 
     F                                
   Jen řekněte, jak dostanu  
   Fmi 
   své dlouhé nohy do stanu,  
      C                              
  až chladem třást se přestanu, 
   G      Gdim    G 
  já ze stanu nevstanu.  
    
2. Stan malý mám a nohy tak dlouhé, 
   ach, kam je dám? 
   Tak se zmítám z rohu do rohu a 
hledám vhodnou polohu, 
   C                           
   snad uznáte, že nemohu  
   Dmi7      G  C H7 
   mít nohu v batohu. 
    
         E                            H7            
R. Ó, prochladlý jsem na kvadrát, 
takhle už se nedá spát, 
                                   E           G 
   když se vkrádá na má záda mráz, 
zima a chlad. 
 
3. Mám malý stan, mně na nohy 
táhne snad ze všech stran, 
   a tak snívám často o chatě, kde 
spal bych jako ve vatě, 
                              Dmi7   G    C  
   kde neničí tě jehličí a kam vítr 
nefičí. 
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Flašinety (Poletíme) 
Ami                          C 
Můj pra pra praděda vyráběl flašinety, 
Ami                   C 
chlapům, kteří neměli  
  F       emi                ami 
ruku nebo nohu,a tak stáli na rohu,  
F             emi   ami 
první světová poslala je domů.  
  F           emi   ami          F G Ami 
Málem nebyli,tak klikou točili.  
 
Můj pra pra praděda to dělal zadarmo,  
takový malý dřevěný válečky,  
který se dovnitř daly a tam brnkaly  
a píšťalky vevnitř se rozeznívaly,  
a když jsi na to hrál, někdo ti něco dal.  
 
Mýho pra pra pradědu měl každej rád,  
měl ženu, domek, dílnu a jabloňovej sad.  
A v neděli po obědě kouřil dýmku na verandě, 
kočky si s klukem hrály, vnoučata se na něj 
smály,  
přesně takto si to vždycky představoval.  
 
Můj pra pra praděda vyráběl flašinety,   
chlapům, kteří neměli  
žádný doma, žádný čekám na tebe,   
žádný mám tě ráda, žádný lásko chci tě.  
Přežili svůj život a je jedno, co bude dál.  
 
Můj pra pra praděda vyráběl flašinety...  
 

Akordy (Karel Plíhal) 
Kapo 4 

    E                      Amaj7 
1. Nejkrásnější akord bude A-maj, 
    E                      C 
   prstíky se při něm nepolámaj'. 
    A           H7           G#mi7         C#mi 
   Pomohl mi k pěkné holce s absolutním 
sluchem, 
    A           C        E              
Amaj7(Ami)(A)(Amaj7) 
   každý večer naplníme balón horkým 
vzduchem. 
 
2. V stratosféře hrajeme si A-maj, 
   i když se nám naši známí chlámaj'. 
   Potom, když jsme samým štěstím opilí až 
   namol, stačí místo A-maj jenom zahrát  
   třeba A-moll. 
 
3. A-moll všechny city rázem zchladí, 
   dopadneme na zem na pozadí. 
   Sedneme si do trávy a budem koukat  
   vzhůru,dokud nás čas nenaladí  
   aspoň do A-duru. 
 
   A                          Amaj7 
R: Od A-dur je jenom kousek k A-maj, 
     F#mi           F#mi/F          F#mi/E 
F#mi/D 
   proto všem těm, co se v lásce zklamaj': 
    A          H7          G#mi     C#mi 
   vyždímejte kapesníky a nebuďte smutní, 
    A            C         E            Amaj7 
   každá holka pro někoho má sluch 
absolutní. 
 
4. V každém akord zní, aniž to tuší, 
   zkusme tedy nebýt k sobě hluší. 
   Celej svět je jeden velkej koncert 
lidských 
   duší, 
   jenže jako A-maj nic tak srdce nerozbuší. 
 
     E                          Amaj7 
*: Pro ty, co to A-maj v lásce nemaj', 
    E                            Cmaj7 
   moh' bych zkusit zahrát třeba C-maj ... 
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Jednoduchá (Tomáš Klus) 
           G 
Tady kdysi žila 
C          G   C 
a nevěděla nic.   
          G 
Pila jako pila, 
C            G  C 
pořád víc a víc.   
 
A tam žil on, 
obyčejnej kluk. 
Silnej jako slon, 
hubenej jak luk. 
 
Nic velkýho netušili, 
ani ona, ani on. 
Ale pro sebe tu byli 
C           D 
a vtip je v tom… že: 
 
     Emi     C 
Ref: Utopíme válku 
     G         D 
     v čajovým šálku. 
     Emi      C 
     Budem si říkat: 
             D 
     „Mám tě ráda, mám tě rád!“ 
 
     Emi      C 
     Až pochopíme, 
     G       D 
     co netušíme. 
     Emi      C 
     Budem si říkat 
     D 
     víc než častokrát: 
 
     Mám tě  rád! 
     Tak hezky to zní  
     a na každej pád 
     jsme spřízněný.   
 
 

 
A já jsem on a ona jsi ty, 
šampión přes city. 
Každej něco hledá, 
kdo to najde, ten to má. 
A ty jsi bledá, ale jsi, 
ale jsi má má má má má... 
 
Ref: 
 
Mám tě rád, tak hezky to zní! 
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Kohout (Nedvědi) 
   A 
1. S podvečerem tady u nás začnou ptáci zpívat 
   E 
   a nad krajinou nebe vzlítne kamsi, kde je řád 
   Hmi 
   a do řeky se světla z oken budou chvilku dívat 
         D                                      E 
   a pak si unavený lásky půjdou lehnout, budou spát. 
    
2. V tu dobu zavírám už oči abych tě měl něžná lásko 
   v soukromí tak tiše jako voda tečky hvězd 
   nádhernou a bílou jak svý ruce ke mě vzpínáš 
   jak často nechávám se tebou do ztracena něhy vést. 
 
                       A            
R: Zvony zvoní jen chvíli, ruce budou se třást 
                    E 
   a pak zmlknou má lásko, 
      Hmi                D                   A  E    
   to kohout je umlčí k ránu, když mě opouštíš. 
                   A        
   Zvony zvoní jen chvíli, jen než přijde den, 
                  E 
   proto krásně a blízko 
         Hmi                                        D  
   a pak ztichnou, abych slyšel, jak mi tajný přání mý  
         A   E 
   odpouštíš. 
    
3. S podvečerem tady u nás začnou ptáci zpívat 
   a nad krajinou nebe vzlétne kamsi, kde je řád, 
   to já se chodím do tvých očí v noci lásko dívat 
   a kdyby do očí, jo to bys koukala, kam už jsem spad. 
    
4. Na záda ti nehty napíšu miláčku jméno 
   a podepíšu na čas rozloučení věrný slib, 
   že kameny se k nebi spíš než moje láska zvednou, 
   že jsi moje štěstí, s tebou je mi vždycky trochu líp. 
 
R: 
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Jedem do Afriky (YOYO Band) 
     C                  F 
R: Jedem do Afriky  
                       Dmi 
Jedeme do Zimbabwe 
                    B  
Jedem na hostinu 
                     C 
Špatně to nedopadne  
                 F 
To co je před náma  
                      Dmi 
Lechtá nás u pupku  
                            B 
Mám strach že skončím  
     C                  F 
Něčemu v žaludku ó jé  
 
1. Krokodýl zelený fláká se po pláži  
Lehce se usmívá – vo něčem přemejšlí  
Krokodýl zelený fláká se po pláži  
Co asi vymyslel že na nás doráží  
R: 
2. Zebry a žirafy nemaj co na práci  
Honěj se se lvama – maj z toho legraci  
Když je lvi dohoněj tak je pak sežerou  
Oni se nezloběj – souhlasej s přírodou  
R: 
3. Náčelník Bokassa chytne tě do lasa  
Nacpe do lednice – masa jak u rasa  
President Francie tam taky večeřel  
Když slyšel co tam je div z toho neumřel  
R: 
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Plane ohnisko v lese 
           D                              A                 D 
1. Plane ohnisko v lese, tichá pieseň sa 
nese, 
                                    A                  D 
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. 

  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. 

 


