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AMAZONKA (Hop Trop) 
 

                                 G     
1. Byly krásný naše plány, 
                              Hmi   Bmi  Ami 
   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. 
 

R: Teď jsi víla z paneláku, 
   samá dečka, samej krám, 
   já si přál jen, abys byla 
   pořád stejná, přísahám, 
    Ami                         G 
   pořád stejná, přísahám. 

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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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                          
R: Tak tady mě máš, dnes můžeš říkat klidně,  

     C 
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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HOŘÍ (Znouzectnost) 
 

Ami             C 

Sirka hoří - chyt i balík  

G                  F 

bude hořet stoh  

Kdo to jede po silnici  

požárnickej sbor.  
 

               A          G                   F 

R: To jsme my hasiči - jdem hasit.  
 

Voda teče - rychle hasí  

stoh je uhašen  

teď přijíždí vůz VB  

bude pátrání.  
 

R: 
 

Detektiv v brejlích  

otiskač prstů  

technik s foťákem  

otisk prstu, boty v blátě  

s tím si vystačí.  
 

R: 
 

Venku tichý kroky zazní  

kdosi sem k nám jde  

někdo klepe na okenici  

kdo to může bejt?  
 

R: 
 

ZAHRADA TICHA 

D                                                          Emi 

Je tam brána zdobená, cestu otevírá. 

                          C  G                             D 

Zahradu zelenou všechno připomíná. 
 

Jako dým závojů mlhou upředených. 

Vstupuješ do ticha cestou vyvolených. 
 

Je to březový háj, je to borový les. 

Je to anglický park, je to hluboký vřes. 
 

Je to samota dnů, kdy jsi pomalu zrál. 

V zahradě zelený, kde sis za dětství hrál. 
 

Kolik chceš, tolik máš očí otevřených. 

Tam venku za branou leží studený sníh. 
 

Z počátku uslyšíš vítr a ptačí hlas. 

V zahradě zelený přejdou do ticha zas. 
 

Světlo připomíná rána slunečných dnů. 

V zahradě zelený, v zahradě beze snů. 
 

Uprostřed závratí sluncem prosvícených. 

Vstupuješ do ticha cestou vyvolených. 
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OBLUDA (Hop Trop) 
 

             Ami  

1. Jó, dvěstě nás tam bylo na brize do Číny 

     C                                                       E    

a furt se jenom pilo, až tuhly ledviny,  

      F                      G           C                         E    

a když už bylo k ránu a všichni pod vobraz, 

             Ami                             C                     G    

křik' plavčík na stožáru, a hlásek se mu třás': 
 

     C             F            C               F  

R: Já tady nebudu, já vidím vobludu, 

 C                 F              C                 G    

já vocaď pryč pudu, jímá mě strach, 

    C             F              C           F    

chyťte tu vobludu, sežere palubu, 

  C            F            C      E              Ami    

tohle je vo hubu, ach, ich, och, ach. 
 

2. Má vocas dvěstě sáhů a ploutev přes hektar 

   a zubů plnou hubu, a rozcvičuje spár 

   a rozčileně mrká svým vokem jediným, 

   a páchne, řve a krká a z tlamy pouští dým.  
 

R: 
 

3. Rum kapitánem hází, chce pálit z kanónu, 

   zapomněl, že ho v září prochlastal v Kantonu, 

   když uviděl tu bídu, hned zpotil se jak myš, 

   poklekl k komínu, pěl: K tobě, Bože, blíž. 
 

 R: 
 

4. Náš kormidelník chrabrý je drsná povaha, 

   zalehl u zábradlí a házel flaškama, 

   když na vobludě bouchl kanystr vod ginu, 

    tu přízrak vztekle houkl a vlítl na brigu.  
 

R: 
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5. Tři stěžně rozlámala na naší kocábce, 

   však ztuhla jako skála, když čuchla k posádce, 

   pak démon alkoholu ji srazil v oceán, 

   my slezli zase dolů a chlastali jsme dál. 
 

     Ami  

R: + ach, ich, och, ach ... 

 

 

 

 

 

 

KDYŽ SE NAČANČÁM 

    C                          F                             G                                   C 

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. 
 

      G               F                  C         G               F                                C 

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

                              F         G                     C 

   ta, která udělá hačí a k vladaření ji stačí, 

                            F                            G                                   C 

   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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KLUZIŠTĚ (Karel Plíhal) 
 

         C        Emi7/H Ami7   C/G  Fmaj7    C      Fmaj7  G 

1. Strejček kovář chytil kleště, uštíp' z noční oblohy 

   jednu malou kapku deště, ta mu spadla pod nohy, 

   nejdřív ale chytil slinu, tak šáh' kamsi pro pivo, 

   pak přitáhl kovadlinu a obrovský kladivo. 
 

                    C         Emi7/H  Ami7        C/G 

R: Zatím tři bílé vrány pěkně za sebou 

                 Fmaj7              C                   D7           G 

   kolem jdou, někam jdou, do rytmu se kývají, 

              C           Emi7/H  Ami7       C/G 

   tyhle tři bílé vrány pěkně za sebou 

                  Fmaj7             C                Fmaj7         C 

   kolem jdou, někam jdou, nedojdou, nedojdou. 
 

2. Vydal z hrdla mocný pokřik ztichlým letním večerem, 

   pak tu kapku všude rozstřík' jedním mocným úderem, 

   celej svět byl náhle v kapce a vysoko nad námi 

   na obrovské mucholapce visí nebe s hvězdami. 
 

R: 
 

3. Zpod víček mi vytrysk' pramen na zmačkané polštáře, 

   kdosi mě vzal kolem ramen a políbil na tváře, 

   kdesi v dálce rozmazaně strejda kovář odchází, 

   do kalhot si čistí ruce umazané od sazí. 
 

C  Emi7/H  Ami7  C/G  Fmaj7  C  D7  G  C  Emi7/H  Ami7  C/G  Fmaj7  C  Fmaj7  C 
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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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TU KYTARU JSEM KOUPIL KVŮLI TOBĚ (Václav Neckář) 
 

Capo +2 
 

C                                A7         

Jak můžeš být tak krutá, 

Dmi                                         G7  

copak nemáš kouska citu v těle. 
 

C  

Tu kytaru jsem koupil kvůli tobě 

                                                     G7 

a dal jsem za ni celej tátův plat, 

     C                  C7                    F   Fmi              

ta dávno ještě byla ve výrobě 

            C          G                  C   G7  

a já už věděl, co ti budu hrát. 
 

To ještě rostla v javorovém lese 

a jenom vítr na to dřevo hrál, 

a já už trnul, jestli někdy snese, 

žár, který ve mně denně narůstal. 
 

Ami                                                            Emi  

S tou kytarou teď stojím před tvým domem, 

        F                                          G7  

měj soucit aspoň k tomu javoru, 

      C                   C7                F               Fmi  

jen kvůli tobě přestal býti stromem, 

                   C     G7              C  

tak už nás oba pozvi nahoru. 

G7              C    B                 C  

Pozvi nahoru, pozvi nahoru. 
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APOŠTOLSKÁ 
 

C                        G               Ami   C  F              C          Dmi      G 
Pohleď jak můj život plný strastí, ve víně se zvolna rozplývá, 
   C                          E                        Ami           C               F 
je krásné držet sklenku, když se nikdo neptá, jak je venku 
          G             C 
a co dál až dozpívám. 
 

R: Vždycky jsem chtěl být jako apoštol, vím, že stačí chtít a jen si přát. 
  V důchodu si budu klidně psát evangelium, aby další o mně mohli psát. 

 

Zazpívám si hory doly stráně, pomodlím se a pak půjdu spát. 
Síla zvyku tak jako chléb sládne na jazyku, zbytečné je brát si, co mám rád. 
 

R: 

 

 

 

 
 

SBOHEM, GALÁNEČKO 
 

   G                      Emi     Ami              D7  G  A7 

1. Sbohem, galánečko, já už musím jí - ti. 

D                     Hmi     Emi               A7  D4sus  D 

Sbohem, galánečko, já už musím jí - ti. 

Ami        D          G            Ami  D7 

Kyselé vínečko, kyselé vínečko 

G                   Ami D7 G 

podalas' mně k pití. 

Ami        D          G            Ami  D7 

Kyselé vínečko, kyselé vínečko 

G                   Ami D7 G 

podalas' mně k pití. 
 

2. Sbohem, galánečko, rozlučme sa v pánu, 

Sbohem, galánečko, rozlučme sa v pánu. 

Kyselé vínečko, kyselé vínečko 

podalas' mně v džbánu. 

Kyselé vínečko, kyselé vínečko 

podalas' mně v džbánu. 
 

 

3. Ač bylo kyselé, přeca sem sa opil, 

Ač bylo kyselé, přeca sem sa opil. 

Eště včil sa stydím, eště včil sa stydím, 

co sem všecko tropil. 

Eště včil sa stydím, eště včil sa stydím, 

co sem všecko tropil. 
 

4. Ale sa nehněvám, žes mňa ošidila, 

Ale sa nehněvám, žes mňa ošidila. 

To ta moja žízeň, to ta moja žízeň, 

ta to zavinila. 

To ta moja žízeň, to ta moja žízeň, 

ta to zavinila. 

 

 

 

 

 

 D 
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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.  
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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: 
 

 

 

 

 

 

STATISTIKA (Zdeněk Svěrák, Jaroslav Uhlíř) 
 

         C 

1. Je statisticky dokázáno, 

        Ami 

   že slunce vyjde každé ráno, 

        C 

   a i když je tma jako v ranci, 

         Ami 

   tak noc už nemá žádnou šanci. 
    

                F                 G 

R: [: Statistika nuda je, 

                  C               Ami 

   má však cenné údaje, 

             F                    G 

   neklesejte na mysli, 

          F                    C 

   ona vám to vyčíslí. :] 
  

2. Když drak u sluje síru pouští 

   a Honza na něj číhá v houští, 

   tak statistika předpovídá, 

   že nestvůra už neposnídá.   

 

R: 
 

3. Tak vyřiďte té ctěné sani, 

   že záleží to čistě na ní, 

   když nepustí ji choutky dračí, 

   tak bude o hlavičky kratší. 
 

R: 
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DUŠE Z GUMY (Chinaski) 
 

    C                                 G  
Mám duši gumovou a srdce ze železa, 
         Dmi                                 F  
ale když zavoní mi tvoje kombinéza  
duše se vzedme a srdce zabuší  
modravý obláček zavoní ovzduším  
kola se otočí, letíme vpřed  
patníky lížem, jsou sladké jak med  
a večer po šichtě jemine panečku  
všichni tam společně hodíme zpátečku  
  

         C                                  G 
R: /:  Mám duši z gumy a boky plechový  
          Ami                                    F  
jsem jenom dopravní prostředek kolový  
      C                                 G 
Mám duši z gumy a srdce z ocele  
                   Dmi                   F  
přesto ho miluji, řidiče přítele  :/  
 

Vždyť jenom pro tebe můj pane řidiči  
buší mi motor a vře voda v chladiči  
vždyť jenom pro tebe, ach, ty můj 
motorů světe  
blinkry mi blikají a blatník mi kvete  
po vlídném doteku šoféra prahnu  
kdykoli bude chtít, vždycky mu zahnu  
a večer po šichtě jemine panečku  
všichni tam společně hodíme zpátečku  
 

 R: 
 

C            G  
Až jednou za mnoho dní  
Ami  
na kilometru posledním  
   C                  G  
já hrdě vypustím svou duši  
    F  
dík žes vždycky jel tak, jak se sluší  
  

Až jednou za mnoho dní  
naposled motor zavrní  
děkuji, že na naší trase  
jels jako pán a ne jako prase  

 

R: 
 

Mám duši z gumy - společně hodíme 
zpátečku  
Mám srdce z ocele - řidiče přítele  
Mám duši z gumy - společně hodíme 
zpátečku  
Mám srdce z ocele. 
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FRANKY DLOUHÁN (Nedvědi) 

                  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 Frankie 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 Frankie 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 Frankieho 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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PRODAVAČ (Michal Tučný)  
 

     D               G 
1. Stál krámek v naší ulici, v něm párky, buřty s hořčicí  
       A7                D 
a bonbóny a sýr a sladký mák.  
 D        G 
Tam chodíval jsem potají, tak jak to kluci dělají  
 A7             D 
a ochutnával od okurek lák.  
 G                            D 
A pro mou duši nevinnou pan vedoucí byl  

    E7                 A7 
hrdinou, když po obědě začal prodávat. 
 D                        G  
Měl jazyk mrštný jako bič a já byl z něho celý pryč a  
 A7                   D 
toužil jsem se prodavačem stát.  
 

     D                 G 
R: Pět deka, deset deka, dvacet deka, třicet deka, kilo chleba, kilo  
          A7 
cukru, jeden rohlík, jedna veka, všechno máme, co kdo chcete,  
            D  
obchod kvete, jen si račte říct. Čtyři kila, deset kilo, dvacet kilo,  
třicet kilo, navážíme, zabalíme, klaníme se, to by bylo,  
prosím pěkně, mohu nechat o jedenáct deka víc.  
 

2. Já nezapomněl na svůj cíl  
a záhy jsem se vyučil  
a moh být ze mě prodavačů král.  
Jenomže, jak běžel čas,  
náhle zaslechl jsem hudby hlas  
a znenadání na jevišti stál.  
I když nejsem králem zpěváků,  
teď zpívám s partou Fešáků  
a nikdo vlastně neví, co jsem zač. 
Mě potlesk hřeje do uší 
a mnohý divák netuší,  
že mu vlastně zpívá prodavač.  
 

R:  
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3. Vím, že se život rozletí  
a sním o konci století,  
kdy nikdo neví, co je chvat a shon  
a dětem líčí babička,  
jak vypadala elpíčka  
a co byl vlastně starý gramofon.  
I kdyby v roce dva tisíce  
byla veta po muzice,  
obchod je věc stále kvetoucí.  
Už se vidím, je to krása,  
ve výloze nápis hlásá:  
MICHAL TUČNÝ: odpovědný vedoucí.  
 

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. 
 

     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: 
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UŽ TO NENAPRAVÍM (Samson) 
 

        Ami                                D F E           Ami  E 

R: [: Vapadapadapadapap             padadada :] 
 

    Ami                                              D 

1. V devět hodin dvacet pět mě opustilo štěstí 

          F                                                           E 

   ten vlak, co jsem jím měl jet na koleji dávno nestál 

   Ami                                          D 

   V devět hodin dvacet pět jako bych dostal pěstí 

   F                                                           E 

   já za hodinu na náměstí měl jsem stát, ale v jiným městě 

          A                                   A7 

   Tvá zpráva zněla prostě a byla tak krátká 

        Dmi 

   že stavíš se jen na skok, že nechalas mi vrátka 

    G                           E 

   zadní otevřená, zadní otevřená 

   A                                     A7 

   já naposled tě viděl, když ti bylo dvacet 

   Dmi 

   to jsi tenkrát řekla, že se nechceš vracet 

   G                        E 

   že jsi unavená, ze mě unavená 
 

R: 
 

2. Já čekala jsem hlavu jako střep a zdálo se, že dlouho 

   může za to vinný sklep, že člověk často sleví 

   Já čekala jsem hlavu jako střep, s podvědomou touhou 

   čekala jsem dobu dlouhou víc než dost 

   kolik přesně nevím 

   Pak jedenáctá bila a už to bylo pasé 

   já měla vědět dřív, že vidět chci tě zase 

   láska nerezaví, láska nerezaví 

   Ten list co jsem ti psala byl dozajista hloupý 

   byl odměřený moc, na vlídný slovo skoupý 

   už to nenapravím, už to nenapravím 
 

R:  
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BEDNA VOD WHISKY (Miki Ryvola) 
 

     Ami                    C              Ami              E 

1. Dneska už mně fóry ňák nejdou přes pysky, 

    Ami                      C                  Ami       E       Ami 

   stojím s dlouhou kravatou na bedně vod whisky, 

                                  C                 Ami              E 

   stojím s dlouhým vobojkem jak stájovej pinč, 

    Ami              C                   Ami      E          Ami     A 

   tu kravatu, co nosím, mi navlík' soudce Lynč. 
 

      A                        D               E              A 

R: Tak kopni do tý bedny, ať panstvo nečeká, 

                                       D               E           A 

   jsou dlouhý schody do nebe a štreka daleká 

                             D            E                     A 

   do nebeskýho baru, já sucho v krku mám, 

                               D               E                   A       Ami 

   tak kopni do tý bedny, ať na cestu se dám. 
 

2. Mít tak všechny bedny od whisky vypitý, 

   postavil bych malej dům na louce ukrytý, 

   postavil bych malej dům a z vokna koukal ven 

   a chlastal bych tam s Bilem a chlastal by tam Ben. 
 

R: 
 

3. Kdyby jsi se, hochu, jen porád nechtěl rvát, 

   nemusel jsi dneska na týhle bedně stát, 

   moh' jsi někde v suchu tu svoji whisku pít, 

   nemusel jsi dneska na krku laso mít. 
 

R: 
 

4. Až kopneš do tý bedny, jak se to dělává, 

   do krku mi zvostane jen dírka mrňavá, 

   jenom dírka mrňavá a k smrti jenom krok, 

   má to smutnej konec a whisky ani lok. 
 

R:  .... tak kopni do tý bedny.  
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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.  
  

     Ami                      Dmi  

R: 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: Na na na ... Ami,Dmi,G7,C, 

 Ami,Dmi,E,E7,Ami 
 

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.  
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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: O vodě, o trávě, o lese,  

   o smrti, se kterou smířit nejde se,  

   o lásce, o zradě, o světě  

   a o všech lidech, co kdy žili na téhle planetě. 

 

 

 

ROSA NA KOLEJÍCH (Wabi Daněk) 
 

     D                       G6              A6                      D 

1. Tak, jako jazyk stále naráží na vylomený zub, 

                             G6                    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      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         A 6      G6     D 

   to nekonečně dlouhý monotónní blues, 

   D                          G6            A6       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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JÁ DĚNGY PROPIL V BARE 
 

       Ami  

R: [:  Ja děngy propil v bare    igraju na gitan 

      E                     Ami      

i mnogo devoček ja paljubil. :] 
 

           Dmi      

Kakaja kultura, 

            Ami      

takaja natura. 

            Dmi      

Kakaja natura, 

            E      

takyj narod sovětskij. 
 

R: 
 

(REC:) (1) Tovarisči!                              Čto?     

Privjezli tanky.                     URÁÁ!     

Nu oni nejechajut.             UÉÉ!     

Nu moţno jich tlačit!         URÁÁÁÁ!  

(2) Tovarisči!                                 Čto?     

Privězli děvočky.                     URÁÁ!      

Nu oný syfilítičnyje.                UÉÉ!      

Ale oný zadarmó!                    URÁÁÁÁ!  

(3) Tovarisči!                                       Čto?     

Privězli těleviděnije.                     URÁÁ!     

Nu tam adna kartína.                    UÉÉ!     

Nu na něj Vladimir Iljič Ljenin!    URÁÁÁÁ!  

(4) Tovarisči!                                                  Čto?     

V Maskvě pristál samaljot.                     URÁÁ!     

Nu on něměckij.                                       UÉÉ!     

Nu on pristál na krásnoj plóščadi!        URÁÁÁÁ! 
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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: 
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KOHOUT (Jan Nedvěd) 
 

       A 

1. S podvečerem tady u nás začnou ptáci zpívat. 

       E 

   A nad krajinou nebe vzlétne 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 mně 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    E7 

   A pak ztichnou, abych slyšel, jak mi tajný přání mý 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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TEREZA - 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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JDEVOZEM (Tomáš Klus) 

C 

Chtěl bych se malým vozem 

Ami 

proletět kolem mléčné dráhy 

F                                       G 

a spatřit planetu Zem. 
 

Z té výšky pak uvidím 

hory řeky lesy pouště, 

ale žádné lidi. 
 

Ami                   G                        F 

Malý je člověk malý, má však velké starosti. 

Především o tom má-li ještě čas. 

Učí se lámat skály a občas i kosti. 

K čemu prosím vás? K čemu prosím vás? 
 

             C                     G 

R: Slyšíte, co pláčou stromy 

             Ami              F 

 matka země co volá 

 umírá no a co my? Jen mluvíme dokola. 

 Samé kdyby, samé jednou a pak po nás potopa. 

 Což takhle se jednou zvednout a to klubko rozmotat. 
 

Zem je ten nádherný tvor 

a lidé na ní netvoří. 

Stloukám si záchranný vor. 
 

Po moři popluji vstříc 

nové zemi a lidem, 

sním, že nás popluje víc. 

Sním, že nás popluje víc. 
 

Malý je člověk malý, má však velké starosti. 

Především o tom má-li ještě čas. 

Učí se lámat skály a jiné hlouposti 

k čemu prosím vás? K čemu prosím vás? 
 

R: 
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TUNEL JMÉNEM ČAS (Hoboes) 
 

                   E                         Asmi             E                       A 

1. Těch strašnejch vlaků, co se ženou kolejí tvejch snů, 

            Ami           E              F#                        H7 

   těch asi už se nezbavíš do posledních dnů, 

          E                        Asmi         E                     A 

   a hvězdy žhavejch uhlíků ti nikdy nedaj' spát, 

            Ami              E             F                          E 

   tvá dráha míří k tunelu a tunel, ten má hlad. 
 

2. Už kolikrát ses mašinfíry zkusil na to ptát, 

   kdo nechal roky nejhezčí do vozů nakládat, 

   proč vlaky, co si každou noc pod voknem laděj' hlas, 

   spolyká díra kamenná, tunel jménem Čas. 
 

Instrumental: E  G#mi  E  A  Ami  E  F  E 
 

3. Co všechno vlaky vodvezly, to jenom pán Bůh ví, 

   tvý starý lásky, mladej hlas a slova bláhový, 

   a po kolejích zmizela a padla za ní klec, 

   co bez tebe žít nechtěla a žila nakonec. 
 

4. A zvonky nočních nádraží a vítr na tratích 

   a honky-tonky piána a uplakaný smích 

   a písničky a šťastný míle na tulácký pas 

   už spolkla díra kamenná, tunel jménem Čas. 
 

Instrumental: E  G#mi  E  A  Ami  E  F  E 
 

5. Než poslední vlak odjede, a to už bude zlý, 

   snad ňákej minér šikovnej ten tunel zavalí 

   a veksl zpátky přehodí v té chvíli akorát, 

   i kapela se probudí a začne zase hrát. 
 

6. Vlak v nula-nula-dvacetpět bude ten poslední, 

   minér svou práci nestačí dřív, než se rozední, 

   ten konec moh' bejt veselej, jen nemít tenhle kaz, 

   tu černou díru kamennou, tunel jménem Čas.  
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PŘÍTEL (Jaromír Nohavica) 

                         G                                       D 

1. Jestlipak vzpomínáš si ještě na ten čas, 

                       C                                            D 

   táhlo nám na dvacet a slunko bylo v nás, 

      Ami                                 C 

   vrabci nám jedli z ruky, život šel bez záruky, 

   G                           D/F# 

   ale taky bez příkras. 
 

2. Možná, že hloupý, ale krásný byl náš svět, 

   zdál se nám opojný jak dvacka cigaret 

   a všechna tajná přání plnila se na počkání 

   anebo rovnou hned. 
 

       Ami                             C 

R: Kam jsme se poděli, kam jsme se to poděli, 

      G           D                 Emi 

   kde je ti konec, můj jediný příteli, 

      Ami                         D 

   zmizels' mi, nevím kam, 

    Emi7         C                         G    D/F#  C/E  G  D 

   sám, sám, sám, jsem tady sám. 
 

3. Jestlipak vzpomínáš si ještě na tu noc, 

   jich bylo pět a tys' mi přišel na pomoc, 

   jó, tehdy, nebýt tebe, tak z mých dvanácti žeber 

   nezůstalo příliš moc. 
 

4. Dneska už nevím, jestli přiběh' by jsi zas, 

   jak tě tak slyším, máš už trochu vyšší hlas 

   a vlasy, vlasy kratší, jó, bývali jsme mladší, 

   no a co, vem to ďas. 
 

R: ... kde je ti konec, můj nejlepší příteli, 

   ... sám, sám, sám, peru se teď sám. 
 

5. Jestlipak vzpomínáš si ještě na ten rok, 

   každá naše píseň měla nejmíň třicet slok 

   a my dva jako jeden ze starých reprobeden 

   přes moře jak přes potok. 
 

   

26 



6. Tvůj děda říkal: ono se to uklidní, 

   měl pravdu, přišla potom spousta malých dní 

   a byla velká voda, vzala nám, co jí kdo dal, 

   a tobě i to poslední. 
 

R: ... kde je ti konec, můj bývalý příteli, 

   ... sám, sám, sám, zpívám tu teď sám. 
 

7. Jestlipak vzpomínáš si na to, jakýs' byl, 

   jenom mi netvrď, že tě život naučil, 

   člověk, to není páčka, kterou si, kdo chce, mačká, 

   to už jsem dávno pochopil. 
 

8. A taky vím, že srdce rukou nechytím, 

   jak jsem se změnil já, tak změnil ses i ty, 

   a přesto líto je mi, že už nám nad písněmi 

   společný slunko nesvítí. 
 

R: ... kde je ti konec, můj jediný příteli, 

   ... sám, sám, sám, jsem tady sám. 

 

 

KULATÝ OBDÉLNÍKY (Hop Trop) 
                      D  

R: [: Kulatý obdélníky, kulatý obdélníky, 

               A7              D       

fialovej les a žlutá voda. :] 
 

      D  

1. Pojď se mnou, ty moje poupě, 

     A7                        D    

já ukážu ti opiový doupě, 

tam v těžkým dýmu omamnejch jedů 

            A7                                D    

uvidíš fialovej les a žlutou vodu.  
 

R: 
 

2. Ležím si na břiše, na zádech bednu kytu, 

   v kapse hrst hašiše, žiju si v blahobytu, 

   dva kufry algeny dostal jsem za chatu 

   a potom za auťák LSD lopatu.  

 

R: 

 

3. Fenmetrák posvačím, čuchnu si čikuli, 

   mám z toho čistidla frňák jak bambuli, 

   konečně v kómatu rysy mi přituhly, 

   sako a kravatu dají mi do truhly. 
  

R: 
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JDEM ZPÁTKY DO LESŮ (Žalman) 
 

    Ami                           D                            G  

1. Sedím na kolejích, které nikam nevedou, 

   Ami                                        D                        G 

   koukám na kopretinu, jak miluje se s lebedou, 

   Ami                           D                                 G    Emi 

   mraky vzaly slunce zase pod svou ochranu, 

   Ami                                      D                               G     D 

   jen ty nejdeš, holka zlatá, kdypak já tě dostanu? 
 

    G                                Emi 

R: Z ráje, my vyhnaní z ráje, 

                        Ami    C7                     G        D 

   kde není už místa, prej něco se chystá, 

   G                                 Emi 

   z ráje nablýskaných plesů, 

                              Ami   C              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: 
 

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: 
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LOKOMOTIVA (Poletíme?) 
 

G                                      D 

Pokaždé když tě vidím, vím, že by to šlo  

Emi                                                   C 

a když jsem přemejšlel, co cítím, tak mě napadlo  

       G                                             D 

jestli nechceš svýho osla vedle mýho osla hnát,  

       Emi                                                  C 

jestli nechceš se mnou tahat ze země rezavej drát.  
 

    G           D                  Emi         C 

R: Jsi Lokomotiva, která se řítí tmou,  

   G         D             Emi        C 

   jsi indiáni, kteří prérií jedou, 

   G            D                 Emi             C  

   jsi kulka vystřelená do mojí hlavy,      

   G           D                     Emi              C 

   jsi prezident a já tvé spojené státy.  
 

Přines jsem ti kytku, no co koukáš, to se má  

je to koruna žvejkačkou ke špejli přilepená,  

a dva kelímky vod jogurtu, co je mezi nima niť,  

můžeme si takhle vždycky volat, když budeme chtít.  
 

R: 
 

Každej příběh má svůj konec, ale né ten náš,  

nám to bude navždy dojit, všude kam se podíváš,  

naše kachny budou zlato nosit a krmit se popcornem,  

já to každej večer spláchnu půlnočním expresem.  
 

R: 
 

Dětem dáme jména Jessie, Jeddej, Jad a John,  

ve stopadesáti letech ho budu mít stále jako zvon,  

a ty neztratíš svoji krásu, stále štíhlá kolem pasu,  

stále dokážeš mě chytit lasem a přitáhnout na terasu.  
 

R:  
 

R: 
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SAMETOVÁ (Žlutý pes) 
 

     C                                        F                C                  F 
1. Vzpomínám, když tehdá před léty začaly lítat rakety, 
     C                     Ami                           F   G 
   zdál se to bejt docela dobrej nápad, 
   saxofony hrály unyle, frčely švédský košile 
   a někdo se moh' docela dobře flákat. 
 

2. Když tam stál rohatej u školy a my neměli podepsaný úkoly, 
   už tenkrát rozhazoval svoje sítě, 
   poučen z předchozích nezdarů sestrojil elektrickou kytaru 
   a rock'n'roll byl zrovna narozený dítě. 
 

      C                                 G         Ami                  F 
R: Vzpomínáš, taky s tu žila, a nedělej, že jsi jiná, 
               C                   G                 F           G         C 
   taková malá pilná včela, taková celá sametová. 
 

3. Přišel čas a jako náhoda byla tu bigbítová pohoda, 
   kytičky a úsmevy sekretárok, 
   sousedovic bejby Milena je celá blbá z Boba Dylana, 
   ale to nevadí, já mám taky nárok. 
 

4. Starý, mladý nebo pitomí mlátili do toho jako my, 
   hlavu plnou Londýna nad Temží, 
   a starej dobrej satanáš hraje u nás v hospodě mariáš 
   a pazoura se mu trumfama jenom hemží.              
 

R: 
 

5. A do toho tenhle Gorbačov, co ho znal celej Dlabačov, 
   kopyta měl jako z Arizony, 
   přišel a zase odešel a nikdo se kvůli tomu nevěšel 
   a po něm tu zbyly samý volný zóny. 
 

R: [: Vzpomínáš, jak jsi se měla, když jsi nic nevěděla, 
      byla to taková krásná cela a byla celá (sametová) ... :] 
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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 

R: 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: 
 

                    G 

     Mám tě rád! 

     C                    G    C 

     Tak hezky to zní  

                          G  

     a na každej pád 

     C                    G   C 

     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... 
 

R: 
 

Mám tě rád, tak hezky to zní! 
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LEDACO (Tomáš Klus) 
 

G 

Zhasni si a sni si 

C                  D 

I ulice je už pod peřinou 

Zhasni si a sny sni 

Já ještě chvíli budu třást se zimou 
 

Projdu se k nábřeží 

A vykrojím tam srdce z ledu 

Vím, že Tě netěší 

Že pořád divné řeči vedu 
 

Nemůžu jíst 

Ba nezobu ani cukroví 

Byl jsem si jist 

Že to ví jistě chlapi z hospody 
 

Ale ani oni mi neodpoví 

Tatam je klid adventu 

Zkusím zavolat Václavovi 

On prý ví všecko a má za to rentu 
 

Z kuchyně babičky 

Už voní štrůdl 

Cinkají rolničky 

A já zkouším ještě google 
 

Pod stromečkem 

Už se naježilo 

Nejhezčím dárečkem 

By pro mně bylo 
 

Vyzvědět to co trápí mě už tolik nocí 

Zdalipak věří kapři na život po Vánocích 

 
 
 
 
 

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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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. 
 
 

 

ČERVENÁ SE LINE ZÁŘE 
 

Červená se line záře,  červená se line záře, 

oheň, oheň,  hřeje ruce,  barví tváře. 

 
 
 

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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