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                   G     C G                   Hmi7  

1. Byly krásný naše plány, byla jsi můj celej svět,  

 Ami                 G     Ami7                  D 

čas je vzal a nechal rány, 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      E                     Ami 

Ref.: Nebe modrý zrcadlí se v řece, která všechno ví, 

Ami7                 G   C Ami7           D D4sus D 

stejnou barvou, jako měly 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. 

  

Ref.: Nebe... 

  

5. Zlatý kráse cingrlátek, jak sis časem myslela, 

vadil možná trampskej šátek, nosit dáls' ho nechtěla. 

  

Ref 2.: Teď jsi víla z paneláku, samá dečka, samej krám, 

já si přál jen, abys byla pořád stejná, přísahám, 

pořád stejná, přísahám. 
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Ami                      C                

Bratříčku, nevzlykej, to nejsou bubáci, 

G                                   E         

  vždyť už jsi velikej, to jsou jen vojáci, 

F                                       E7      

  přijeli v hranatých železných maringotkách. 

 Ami                       C          

Se slzou na víčku hledíme na sebe, 

G                                 E        

 buď se mnou, bratříčku, bojím se o tebe 

F                                           E7      

  na cestách klikatých, bratříčku, v polobotkách. 

  

Ami   Emi   Ami   Emi  Ami  Emi  Ami  Emi    

Prší a     venku se   setmělo,       

Ami   Emi Ami  Emi  Ami       Emi   Ami  Emi    

tato noc  nebu-de   krátká,               

Ami   Emi F    Emi  Ami         

berán-ka   vlku se   zachtělo, 

F      G   Ami                  E    

bratříčku, zavřel jsi vrátka? 

  

Bratříčku, nevzlykej, neplýtvej slzami, 

nadávky polykej a šetři silami, 

nesmíš mi vyčítat, jestliže nedojdeme. 

Nauč se písničku, není tak složitá, 

opři se, bratříčku, cesta je rozbitá, 

budeme klopýtat, zpátky už nemůžeme. 

  

Ref.: 
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Am     C  G  
K:Samotu zabiju tebou na pár dní (Buď a nebe) 

Am           C         G         

H: Bude to buď a nebo parádní (Buď a nebe) 

Am    C        G 

K:Společně utečeme realitě (Buď a nebe) 

Am           C              G 
H:U tebe nebo u mě v bytě, U tebe 

         F       G 

R: Ptáci zpívaj, jsou geniální 

         C                 Am 

   Když ráno vítám, jsem prenatální 

   Ptáci zpívaj, jsou geniální 

   Když ráno vítám jsem prenatální 

 

K: Napustím vanu, pára, zatmění (Buď a nebe) 

H: Smyjeme vinu, stará smutnění (Buď a nebe) 
K: Z okna se budem dívat jak nebe letí (Buď a nebe) 

H: Vždyť spolu nejsme na století! 

 

K: Na nic se neptej rána jsou ranní (Buď a nebe) 

H: Na nic se neptám s hlavou do dlaní (Buď a nebe) 

K: Odložíš s chvílí smutek včerejší (Buď a nebe) 
H: Až se den schýlí, budem smutnější (Buď a nebe) 

R: /:Ptáci zpívaj, jsou geniální, 

   Když rán vítám jsem prenatální :/ 
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Dmi           Gmi       Dmi          

Tvoje psaní zpátky se zas vrátí, 

               Gmi          F  

pošťák neví, kde mě hledat má, 

         C                    Dmi  

snad mě závěs vod vagónu neumlátí, 

                     C          F   

kdo jel na osách, už určitě to zná, 

         C                       Dmi 

kdo jel na osách, už určitě to zná. 
  

Voko železný mi kolem hlavy lítá, 

vždycky dojede ten, kdo se udrží, 

na mý dlouhý cestě podruhý už svítá, 

/: správnej hoboe tyhle trable vydrží. :/ 

 

Ref.: 
 Bb        F     Bb           F  

Den jarem voní, budí mě houkání, 

 Bb        F      G          C Dmi 

dál šíny zvoní do mýho zpívání. 
  

Zatím nevím, kde tahle dráha končí, 

zatím nevím, kde mě osud vyklopí, 

jsem jen tulák, co se strašně lehko loučí, 

/: kdo to nezná, mě těžko pochopí. :/ 

 

Ref.: 
  
 Tak ti, drahá, přeju klidný spaní, 

nejsem zvyklej říkat slůvka medový, 

vím, že jinej už se nad tebou teď sklání, 
3x /: ten ti možná na mě všechno vypoví ... :/ 
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Emi          C       

Ty jsi pěkný dezolát 

D           A           Emi    

řekla „Halí belí“ a byla to pohoda 

Emi         C      

třeba se to povede 

D            A            Emi     

vytáhnem tvý můzy a hodíme je za tebe 

Emi         C       

kdo ty můzy zachytí 

D            A            Emi     

ten bude mít záruku opravdový kvality 

Emi          C       

Ty jsi pěkný dezolát 

D           A 

tohle řekla ona. 

  

C      Emi               C  

A celý prostor je sledovaný 

           Emi               C  

příjemnými lidmi, kteří olizují 

      Emi               D      

šťávu tekoucí z konečků prstů. 

  

Ty jsi pěkný dezolát, 

ve sprchovým koutě teče voda ledová 

třeba se to povede, 

opláchnu svý můzy a vypustím je pod sebe 

kdo ty můzy zachytí 

ten bude mít záruku opravdový kvality 

Ty jsi pěkný dezolát 

tohle řekla ona. 
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A celý prostor je sledovaný 

příjemnými lidmi kteří olizují 

šťávu tekoucí z konečků prstů. 

  

Emi        C          D   

Pustíme si starý gramofon 

           A                    Emi 

budeme mít světy, který nás zajímají 

Emi      C           D  

vinylový bůh je šampion 

            A             Emi 

proležíme v posteli celou neděli 

  

Emi        C          D   

Pustíme si starý gramofon 

           A                    Emi 

budeme mít světy, který nás zajímají 

Emi      C           D  

vinylový bůh je šampion 

              A              Emi 

venku ten náš svět sledují kamery 

  

C                 D A 

A hudba hraje dál.  

              Emi C 

Sledují kamery  

                 D A 

a hudba hraje dál  

  

Emi C            A    

Sem z toho celej žhavej... 
  



12 
 

  Hmi   D           Emi          G    

Přejem dobrej vítr lahvím trosečníků, 

           D       C         D   

ať nesou proudy zprávu smotanou, 

  Hmi          D       Hmi        F#  

břeh ať nemá skály a slova prosebníků 

 Hmi        D     G         D   

do rukou správný lidi dostanou. 

  

Přejem klidný nebe stěhovavejm ptákům, 

Ať je silný křídla zpátky donesou, 

tratím pevný mosty a volný tratě vlakům, 

pošťákům psaní s dobrou adresou. 

Ref.: 

  

    Emi          A      Emi          A           D   

Ať každej další den je lepší vždycky aspoň o poznání 

    F#mi      Emi A 

a zdání neklamou, 

    Emi        A        Emi         A           D   

ať dočká se i ten, kdo marně zatím touží po setkání 

   F#mi        C A7 

s dívkou hledanou. 

  

Přejem cestám, který v úvozech se stáčí, 

ať každej poutník má cíle poctivý, 

loukám plno květů a lesní ticho spáči 

ve stínu stromů, v rose perlivý. 

Ref.: 

  

Ať není nikdy sám ten, kdo si starejch kamarádů váží 

a žádný nezradí, 

ať zády k pomluvám se postaví a pravdu nepodráží 

a správný prosadí. 
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  D             G             
U chaty v údolí dvě noty půlový 
 A7                  D   
vandrák si na basu hrál, 
                 G                 
bylo to žůžový, nikdo však nepoví, 
 A7               D   
komu a kde basu vzal, 
 Emi               A7   D                   Hmi 
puchejře na rukou měl, jak celej zpocenej dřel, 
 Emi             A7                 D          A7     D   
do blba zíral a na lesy zpíval, že trnul, kdo vokolo šel. 
 
Ref.:  
 D                           G             D    
Nebylo v chajdě hnutí, když do drátů jsem sáh', 
                      G               D   
a tak svý dřevo dutý vytáh' jsem na práh, 
     Emi                   A            
má chajda sotva stojí, už ňáký léta má, 
    D                     G           D  
a kdo se zpívat bojí, ten ať ji podpírá 
 
Bylo to náhodou, právě se za vodou 
ansámbl do kupy dal, 
hospoda šílela, kapela kvílela, 
čert aby do toho pral, 
a ten co se za celej den naučil dvě noty jen, 
tu hrůzu uslyšel, vzal basu a přišel, taky se do díla dal. 
 
Ref.: Nebylo v chajdě hnutí... 
 
E   A   E   E   A   E   F#mi   H   E   A   E 
 Nevadí, že jsme slabí, ne zrovna akorát, 
a že svý songy žabí chceme do svítání hrát, 
kdo plíce má, ať zpívá, a klíďo celej den, 
a kdo snad nudou zívá, /: ať přijde zpívat sem ... : 
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Ami                               

Divnej jekot po lesích se prohání, 

Dmi           Ami         F       E  

až v žilách tuhne krev a zuby cvakaj' SOS, 

Ami                            

utichá až u potoka pod strání, 

     Dmi        Ami     E           Ami 

jó, takovýhle řvaní by nesnes' ani pes. 

  Dmi      Ami     Dmi      Ami 

Žhavý rudý oči a drápy krvavý, 

 F                            E   

kosti chřestěj' v rytmu kastanět, 

   Dmi       Ami      Dmi         Ami 

strašidelný vytí a skřeky chraplavý, 

     F                         E Ami 

tak to je hejkal, na to vemte jed. 

  

Ref: 

       C    F    C                    

U nás hej, hej, hejkal straší v lese, 

                              Ami         E  

jen ten, kdo něco snese, tam může v noci jít, 

      C    F    C               

jeho hej, hej, hejkání se nese, 

    F               C            F        C     

každej se strachy třese, k ohni nesesedneme se, 

   F               C         G            C E 

neboť za boudou v lese zase hejkal začal výt. 
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Kdo z vás tady na hejkaly nevěří, 

ten může u nás přespat, až se zastaví, 

nevystrčí špičku nosu ze dveří 

a bude jásat, že se dožil rána ve zdraví. 

Jenom kalný oči a rysy ztrhané, 

kalhoty si bude muset prát, 

a děs a hrůza v hlase, jó, to mu zůstane, 

až koktavě bude povídat, že: 

  

Ref:  

       C    F    C                    

U nás hej, hej, hejkal straší v lese, 

                              Ami         E  

jen ten, kdo něco snese, tam může v noci jít, 

      C    F    C               

jeho hej, hej, hejkání se nese, 

    F               C            F        C     

každej se strachy třese, k ohni nesesedneme se, 

   F               C         G            C E 

neboť za boudou v lese zase hejkal začal výt. 

 

   F               C         G            C         

neboť za boudou v lese zase hejkal začal výt, FCGC 



16 
 

    D                              A                

Ztrácíš se před očima, rosteš jen ve vlastním stínu. 

     Em                    G                              

Každá další vina, odkrývá mojí vinu. 

           D                       A                 

Ztrácíš se před očima, rosteš jen ve vlastním stínu. 

      Em                   G                             

Každá další vina odkrývá mojí vinu. 

  

        D               A                      G  

Ve vínu dávno nic nehledám, (dávno nic) nehledám. 

        D               A                      G  

Ve vínu dávno nic nehledám, (dávno nic) nehledám. 

  

Ref.: 

         D                         A                  

Jak luna mizí s nocí v bělostných šatech pro nemocné, 

          G                                     

prosit je zvláštní pocit, jen ať je den noc ne. 

         D                        A                   

Jak luna mizí s nocí v milostných šatech pro nemocné, 

          G                                     

prosit je zvláštní pocit, jen ať je den noc ne. 

  

         D              A                    G   

Od proseb dávno nic nečekám (dávno nic) nečekám. 

          D             A                   G    

Od proseb dávno nic nečekám (dávno nic) nečekám. 
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             D                         A         

Na chodbách v bludných kruzích zářivka vyhasíná, 

         G                               

já ti do infuzí chci přilít trochu vína. 

               D                  A          

Na nebi jiných sluncí, jak se tam asi cítíš, 

           G                                  

s nebeskou interpunkcí, jiným tulákům svítíš. 

  

        D               A                     G  

Ve vínu dávno nic nehledám (dávno nic) nehledám. 

Ve vínu dávno nic nehledám (dávno nic) nehledám. 

  

Ref.: Jak Luna mizí... 

  

        D                      A        

Obzor ne klesne níž, je ráno a ty spíš. 

        G                        

Od vlků odraná hvězdáře Jordána. 

        D                       A       

Obzor ne klesne níž, je ráno a ty spíš. 

        G                        

Od vlků odraná hvězdáře Jordána. 

        D                       A       

Obzor ne klesne níž, je ráno a ty spíš. 

        G                         

Od vlků odraná hvězdáře Giordána. 
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Emi                                  Hmi   

Mám rád ty chvíle, kdy noc už pomalu končí, 

   Ami                  Hmi          Emi  

chvíle, co patřej' jen těm, co neusínaj', 

                                          Hmi  

toulavejm bláznům, když právě s jarem se loučí 

   Ami               Hmi                Emi  

a za dobrý slovo ti srdce svý na dlani daj'. 

  

Mám rád ty chvíle, kdy holkám ve vočích svítí 

slunce, když do korun stromů začlo se drát, 

stejně jak v kapičkách rosy na pavoučích sítích, 

to najednou chce se mi brečet a zároveň smát. 

 

Ref.: 

            A            Emi 

Ty rána s vůní borový smůly 

         A                  Emi 

měly by zůstat navždycky v nás, 

           C            Hmi 

ty rána s vůní sekaný trávy 

             C    Hmi     Emi  

a ohně, co právě pomalu zhas'. 

  

Mám rád ty chvíle, kdy kluci v duchu si říkaj', 

jak je to nádherný, léto před sebou mít, 

spolu si přejou, ať moc rychle dny neutíkaj' 

a trápení jsou někde v dálce, a kolem je klid. 

 

Ref.: 
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C              G                                                              F C 

Ukrytý v stínu lesa, igelit, to kdyby přišel k ránu déšť. 

                                                            G                                                             C 

Pod hlavou, boty, nůž, tátovou bundu šitou z maskáčů. 

              G                                                      F   C 

K ránu se mlhy zvednou a ptáci volaj, Hele, lidi svítá, 

         G                 C 

pak větvičky si nalámou na oheň aby uvařili čaj. 

  

Ref.:         

       Ami    G7    C                F   C 

A všichni se znaj, znaj, znaj a blázněj a zpívaj, 

             Ami  G7    C          F         C 

A po cestách dál, dál, dál hledaj normální svět. 
  

Ukrytý v stínu lesa k večeru, znavený nohy skládaj, 

kytara zpívá o tom, jak dřív bylo líp, 

ten, kdo neví, nepochopí, nepromíjí čas nic, všechno 

vrátí, 

ta chvilka,co máš na život ti uplyne jako od ohýnků dým.  
  

Ref.: 
  

Ukrytý v stínu lesa igelit, to kdyby přišel k ránu déšť. 
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C              G7              C     

Z šedé je mlhy nad řekou závoj stkán 

             G7          C   

Po ní v kanoi pádluje Indián, 

   F   C   F    C    

/: Indián, stepí je pán, 

                 G7            C       

v tváři válečnou barvou je malován. :/ 

 

 

Z pasu vytrhl Indián lesklou zbraň, 

z výše již rudý Komanč se řítí naň 

/:Paží lesk, seker třesk, 

do dravých proudů Ohia rudoch kles. :/ 

 

 

Podzimní bouře nad řekou burácí, 

prázdné kanoe se tam se potácí 

/: Indián, stepí byl pán, 

do věčných lovišť bohy byl povolán.:/ 
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      Ami                       G                

Máš sladkej dech a oči, kterým patří svatozář, 

    F                              E7                 

a vlasy máš jak hedvábí, když je vhodíš na polštář, 

     Ami                     G                  

ale já se o tvou lásku ani vděčnost neprosím, 

    F                          E7                

ty děkuješ jen hvězdám a jseš věrná jenom jim. 

  

Ref.: 

 F                        E7    

Ještě jedno kafe bych si dal, 

 F                      E7              Ami   

ještě jedno kafe, krucinál, než pojedu dál. 

  

Tvůj táta, to je vandrák a od přírody zběh 

a místo písmen učí tě jen dorovnávat dech, 

a taky házet nožem a držet pospolu 

a brada se mu třese, když se nosí ke stolu. 

  

Ref.: 

  

Tvá sestra hádá z ruky a tvá máti jakbysmet 

a ty sama umíš všechno, co je mimo tenhle svět, 

a tvá rozkoš nezná hranic, děvče s hlasem skřivana., 

jen tvý srdce je jak moře – samý tajemství a tma. 

  

Ref.: 
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 C               

Spí Jižní kříž, 

     Ami                          G      

jak říkali jsme hvězdám kdysi v mládí, 

    Dmi              

to na studený zemi 

      C           Ami        G     

ještě uměli jsme milovat a spát. 

  

Dál, však to víš, 

světem protloukal ses, jak ten život pádí, 

dneska písničky třeba vod Červánku 

dojmou tě, jak vrátil bys' to rád. 

  

Ref.: 

      Dmi                      C      

Zase toulal by ses Foglarovým rájem 

    Ami          G     

a stavěl Bobří hráz, 

            Dmi                  

se smečkou vlků čekal na jaro, 

      C             Ami            G    

jak stejská se, až po zádech jde mráz. 

  

Spí Jižní kříž, 

vidí všechna místa, kde jsi někdy byl, 

to když, naplněnej smutkem, 

jsi plakal, plakal nebo snil. 

  

Ref: 
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G             C             

Hledal jsem tě potmě v davu 

G                      C                

odněkud jsi rozsvítila pomátla mi hlavu 

Emi          C                

trvalo to 14 dní a za tu dobu 

Emi                 C     

věděl jsem že posledních. 

  

100 let jsem neměl lepší babu 

něco tu bylo, ale nechal jsem to vzadu 

a vod tý doby mám ten tik děkuju bohu 

že nejsem ještě nebožtík. 

  

Ref.: 

Ami7               D     

Nejlepší ženská je chlap 

G               E             

nejlepší čaj je kafe s mlíkem 

Ami7          D    

kupředu čelem vzad 

       D#  

jdeme dál. 

  

Ztratil jsem tě někdy ráno 

zabaleno vyřízeno dole podepsáno 

trvalo to 14 dní a za tu dobu 

věděl jsem že nejlepší. 

Věci co byly už prostě nejsou 

a ty stojíš, koukáš s votevřenou pusou. 

a od tý doby mám ten tik, děkuju bohu, 

že nejsem ještě nebožtík. 

 

Ref.: 
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 D       G      D          A7 
Bláznivý rána a bez hříchů noc 
   D           G       A7  
a den, co se zdá jako sen, 
   D                G       D  
a pořád se zpívá a vypráví jen 
              A7        D   
a přezdívky zní místo jmen. 
  
A ohýnky k ránu a k obědu zas 
a věčně se jí, co kdo vzal, 
pak uklidit trávu a sbalit a jít, 
kouknout se o kousek dál. G D A7 D 
  
Bláznivý rána a bez hříchů noc 
a říčky a útesy skal 
a na stráni chajda a pod chajdou břeh, 
kde kamínek z vody sis vzal. 
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Emi                   C                 G              D 

Jsi jenom člověk, co se narodí, v těle, kde tělo duši ruší. 

Emi                     C                 G         D 

Něco si vezme, něco zahodí, jen tak jak jeho srdce buší. 

  

Emi      C    D 

Nemám tě znát, nemám mít rád, 

nehledat v kapce vína. 

Nemám tě znát,nemám mít rád 

barbína, balerína. 

 Emi C G D 

Za oknem prší, běží Magion, 

oči jsou pusté kurty z rána. 

Lampa je nejkrásnější lampion 

a ty jsi bílá, černá vrána. 

  

Ref.: Emi C G D 

Říkaj, že neni žádná Marion, 

že není ctnostná kurtizána, 

že jsou jen stíny, ona a on, 

že jsou jen noci a rána. 

  

Jsem jenom člověk, co se narodí, v těle kde tělo duši ruší. 

A každá rána ta se zahojí a každé ráno ti to sluší 

 Emi    C     D 

Nemám tě znát, nemám mít rád, 

až město pozhasíná. 

Nemám tě znát, nemám mít rád 

sejdem se u kasína. 

  

Ref.: Emi C G D 
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Emi      G                 D            G      D    G     
Já snad hned, když jsem se narodil, na bludnej kámen šláp', 
                D           Emi    D       Emi 
a do školy moc nechodil, i tak je ze mě chlap, 
       G            D             G    D   G  
velký dusno, který nad hlavou mi doma viselo, 
                D            Emi     D    Emi DGDGCG 
drsnýmu chlapu nesvědčí, já ťuk' si na čelo. 
 
Ref.:   G                   D               
Máma mě doma držela a táta na mě dřel, 
                             G       D     G    
já moh' klidně študovat, kdybych já jenom chtěl, 
                            D            
voženit se, vzít si ňákou trajdu copatou 
                        G               D    Emi 
a za její lásku platit celou vejplatou, hó hou. 
  
Potom do knajpy jsem zašel a tam uslyšel ten žvást, 
že na lodích je veselo a fasujou tam chlast, 
a tak honem jsem se nalodil na starej vratkej křáp, 
kde kapitán byl kořala a řval na nás jak dráb. 
Ref.: 
  
Vlny s kocábkou si házely a každej dostal strach 
a my lodníci se vsázeli, kdo přežije ten krach, 
všechny krysy z lodi zmizely a v dálce maják zhas' 
a první byl hned kapitán, kdo měl korkovej pás. 
Ref.: 

 
Kolem zubama už cvakali žraloci hladoví, 
moc nikomu se nechtělo do vody ledový, 
k ránu bouře trochu ustala, já mořskou nemoc měl, 
všem, co můžou chodit po zemi, jsem tolik záviděl. 
Ref.: 
 
Jako zázrakem jsme dojeli, byl každý živ a zdráv 
a všichni byli veselí, jen já jsem rukou máv', 
na loď nikdy víc už nevlezu, to nesmí nikdo chtít, 
teď lituju a vzpomínám, jak jen jsem se moh' mít. 
Ref.: 
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Fis                    E           Fis 

Hlad a zima trápí nás, nepodlehnem nikdy zas 

                        E         Fis 

čestnost, síla, odvaha, to je naše povaha 

Ref. Fis        A             H    E 

Prohnanáý a mazaný až na půdu a celej svět se tře-se, 

 Fis                       E              Fis 

my loupežníci z Scherwoodu, čmajzneme tvý měšce 

 

Šerifovy povozy, nic už dávno nevozí. 

I šerifův pokladník dnes přišel o svůj dostavník 

Jednou Robin vzal si luk a vyrazil do blízkých luk. 

Bláznil tam jak malej kluk a bylo mu to celkem fuk. 

Ref: 

Každej večer ke snědku máme losos vařený, 

a nebo kančí kotletku a taky sejra smažený. 

Malej Slon je prýma chlap, Mač Mač jeho kamarád, 

a ty když slyší muziku tak stropí pěknou rotyku. 

Ref: 

Naším lesem projíždí, rytíř ve své zbroji, 

Ještě vůbec netuší, že máme sklony k boji. 

Z houští ho teď sledují naše bystrá očka, 

přes cestu mu přeběhla, ČERNOČERNÁ KOČKA! 

V tom šíp náhle zasvištěl, rytíř z koně padá 

Asi náhle oněměl, když těžké měšce dává. 

Už nikdy víc sem netrefí zapomene cestu, 

když jako blesk upaloval touhle cestou k městu. 

 

Ref: 
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C              G          F 
Někdy je život božská komedie, 
Am              F         G 
ale proč jenom, proč má julie, 
C                       G 
Má země vůbec správnej směr, 
          Am      F 
Když román trvá……jeden večer 
 
Jsi srdce ráj, v labyrintu skryt 
Když odpovídáš zda být či nebýt, 
A není rozum je jen cit, 
Kterému se zdráháš……uvěřit 
 
Ref.: C   G 
A pálíš mosty, dokud ještě hoří touha, 
Am        F 
Jen s upřímností, která tě neomlouvá, 
C         G 
Sluší ti dělat věci, které se nesluší, 
Am               F 
Po tobě potopa, a šrámy na duši 
 
Srdce ti řekne co bys dělat měla, 
Zločin a trest a žádostivost těla, 
Struna se rozezněla 
Jsi jako růže……hozená do kostela 
 
Ref: 2X 
 
Jsi pozdní večer, kdy se vzdor bouří, 
a chce utéct, plavit se po moři.  
Korábem opilém až k spánku 
pro směšné lásky stydíš se do červánků. 
 
Ref: 2x 
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     C                    
Jako suchej,starej strom, 
     Fmaj7           
jako všeničící hrom, 
           C     
jak v poli tráva 
                               Fmaj7 
připadá mi ten náš svět, plnej řečí, 
      Ami      G     C    
a čím víc, tím líp se mám. 
  
      Fmaj7           
Budem o něco se rvát, 
      Ami           G 
až tu nezůstane stát 
          C      
na kameni kámen, 
         Fmaj7            
a jestli není žádnej Bůh, 
        Ami          G      
tak nás vezme země - vzduch, 
            C     
no, a potom amen. 
  
     C                  
A to všechno proto jen, 
       Fmaj7             
že pár pánů chce mít den 
        C      
bohatší králů, 
C 
přes všechna slova, co z nich jdou, 
       Fmaj7             Ami G     C     
hrabou pro kuličku svou, jen pro tu svou. 
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     Fmaj7           
Budem o něco se rvát, 
      Ami           G 
až tu nezůstane stát 
          C      
na kameni kámen, 
         Fmaj7            
a jestli není žádnej Bůh, 
        Ami          G     
tak nás vezme země - vzduch, 
            C     
no, a potom amen. 
  
      C                 
Možná jen se mi to zdá, 
     F                  
a po těžký noci přijde, 
              C    
přijde hezký ráno, 
jaký bude, nevím sám, 
     F                    Ami     G    C    
taky jsem si zvyk' na všechno kolem nás. 
 
     Fmaj7           
Budem o něco se rvát, 
      Ami           G 
až tu nezůstane stát 
          C      
na kameni kámen, 
         Fmaj7            
a jestli není žádnej Bůh, 
        Ami          G     
tak nás vezme země - vzduch, 
            C     
no, a potom amen. 
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G         Em          D         G 
No tak mi zatancuj ať náladu mám 
G          Em           D           G 
A dej mi celou noc já nechci bejt sám 
G            Em           D            G   
Hlavní je neuhnout dobře zvolit svůj směr 
G                  Em      D       G  
A teď holka musím jít až tam na sever 
 
    G             C        G          
R.: Cestu znám a neměním směr, 
G            Em          D        G 
dojdu k řece plný ryb až tam na sever 
  
Procházím krajinou a lidi mě zvou 
Čím těžší víno lehčí holky tu sou 
Jedna z nich povídá dokud dávám tak ber 
Já jí jenom políbil a šel na sever 
 
Ref.: 2x Cestu znám... 
 
Mám nohy bolavý už nechtěj se hnout 
Tou temnou vodou nechám tělo svý plout 
Zakončím s noblesou ze všech poslední den 
Kam mě vlny donesou tam vsákne mě zem 
 
Ref.: 2xCestu znám... 
   D                              
Ta cesta byla rovná místy rozbitá 
C                                
Číše vína plná jindy celá vylitá 
  D                                 
Už nevrátím se zpátky ubejvá mi sil 
    C                    D            
Tak řekněte jí prosím že sem tady byl 
        A     
 
Ref.: 2x Cestu znám... A  D  A  A  F#m  E A 
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Ami                               Em          

Na Severním nebi hvězdy třepotavě září, 

Am                                   Em 

Ve velikém vigvamu koncil sta rudých tváří, 

Dmi            Ami    Em           Ami 

Praská oheň poradní, dýmem chví se chřípí, 

Dmi             Ami    Em       Am 

do temného lesa ční, řada bílých teepee, 

Ami                       Em                    Ami 

Uá uá velký Manitou náš, z namodralé páry nad jezerem, 

                       Em 

nenávratné jak ta touha daleká, 

      Ami                 Em             Am 

Rudou hlavu s orlím pérem, nebezpečí neleká 

 

Šakalové na prérii vyjí píseň tesknou, 

žluté hvězdy v nočním nebi studeně se lesknou, 

Seminolští Rekové na cestu se strojí,  

proti bílým osadníkům k poslednímu boji. 

Ref.: 

Zář sluneční osvítila strmé kopce zlatě, 

nebe výheň stéká slavně do jezerní slatě, 

Vztekem chví se ovzduší, padl výstřel prvý, 

koho  už nic nebolí, ten se zalil krví.¨ 

Ref.: 

Na Floridě vlaje smutně vlajka jenom bílá, 

Na dně rokle křečovitě hyne rudá síla, 

zdeptána je svoboda, vyvrácen je totem, 

rudá hlava smrtelným zalila se potem. 

Uá uá velký Manitou náš, na prérii vítr tiše hvízdá, 

šakalové smutně vyjí do noci, tam, kde byla rudá síla letí koně 

divocí. 
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     C  Fmaj7 C Fmaj7      C   Fmaj7 C Fmaj7 

nejlíp jim bylo když nevěděli co dělají   
         G        F           C     Fmaj7 
jenom se potkali a neznělo to špatně 
  
tak se snažili a opravdu si užívali 
jenom existovali a čas běžel skvěle 
  
Ref.: 
F                C       G                Ami 
nechám si projít hlavou, kam všechny věci plavou 
F                     C      G 
jestli je všechno jen dech, tak jako kdysi v noci 
Ami                   C 
spolu potmě na schodech,  
  
A pak se ztratili a chvílema se neviděli, 
jenom si telefonovali a byli na tom bledě, 
  
a když se vrátili už dávno nehořeli 
jenom dál usínali chvíli spolu - chvíli vedle sebe 
  
Ref.: 
nechám si projít hlavou, kam všechny věci plavou 
jestli je všechno jen dech, tak jako kdysi v noci 
spolu potmě na schodech,  
  
nechej si projít hlavou, kam všechny věci věci plavou 
jestli je všechno jen dech, tak jako kdysi v noci 
spolu potmě na schodech 
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 D                                             

Než poslední ti sbohem dám, tak musím něco říct: 

                              A7           D     

v kartách žití, jak víš, se švindl nesmí hrát, 

 D 

máš možná krásy trochu víc než jiná holka snad, 

                           A7              D     

to nic není, však víš, já nechci s tebou hrát. 

  

Ref.: 

        D                 G    D     

Co je platný, že jsi jako obrázek, 

                        G    D     

že máš kůži jako z řeky oblázek, 

      A7                             D     

Věř, holka, nechci si tě do vitríny dát, 

                          G    D 

nevím, co máš se mnou asi za plány, 

     G                  

ale teď už je to fuk, 

         D         A7         D     

svět se mění, tak pal, a ani muk. 

  

 

Tak obrať list a pozor dej na to, co jsem ti řek', 

v tuhle chvíli, však víš, ti nepomůže vztek, 

máš možnost vrátit všechno zpět, vždyť stačí jenom chtít, 

kdo se snaží, však víš, kam chce, tam může jít. 

  

Ref.: 
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  G        D         Ami            C          G   
Tvých pár minut si připíchnout jak kytku na kabát, 
          D       Ami         C          D C  D 
mávnout křídly a plný kapsy tvojí lásky m ít.  
 G           D      Ami            C           G   
To bych si přál, a mít těch minut pár a kapes víc, 
          D     Ami         C                   D    
probudit den a vyprávět mu sen, a potom jen mu říct: 
 
Ref 2.: 
Těch pár minut si připíchnu jak kytku na kabát, 
mávnu křídly a kabát nechám i s tou kytkou vlát. 
 
Tunelem snů, tak krátkým i tak dlouhým, teď běžím sám, 
až přijdu k vám, minut pár svých dní /: jen mi dej, :/ 
hej. 
 
Ref 2.: 
Těch pár minut si připíchnu jak kytku na kabát, 
mávnu křídly a kabát nechám i s tou kytkou vlát. 
 
Jó, to bych si přál, a mít těch minut pár a kapes víc, 
zatřást dnem a sebrat spadlej čas, co /: není zlej, :/ 
hej. 
 
Ref 2.: 
Těch pár minut si připíchnu jak kytku na kabát, 
mávnu křídly a kabát nechám i s tou kytkou vlát. 
 
  



36 
 

Emi                                   Ami    
Na dlani jednu z tvých řas, do tmy se koukám, 
  D                                 G  C G 
hraju si písničky tvý, co jsem ti psal,  
          Ami                 Ami/C          Emi   
je skoro půlnoc a z kostela zvon mi noc připomíná, 
          Ami                        H7  
půjdu se mejt a pozhasínám, co bude dál? 
  
Emi                                  Ami    
Pod polštář dopisů pár, co poslalas' dávám, 
D                                 G    C G 
píšeš, že ráda mě máš a trápí tě stesk,  
          Ami                 Ami/C          Emi   
je skoro půlnoc a z kostela zvon mi noc připomíná, 
          Ami                        H7  
půjdu se mejt a pozhasínám, co bude dál? 
  
Ref.: 
               Ami                                    
Chtěl jsem to ráno, kdy naposled snídal jsem s tebou, 
    Emi                      
ti říct, že už ti nezavolám, 
                   Ami                 D    
pro jednu pitomou holku, pro pár nocí touhy 
               G                      H7  
podved' jsem všechno, o čem doma si sníš, 
              Emi  
teď je mi to líto. 
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Emi                                        Ami    
Kolikrát člověk může mít rád tak opravdu z lásky, 
D                                       G    C G 
dvakrát či třikrát – to ne, i jednou je dost,  
 
 
          Ami                 Ami/C          Emi   
je skoro půlnoc a z kostela zvon mi noc připomíná, 
          Ami                        H7  
půjdu se mejt a pozhasínám, co bude dál? 
  
Ref.: 2x 
               Ami                                    
Chtěl jsem to ráno, kdy naposled snídal jsem s tebou, 
    Emi                      
ti říct, že už ti nezavolám, 
                   Ami                 D    
pro jednu pitomou holku, pro pár nocí touhy 
               G                      H7  
podved' jsem všechno, o čem doma si sníš, 
              Emi  
teď je mi to líto. 
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A        Amaj7         A7 
Na našem rybníku, tam v ráji řas a vodníků, 
D     E    A 
já sleduju to tiše z povzdálí. 
A        Amaj7         A7 
Ropuchu s medvědem, od ucha k uchu s úsměvěm, 
D           E      A 
to vždycky, když to žabák ubalí. 
  
Už jsou zas v zámoří, sakra slizký úhoři, 
ostatním se to zjevně nelíbí. 
Připlujou, machrujou, kdejakou řečí hovoří, 
sebevědomí jim nechybí. 
  
Ref.: 
    A         D         A 
Jó většina těch malejch ryb, čeká až bude líp. 

D     E      A     E 
Nechtěj se plácat v bahně, živořit a na dně žít. 
      A                    D   A 
Hledaj svý místo na slunci, jak štiky a sumci. 
  D        E            A    E 
No prostě si chtěj holky přilepšit.  
  
Raci v práci rokujou,na hřbetech plotic vyplujou, 
prej obklíčit a dobít Rakovník. 
Škeble se šklebí na žáby,žáby si hrajou na dámy, 
neb kolem jde krab starý milovník. 
                  
Ref.: 2x 
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Ref.: 

 Ami             G      Ami                G    

Každý ráno boty zouval, orosil si nohy v trávě, 

 Ami                   G      Ami   Emi    Ami  

že se lidi mají rádi, doufal, a procitli právě. 

 Ami               G     Ami              G    

Každy ráno dlouze zíval, utřel čelo do rukávu, 

Ami                        G       Ami   Emi     Ami  

a při chůzi tělem sem-tam kýval, před sebou sta sáhů. 

  

   C     G    F      C   

Poznal Moravěnku krásnou 

   Ami    G     C   

a vínečko ze zlata, 

             G    F     C 

v Čechách slávu muzikantů 

   Ami    Emi  Ami 

umazanou od bláta. 

  

Ref.: 

  

Toužil najít studánečku 

a do ní se podívat, 

by mu řekla: proč, holečku, 

musíš světem chodívat. 

  

Studánečka promluvila: 

to ses' musel nachodit, 

abych já ti pravdu řekla, 

měl ses' jindy narodit. 

  

Ref.: 

+ /: před sebou sta sáhů ... :/  
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G                    C       
Vzpomínám, když tehdá před léty 
 G            C      
začaly lítat rakety, 
  G              C             D     
zdál se to bejt docela dobrej nápad, 
 G             C      
saxofony hrály unyle, 
 G              C     
frčely švédský košile 
   G             Emi           C   D 
a někdo se moh' docela dobře flákat. 
  
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. 
  
Ref: 
   G                  D   
Vzpomínáš, takys' tu žila 
   Emi             C    
a nedělej, že jsi jiná, 
        G           D    
taková malá pilná včela, 
        C  D       G  
taková celá sametová. 
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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. 
  
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. 
  
Ref: 
Vzpomínáš, už je to jinak 
a jde z toho na mě zima, 
ty jsi, holka, tehdá byla 
taková celá sametová. 
  
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. 
  
Ref 2x: 
Vzpomínáš, jak jsi se měla, 
když jsi nic nevěděla, 
byla to taková krásná cela a byla celá (sametová) 
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C                     E    
1. Cesty jsou blátem posedlý, 
                   F  
vzduch jarní vůni zavoní 
                  C   
z kouřovejch signálů. 
                   E    
A bílý stopy ve skalách 
                    F     
umyje slunce jako prach 
               C   
na cestách tuláků. 
  
Ref.: 
C                    C7  
Zas bude teplej vítr vát 
         F             C     
a slunce skály v kempu hřát. 
                          E    
Tak ahoj, slunce, vítej k nám, 
                    F          C     
písničku první tobě dám a budu hrát. 
  
  
2. V noci je ještě trochu chlad 
a rána nedočkavý snad, 
no a já mám čas. 
Stejně se zimě krátí dech, 
pod stromy narůstá už mech, 
no a já mám čas.   
 
Ref:  
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   Dmi            Bb         A7  

S partou kluků v koutě na perónu 

 Dmi          Bb            C         A7    

tejrali jsme jednou struny kytar lacinejch, 

 Dmi          Bb            A7   

vo pár kroků dál se na nás díval 

  Dmi           Bb           C          Dmi 

starej pán, už vod pohledu trošku podivnej. 

  

Hned se vecpal s náma do vagónu, 

když zahoukal k vodjezdu ten ocelovej krám, 

na kytaru na mým klíně koukal 

a za chvíli ptal se, jestli mu ji neprodám. 

 

Ref.: 

  F                        Gmi    

Nezdálo se, že je ňákej švorcák, 

 F                         Gmi         A   

co by neměl prachy, který dal by za novou, 

 F                         Gmi A 

měl podivnej hlas a divný voči, 

 Dmi            Bb         C        Dmi 

říkal, že měl kdysi dávno taky takovou. 

  

"To vomlácený dřevo není k mání, 

patří mojí máti a je starší nežli já, 

je to dárek od někoho z mládí, 

a ten jistě nikomu a nikdy neprodá." 

Ref.: 

  

Když jsem večer v neděli svý mámě 

řek', že ňákej cizí chlap se hrozně zajímá 

o věc, která cenu má jen pro ni, 

divil jsem se, co ji na tom tolik dojímá ... 
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D  G  A 
Haló, kdo je tam, po zaznění tónu mi 
zanechte zprávy abuďte zdrávi. 
Haló, nejsem doma, no je to fakt bída,        
volané číslo vám neodpovídá. 
 
Em  A  D  Hmi 
Polevím z vysokejch otáček. 
Pohoda, klídek a tabáček. 
Půl dne noviny číst a pak cigáro. 
Pohoda klídek a leháro. 
Nejspíš jsem jenom línej čím dál víc. 
 
D  G  A            
Neřeště to, pane, to je případ ztracenej.           
Doufám jen, že z toho nejste vykolejenej.                    
Dám vám jednu dobrou radu k nezaplacení. 
Neřešte to, pane, tohle nemá řešení. 
 
Em A D Hmi  
Polevím z vysokejch otáček. 
Pohoda, klídek a tabáček. 
Vzpomínat na to, co se událo. 
Chci to tak mít nejmíň na stálo. 
Nejspíš jsem jenom línej čím dál víc. 
 
D  G  A 
Volané číslo je opojené a bude 
odpojené, žádný né, že né. 
Volané číslo včetně mojí tváře 
vymažte ze svýho adresáře. 
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Em  A  D  Hmi 
A pokuste se tvářit nešťastně. 
Všude se dočítám, že umřu předčasně. 
A taky vím, že obtěžuju okolí, 
čekám konec, zatím nic nebolí. 
Víceméně se to dobře vyvíjí, 
život je návykovej a někdy zabíjí. 
 
F#mi  H  E  C#mi 
Polevím z vysokejch otáček. 
Pohoda, klídek a tabáček. 
Vzpomínat na to, co se událo. 
Chci to tak mít nejmíň na stálo. 
Nejspíš jsem jenom línej čím dál víc. 
  
D  G  A 
Volané číslo je opojené a bude 
odpojené, žádný né, že né. 
Volané číslo včetně mojí tváře 
vymažte ze svýho adresáře. 
  
Em  A  D  Hmi 
A pokuste se tvářit nešťastně. 
Všude se dočítám, že umřu předčasně. 
A taky vím, že obtěžuju okolí, 
čekám konec, zatím nic nebolí. 
  
Em  A  D  Hmi 
Víceméně se to dobře vyvíjí, 
život je návykovej a někdy zabíjí. 
Víceméně se to dobře vyvíjí, 
život je návykovej a někdy… 
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Dmi                         
Posvátný je mi každý ráno, 
Ami                      Dmi 
když ze sna budí šumící les 
a když se zvedám s písničkou známou 
Ami                           Dmi  
a přezky chřestí o skalnatou mez. 
  
Ref.: Dmi 
Tulácký ráno, na kemp se snáší, 
B                 C          F    
za chvíli půjdem toulat se dál, 
Dmi                             
a vodou z říčky oheň se zháší, 
B                C          Dmi  
tak zase půjdem toulat se dál. 
  
Posvátný je mi každý večer 
když oči k ohni vždy vrací se zpět 
Tam mnohí z pánů měl by se kouknout 
a hned by viděl, jakej chcem svět. 
  
Posvátný je mi každý slovo, 
když lesní moudrost a přírodu znáš, 
bobříku sílu a odvahu touhy 
kolik v tom pravdy, však kdo nám ji dá ? 
REF: 
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  D            Em       G    A 
Když vlny se valí a peřeje řvou 
  D            Em       G    A 
a šutry z nich civí jak sůvy, 
    D        Em     G         A     
loď praská a umrlčí zvon bije tmou, 
    D          Em        A   D  D 
tak řekni, kdo pomoct ti umí.    
  
    Hm         F#m      G        D    
Kdo pádlem jen kmitne a převrátí loď, 
    Hm       F#m      A      D 
pak ječí jak staženej z kůže, 
   Hm         F#m     G           D     
že ty jseš ta atrapa, ty jseš ten cvok, 
   E                   A  A4  A4  A 
co za každý cvaknutí může.         
  
Je pěkná jak ráno a voní jak les, 
když na dřevo u ohně hrá-ává,    
je zrádná jak kočka a věrná jak pes, 
ta holka, co při tobě spává.       
  
Ref.: 
   G        Hm       A      D     
Tu vodáckou holku si navěky nech, 
G        Hm   A D    
netop ji, nezaháněj, 
     Em         Hm        F#m      Hm    
svou víru, svou sílu, svý štěstí i pech, 
    Em           D            E        A    
svý strachy, svý prachy, svůj poslední dech 
   D      Em  G   A   
jí poctivě odevzdávej 
D       Em      G  A  D  D4/G  D/F#  A/E 
a lásku za lásku dá-ávej.             
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  D          Em      G       A 
Kdo připálí rejži a přesolí Čaj, 
  D             Em        G    A 
kdo sůl nechá v posledním  kempu,  
     D           Em      G           A   
kdo ráj změní v peklo a peklo zas v ráj, 
    D            Em       A   D 
kdo zná všechny písničky trempů.    
  
    Hm       F#m      G       D     
Kdo přeje ti štěstí a kope ti hrob, 
    Hm          F#m         A  D    
kdo sladce hned šeptá, hned vříská, 
  Hm       F#m       G         D    
a koho bys roztrh' a praštil a kop' 
  E                      A   A4  A4  A 
a po kom se celej den stýská.         
  
   D         Em      G        A    
Až vlasy nám odbarví nebeskej král 
  D          Em        G   A   
a vrásky nám počmáraj' ků-ůži, 
    D         Em     G           A    
svý holce dej pusu a řekni "jdem dál" 
  D        Em       A    D  D  D  D 
a na pádlo polož jí  rů-ůži.       
 
 Ref.: 
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       Ami              C                
Až mě zítra ráno v pět ke zdi postaví, 
    F          G      C            A7   
ještě si naposled dám vodku na zdraví, 
       Dmi          G7           C       Ami   
z očí pásku strhnu si, to abych viděl na nebe, 
   Dmi          E7  Ami         A7 Dmi G7 C Ami   
a pak vzpomenu si, lásko, na tebe, 
   Dmi          E7      Ami   
a pak vzpomenu si na tebe. 
  
Až zítra ráno v pět přijde ke mně kněz, 
řeknu mu, že se splet', že mně se nechce do nebes, 
že žil jsem, jak jsem žil, a stejně tak i dožiju 
a co jsem si nadrobil, to si i vypiju, 
a co jsem si nadrobil, si i vypiju. 
  
Až zítra ráno v pět poručík řekne:"Pal!", 
škoda bude těch let, kdy jsem tě nelíbal, 
ještě slunci zamávám, a potom líto přijde mi, 
že tě, lásko, nechávám, samotnou tady na zemi, 
že tě, lásko, nechávám, na zemi. 
  
Až zítra ráno v pět prádlo půjdeš prát 
a seno obracet, já u zdi budu stát, 
tak přilož na oheň a smutek v sobě skryj, 
prosím, nezapomeň, nezapomeň a žij, 
na mě nezapomeň a žij ... 
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Kompletní zpěvník je dostupný na našich 
webových stránkách: oddilsip.cz nebo na 
platformách YOUTUBE  a SPOTIFY 

V roce 2022 vydal 33. Oddíl ŠÍP. 
Texty písní nejsou majetkem jejich autorů 

https://youtube.com/playlist?list=PLFYity6RCtXzjrQXru6Isr2znTFj_8s79
https://open.spotify.com/playlist/0PAcYS6BvuesxYo0ljATAU?si=d41dcbd17de64a09&pt=cc0d15995bba9d381459aec68f53e965


 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


