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1. 1970

G
Naši mi vždycky říkaAmili, jen nehas co tě nepáFlí,
jakej pán takovej C krám.
G
Naši mi vždycky říkaAmili, co můžeš sleduj z
povzdáFlí a nikdy nebojujGsám..

CHINASKI

Capo I.
[ intro ]
3x
e|-------------|-------------|
B|*---------3-*|----------6--|
G|------5------|------5------|
D|----5---5----|----3---3----|
A|*-3---------*|--3----------|
E|-------------|-------------|
[kytara 1]
C
D
F
C
e|------------------------------------------------------|
B|----------3-----------7--------------9------------3---|
G|------5-----------7------------9--------------5-------|
D|----5---5-------7---7-------9----9----------5---5-----|
A|--3-----------5-----------7---------------3-----------|
E|------------------------------------------------------|
[kytara 2 - ]
e|------------------------------------------------------|
B|-------------8----------------------------------------|
G|----5h7-7s9---9-7s5-7--5--7s9-7-5------5--7s9-7-5-----|
D|--5----------------------------------7-------------5--|
A|------------------------------------------------------|
E|------------------------------------------------------|

C

Nevim jestli je toDznát, možná by bylo
lepší F lhát, jsem silnej ročník Csedmdesát, tak
začni počítat.
C
Nechci tu hloupě vzpomíDnat, koho taky
dneska zajíFmá silnej ročník Csedmdesát, tak
začni počítat.
C
Tenkrát tu bejval jinej stDát a já byl blbej na
kvadrF át, jsem silnej ročník Csedmdesát, třeba
například..

F
Čas pádí, čas letí, těžko ta Gléta vrátíš zpět a tak
i CHusákovy děti
dospěly do Ami Kristových let.
F
Čas pádí, čas letí, a je Gto zvláštní svět a tak
C
i Husákovy děti
dospěly do D Kristových let.

Čas pádí, čas letí. .

Solo:
e1----------13--16—13--------------------------------------------------H---14--16-------------16-14-16p-14-16/18-16-14-11-14-11-14/18-16-14---G-13------------------------------------------------------------------13p

p - Povolení
/ - Výjezd

[ nastup do refrenu]
e|--------------------------------------------------------------16~-|
B|------14--------14--------14--------14--------14-14----14--16-----|
G|13h15-----13h15-----13h15-----13h15-----13h15-------15------------|
D|------------------------------------------------------------------|
A|------------------------------------------------------------------|
E|------------------------------------------------------------------|

G
Naši mi vždycky říkaAmili, jen nehas co tě
nepáFlí, jakej pán takovej C krám.
G
Naši mi vždycky říkaAmili, co můžeš sleduj z
povzdáFlí a nikdy nebojuj Csám..

Nevim jestli je to znám, možná by bylo lepší lhát,
jsem silnej ročník sedmdesát, nemohl jsem si
vybírat.Tak mi to přestaň vyčítat, naříkat co jsem
za případ, jsem silnej ročník sedmdesát a možná,
že jsem rád.
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2. 6 &90
VLASTA REDL
Capo II.
G
Nemůžu uvěřit Amibráško
C
G
Že na tě vůbec už nevzpomíná
Kdesi nad drahou Ami flaškou
Když jeC nálada nepovinDná

Málem jsem Hminadělal z kytary
C
dřívka
Že se mi o tobě už Dnebude
Em
zdát
Chvilka Gzaváhání před vraty
C
chlívka
A je tu rok šest a DdevaEmdesát
A máme Crok šestaDdevadeGsát
Fanty´s vyplatil v Spartách
A ani nebyla tak rozpačitá
Vždyť co se na seně vyhraje v
kartách
Stejně se na zemi už nepočítá
Cítím jak na patách něco tě líže
Něco co ví že tu budete stát
Dokud se jeden z vás nepohne
blíže
Někam do roku šestadevadesát
C
D
E
Aspoň do roku šesta devade sát

Solo:

G
C
jeden z vás nepohne bl íže
Aspoň do roku šestaDdevadeEsát F G

*: Dokud se

Upřímně řečeno láska
Už dávno není to co nedá mi spát
Dva blázni v plynových maskách
A všechno co se nám teď nemůže stát
Dokud mi tvoje srdce hoří jak svíce
Takže i v tmách aspoň slova jdou psát
Vážne netuším co si přát více
Na konci roku šest a devadesát
Na konci roku šest a devadesát
Aspoň do roku šestaDdevadeEsát F G
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3. A HARD DAY´S NIGHT

4. A JÁ TAKÁ ČÁRNÁ

THE BEATLES

SLOVENSKÁ LIDOVÁ

C9

1. /:EmA ja taká čárAmna H7jak čárna
čarEmnica,:/

G
C
G
hard day's night
and I've been Fworking like a Gdog
it's been a hard Cday's Gnight
I should be Fsleeping like a Glog.
®1: But when I Cget home to you
D7
I find the
things that you do
will make me Gfeel C7alGright.

1. It's been a

G
D
/: naj še mi vystúpi šej, haj, naj še mi
vystúpi Emšej, H7haj,
Em
naj še mi vystúAmpi z Emrady HparadEmnica.:/

2. /:Z rady paradnica, z poľa robotnica,:/
/:bo ja taká čárna šej, haj, bo ja taká čárna šej, haj,
bo ja taká čárna jak čárna čarnica.:/

2. You know I work all day
to get you money to buy you things
and it's worth it just to hear you say
you're going to give me everything.
®2: So why I love to come home
'cause when I get you alone
you know I feel O.K.
*: When I'm Hmihome Emieverything seems to
be alHmiright

3. /:Čárna ja, čárna ja, jak čárna čarnica,:/
/:bo ja od maľučka šej, haj, bo ja od maľučka šej,
haj,
bo ja od maľučka na poľo chodzila.:/

when I'm Emihome Cfeeling you holding
D
me tight, tight yeah.
3.=1.
®1:

Solo:

®2:
*:
4.=1.

®1: + Cyou know I Gfeel C7alGright
C
G
C7 G
you know I feel
al right ...

© 13.středisko HIAWATHA
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5. ALL THE WAY DOWN

D

(and) In the Adarkness
Hmi
When you Gfind this

ONCE / GLEN HANSARD
Hmi

Hmi/A

Hmi/G

D
I'll be Afar to Hmisea

e----2-2-2-----2-2-2------2-2-2----2-2-3]
B----3-3-3-----3-3-3------3-3-3----3-3-3]
G----4-4-4-----4-4-4------4-4-4----4-4-4]
D----4-4-4-----4-4-4------4-4-4----4-4-4]
A-2--------0--------------x-x-x----x-x-x]
E---------------------3---------3-------]

Hmi
Hmi/A
Hmi/G
You have
broken me,
all the way
down
Hm
You'll be the Hmi/Alast, you'll Hmi/Gsee

Hmi
You have Hmi/Abroken me, Hmi/Gall the
way down
Hmi
Hmi/A
Hmi/G
Down u
pon my
knees

Outro:
Hmi

Hmi/A

Hmi/G

Hmi

Hmi/A

Hmi/G

Hmi

(and) You have broken me, all the way now
You'll be the last, you'll see

(Strum once)

(and) F#miSome fight you Ggave
A
When IF#mi pushed you Gaway
D
D
From me
D
A
(and) In the morning
Hmi
When you Gturn in
D
I'll be Afar to Hmisea

Hmi
You have Hmi/Abroken me, Hmi/Gall the w
ay down
Hm
You'll be the Hmi/Alast, you'll Hmi/Gsee

Interlude:
Hmi

Hmi/A

Hmi/G

Hmi

Hmi/A

Hmi/G

Da di da, da di da
(and) F#miWhat chance have we Ggot
A
When you F#mimissed every Gshot
A
D
From me
D
(and) In the Amorning
Hmi
When you Gturn in
D
I'll be Aout of Hmireach

© 13.středisko HIAWATHA
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6. ALL YOU NEED IS LOVE
THE BEATLES
Solo: viz níže

®:
3. There's nothing you can know that isn't known
nothing you can see that isn't shown
nowhere you can be that isn't where you're meant
to be
it's easy.
®:
®:

Intro:
G, D, G, Ami, D7

Riff1 – 000030 / 020000
Riff2 -

Tabs:
G
Love D/F#love Emilove Riff1
G
love D/F#love Emilove
D7/A
love D/GloveD/F#l love D D7/C Riff2
G
D/F#
1. There's nothing you can
do that can't
be Emidone
G
nothing you can D/F#sing that can't
be Emisung
D7/A
nothing you can D/Gsay but you
D/F#
can
learn how to play
theD7/Egame
it's D7easy.D7/C Riff2

Riff3
G
A
G
F#
A9
G
e|-----|------|-----|-----|-----|--3--|
B|--0--|--0---|--0--|--0--|--0--|--3--|
G|--5--|--7---|--5--|--4--|--2--|--0--|
D|--5--|--7---|--5--|--4--|--2--|--0--|
A|--3--|--5---|--3--|--2--|--0--|--2--|
E|--X--|--X---|--X--|--X--|--X--|--3--|
---skluz------------------------------

2. There's nothing you can make that
can't be made
no one you can save that can't be saved
nothing you can do but you can learn
how to be you in time
it's easy.
®: GAll you A7/4susneed
D7
Riff3
is
love
G
A7/4sus
D7
Riff3
all you
need is love
G
all you H7need
is Emilove G/Dlove Clove is D7all
youGneed. G

© 13.středisko HIAWATHA
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AmCmaj7erica.C"

7. AMERICA
SIMON & GARFUNKEL

®: LBbmaj7aughing on the bBbus playing gCames
with the faces
shBbmaj7e said the man in the gabardine suit was a
spCy

Capo III
Intro:
C

C/H

Ami Ami/G F-F4sus-F

F
I said:"Be careful his bFmaj7owtie is really a
cCam'ra." C/H Ami Ami/G F-F4sus-F

1st time with fill 1
2nd time with fill 2
Fill 1
---- F
C
, . , . , .
, . , . , .
, . , . , .
|-------------|-------------|-------------|
|---------1---|-3b-rb---1---|-------------|
|-----0h2-----|-------------|-------------|
|-0h2---------|-------------|-------------|
|-------------|-------------|-------------|
|-------------|-------------|-------------|

3. "Toss me a cigarette I think there's one in my
raincoat."
"We smoked the last one an hour ago."
SEmi7o I looked at the scA9enery shEmi7e read
A9
her m agazine
D
C
G G/A G/H
C C/H
and the m oon r ose o
ver
an op
en
Ami7
Ami/G F-F4sus-F
f
ield.

Fill 2
---- F
C (verse1)
, . , . , .
, . , . , .
, . , . , .
|-------------|-0-----------|-------------|
|-------0-1---|---3p1-------|-------------|
|-----0-------|-------------|-0-----------|
|---2---------|---------0h2-|-------------|
|-3-----------|-------------|-------------|
|-------------|-------------|-------------|

4. "Kathy I'm lost" I said though I knew she was
sleeping
"I'm empty and aching and I don't know why."
CGounting the cars on the New Jersey Turnpike

"LCet us be lC/Hovers we'll mAmiarry our
fAmi/Gortunes togFether
C
I've got some rAmi/Geal estate

they've Dall cCome to lDook for AmCmaj7ericaC
D
all cGome to lDook for AmCmaj7erica C
D
G
D
Cmaj7
C
all c ome to l ook for Am
erica ...

Ami(Ami7)
h
ere in my bag."
Fill 3
---- emulates
Am
voices =AA
Em7
, . , . , .
, . , . , .
, . , . , .
|-------------|-0---0---0---|-0-----------|
|---------1---|-1---3---1---|-0-----------|
|-----0h2-----|-0---0---0---|-0-----------|
|-0h2---------|-2---0---2---|-0-----------|
|-------------|-3---2---0---|-2-----------|
|-------------|-------------|-0-----------|

SEmi7o we bought a pack of cA7igarettes and
MEmi7rs. Wagner's pA9ies
and wDalked Coff to lGook G/G fG/AorG/H
AmCerica.C/H Ami Ami/G F-F4sus-F

Outro (repeat over and over- 3x) another guitar strums chords
----C
C/B
Am7
C/G
, . , . , .
, . , . , .
, . , . , .
, . , . , .
|(0)----------|-------------|-------------|---------0---|
|---------1---|---------1---|---------1---|-------1-----|
|-----0-------|-----0-------|-----0-------|-----0-------|
|-------------|-------------|-------------|-------------|
|-3-----------|-2-----------|-0-----------|-------------|
|-------------|-------------|-------------|-3-----------|
Dm
, . , . , .
, . , . , .
, . , . , .
, . , . , .
|-------------|-------------|---------1---|-------------|
|---------3---|---------3---|-------0-----|-0---1---3---|
|-----2-------|-----2-------|-----0-------|-------------|
|-0-----------|-------------|-------------|-------------|
|-------------|-3-----------|-2-----------|-----0---2---|
|-------------|-------------|-------------|-3-----------|
All fills Capo III

Fill 4
---- C/G
F
, . , . , .
, . , . , .
, . , . , .
|-------------|-------------|-------------|
|-------------|-------------|-------------|
|-------------|-------------|-------------|
|-----0-------|-------------|-------------|
|-0h3---------|-------------|-------------|
|---------0---|-1-----------|-------------|

2. "Kathy" I said as we boarded a Greyhound in
Pittsburgh
"Michigan seems like a dream to me now
G
it took me four days to hitchhike from Saginaw
ID've cGome to lDook for
© 13.středisko HIAWATHA
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8. AMERICAN TUNE
SIMON & GARFUNKEL
C

Many's the Ftime CI've Gbeen C misGtakE7en
and Amimany Etimes Amiconfused C
F C
G
C
G
E
Yes and I've of ten felt for saken and
Ami
certain E7ly misAmiused C
C9
Aw, but I'm FalGright, I'm FalCright

I'm just FweaCry Gto G#DIM7 my Amibones A7
D7
Still you Gdon't Fill1expect to be Cbright
G
D
G
C F
C G
and bon vi vant so far a way from
E
home
Dm7

So Cfar Gaway from Chome
C
And I don't know a Fsoul Cwho's Gnot Cbeen
G
battered E
I don't have a Amifriend that Efeels at Amiease C
I don't know a Fdream Cthat's Gnot Cbeen
G
C E7
Ami
E
Ami
shattered
or
driven to it's
knees
C9
Aw, but it's FalGright, it's FalCright for we
F
lived Cso Gwell G#Dim7 so Amilong A7
D
Still Gwhen I think of the Croad Gwe're D
travelin' Gon
C F
C
G
E
I won der what's gone wrong
Dm7
I can't help but Cwonder Gwhat's gone
C
wrong
C
And I dreamed I was dying...
I dreamed that my Gsoul rose GunexAmipectedly
D#Dim7

Ami
moon CWe come in the FaCges Gmost
C G
un certain Chours E7
Ami
E
Ami
C
and
sing an American
Tune
C9
Aw, but it's Falright G, it's FalCright
F C G E7
Ami
A7
you can't be for e ver
blessed
D7
Still Gtomorrow's gonna be Cano[G7]ther D
working Gday
C
And I'm Ftrying Cto Gget some Erest
Ami
that's Dm7all I'm Ctrying Gto Gget some Crest
Fill1:
G
Am G/B
G7
|----------------1--|
|--0---1---3--------|
|-------------------|
|-------------------|
|------0---2--------|
|--3----------------|

Outro:
EN.C
G
C
OUTRO:
Dm/F
C
|--0---------------|------------------|--0---------------|------0---1---0---|
|--1-----------1---|--0-----------0---|--1-----------1---|--3-----------1---|
|--0-------0-------|----------0-------|--0-------0-------|--2---0---2---0---|
|------2-----------|------0-----------|------2-----------|--3---------------|
|--3---------------|------------------|--3---------------|--------------3---|
|------------------|--3---------------|------------------|------------------|
^
^
^
^
^
^
^
^
^
^
^
^
^
^
^
^
G6 G
F
Em
C
Csus4
|------------------|--0---------------|------------------|------------------|
|------3---1-------|--0---3-----------|--1---------------|--1-------1-------|
|------------------|--0-----------0---|--2---2---0-------|----------0---0---|
|--2---------------|----------0-------|--3-------2---0---|------2---3---2---|
|------------------|------------------|------------------|--3---------------|
|------------------|--3---------------|------------------|------------------|
^
^
^
^
^
^
^
^
^
^
^
^
^
^
^
^
G
G7
C/G(hold)
|----------3---1---|--0--------|
|----------0-------|--1--------|
|--0-------0-------|--0--------|
|--0---------------|--2--------|
|------------------|--3--------|
|------3-----------|--3--------|
^
^
^
^

And looking back Gdown on me Fsmiled
C
G
reas suring ly
And I dreamed I was Cflying....
And high up aboGve my Geyes could Amiclearly
see D#Dim7
The Statue of GLiberty
G
And I dreamed I was

F
sailing aCway to Gsea
C
flying....
F
C
G
C
For we come on the ship they call the
G
MayflowE7er
We come on the Amiship that Esailed the
© 13.středisko HIAWATHA
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9. ANI TAK NEHOŘÍ

10. ANIČKA, DUŠIČKA

BALADA PRO BANDITU

SLOVENSKÁ LIDOVÁ
Ami
Anička dušička D7kde si boGla,
C

keď si si čižmičky G7zarosiCla.

C
G
Ami
/: Bola som v hájičku,
žala

som

E7

trávičku,

Ami
duša moja, E7duša moAmija. :/
D
Ani tak GnehoDří Gsvíčka EmifarářoAvi
A7

Am
A ja som po tri dni D7trávu koGsil,

Jako se DbělaHmijí Gmojí miA7lé noDhy

F#mi
Jako se F#miběla Hmijí Emimojí miA7lé

noDhy

C

ešte som si čižmy G7nezaroCsil

/:CA ja som Ghrabala, Amiteba som E7čakala,
Ami
duša moja, E7duša moAmija :/

Ani tak nevoní kořalička sladká
Jako mně vonějí mojí milé jabka
Jako mně vonějí mojí milé jabka
Ani tak nebolí
rána do srdíčka
Jako mě bolela
milé zahrádečka
Jako mě bolela
milé zahrádečka
Solo flétna…viz
hlavni melodie

© 13.středisko HIAWATHA
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Solo flute – transpose to Dmajor

11. ANNIE´S SONG
JOHN DENVER
Intro:
D,Dsus4,D,Dsus4,D,Dsus4,D

YouDsus4fill up myGsenAsesHmi
like aGnight in theDforestD/C#,D/H
like theD/Amountains inGspringF#mitime,Emi
like aGwalk in theA7rain
like a storm in theGdeAsert,Hmi
like aGsleepy blueDoceanD/C#,D/H

Dsus4,G,A,Hmi
G,D,D/C#,D/H
D/A,G,F#mi,Emi
G,A7

youD/Afill up myGsenF#mises,Emi
A7
D
Dsus4,D
come fill me a gain.

G,A,Hmi

ComeDsus4let meGloveAyou,Hmi
G
D
D/C#,D/H
let me give my life to you
let meD/Adrown in yourGlaughF#miter,Emi
G
A7
let me die in your arms
let me lay down beGsideAyou,Hmi
let meGalways beDwith youD/C#,D/H
comeD/Alet meGloveF#miyou,Emi
comeA7love me aDgain.Dsus4,D

A7,D,Dsus4,D

G,D,D/C#,D/H
D/A,G,F#mi,Emi

Dsus4
G
A Hmi
You
fill up my sen ses
like aGnight in theDforestD/C#,D/H

like theD/Amountains inGspringF#mitime,Emi
like aGwalk in theA7rain
like a storm in theGdeAsert,Hmi
(hold back..in time)
like a sleepy blueDoceanD/C#,D/H
youD/Afill up myGsenF#mises,Emi
comeA7fill me
aDgain.Dsus4,D,Dsus4,D,Dsus4,D
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12. ATLANTÍDA
MIROSLAV ŹBIRKA
1. Zem Dmipradávnych sĺnk
v chladnom Gtieni tajomstiev
F
A7
na mapách jej dávno
niet
Zem Dmipradávnych sĺnk
G
nepoznáš jej žalospev
a more Fnevydá A7viac ten Dmisvet
Pod hladinou spí kameň s tvárou naveky
v nehybnom tieni rias
a milenci sú si v tej hĺbke vzdialený
s rukou sa míňa vlas
F
C
® Len more cez brány čias
A7
Dmi
ženie
na brehy stĺpy
vĺn
more cez brány čias von vynáša stĺpy vĺn

2. Zem stratených sĺnk v oknách blúdia oči rýb
tam hlboko niet kam ujsť
zem stratených sĺnk v oknách blúdia oči rýb
hľadajú klúč od úst
Pod hladinou spí kameň tvár a
testament
v nehybnom tieni rias
čas ostal tam stáť očami
hviezd sa díva svet
v tej hĺbke je niečo z nás
Dmi
Nepovie nám
C
však viac
kde A7mŕtvi v ňom bývajúDmi
nepovie nám však viac
čo mestá v ňom skrývajú

3.

13. AŽ JEDNOU ČERVÁNKY
ULRYCHOVI
D
Až jednou AčervánkyHmi
G
potkáte DmamiAčku
G
vzkažte,že nepřiDjdu
Emi
po lesním DchodníAčku
G
D
vzkažte,že nepři jdu
Emi
po lesním AchodníDčku

Vzkažte,že nemusí
košulenku žehlit
že její synáček
daleko musel jít
Vzkažte ať nepláče
že jenom chvilenka
a život uplyne
jak bystrá voděnka
Vzkažte ať zajde si

zvečera do hory
ze ju tam žežulka
ode mě pozdraví
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14. AŽ NÁM PŘÍJDOU MÍRU BRÁT

15. AŽ PŘIJDEŠ DO LET

SPIRITUÁL KVINTET

1. GAž nám Cpřídou GMíG/F#ru Emibrát
C
jednou, Djednou.
G
Až nám Cpřídou GMíG/F#ru Emibrát,
C
chlápci s Dčernou bednou.G G4sus G

2. Až si s pivečkem u vrat
jednou, jednou
až si s pivečkem u vrat
nejdřív v klidu sednou.
3. Stejně nevím jak nás šest
jednou, jednou,
stejně nevím jak nás šest
na svou káru zvednou.

ULRYCHOVI
C

Když bídě s hloupostí
jednou až příjdeš Gdo let
pohlédneš Amido očí začnou tě oči EboletE7
víly a Amibludičky si těžko Gvzpomenou
to co nám

Ami
G
zpívaly stane se ozvěnou

Ozvěnou podobnou
marně šeptané prosbě
jen hlásek nejtišší
se ještě v srdci ozve
Mohli jsme světem jít malí čistí
a prostí jenže jsme dospěli
a máme povinnosti

4. Pak nás musej´ krásně svézt
jednou, (eště) jednou,
pak nás musej´ krásně svézt (tou)
světskou cestou bědnou.
5. A k tý jízdě budou hrát
jednou, jednou,
a k tý jízdě budou hrát
ňákou neposednou.
6. Jó, až nám přídou Míru brát,
jednou, jednou,
až nám přídou Míru brát,
černí, bílí, zblednou!

Když bídě s hloupostí
jednou až příjdeš do let
pohlédneš do očí začnou tě oči bolet
víly a bludičky si těžko vzpomenou
to co nám zpívaly stane se ozvěnou
Ozvěnou podobnou
marně šeptané prosbě
jen hlásek nejtišší
se ještě v srdci ozve
Mohli jsme světem jít malí čistí
a prostí jenže jsme dospěli
a máme povinnosti
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D, As, H, A, As, H, H, H

16. BAD DAY
DANIEL POWTER

Hmi
Well you need a Ablue sky holGiday

Intro: D G A G

The point is they lDaugh at what you Emisay

D
Where is the Gmoment when we need it

Bb
And I don't need no carrying on

the AmostG
D
G
A
G
You kick up the leaves and the magic is lost

Chorus:

Hmi
A
G
They tell me your blue sky's faded to grey

Cause you had a bad Dday

The tell me your Dpassion's gone Emiaway

You're taking one Gdown

And I don't need no carrying Aon G, A

You sing a sad Emisong just to turn it aAround
You say you don't Dknow

D
Stand in the lGine just ahead of the lAaw G

You tell me don't lGie

D
You're faking a sGmile with the coffee

You work at a Emismile and you go for a rAide

A
G
you go
Hmi
You tell me your lAife's been way off lGine

You had a bad Hmiday

You're falling to pDieces everyEmitime

Bb
The camera don't lie

Bb
And I don't need no carrying on

You're coming back dGown and you really
don't Dmind

Chorus:

You had a bad Emiday

D
Cause you had a bad day

You're taking one

G
down

F#mi
SomeFtimes the system goes on the blink

You sing a sad Emisong just to turn it aAround

A
And the w hole thing it turns out wrong

You say you don't Dknow

You mEight not make it back and you know

You tell me don't lGie

That you could bAe well oh that strong

You work at a

Emi
A
smile and you go for a r ide

Well I'm nog wArong A

You had a bad

Hmi
day

D
So where is the pGassion when you need it the

Bb
The camera don't lie
G
You're coming back d own and you really

don't Dmind

mAost
G
Oh you and I
D
You kick up the lGeaves and the magic is lAost

You had a bad Emiday A

Chorus:

You had a bad Dday

Cause you had a bad Dday
You're taking one
© 13.středisko HIAWATHA
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You sing a sad Emisong just to turn it aAround
You say you don't

D
know

G
You tell me don't l ie

You work at a

Emi
A
smile and you go for a r ide

You had a bad Hmiday
It seem what you lHmiike
And how does it Hmi7feel for one
more Hm6time
You had a bad

G
A
day

You had a bad

D
G, H, Emi, A
day

You had a bad

D
G, H, Emi, A
day

You had a bad

D
G, H, Emi, A
day

You had a bad DdayG, H, Emi, A
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17. BEAUTIFUL DAY
U2
imagination
You love this town even if it doesn't ring true
You've been all over and it's been all over
you
®: It's a beautiful day
Don't let it get away
It's a beautiful day
Don't let it get away
F#m
Touch me, G, D take me to the A other

place
F#m G
Te ach me, D I know I'm not a Ahopeless

The heart is a A bloom, Hmi, D, G
shoots D up throught the stony A ground
But there's no
no

D

D

room,

case
Emi

Hmi, D, G

space to rent in this

A

town

D
See China right in front of you
Emi

You're out of A luck Hmi, D, G
and the

D

reason that you had to

the traffic is

A

and you're not

stuck
D

to take you

out of this

A

friend

care,G

Someone A you Hmi could D lend a G hand
in D return for A grace
®: It's a beautiful A day Hmi, D, G
the

D

Emi

sky falls you

A

feel like

See the bedouin

Emi

fires at night

See the bird with a G leaf in her mouth

D
After the flood all the colours came out

It was a beautiful day, Beautiful day
Don't let it get away
Touch me, take me to that other place
Reach me, i know i'm not a hopeless case
What you

It's a beautiful day
Don't let i get away

it G now

A
Bm
D
G
D
A
e------5----7----10----3---3--------10----10-----5----5-B------5----7----10----3---3--------10----10-----5----5-G------6----7----11----4---4--------11----11-----6----6-D------7----9----12----5---5--------12----12-----7----7-A------7----9----12----5---5--------12----12-----7----7-E------5----7----10----3---3--------10----10-----5----5--

somehow

You're on the road but you've got no
destination
You're in the mud, in the maze of her

G

D
See the olis fields at first light

Hmi, D, G

place

See the canyons G broken by cloud

D
See the tuna fleets clearing the sea out

moving anyAwhere.

You thought you'd found a
D

A

Hmi, D, G

A

See the world in green and blue

A

don't have

Hmi

you don't

D

need

What you D don't know you can A feel it
What you A don't have Hmi you don't D need
it

G

now

You D don't need it now, you don't A need it now
Was a beautiful day……
© 13.středisko HIAWATHA
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18. BELLA A SEBASTIAN

19. BÍLÁ MÍSTA

KAMELOT

ULRYCHOVI

A
Paměť mě tahá za ruA4suskáv a vláčí do
dětstDví,
na louku čtyřlístHmiků, co trháš pro štěsE7tí,
a v Akoutě má duše dětinsA4suská, se choulí do
D
pe ří,
v tom tiše

G
Bílá CmíGsta Dmoří a Gpevniny
G
Bílá CmíGsta Dhlubiny Ghvězd
G
Bílá CmíGsta Dviny a Gneviny
G
C G
D
G
Bílá mí sta neznámých cest

zakleHmipou a stojí u dveE7ří.
®: AmiBella má a DmiSebastián,
G
v proudu třpytů Cčekají tam,
F
nikdo balkón E7neotvíral,

G
To všechno nás pobízí Dčlověče vstaň
C
G
tu šanci co máš už nebudeš mít
vždyť údaje o víře o naději
máš dnes už na displeji

nikdo A4susnezvonil k Anám.Ami
Úsměv důlky Dmido tváří hnal,

Tvou dálnicí může být Mléčná dráha
slavný je ten který nezaváhal
vstávej už člověče všeho nechej
a spěchej a spěchej a spěchej a spěchej

G
v očích úžas a Ckdo by se bál,
F
to nebyl sen, co k E7ránu se zdál,
co k A4susránu se Azdál.

Bílá místa krajiny neznámé
bílá místa zacelil čas
bílá místa proč vlastně hledáme
bílá místa ukrytá v nás

Spěchám tou známou ulicí, je tichá, už se spí,
tma oči zavírá, jak mračna růžoví,
jdu domů a výtah přivolám a v horním poschodí,
můj úžas procitá, když bleskem uhodí.

Snad proto že nikdo nevymyslí mapy
ve kterých zmapuje co nás trápí
snad proto že se to zmapovat nedá
protože bílá je bílá ale někdy i šedá
Protože bez pýchy v potu tváře
bez zvoníků a svatozáře
můžeme doufat a můžem hledat
a hlavně se nedat nedat se nedat
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20. BIM BAM

21. BLOWIN´ IN THE WIND

SPIRITUÁL KVINTET
D
Hvězda zářila a Avzduch se chvěl
A
hvězda zářila a Dvzduch se chvěl
D7
hvězda zářila a Gvzduch se chvěl
Jasná Dnoc nad ABetlémem Dstála

BOB DYLAN
C

How many Froads must a Cman walk Amidown
beCfore you caFll him a Gman ?
C

How many Fyears must a Cwhite dove Amisail
beCfore she sleFeps in the Gsand ?
C

Ref: DTichounce tam GhráAli
D
na zvonky si Gzvonili Abim, Dbam
G
A D
Přišli lidé z dá li, povídali
a Gchodili Asem Dtam.
G D
Ó, jak se máte? GÓ, Dproč se ptáte?
D
Tichounce tam GhráAli, Dna zvonky
si Gzvonili Abim, Dbam

F
C
Ami
How many ti mes must a ca nnon ball
fly
beCfore they're foFrever Gbanned ?

V chlévě dítě jako z růže květ
v chlévě dítě jako z růže květ
v chlévě dítě jako z růže květ
Králové vzdávají mu díky.
Látky, šperky, radost pohledět
Látky ,šperky, radost pohledět
Látky, šperky, radost pohledět
k tomu datle a čerstvé fíky.

The Fanswer, my Gfriend
is Cblowing in the Amiwind

Ref:

How many years can a mountain exist
before it is washed to the sea ?
How many years can some people exist
before they're allowed to be free ?
How many times can a man turn his head
and pretend that he just doesn't see ?

K ránu všichni tiše usnuli
k ránu všichni tiše usnuli
k ránu všichni tiše usnuli
k jejich štěstí či jejich smůle.
Hvězda zářila a vzduch se chvěl
Hvězda zářila a vzduch se chvěl
Hvězda zářila a vzduch se chvěl
pokoj všem lidem dobré vůle.
Ref:

the Fanswer is Gblowing in the Cwind

How many times must a man look up
before he can see the sky ?
How many ears must one man have
before he can hear people cry ?
How many deaths will it take till he knows
that too many people have died ?
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22. BLUES PRO TEBE
SUCHÝ & ŠLITR
C

V poslední době jdu do sebe
zpívám o tobě blues G7pro tebe.
Čas jak Cřeky příval C7plyne,
co jsem Fvčera zpíval Fmijiné,
C
G7
zpívám, dneska jen a
jen pro
teCbe. G
C
C7
A čas jak řeky příval
plyne,
co jsem Fvčera zpíval Fmijiné,

zpívám, Cdneska jen a G7jen pro
teCbe. F, G
Zpívám blues jen a jen pro tebe
snad zapomenu příští den už na tebe.
Jestli se mi to povede,
tak žádná víc už nesvede,
abych pro ní dělal to co pro tebe.
Jestli se mi to povede,
tak žádná víc už nesvede,
abych pro ní dělal to co pro tebe.
Všechno jsem opustil pro tebe,
pro nic víc jsem nežil, než pro tebe.
Co si teď jen počít mám,
když jsem tady zůstal sám,
když jsem tady zůstal sám bez tebe.
Co si teď jen počít mám,
když jsem tady zůstal sám,
když jsem tady zůstal sám bez tebe.
Někdy jsem zlostí celý bez sebe,
chci aby hrom uhodil do tebe.
A deset minut na to hned
já beru svojí kletbu zpět,
já beru svojí kletbu zpátky na sebe.
A deset minut na to hned
já beru svojí kletbu zpět,
já beru svojí kletbu zpátky na sebe.
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23. BOOKENDS
SIMON & GARFUNKEL

Time it was and what a time it was it was
a time of innocence a time of confidences
long ago it must be I have a photograph
preserve your memories they're all that's left
you ...
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A

Prečo sa E mi skrývaš? G#mi, A , H
E
Stále sa H mi miluje C#mi

24. BOSORKA
ELÁN

A

C G Ami F C G Ami G
, ,
, , , ,
,
C

G

Má všade jemnučké
jak F broskyňa

Ami

E

tebou snívam

G#mi A H
, ,

E

chĺpky

C

Chcem po nich G prstami Ami na
F
zajtra spomínať
C
Aj keď sa G stretneme Ami pozeráš F do zeme
C
Vždy si to G tajomstvo Ami očami F povieme
C G
,
C G
,

Že sa s

, F Očami G povieme
, F Očami G povieme

D

Teba raz A pristihnú, Hmi usvedčia, G odhalia
D
Vyhlásia A za svätú Hmi alebo G upália

Prečo si H ma uriekla? C#mi
A
V noci sa E odkrývam G#mi, A , H
E
Stále sa H mi miluje C#mi
A

Že sa s

E

tebou snívam

G#mi A
,

C

Teba raz G pristihnú, Ami usvedčia, F odhalia
C
G
Ami
F
Vyhlásia za svätú
alebo upália
C
Pre mňa to G bude užAmi Bohužiaľ F neskoro
C

OOO G oooo, F bohužial G neskoro
C
OOO G oooo F bohužial G neskoro

Hmi
G
bosorka
z krajiny Marlboro
D
Ktorá sa A ukrýva Hmi v
rockových G kláštoroch

D

D A G
, , V rockových A kláštoroch
D A G
, , V rockových A kláštoroch

®:
E
H
C#mi
Prečo si mi utiekla?
A
Prečo sa E mi skrývaš? G#mi, A , H
E
Stále sa H mi miluje C#mi

D

Ty si tá

A

®:
E
Prečo si H mi utiekla? C#mi
A
E
G#mi A H
Prečo sa mi skrývaš?
, ,
E
H
C#mi
Stále sa mi miluje
A

Že sa s E tebou snívam G#mi, A

C

Ani sme sa G nehľadali Ami , F
C
a predsa G sme sa našli Ami , F

OOO A oooo, G milovať A bosorku
D
OOO A oooo G V rockových A kláštoroch

A

Že sa s

E

E

Prečo si

A

Že sa s E tebou snívam G#mi, A

tebou snívam

G#mi A H
, ,

H

C#mi
ma uriekla?
A
V noci sa E odkrývam G#mi, A , H
E
Stále sa H mi miluje C#mi

C

Ani sme to G netušili Ami , F
a boli C sme jasní G, Ami , F

D

V pivárni A sa pilo Hmi málo G
D
dal som A si tri pivá Hmi , G
D

V noci sa mi A milovalo, Hmi , G
že sa s Dtebou snívam A, Hmi , G
®:

E

Prečo si H mi utiekla? C#mi
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25. BOTY PROTI LÁSCE

26. BYE BYE LOVE

YVONNE PŘENOSILOVÁ
E
Zas mi říkal, že má něco pro mě
a to něco, to prý láska je.
A
Já však nechci žádnou lásku v domě, je,
E
přináší jen žal a výdaje.
Mám proti Glásce boty,E
G
E
ty chrání paní svou,
ty boty Gvždycky jdouE

SIMON & GARFUNKEL
R: BAye bye lEove bAye bye hEappiness
hAello lEoneliness I think I'm gH7onna crEy
bAye bye lEove bAye bye swEeet caress
A
E
H7
E
h ello emptiness I feel like
I could d ie
H7
E
bye bye my l ove goodb ye.

ThEere goes my bH7aby with someone nEew
she sure looks hH7appy I sure am blEue
she was my bAaby till he stepped H7in
goodbye to romance that might have bEeen.
a všechno hezké pošlapou. Riff1:
Žiju sama díky těmto botám,
žiju sama zásluhou těch bot.
Často sice kluků hlavy motám,
botám ale city nejsou vhod.
V těch botách ráda šlapu,
zvlášť po lásce nás dvou,
ty boty vždycky jdou
a všechno hezké pošlapou. Riff1:

®:
I'm through with romance I'm through with love
I'm through with counting the stars above
and here's the reason that I'm so free
my loving baby is through with me.
®:

Tyhle boty nosím někde v duši,
někde v duši, ne však na nohou.
Jsou tam dole, kde mi srdce buší,
od bušení mu však pomohou.

V těch botách ráda šlapu, a to se mi prý mstí,
když v těch botách jdu, a tak si šlapu po štěstí.
Pozor, boty! Pochodem vchod!
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27. CALIFORNIA DREAMIN´
MAMAS & PAPAS
Capo IV-V (Flute)
Intro:

[Verse 3 - Flute break]
Am
G/A
C

E7

Am

Am

G

F

F
G

Am
E7sus4
E7sus4

G
E7
E7

All the leaves are Ambrown

the

G

All

F

leaves are brown

And the

G
E7sus4
sky is
grey
E7

And the sky is

grey

F
C
I\ 've been for a walk
E7
Am

I\'ve been

for a

walk

On a winFter\'sE7sus4day
On a winter\'s E7day
E
I\'d be safe and Amwarm
G
F

I\'d be
If I

safe and warm

G
E7sus4
was in
L.A.
E7

If I was in

L.A.

All the leaves are brown, All the leaves are brown
And the sky is grey, And the sky is grey
I\'ve been for a walk, I\'ve been for a walk
On a winter\'s day

E
California Amdreamin
G
F

Califor nia drea min
On

G
Am
E
such a win
ter\'s day

Stopped into a church
I passed along the way
Well, I got down on my knees
Got down on my knees
And I pretend to pray
I pretend to pray
You know the preacher likes th
e cold
Preacher likes the cold
He knows I\'m gonna stay
Knows I\'m gonna stay
California dreamin
California dreamin
On such a winter\'s day

On a winter\'s day, If I didn\'t tell her
If I didn\'t tell her, I could leave today
I could leave today, California dreamin
California dreamin, On such a winter\'s day
California dreaming, On such a winter\'s day
California dreaming, On such a winter\'s day
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28. CANCION DEL MARIACHI
LOS LOBOS

H7, Em

Verse 1
Em
Soy un hombre muy honrado, Que me gusta lo
meH7jor
A mujeres no me faltan, Ni al dinero, ni el amEmo
Verse 2:
Em
En Jineteando en mi caballo, Por la sierra yo m
e vH7oy
Las estrellas y la luna, Ellas me dicen donde v
y.

Em
o

Verse 4:
Em
Me gustan tomar mis copas, aguardiente es lo me
H7
jor Tanbien la tequilla blanca, con cu sal le da saE
m
bor.

Chorus:
Solo: Em-H7-Em-H7-Em-H7-Em-H7-Em-H7Em
Verse 5:
N.C.Me gusta tocar guitarra, me gusta cantar el sol
Mariachi me acompana, quando canto my cancEmion
.

Chorus:
Am
Ay, ay, ay, aEmy
H7
Ay, ay, mi amEmor

Verse 6:
Em
Me gustan tomar mis copas, aguardiente es lo me
H7
jor
Tanbien la tequilla blanca, con cu sal le da saEmbor.

Am
Ay, mi moreEmna
H7
De mi corazEmon

(Repeate Intro.)
Verse 3:
Em
Me gusta tocar guitarra, me gusta cantar el sH
7
ol , Mariachi me acompana, quando canto my can
cEmion.

Chorus:
Am
Ay, ay, ay, aEmy
H7
Ay, ay, mi amEmor
Am
Ay, mi moreEmna
H7
Em
De mi coraz
on
Am
Ay, ay, ay, aEmy
H7
Ay, ay, mi amEmor
Am
Ay, mi moreEmna
H7
De mi corazEmon
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Solo:
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29. CAN´T BUY MY LOVE

30. CECILIA

THE BEATLES

SIMON & GARFUNKEL

Can't buy me Emilove Amioh Emilove Amioh
can't buy meDmi7love G6oh.
C
1. I'll buy you a diamond ring my friend if it
makes you feel alright
I'll F7get you anything my friend if it Cmakes you
feel alright
for GI don't care too F7much for money for money
can't buy me Clove.
2. I'll give you all I got to give if you say you love
me too
I may not have a lot to give but what I got I'll give
to you
'cause I don't care too much for money for money
can't buy me love.
®: Can't buy me Emilove Amioh Ceverybody tells
me so
can't buy me Emilove Amioh Dmi7no no
no Gno.
3. Say you don't need no diamond ring and I'll be
satisfied
tell me that you want the kind of thing that money
just can't buy
for I don't care too much for money for money

G, G, G, G

1. CecGilia you're brCeaking my hGeart
C
G
D
you're sh aking my c onfidence d aily
oh CecCiliGa I'm dCown on my knGees
I'm bCegging you plGease to come hDome,
come Ghome
2.=1.
G
C
D
G
®: M aking love in the aftern oon with Cec ilia
C
up in mDy bedrGoom making love
C
I got up to wash my face
when I cGome back to bed someone's tDaken my
plGace.

3.=1.
G
C DG
*: Come on h ome poh poh poh .. .

4. Jubilation she loves me again
I fall on the floor and I'm laughing
jubilation she loves me again
I fall on the floor and I'm laughing oh oh oh ...
¨

can't buy me love.
®: Can't buy
me Emilove Ami, Emilove Amican't buy me
loDmi7ve. G, C7
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31. CESTA ZA DUHOU
KAMELOT
Intro: A, G, A, G

Byl Apátek na večer, kdy město osiří,
G
o všechny zatoulaný duše, co k dálkám zamíří,
tenkrát F#mina prsty jsem pískal a chodil za
Tebou,

F
G
řekl Ti: „ Pojď ven, pojď ven, pojď ven, za
duAhou.“ (solo – viz intro A, G, A, G)

Potom odjel za obzor a my táhli do lesů,
jako stěhovavý ptáci, co znají adresu,
kde mračna roní slzy a slunce chodí spát,
řekl jsem: „ Pojď blíž, pojď blíž, pojď blíž, nesmíš se
bát.“
Přišla navoněná noc, já měl oči dokořán,
Tys usnula jak dítě, když zavřela‘s korán,
v tom uslyšel jsem kroky, kroky co někam jdou,
možná daleko, daleko, daleko, za duhou.

Ty jsi řekla: „ Je to fajn, hlásili nám počasí,
o víkendu bude krásně, snad se to nezkazí,
hotel Širák, ten to jistí, tam naši nebudou,
tak jdem, tak jdem, tak jdem, za duhou.“

®: A ranní nebe, nad výpadovkou,
jsme dohonili u Devíti křížů,
kolem projel chlápek, co spěchal stovkou,
co byl včera tak tichej a mlčel, jak Mokasín,
a kdyby zastavil řeknu: „ Dej bacha, já dobře vím,
kde svítí duha, kde svítí duha, kde svítí duha, jéé, svítí
duha, …“

®: DCihlový nebe, nad výpadovkou,
F#mi
E
jsme
dohonili u Devíti křížů,
tam nás Dvezl chlápek, co spěchal stovkou,
F
celou cestu byl tichej a mlčel jak Mokasín,
G
a když pak zastavil řekl: „ Dej bacha, já dobře
vím,
A
G
D
kde svítí duha, kde svítí duha, kde svítí duha –
(solo – viz intro A, G, A, G)
jé.“
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32. CLICHÉ
SUPPORT LESBIENS
CAPO IV.
This is G waterfall of Em7human tales.
Just a Gpiece of good luck,
is Em7all that we claim.
But GI'm told by a friend,
it's

Em7

more than sure.
Just as Gclear as the sky,
there is no Em7fortune for all.
And this isC nobody's fault,
and this is A7sus4nobody's share.
And I Say
Ref:
G
Somebody'sEm7 soaked,
C
A7sus4
somebody's
cliché.
G
Em7
Am I caught in the
storm.
C

The sleeping A7sus4creature.
For I Gbeg high andEm7 hope,
For IG beg high andA7sus4 hold.
G
Em7
Till I fall in the
storm
C
The storm of cliché.

Verse 2:
This is whore that prays in church,
torn her soul.
This is countess on the ball,
but the title is stolen.
This is a cripple from the war,
the guy you know.
But the answer's in the end,
something cannot be changed.
And this is nobody's fault,
and this is nobody's share.
And I Say
Ref:
Somebody's soaked,
somebody's cliché.
Am I caught in the storm.
The sleeping creature.
For I beg high and hope,
for I beg high and hold.
Till I fall in the storm.
C
I did not A7sus4reach it,

I did not reach it.
G
Somebody's Em7soaked, Csomebody's A7sus4clic
G
Em7
hé. Am I caught in the
storm.
C
A7sus4
The sleeping
creature.
G
Em7
For I beg high and
hope,
G
A7sus4
for I beg high and
hold.
G
Em7
Till I fall in the
storm.
C
The storm of cliché.

G
Somebody, everybody. CHigh or low, or hiding.
G
Nobody's born as a A7sus4creature.
You better be,
G
not mad at me, cause body falls,
C
vanishes souls. Me better fear,
G
nobody's born as a A7sus4creature.
C
A7sus4
Nobody's creature, and
nobody fears.
G
Somebody's Em7soaked,
C
A7sus4
somebody's
cliché.
G
Em7
Am I caught
in the storm.
C
A7sus4
The sleeping
creature.
G
Em7
For I beg high and
hope,
for I Gbeg high andA7sus4 hold.
Till I Gfall in the Em7storm.
C
I did notA7sus4 reach it,
I did not reach it.
G
Somebody's Em7soaked, Csomebody's A7sus4clic
hé. GAm I caught Em7in the storm.
C
The sleepingA7sus4creature.
For IG beg high and Em7hope,
for I Gbeg high andA7sus4 hold.
Till I Gfall in the Em7storm.
C
The storm of cliché.G
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33. CO PREJ BUDE S MOJÍ DUŠÍ
SPIRITUAL KVINTET
Gmi

Co prej bude s mojí duší, Cmi7povíGmidaj
co prej bude s mojí duší, povíDdaj Gmi
D

co prejGmi bude s mojí duší
Cmi7
když nezpívám co se sluší
Gmi
tak co bude s mojí duší Cmi7povíGmidaj
Počkej, jednou zazní amen, povídaj
počkej, jednou zazní amen, povídaj
počkej, jednou zazní amen
bouchnou hroudy, bouchne kámen
bouchnou hroudy, bude amen, povídaj.
Ať mi na hrob dají fůru kamenů
ať mi na hrob dají fůru kamenů
ať mi přes ně dají hlínu
moje duše vzlítne vzhůru
přijde den a vzlítne vzhůru, halelu
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Con Dme, conC-D me, con me

CON TE PARTITO

34.

F. SARTORI

G
Con te pDartiEmroC
G
PaeDsi che non ho Emmai
C
Veduto e vissutoG con te
C
Adesso sDi li vivro

Intro:

C

G
D Em C
Con te p arti
ro
G
Su navi per mari DChe, ioEm lo so
C
No, no, non esistono pGiu
C
Con te ioD li riviG/Avro

Emi
quando manca il soC-Dle
C
Emi
D
Se non ci sei tu
con me, con me

Both:
A
Con te pEartiFismiroD

Quando sono sola D Sogno all'orizzonte
Em
C-D
E mancan le parole
C
Si lo so che non Dc'e luce In una stanza

A

Refrain:
G
D
Emi
Su le fi nestre
Mostra a tutti il mio cuore
C
D
Che hai acce sso, GChiudi dDentro me
Emi

La luce che Hai incontrato per C straD da

Chorus:
G
D
Em C
Con te parti
ro
G
D
Em
Pae si che non ho
mai
C
G
Veduto e vissuto con te
C
Adesso siD li vivro

Su navi per mari EChe, ioFismi lo so
D
No, no, non esistono pAiu
D
E
A
Con te io li rivi vro
A
Con te pEartiro Fismi D A E Fismi D A
E
A
Io con te

Closing chords:
E C D F G A (staccato, just the string)

G
Con te DpartiEmroC
G
Su navi per mari DChe, ioEm lo so
C
No, no, non esistono pGiu
C
Con te ioD li rivivro

Andrea:
C
Quando sei lontaDna Sogno all'orizzonte
Em
C-D
E mancan le parole
C
E io si lo so
D
Che sei con me con Emme
C
Tu mia luna tu Dsei qui con meEm
C
Mio sole tu sei Dqui, con me
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znovu Dmi7tuhletu G7cukrářskou bossa-

35. CUKRÁŘSKÁ BOSANOVA
JAREK NOHAVICA

no

Můj přítel Karel pije šťávu z bezinek,
říká, že nad ni není,
že je famózní, glukózní, monstrózní, ať si taky
dám,
koukej, jak mu roste oblost budoucích maminek
a já mám podezření,
že se zakulatí jako míč
a až ho někdo kopne, odkutálí se mi pryč
a já zůstanu sám, úplně sám.

Cmaj7
C#dim
Dmi7
G7
e|----0----0--0-----0-----0--0-----1-----1--1-----1-----1--1--|
h|----0----0--0-----2-----2--2-----1-----1--1-----0-----0--0--|
g|----0----0--0-----0-----0--0-----2-----2--2-----0-----0--0--|
d|------------------------------0-----0-----------------------|
a|--3---3--------4-----4--------------------------------------|
e|---------------------------------------------3-----3--------|

Refrén:

Emi7 7

A7

Dmi7

G7

e|----0----0--0-----0-----0--0-----1-----1--1-----1-----1--1--|
h|----0----0--0-----2-----2--2-----1-----1--1-----0-----0--0--|
g|----0----0--0-----0-----0--0-----2-----2--2-----0-----0--0--|
d|------------------------------0-----0-----------------------|
a|---------------0-----0--------------------------------------|
e|--0---0--------------------------------------3-----3--------|

®:

j5@post.sk

Můj

Cmaj7
C#dim, Dmi7,G7
vu.

Cmaj7

sedm

přítel C#dimsnídá

Dmi7
G7
kremrolí

a když je Cmaj7spořádá, dá si C#dimrepete,
Dmi7

cukrlátG7ko,

on totiž Cmaj7říká: C#dimDobré lidi

®:

zuby Dmi7nebolíG7
a je to

Cmaj7

paráda, chodit

Můj přítel Karel Plíhal už na špičky si nevidí,
postava fortelná se mu zvětšuje,
výměra tři ary,
on ale říká: glycidy jsou pro lidi,
je prý v něm kotelna, ta cukry spaluje,
někdo se zkáruje, někdo se zfetuje
a on jí bonpari, bon, bon, bon, bonpari.

C#dim
po světě

a Dmi7mít, G7mít v
ústech Cmaj7sladko. C#dim, Dmi7,G7
®: Cmaj7Sláva, C#dimcukr
a Dmi7káva a půl
litru G7becherovky,
Cmaj7

hurá,
mi

hurá,

C#dim
hurá, půjč

Dmi7

bůra, útrata

dnesG7dělá čtyři stovky,
všechny Cmaj7cukrářky z
celé C#dimrepubliky
na něho Dmi7dělají slaďounké G7cukrbliky
a on jim Emi7za odměnu zpívá A7zas a
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36. ČABA NEBLÁZNI

37. ČERNÁ NOC, ČERNEJ DEN

ELÁN

POLETÍME
Emi
Mám takovej divnej pocit, jako když krysa v noci
G
vyleze na ulici a vidí město spící,
Emi
kde bolesti a strasti uspány jsou z milosti

G
Pred polnočným barom Fnemá nikto nárok.
C
Čaba vyhadzovač Gignoruje Slovač.
G
Záleží len na ňom, Fkoho ešte vpustí.
C
Môžte doňho hustiť Cmaďarsky aj rusky.

Chcem vytiahnúť eso z poznačených kariet.
Zabudol som kde som. V Bratislave, starec !
Chlapci prišli na to, soľ nie je nad zlato.
Dávno som to z i st i l Gvšade sú tí istí.

G
a ráno zase znova samohaná kašpárkova

Ref.:
Ami
Černá noc,černej den,
Emi
jak z toho ven, jak z toho?
Ami
Černá noc,černej den,
H7

jak z toho ven?

D
jé hej, hej,hej
G
C
® Stáli sme tam asi štrnásť dní
A
Kričali sme naňho: Čaba Dneblázni; hej,hej
G
Stáli sme tam asi Cštrnásť Dní.
A
Skúšali to hrozbami aj Dpeniazmi.
G
C
Čaba, neblázni ! Čaba, neblázni
D
Čaba, Čaba, Čaba, Čaba, neblázni !

Zalézám zase zpátky, tam kde mě mají rádi
a ve smradlavé stoce jako doma na pohovce
skládám si slova k sobě, abych se uchránil zlobě,
a pak bavím krysí stádo tím, co má i nemá rádo
Ref.
Solo:
A je to stále stejný, strach je náš přítel věrný,
tak duši zaprodáme, odpovědnost už nemáme,
běháme do úmoru, v kolečku za bramboru,
šiřitelé moru, nahoru a pak dolů
Ref.
Solo:
A přesto někde v dálce, v neviditelné válce
se o nás perou draci, cítím to ve svém srdci,
a když natáhneš ruku, ucítíš sílu větru,
to jak ty jejich křídla mávají bez oddechu
Ref.
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38. ČERNÁ VODA
NEREZ

R: Rybky co družičky na pohřeb ti pudou
a ty splavy modrý zvonit hrany budou,
budou zvonit hrany, že tě není škoda,
neuměls' milovat, vzal tě čert a voda.

1. EmiPo hluboký vodě, po černý Hhlubině
Emi
utržený kvítí Hpryč ode mne Emiplyne,

že nebylo nikdy lásky mezi Hnáma,

R: Víckrát se nevracej do naší světnice,
musela bych ždímat mokrý nohavice,
taky bych musela sedat vedle kamen
a se objímati s ňákým hastrmanem.

Emi
voda si to kvítí Hsama zutrEmihala,

la la E7la ...
R: AmiZutrhala z Dbřehů Glilie stuCdený,
Ami
zanesla to Hna hrob Emimýmu potěE7šení,
Ami
D
G
C
studená lilie z břehu utr žená,
Ami
jak já vodu Hpoznám, Emiže ona

dno

H(E7)

nemá?

Emi(-)

2. Tu hlubokou vodu nemůžeš vyměřit,
jako očím z uhle nedá se uvěřit,
skoč si do tý vody, když tak těžko je ti,
vona už ti poví, co jsi chtěl věděti,
la la la ...

*:

Emi

Skoč si do tý vody, jestli je ti

H
libo,

Emi
H
Emi
ale za mnou nechoď potom jaktěži
vo,

la la

E7

la ...

R: La la la ...
R: La la la ...
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39. ČERNÁ VODA
ULRYCHOVI (UKRAJINSKÁ LID.)
Ami
Tam u háje u Dunaje
E
černá voda Amiproudí
Ami
ten můj milý roztomilý
E
do té vodyAmi zbloudil Ami/H
C

voda kalná tiše proudí

G
G/F#
E7
u břehů Du
naje

Tam u háje u Dunaje
tiše cimbál cinká
housle zdáli tiše pláčou
píšťalenka píská
divnou píseň tesknou píseň
šumí kalné proudy
že i já tam u Dunaje
v černé vodě zbloudím
divnou píseň tesknou píseň
šumí kalné proudy
že i já tam u Dunaje
v černé vodě zbloudím

Ami
slavík v háji teskně zpívá

a Emuzika Ami hraje Ami/H
C

voda kalná tiše proudí

G
u břehů DuG/F#naje E7
Ami
slavík v háji teskně zpívá

a Emuzika Amihraje
Marně jsem já na milého
marně jsem volala
černá voda kalná voda
navždy mi ho vzala
černá vodo kalná vodo
navrať mě milého
neodnášej mně ho s proudem
do světa širého
černá vodo kalná vodo
navrať mě milého
neodnášej mně ho s proudem
do světa širého

40. ČERNÉ OČI
LIDOVÁ
1.DČerné oči A7jděte Dspát,
H7
černé oči
jděte spát,
Em
však musíte A7ráno vstát,
D
však musíte ráA7no Dvstát.

2.Ráno ráno ,raníčko,
dřív než vyjde sluníčko.
3.Sluníčko už vychází,
má milá se prochází.
4.Prochází se po rinku,
nese smutnou novinku.
5.Novinečku takovou,
že na vojnu verbujou.
6.Když verbujou budou brát,
Škoda hochů nastokrát.
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F
Pustí se Gk výškám, tam, kde Amiv bájích ptáci

41. ČERNÝ RACEK
SYNKOPY 61

hynou,

F
E
Ami
Ami7
když duhu touží sezob
nout.

Intro: D Ami D F C G Ami F

F
G
Bb
Ami
A když se zřítí, hejno
odmění ho sli
nou

Díky Amifáčům - chaluhám - Dkřídlo Fhojí

F
G
E7
- hejno líné křídlem
hnout.

E
racek černý Fsám a v ústraní. G

Není Amižádná zásluha Džít a Fpojít

Černá Amikřídla prokvetlá Dvýšlou Fsílí,

E
racek černý FsíGly FsbíGrá.

E
racek černý F zas byl kousek výš. G

F
Mívá to Glehčí racek Amistejnostejný z hejna - G

- Fšedý jak Edruzí - chechtaAmiví. Ami7
F
Létá kam Gstačí. K čemuBbvýška

Létá Amii když nelétá D- výška Fmýlí.
E
F
G
F G
Málem zobá Mléč nou drá hu.
F
Pouští se Gk výškám, tam, kde Amiv ságách ptáci

beznadějAminá FVýška Gkřídla unaE7ví.

hynou. G
F
Už málem Ena svou duhu Amisáh'. Ami7

Ami
D
F
Díky
fáčům - chaluhám - křídlo srůstá.

F
Posté se Gzřítil - jak se Bb mohli s duhou

E
Racek černý Fdál sní o duhách. -G

Intro:

Ami
mi
nout
F
G
E7
Křídlo léčí v chalu hách.

Ami E Ami E D Hmi F D C Bb C

E Ami G E D Hmi F D C E

Díky
Dávná

G

Ami
D
F
fáčům - chaluhám - křídlo srůstá.

E
F
G
Racek černý dál sní o duhách. -

Ami
D
F
chvíle líhnutí úděl dává :

E
Mládě černé Fmálem uklovou. G

Žít na Amihrazdách visutých, Dkřídly F
E
mávat mládě musí, Ftím Gse FbráGní.
F
Pustí se Gk výškám, tam, kde Amiv bájích ptáci

hynou, G
F
když duhu Etouží sezobAminout. Ami7
F
A když se Gzřítí, hejno Bb odmění ho sliAminou
F
- hejno Glíné křídlem E7hnout.

Intro: Ami E Ami E D Hmi F D C Bb C
E Ami G E D Hmi F D C
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42. ČERVENÁ ŘEKA
TRADITIONAL
1. DPod tou skálouF#7
kde Hmproud
D7

řeky GsyčíD

D

tam kde ční
Am6
červeH7ný kameníE7
A7
D
F#7 Hm
žije ten co
mi
jen
D7
G
Gm
srdce ničí
H Bb D Hm
to ho já
ráda E7 mám

43. ČIŽE SÚ TO KONĚ VE DVORE
LIDOVÁ CIMBÁLOVÁ
Dmi
A
Dmi
Čiže sú to koně
ve dvoře, ve dvoře
Gmi
ej že s nima žádnej Dmineoře, neoře
Gmi
čiže by to byly Dmimoje, moje sú

/: Aty mě za mojů milů Dmidoněsú :/

A7

k zblázneDníG,D

2. Často k nám chodívá s kytkou růží,
nejhezčí z kovbojů v okolí
vestu má ušitou z hadích kůží
bílej pás na něm pár pistolí

Na kopečku stála plakala, plakala
Jezu, Jezu, Maria volala, volala
Jezu, Jezu, Maria, Jezu, Jemine
/: bude-li to chlapec nebo ne :/
Bude-li to chlapec bude švec, bude švec
ušije mi čižmi pre tanec, pre tanec
bude-li to dievča Jezu, Maria
/: bude frajarka jako já :/

3. Vím že lásku jak trám lehce slíbí, já ho znám
srdce má děravý ale já chci ho mít mně se líbí
bez něj žít už mě dál nebaví
4. Hned se ptá jak se mám jak se daří
kdy už prý mu to svý srdce dám
Na to já odpovím že čas maří
srdce blíž červený řeky mám
5. Když je tma a jdu spát, noc je černá
hlavu mám bolavou k závrati
Ale já chci mu být přesto věrná
Dokud sám se zas k nám nevrátí.
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44. ČÍM TO JE
NO NAME
Capo I.
Intro: Emi F#mi Emi Hmi F#mi Emi
Emi
D
Emi
Čím to je, čím to
je,
G
Emi Hmi
že rieka do mora
sa
vlieva
F#mi
Hmi
a
ten, čo
nevie
F#mi
Emi
spievať
spieva. A Emi
Emi
Čím to je, Dčím to Emi je,
že mladí netúžia byť Amimúdri
F#mi
A
a ženy ukryté
sú v púdri.

Hmi
Snáď sa D raz odpovedí Hmidočkám, C#mi D
D F#mi
ne
musím Hmivšetko, stačí C#miniečo,
Hmi
Emi
Hmi G
otázok má každý plný
zoznam,
G
čím to je a vôbecHmiprečo?

F#mi
Čím to je, C#mičím to F#mije,
že neúspešní chcú piť C#miz krvi tých,
čo úspešně sú Hmiprví.
F#mi
Čím to je, C#mičím to F#mije,
C#mi
že maliar uznania sa
dočká,

ref.: AMožEmino zloAdej a možno Gmních
D
spísal knihu kníh,
čo raz a navždy Avysvetlí,
D
prečo Emisú veci Dtak jak Gsú,
život má chuť zápaDsu
G
a človek ním len preletí.
Emi
Čím to je, Hmičím to Emije,
Hmi
že Mesiac so Slnkom sa
strieda,
na Zemi blahobyt a Abieda.
Emi
Čím to je, Dčím to Emi je
že leto nenávidí Hmijeseň
A
a kritik nenapíše pieseň.

ref.: ATá otázka je možno Ghlúpa,
D
no ja chcem vedieť čím to je,
že dym z cigarety Astúpa,
Emi
že husle Arozozvučia Giba sláky
a lietať Dnedokážu ľudia,
ale Gvtáky.

ref.: Možno zlodej a možno mních ...

až keď zavrie svoje

Hmi
oči.

ref.: HmiMožno zlodej a možno Amních
spísal knihu Emkníh,
C#mi
Hmi
F#mi
čo raz a navždy
vysvetlí,
Hmi
prečo sú veci Dtak jak Asú,
život má chuť zápasu Hmi
a človek ním len preletí.
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poGpozornosti, ztraceni v lhostejnosti, pálíme Cmosty
za minuElostí…

45. DA.MUKLŮV MEČ
TOMÁŠ KLUS
Chcete po mě, abych Amimluvil nahlas, precizně
vysloDmivoval, jako mamlas,
všechno co Gna duši mám, teď zahraju vám
klidně Cánfas Eaha…

Ami
Dýcháme
tentýž vzduch s totožné atmosféry, sídlí
v nás Dmikolektivní druh nebuďme za posery, chtěl
G
jsem říct duch, chtěl jsem říct duch, chtěl jsem
říctCduch E…

Připíjím na zdravý, Amivšem duším churavím, všem,
kteří Dmiví o čem mluvím, všem, kteří Gví…

Ami
Figurka bez mo
zečku, nevím, kde
udělat Dmitečku, falešnou Gintonací zkazíš
všechnu práci Cblbečku Eaha…

R.:

Všechny emoce jsou Amivnější, i těžko uvěří
ti Dmidivák, musíš býtGuvolněnější, přirozenější
C
E
ne jinak aha… Co jinak?…

Ami
Dmi
Škola
života, farma silných
osobností, divné,
jak Gdivnota, jsou střetyCz ješitnostiE, žáby Amina

myši, tady Dmiházej bláto a ten Gnejvyšší s
úsměvem Ckouká na toE, akaAmidemická
půda, Dmiaž na půdu, místy jeGkomická a
místy Cdělá buEbu, z prázdný Aminádoby,

R.:

Ami
Dmi
života, farma silných
osobností,
divné, jak Gdivnota, jsou střetyCz ješitnostiE,
žáby Amina myši, tady Dmiházej bláto a
G
C
E
ten nejvyšší s úsměvem kouká na to ,
Ami
Dmi
aka
demická půda,
až na půdu, místy
G
C
je komická a místy dělá buEbu, z
prázdný Aminádoby, udělá Dmiplmou mísu,
zkouškový Gobdobí už ani Cnevím či Ejsu /:na
na Amina na Dmina na Gna na Cna na E…:/

Škola

Dmi
G
udělá
plnou mísu, zkouškový období už
ani Cnevím či Ejsu tam Amitam tara ram tara ram
tam tam tam , Dmitam tara ram tam tá, Gtam tara

ram tara ram tam tam tam, Ctam tara ram tam tá…

Oceňujem pracoAmivitost, vždycky
pomůžeme Dmirádi, jen pořád Gnení to dost ne
není to dost, zní cenné Crady Eaha…
Zapomeň na svoji Amihlavu, na vlastní
zkušeDminosti, tady jsi Gv ústavu poskládáme tě
dle své liCbosti Eaha..
Dnes je v módě chodit Amirovně, zhubni nežer, už
tak Dmihodně, nevnímej,Gnemysli oni to promyslí,
C
E
ty se tvař skromně …
Nesedí nám do taAmibulek, na tvé levé
tváři Dmiďůlek, tudíž máš talent Gna Déčko,
neplakej ceréčko, snad silou Cvůle vydrEžíš …
Proto skrytí opiAmilosti, cigaret
vykouříme Dmidosti, s touhou
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46. DÁL, DÁL TOU VODOU

47. DÁVEJ, BER

SPIRITUÁL KVINTET

KAMARÁD DO DEŠTĚ
Intro: A F G C A F G A F G C G F G A F G F A F
GAFGFAFGA

®: EmiDál, Cdál tou Emivodou,
H

dál,

H7

A
Až do teďFka jsi Gbyl jen Fsamá bota

dál tou Emivodou, H7bratři,

Emi
dál, Cdál tou Emivodou,

než

C7

vítr Emivlny Ami7kalné EmirozF7bouEmi

ří.

C

teď dostáFváš se Gsám F už do života

A

F
G
F
pojď -ote vřem a jdem do jeho dveří

G
F
G
tak vysta rtuj a vlítnem tam!

Emi
Bílý Czástup G6spěDchá Gdál,

A
Už neváFhej, tak Gpojď a Fzmáčkni kliku

C7
vítr Emivlny Ami7kalné EmirozF7bouEmiří,

C

hned v patách vojsko Cmá,

A
tak zabouFchej, jen Gvíc, tak Fzakřič na něj

které G6vysDlal Gkrál,

ten za dveřma jsem Gjá jsem jááá

C7
vítr Emivlny Ami7kalnéEmi rozF7bouEmiří.

Intro:

®:
Blesků zář nám svítí tmou, vítr vlny kalné rozbouří,
kdo dojde k cíli, zem spatří svobodnou, vítr vlny
kalné rozbouří.
®:

a v živoFtě, my Dmidva, jsme v Gokamžiku

EI-----------------------------------------------I
HI-----------------------------------------------I
GI----------------------------5--4--2--0---------I
DI-----7--7--5--3---3--5---5---------------------I
AI-----7--7--5--3---3--5---5---------------------I
EI-----------------------------------------------I
EI----------------------------8--7--5--3---------I
HI-----------------------------------------------I
GI-----------------------------------------------I
DI-----7--7--5--3---3--5---5---------------------I
AI-----7--7--5--3---3--5---5---------------------I
EI-----------------------------------------------I
EI----------------------------8--7---------------I
HI-----------------------------------------------I
GI-----------------------------------------------I
DI-----7--7--5--3---3--5---5---------------------I
AI-----7--7--5--3---3--5---5---------------------I
EI-----------------------------------------------I
EI----------------------------8--7---------------I
HI----------------------------------8------------I
GI-----------------------------------------------I
DI-----7--7--5--3---3--5---5---------------------I
AI-----7--7--5--3---3--5---5---------------------I
EI-----------------------------------------------I

R.:C Dávej ,Dmi ber , F dávej co máš G co můžeš,
C

Dávej, Dmiber, F třeba se svlíkni G z kůže

C

Dávej F ber, nedělej Gfóry

no tak Dmi dá B vej, tak Dmi dá Bvej
Za náš život, už dýl ve frontě stojíš
jsi nabitej, tak co, tak co se bojíš
vem za kliku a vstup a zakřič na něj
ten za dveřma jsem já jsem jááá
R.3krát : dávej, ber...
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48. DEN JE KRÁSNÝ

49. DESIRE

STARCI NA CHMELU

U2

Capo VI.
Den je G7krásný, Cden je Fkrásný,
G7
C
F
den je
krásný s te bou.
A7
Když Ddva se rádi Hmimají
i Emiv lednu je jak A7v máji
i Emiv lednu je jak v A7máji Ds tebou,
Hmi
s tebou, Gmis tebou, C7s tebou.
Noc je krásná, noc je krásná, noc je krásná s
tebou.
Když dva jsou jako jeden, tu v máj se změní v
leden,
tu v máj se změní leden s tebou,
s tebou, s tebou, s tebou.
Svět je krásný, svět je krásný, svět je krásný s
tebou.

Yeah, D, A, E, E4, Elover
I'm on the D, A, E, E4, Estreets
Gonna go where the

D, A, E, E4, E
bright lights

and the big city D, A, E, E4, Emeet
With a red gui

D2

tar, on

A
fire,

DeD, A, E, E4, Esire
She's the candle burning in my room
I'm like the needle - needle and spoon
Over the counter with a shotgun
Pretty soon, everybody got one
And the fever when I'm beside her
Desire, desire

And the fever when I'm beside her
Desire, desire
D2

BurEning, D2burEning

She's the dollars
She's my protection
She's a promise
In the year of election
Sister, I can't let you go
I'm like a preacher
Stealing hearts at a traveling show
For love or money, money, money
Desire
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50. DÍVKA S PERLAMI VE VLASECH
ALEŠ BRICHTA
Capo I.

já chudej princ mám jen co mám
Co vlastně zbývá jen slzy pouhý
ze svatebních zvonů z nebeskejch bran
No tak lásko kdo mi tě vzal
komus dala tělo i duši
lásko na co je pláč
když to skončit má

Intro:
C, Gmi, Dmi, C, Gmi,Dmi, C, G, Dmi, F,
Gmi, C,

Vždyť už lásko, svý perly máš,
Tak proč padaj, měněj se v slzy.
Lásko na co je pláč?
Perly ve vlasech máš

F, C, Gmi, Dmi, F, C, Gmi, Dmi, F, C, G,
Dmi, F, C, G, Dmi
Dmi
Zas mě tu Cmáš Gminějak se Dmimračíš
vybledlej Csmích Gmiuž ve dveDmiřích
C
Gmi
Dmi
S čelenkou z perel
svatozář
ztrácíš
C
Gmi
Dmi
kolik se platí
za vláčnej
hřích
Dmi/d Dmi/e

No tak lásko co chceš mi říct
máš už perly možná i víc
lásko na co se ptáš svíčku zhasínáš
Nemám lásko co bych ti dal
chtělas všechno nebyl jsem král
lásko na co se ptáš perly ve vlasech máš
No tak lásko kdo mi tě vzal
komus dala tělo i duši
lásko na co je pláč
když to skončit má

F
C
®: No tak lásko co chceš mi říct
Gmi
máš už perly Dmimožná i víc
F
lásko Cna co se ptáš Gmisvíčku zhasíDmináš
Nemám Flásko Cco bych ti dal
Gmi
Dmi
chtělas všechno
nebyl jsem
král
F
lásko Cna co se ptáš Gmiperly ve
Dmi
vlasech
máš

Vždyť už lásko, svý perly máš,
Tak proč padaj, měněj se v slzy.
Lásko na co je pláč?
Perly ve vlasech máš

Tvý horky rty víc radši ne
nejsou už mý nejsi má Cher
Něco snad chápu to ne to ne
bolí to hořím jak černej thér
No tak lásko kdo mi tě vzal
komus dala tělo i duši
lásko na co je pláč
když to skončit má
Vždyť už lásko, svý perly máš,
Tak proč padaj, měněj se v slzy.
Lásko na co je pláč?
Perly ve vlasech máš
No tak lásko co chceš mi říct
máš už perly možná i víc
lásko na co se ptáš svíčku zhasínáš
Nemám lásko co bych ti dal
chtělas všechno nebyl jsem král
lásko na co se ptáš perly ve vlasech máš
Chtěla jsi víc pro svoje touhy
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51. DOBRÚ NOC MÁ MILÁ

52. DOBRÝ (MRAV)ENCI

SLOVENSKÁ LIDOVÁ

TOMÁŠ KLUS

Capo V.

Capo VII.

Emi
Dobrú noc
H7
má
milá, EmidoH7brú Eminoc,
Emi
nech ti je
sám H7pánboh Emina H7poEmimoc.D
G D
G
D7 G
H7
Do brú noc, dob re spi
Emi
nech sa ti sníH7vajú EmisladH7ké Emisny.

E Ami E Ami
,
, ,

Dobrú noc má milá, dobrú noc.
Nech ti je sám pánboh na pomoc.
Dobrú noc, sladko spi,
nech sa ti snívajú o mne sny.
Nech sa Ti sní milá taký sen,
že já Tebja věrně milujem
že já Ťa milujem
z lásky Ti své srdce darujem

Pro jednoho je i moc Emálo
Druhý má zase všeho Amidost
Na třetího se nedostalo čtvrtého trápí minulost
Pátý v patové situaci jako sám velký Achilles
Šestý má smysl pro legraci Sedmému srdce sejme
stres
Na nikom Fvšak není patrné
Že je povahy chatrné
A Cže má své bolesti
Člověku Fzjištěním zatrne
Až dozví se, že patrně
C
Se dostal na scestí
2x la la Glalalaj lalalaj lalalaj lalalalalaCláááj
Křížová cesta s zrnkem rýže
Ve jménu královny matky
Zatížen s tíhou zemské tíže
Však myslí jen na hmotné statky
V mnohém si společně libují malí lidé, velcí mravenci
Poslušně vůdce následují Kradou cukr v cizí kredenci
Neb komu zakrní mozeček dělá jako pitomeček, co
jiný přikáže. A za hrst korálků, morálku
Pokřiví si obálku, do níž byl zatažen
2x la la lalalnaj lalalaj lalalaj lalalalalaláááj
Kdo jednou přijme výzvu k boji
Je předem k smrti odsouzen
Jako mravenec v lese neobstojí
Tak člověk neovládne zem
A až se v našem zorném poli, rozpohybují póly
Bude už pozdě na cokoli, pozdě na cokoli
Syn křičí na matku, to není v pořádku
Mít u zadku své předky rodové
Vezměte rozum do hrsti
Konec nesmíte dopustit
Vy hlavy skopové
4x la la lalalnaj lalalaj lalalaj lalalalalaláááj
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53. DOLINA, DOLINA
RUSKÁ LIDOVÁ
Ami

Kůril machorku , charošij tabak

Dmi

ljůbil děvočku kak Ami donskij kazak.

ref: E Ej razkaša ty maja Ami Ej razkašá !
E

Ej razkaša ty maja Ami Ej razkašá !

Dmi
E

dolina , dolina

Dmi
E

Dolina , dolina

Ami

Dolina , dolina

dolina , dolina

Ami

dolina maja !

Ami

Ami

dolina , dolina

dolina , dolina

E Ami
doli na
maja !

2. Kde e ta úlica , kde e tot dom ,
kde e ta děvočka čto ja ljubjom.
ref.
3. Zgorela ulica , zgorel i dom ,
zgorela děvočka čto ja ljubjom.
ref.
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54. DON´T CRY
GUNS N´ ROSES
Capo IV.

INTRO:

Ami
Talk to me Dmisoftly

F
Don't you Gcry Ctonight.

G
There's something in your Ceyes Emi

There's a heaven

Ami
Dmi
Don't hang your
head in sorrow

F
And don't you Gcry Amitonight.

Ami
above you baby.

G
C
Emi
And please don't cry
Ami
I know how you Dmifeel inside
G
I've I've been there Cbefore Emi
Ami
Somethin's Dmichangin' inside you
G
And Don't you Cknow Emi

Ref:
F
Don't
you Gcry Amitonight.
I still love you baby.
F
Don't you Gcry Amitonight.

Give me a whisper. And give me a sigh.
Give me a kiss before you tell me goodbye.
Don't you take it so hard now. And please don't take it
so bad.
I'll still be thinkin' of you. And the times we
had...baby.
Ref:
Solo: next page

And please remember that I never lied.
And please remember how I felt inside now honey.
You gotta make it your own way. But you'll be alright
now sugar.
You'll feel better tomorrow. Come the morning light
now baby.
Ref:
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55. DON´T LET ME DOWN
THE BEATLES
E, E4sus, E

E
Don't let me F#midown
H7
E
don't let me down
don't let me F#midown
H7
don't let me Edown
E

F#mi
Nobody ever loved me like she
does
E
E4, E
ooh she does, yes she does
E
And if somebody loved me like she F#mido me
ooh she do me, yes she E does E4sus,E

Don't let me down
don't let me down
don't let me down
don't let me down
I'm in love for the E first time Emaj, E
don't you know it's gonna H last
it's a love that lasts for-H7-ever
it's a love that had no E past E4sus,E
Don't let me down
don't let me down
don't let me down
don't let me down
And from the first time that she really done me
ooh she done me, she done me good
I guess nobody ever really done me
ooh she done me, she done me good
Don't let me down
don't let me down
don't let me down
don't let me down
Don't let me down
don't let me down
don't let me down

don't let me down E4sus, E,
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56. DON´T THINK TWICE IT´S
ALLRIGHT
PETER, PAUL AND MARY
Capo III.
Intro: C C/H Ami F G

It ain't no use in callin' out my name gal
like you never done before
it ain't no use in callin' out my name gal
I can't hear you anymore
I'm a-thinkin' and a-wonderin' all the way down the
road
I once loved a woman a child I am told

It Cain't no use to sC/Hit and
wonder whAmiy babe
F
it don't matter anyhGow
C
C/H
and it ain't no use to s
it
and wonder whAmiy babe
D7/F#
if you don't know by
G
n ow
when the rCooster crows at the
C7
br eak of dawn
F
l ook out your window
and D7/F#I'll be gone
C
you're the rC/Heason I'm
trAmiavellin' Fon
C
G
d on't think tw ice it's all
C
G
r ight .

It ain't no use in turnin' on your
light babe
a light I never knowed
it ain't no use in turnin' on your
light babe
I'm on the dark side of the
road
still I wish there were
something you would do or
say
to try and make me change my mind and stay
we never did too much talkin' anyway
so don't think twice it's all right.
I'm walkin' down that long lonesome road babe
where I'm bound I can't tell
goodbye is too good a word gal
so I'll just say fare-thee-well
I'm not sayin' you treated me unkind
you could have done better but I don't mind
you just kinda wasted my precious time
but don't think twice it's all right.

I'd give her my heart but she wanted my soul
so don't think twice it's all right.
Outro:
C C/H Ami F G
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pří svý cestě za vidinou snad dobří lidi nezahynou
mám jenom jediný přání nikdy neskončit na dně

57. DOPIS
TOMÁŠ KLUS

Píšu ti o tom, že mě děsí tisíc věcí jako pocit ježka v
kleci, jako promiň mi ten výraz byl jsem pod obraz,
ale zůstaňme přátelé, vždyď se nic nezměnilo.

Intro: Ami, D, E, E7
Ami
Píšu ti proto, že mě Dtrápí spousta věcí
A jen Gprázdný cesty domů
A to Cvěčný přemejšlení k tomu
F
Dmi
Trápí mě pět ranních
probuzení v týdnu
E
A to pořád není všechno...E7, E

Sem hadr na podlahu sem pára nad kotlem mám
jenom marnou snahu a jeden velkej sen, ale nic
převratnýho není ve mně, není ve mně ukrytýho
R:
Dvě lodě na vodě dvě ryby pod hladinou pří svý cestě
za vidinou snad dobří lidi nezahynou mám jenom
jediný přání nikdy neskončit na dně

Ami
D
Trápí mě, že mě lidi nechápou
A že se Gdržejí svejch Ckolejí
F
A kolem jakoby nic
A kolem Dmijakoby nic
E
E7, E
Jenom prochází se...

Dvě lodě na vodě dvě ryby pod hladinou pří svý cestě
za vidinou snad dobří lidi nezahynou mám jenom
jediný přání nikdy neskončit špatně

Ref:
Ami
Dvě lodě na vodě, dvě Dryby pod hladinou
Při svý Gcestě za vidinou
F
dobrý lidi nezahyn ou
Dmi
Mám jenom jediný
přání
Nikdy Eneskončit na dně... E7, E

Snad

C

Ami
Dvě lodě na vodě, dvě Dryby pod hladinou
G
Při svý cestě za vidinou
Snad Cdobrý lidi nezahynFou
Mám jenom jediný Dmipřání
Nikdy Eneskončit špatně... E7, E

Je první květen a v parku tolik lásky voní to létem a
sluncem a spoustou hezkejch okamžiků.
Utíkám před tebou na tramvaj pro obálku známku,
schránku a černej čaj to aby lépe se mi přemyšlelo
abych věděl co psát
R:
Dvě lodě na vodě dvě ryby pod hladinou pří svý cestě
za vidinou snad dobří lidi nezahynou mám jenom
jediný přání nikdy neskončit na dně
Dvě lodě na vodě dvě ryby pod hladinou pří svý cestě
za vidinou snad dobří lidi nezahynou mám jenom
jediný přání nikdy neskončit špatně

Píšu to tobě ty snad tušíš oč tu běží proč na
vyhlídkový věži stojim s rozumem v koncích z
životem na startovní čáře kolem ty nechápavý
tváře.
Píšu ti protože mi zchází tvoje síla a tvý pastelový
oči mám trochu strach že svět se rychle točí a že
když neseskočim a nezlámu si kosti jako bych tu
nebyl, debil.
R:
Dvě lodě na vodě dvě ryby pod hladinou pří svý
cestě za vidinou snad dobří lidi nezahynou mám
jenom jediný přání nikdy neskončit na dně
Dvě lodě na vodě dvě ryby pod hladinou
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…….
Ref.:

58. DOWN BY THE RIVERSIDE
TRADITIONAL (ROGER MCGUINN)

Gonna lay down my sword and shield
Down by the riverside
Down by the riverside
Down by the riverside
…….
Ref.:

G

Gonna lay down my sword and shield
Down by the riverside
D7
Down by the riverside
G

Down by the riverside
Gonna lay down my sword and shield
Down by the riverside
I ain't gonna Dstudy D7war no
G
more,

Ref.:
I ain't gonna
more,

C

study war no

I ain't gonna G study war no
more,
D
D7
I ain't gonna study
war no
G
more
I ain't gonna C study war no
more,
I ain't gonna
more,

G

study war no

I ain't gonna Dstudy D7war no
G
more.
Gonna stick my sword in the
golden sand
Down by the riverside
…….
Ref.:
Gonna walk with the Prince of
Peace
Down by the riverside
…….
Ref.:
Gonna put on my long white
robe;
Down by the riverside
…….
Ref.:
Gonna put on my long white robe; Down by the
riverside
Down by the riverside
…….
Ref.:
Gonna lay down my sword and shield
Down by the riverside
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Well, she took me to the woods saying here comes
something and it feels so good and just like a dog I
was befriended, I was befriended.

59. DUNCAN
SIMON & GARFUNKEL
Em
Couple in the next room DBound to win a
prize they've been Ggoin' at it Aall night Dlong
C
G
Well, I’m trying to get some sleep
But these Cmotel walls are Gcheap
C
G
Lincoln Duncan is my name
And here’s my Dsong, here’s my Emsong.

Oh, oh, what a night oh what a garden of delight
Even now that sweet memory lingers
I was playing my guitar lying underneath the stars
Just thanking the Lord
For my fingers,
For my fingers
fade out :
C G C G C G Em D Em

My father was a fisherman
My mama was the fisherman’s friend
And I was born in the boredom
And the chowder
So when I reached my prime
I left my home in the Maritimes
Headed down the turnpike for
New England, sweet New England
solo:
C G C G C G Em D Em

Holes in my confidence holes in the knees of my
jeans
I was left without a penny in my pocket
Oo-we I was about destituted
As a kid could be and I wished I wore a ring
So I could hock, I’d like to hock it.
A young girl in a parking lot was preaching to a
crowd
Singing sacred songs and reading
From the bible well, I told her I was lost
And she told me all about the Pentecost
And I seen that girl as the road to my survival
solo :
C G C G C G Em D Em
Just later on the very same night
When I crept to her tent with a flashlight
And my long years of innocence ended
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60. DUST IN WIND
KANSAS
Intro:

G/H C
I close Gmy Amieye
G
only for a Dmi7moment, and
A7
G/H
the
moment's
gone.
C G/H
Ami
All
my
dreams
G
Dmi
pass before my
eyes, a curiAmiosity.
D/F
#Dust Gin the Amiwind.Ami/G
D/F#
All they are is Gdust in the Amiwind.

C

G/H,C

D/F#
All we are is Gdust in the Amiwind.
All we are is Ami/Gdust in the D/F#wind.
G
Ami
Dust in the
wind.
Ami/G
D/F#
Ev –'ry - thing is
dust in the
wind.
Ev -'ry - thing is Gdust in the Amiwind.

Don't G/Hhang Amion.
G
Nothing lasts foDmi7rever but the Amiearth and
G/H
sky.
It
C
G/H Ami
slips
a
way.
G
Dmi7
All your money
won't another Amiminute
buy.
D/F#,G
Dust in the Amiwind.Ami/G

Ami
old
song.
G
Just a drop of Dmiwater in an Amiendless
sea.G/H

Same

G/H

C

All G/Hwe Amido
G
crumbles to the Dmi7ground though we
reAmifuse to see.
D/F#
Dust Gin the Amiwind.Ami/G
D/F#
All we are is Gdust in the Amiwind...G/A
F/A
Oh...

Solo: 2nd page 
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61. EIGHT DAYS A WEEK

62. ERŽIKA

THE BEATLES

ULRYCHOVI

Intro:

1. DOh I need your Elove babe Gguess you know
it's Dtrue
E
G
hope you need my love babe just like I
need Dyou
Hmi
hold me G6love me Hmihold me Elove me
D
ain't got nothin' but Elove babe Geight days
a Dweek.

2. Love you ev'ry day girl always on my mind
one thing I can say girl love you all the time
hold me love me hold me love me
ain't got nothin'but love babe eight days a week.
®: AEight days a week I Hmilove you
E
eight days a week is G6not enough to Ashow I
care.
3.=1.
®:
4.=2. + Geight days a Dweek Geight days
D
G
D
a week eight days a week
Outro:

Intro:
F#mi
Kolovrátek skříC#mipe
D
v starých trámech praAská
a daHmilší vráA7majska příběh Evypráví
F#mi
Je v něm smrt i C#miláska
D
v něm marná touAha
Hmi
A7maj
E
sám pomstít
všechno zlo a bezpráví
Hmi

Sám a sám na stezkách srázných
A7maj
to chce víc než sílu
to chce láHmi7sku, lásku
lásku A7majvelkou lásku čistou
E
trápenou a prožitou
takovou co říká
F#mi
proč jít
dál
C#mi7 D A Hmi7 Amaj7 E
ná na ná na ná ná ...
Kolovrátek zpívá
jednotvárnou píseň
a tiše skrývá trpké přiznání
Přes práh tiše vklouzla
stará víra v kouzla
že žádná střela lásku nezraní
Sám a sám když kruh se denně úží
to chce víc než kouzla
to chce lásku, lásku
lásku velkou lásku čistou
trápenou a prožitou
takovou co říká
proč jít dál
ná na ná na ná ná ..
Outro (viz intro):
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63. EŠTĚ SOM SA NEOŽENIL

64. EŠTĚ SI JÁ POHÁR VÍNA
ZAPLATÍM

SLOVENSKÁ LIDOVÁ

SLOVENSKÁ LIDOVÁ
Emi
Eště som sa něoženil H7už ma
žena Emibije
a já som si narychtoval H7tri dubové EmikyDje

/: GS jedným budzem ženu bici
Ami
a s tým druhým Ddzeci, dzeci, H7dzeci, dzeci
Emi
a s tým tretím kyja, kyjaAmičiskom

Ami
E
Ami
Dmi
Ešte si ja,
ešte
si ja,
E
pohár vínka Amivypijem,
Emi
ešte H7si ja, Emiešte Amisi ja,
H7
pohár vínka Emivypijem.
|:AmiOd večera Dmido ráAmina,
Dmi
E
Ami
E
muzi ka mi
vyhrá va.

Emi
H7
Emi
pojdzem
na zá
lety :/

Kam ty zajdeš aj já zajdu pojdzeme do mlýna
opýtáme sa mlynára čo že za novina
/: Kolečka sa otáčajů
žitečko sa mele, mele, mele, mele
moja milá
sa vydává
pojdzem
na veselie :/

Ami
E
Ami
Dmi
A ja pijem,
pijem, pijem,
pijem,
E
E7
Ami
len z pl ného
pohára. :|
Ami
Ešte Esi ja, Amiešte Dmisi ja,
E
pohár vínka Amizaplatim,
Emi
potom H7se ja, Emipotom Amise ja,
H7
k moji mile Eminavratim.
|:AmiOd večera Dmido ráAmina,
Dmi
muziEka mi AmivyhráEva.
Ami
A ja Epijem, Amipijem, pijem, Dmipijem,
E
E7
Ami
len z pl ného
pohára. :|

Eště si já, eště si já, pohár vína vypijem
Potom sa já, potom sa já o svú milú pobijem
|: Potom půjdem na pána, co s náma zle nakládá
A já pijem, pijem pijem pijem len z plného pohára : |
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65. EVERYBODY HURTS
R.E.M.

Don't throw your Hmihand, ho-F#old Hmion. F#
Don't throw your Hmihand. C

Intro: D, G, D, G, D

If you feel like you're aGlone.

When the day is long,G and the Dnight,
the night is yours aGlone. D
And you're sure you've had eGnough
of this Dlife to hang Gon. Emi
Don't let yourself Ago,
Emi
cause everybody Acries, Emi

C

No, no, no, not aAmilone. D

If you're on your own Gof this Dlife,
the days and nights aGlone. D
When you think you've had too Gmuch
of this Dlife, to hang Gon. Emi
A
hurts,

and everybody Ahurts.

For everybody

SoDmetimes,G

Everybody Ahurts.

sometimes everything is

for Emisometimes everybody Acries. Emi

D
G
wrong.

Now it's time to sing aDlong hold Gon,
when your day is night alone
hold Don. hold Gon.D

SoDmetimesG everybody Dhurts.
G
D
G
D
So metimes, hold on, hold on, hold on,

hold Gon, hold Don, hold Gon (fade out)

when you feel like let him go.
You think you've had
too Gmuch
of this

D
life to

hang Gon. Emi
Cause
everybody Ahurts,
Emi
to comfort in

your Afriends, Emi
everybody Ahurts. F#
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C#
Just lean on me.

66. FAKIN´ IT
SIMON & GARFUNKEL

Takin time to treat your friendly neighbors honestly.
A
G#m F#m
E
F# G#m A
Ive ju
st
been fa kin it,
A
not G#mreal F#mly makin E7it.
A
This G#mfeeF#mling of faEkin it, F# G#m A
A G#m F#m E7
A G#m
I
still haF#mvent E7shaken it.

Intro
E7
e|---0------------0------------0---------|
B|---3------------3------------3---------|
G|---1------------1------------1---------|
D|------0-5p4h0------0-5p4h0------0-5p4h0|
A|-----2------------2------------2-------|
E|-0-------------0------------0----------|
E7
e|---0--------------------0-----------|
B|---3--------------------3-----------|
G|---1--------------------1-----------|
D|------0-5p4h0--------------0-5p4h0--|
A|-----2--------------------2---------|
E|-0---------------------0------------|

E7
e|---0------------0-----------|
B|---3------------3-----------|
G|---1------------1-----------|
D|------0-5p4h0------0-5p4h0--|
A|-----2------------2---------|
E|-0-------------0------------|

When she goes, shes gone.
++++
A
If she G#mstays, Ashe stays G#mhere. C#
The girl does what she wants to do.
A
She knows what she wants to do.
A G#m
F#m
E
F# G#m A
And I
know
Im fa kin it,
Im Anot G#mreal F#mly makin E7it.
E7
e|---0------------0------------0---------|
B|---3------------3------------3---------|
G|---1------------1------------1---------|
D|------0-5p4h0------0-5p4h0------0-5p4h0|
A|-----2------------2------------2-------|
E|-0-------------0------------0----------|

E7
e|---0-------------------0-----------|
B|---3-------------------3-----------|
G|---1-------------------1-----------|
D|------0-5p4h0-------------0-5p4h0--|
A|-----2-------------------2---------|
E|-0--------------------0------------|

Prior to this

lifetime

A
G#m
A G#
C#
I su
rely was a tai
lor. Look at
me.

Talking:
(C#good morG#ning, mr.C# leitchG#.
Have you had a busy day? )
C#
I own the tailors face and hands.
A
I am the tailors face and hands and
A
Ive juG#mst F#mbeen faEkin it, F# G#m A
A
not G#mreal F#mly makin E7it.
A
G#m F#m
E
F# G#m A
This
fee
ling of fa kin it,
A G#m
F#m
E7
I
still ha
vent
shaken it.

E7
e|---0--------------------0-----------|
B|---3--------------------3-----------|
G|---1--------------------1-----------|
D|------0-5p4h0--------------0-5p4h0--|
A|-----2--------------------2---------|
E|-0---------------------0------------|

Im such a dubious soul,
A
G#m
A
G#m
And a
walk in the gar
den
C#
Wears me down.

Tangled in the fallen vines,
A
Pickin up the punch lines,
A
G#m F#m
E
F# G#m A
I´ve ju
st
been fa kin it,
A
not G#mreal F#mly makin E7it.
E7
e|---0------------0------------0---------|
B|---3------------3------------3---------|
G|---1------------1------------1---------|
D|------0-5p4h0------0-5p4h0------0-5p4h0|
A|-----2------------2------------2-------|
E|-0-------------0------------0----------|
E7
e|---0-------------------0-----------|
B|---3-------------------3-----------|
G|---1-------------------1-----------|
D|------0-5p4h0-------------0-5p4h0--|
A|-----2-------------------2---------|
E|-0--------------------0------------|

Is there any

danger?

A
No, G#mno, Anot realG#mly.
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Jede na koničku, jede do vesničky,
za klobúčkem perko a v ruce husličky.

67. FOKLOREČEK
EBENI

Nejvíc mě ten folkloreček dojímá,
když se hraje elektricky, elektricky s bi-cí-ma.

D
C
Slunečko vychází nad vysokú horú,
Emi

počítám, že Gvečer pude zase AdoluD.

Zahraj mi Janičku, zahraj na húsličky
potěš ty tej mojej přesmutnej dušičky.
Zahrál mi Janiček, zahrál na húsličky,
hned z toho natočil dvě pěkné destičky.

Večer pude dolu, zitra pujde znovu,
takhle tu pisničku máme hned hotovú.
A
Emi D C
Nejvíc mě ten folkloreček
do jí má,
G
když se hraje elektricky, Emielektricky s Abi-

cí-Dma.

Nejvíc mě ten folkloreček dojímá,
když se hraje elektricky, elektricky s bi-cí-ma.
Kdo si to cedečko doma vypaluje,
ten moje srdečko tuze zarmucuje.
Komu tu cedečku najdu na pisičku,
tomu svu šavličku useknu ručičku.
Nejvíc mě ten folkloreček dojímá,
když se hraje elektricky, elektricky s bi-címa.

Šavlička se blíská na severní stranu,
košulenku Jano ma vypasovanú.
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68. FORTUNATE SON
THE CREEDENCE

G
Some folks inheritF star spangled
G
Some folks are born Fto wave the flag,
C
Ooh, that red, white andG blue, dog
G
And when the band plays F"hail to the chief",
C
Ooh, they point the cannon atG you, lord!
G
It ain't meD, it ain't Cme, I ain't no senaGtor's so
n, son.
G
It ain't meD, it ain't Cme, I ain't no fortuGnate o
ne, no
G
Yeah!
G
Some folks are bornF silver spoon in hand,
C
G
Lord, don't they help themselves, oh.
G
F
But when the taxman comes to the door,
C
Lord, the house lookin' like a rummageG sale, ye
ah.
G
It ain't meD, it ain't Cme, I ain't no millionaiGre's
son, dog
G
It ain't meD, it ain't Cme, I ain't no fortuGnate o
ne, no

eyes,
C
Ooh, and they send you down toG war, lord,
G
And when you ask themF, "how much should we giv
e?"
G
Ooh, the only answer isG more! more! more! yeah!
G
It ain't
og.
G
It ain't
one.
G
It ain't
dog.
G
It ain't
dog.

meD, it ain't Cme, I ain't no militaryG son, d
meD, it ain't Cme, I ain't no fortunateG one,
meD, it ain't Cme, I ain't no fortunatG one,
meD, it ain't Cme, I ain't no fortunatG one,

Solo:
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69. HAJNÝ JE LESA PÁN
AŤ ŹIJÍ DUCHOVÉ
D
Hajný je F#lesa Gpán,
Emi
zvěří je EmiloA7ván
F#
Hajný je lesa Hmikrál
a Gkaždej pytlák Ase ho vždycky Dbál.

děti: Máme výborný plán, tímto jste k němu zván
dejte nám stromů pár a dejte nám je třeba jako dar.

Recitatív:
Co se Bděje, les mi hoří
nebo řádí kuny, tchoři ?
Že by pytlák D lesní pych ?
Já tu meškám v pantoflích.

dítě – sólo:
Slibuju za kluky, slibuju za holky:
za každý strom dáme sto malých do školky.

Hajný – recitatív:
Sekerečku vem a setni! Copak to jde? Les je státní!
Zadarmo se nezíská. Z toho koukaj želízka!

B
Klidně zùstaňte v domácí obuvi
G
A
klukům to nevadí, dívky vás omluví,
Hmi
pán, je Gmládeží a A7zvěří miloDván F#, G
Emi E, A7
á.
.... F#hajný je lesa Hmipán
G
A7
D
je mládeží a
zvěří milo ván.

Hajný – sólo:
Tomu já říkám plán, tímto je ujednán.
Hajný je lesa pán, je mládeží a zvěří milován. Áááá..
Hajný je lesa pán, je mládeží a zvěří milován.
(... hajný je lesa král, co slíbil to nám dal ...)
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70. HAPPY CHRISTMAS
JOHN LENNON

And very good chrismas
and happy new year
let's hope it's a good one
whithout any fears
A

WarAsus2isAsus4over
Hm
Hmsus2 Hmsus4
War
is
over
E
Esus2 sus4
War
is
over
A
Asus2
Asus4
A
aaaaa
aaaaaaa
aaaaaa
happy chrismas......

Asus2,Asus4
chrismas
Hm
Hmsus2,Hmsus4
and what have you
done
Another yearEoverEsus2,Esus4

So this is

A

and a new one justAbeganAsus2,Asus4
And so this isDchrismasDsus2,Dsus4
I hope zou haveEmfunEmsus2,Emsus4
The near and the dearAone'sAsus2,Asus4
The old and theDyoungDsus2,Dsus4
A very goodGchrismas
and happy newA year
let's hope it's aEmgood one
G
D E
Without any fea rs
And so this is chrismas
For weak and for strong
For rich and the poor one's
The world is so large
And so happy chrismas
For black and for white
For yellow and red one's
Let's stop all the fight
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71.

HEJ, BYSTRÁ VODA
ČECHOMOR

Edur

– 1.fret

Adur

– 6.fret

H7

– 8.fret
(bez barré)
E
Hej bystrá voda bystrá vodička
A
Plakalo děvče H7pro Janíčka :H7
: H7

Hej lese temný Evršku zelený
A
Kde je můj Janík H7přemileEný :E
Hej
Hej
Hej
Hej

povídali hej povídali
že Janíčka pobodali
pobodali ho oravjani
za ovečky za berany

Hej bystrá voda bystrá vodička
Plakalo děvče pro Janíčka
Hej u té zadní oravské stěny
Leží Janíček zahlušený
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72. HELP
THE BEATLES
*: HmiHelp I need somebody Ghelp not just
anybody
E7
A
help you know I need someone help!

®: HmiHelp me if you can I'm feeling down
and I Gdo appreciate you being 'round
E7

help me get my feet back on the ground
won't you Aplease please help me?

2. And now my life has changed in oh so
many ways
my independence seems to vanish in the
haze
but every now and then I feel so
insecure
I know that I just need you like I've never
done before.
®:
3.=1.
®: +
---

F#mi
A
A6
help me help me
oh ...

1. AWhen I was younger so
much C#miyounger than today
F#mi
I never needed anybody's Hmihelp
in Gany Away
but now these days are gone
I'm C#minot so self assured
F#mi
now I find I've changed my mind
D
I've opened Gup the Adoors.
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73. HEY HEY
ERIC CLAPTON

E
Hey hey. Hey hey, baby,

hey.E7
A
Hey hey. A7Hey hey,

baby, E, E7hey.
H7
A7

I love you baby,

Sure ain't gonna be

your E, A7, Bb7, H7dog.
Hey hey. Hey hey, baby,
hey.
Hey hey. Hey hey, baby,
hey.
My arms around you baby,
All I can say is hey.
E
Hey hey. Hey hey, baby,

hey.E7
A
Hey hey. A7Hey hey,

baby, E, E7hey.
H7
A7

I love you baby,

Sure ain't gonna be

your E, A7, Bb7, H7dog.
Hey hey. You lost your good
thing now.
Hey hey. You lost your good
thing now.
You had me fooled,
I found it out somehow.
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*: GDa da da Fda da da da Cda da da da hey GJude

74. HEY JUDE
THE BEATLES

...

D7

75. HLAVNĚ, ŽE JSME NA VZDUCHU

G
D
1. Hey Jude don't make it bad

take a

sad

D7sus
D7
G
song and
make it better

SVĚRÁK & UHLÍŘ

C
G
re member to let her into your heart

then you can D7start to make it Gbetter.
C

2. Hey Jude don't be afraid
you were made to go out and get her
the minute you let her under your skin
then you begin to make it better.

F
raduju se z maličkostí.
C

To je Cdobře náhoEmdou,

®: G7And any time you feel the Cpain
hey C/HJude refAmi7rain, don't Ami7/Gcarry
the D7/F#world D7upon your Gshoulders

C/H
Ami7
Ami7/G
plays it
cool by
making

D7/F#
D7
G
G7
his
world a
little colder da da da
da

da da da D7da
da.

že neFžijem pod voCdou.
Na vzduEmchu, na vzduFchu,
můžem Gzpívat ejchuCchu.

for well you know that it's a Cfool

who

Představím si Amtřeba kdyby

G
lidi žili jako ryby.

G G Gmaj7 G7

G7

Když radosti není dosti,

G
C
Em
Zpíva ti si pod vo
dou,
F
C
nelze ani náho dou.

Z hlubiEmny, z hlubiFny,
vyšly Gby jen bubliCny.

3. Hey Jude don't let me down
you have found her now go and get her
remember to let her into your heart
then you can start to make it better.
®: So let it out and let it in hey Jude begin
you're waiting for someone to perform with
and don't you know that it's just you hey Jude
you'll do the movement you need is on your
shoulders
da da da da da da da da da.
4. Hey Jude don't make it bad
take a sad song and make it better
remember to let her under your skin
then you'll begin to make it better
better better better better better oh.

Jen si
představ milá babi,
že jsme dejme tomu krabi.
Nebyla bys mou babičkou,
byla bys mořskou krabičkou.
Buďme rádi Bohouši,
že žijeme na souši.
Na zemi, na zemi,
ušmudlané sazemi.
Vžij se rybě do kůže,
třeba ti to pomůže.
I když jsi na suchu,
hlavně že jsi na vzduchu.
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Čau, čau, čau
řekli jsme čau před školou
táhlo nám na patnáct
a začla další dívčí šou

76. HOLKY Z NAŠÍ ŚKOLKY
HLOŽEK & GOTTWALD

D
G
A
Majdalénka, Apolénka s Veronikou

a taky

D

Věrka, Zdenka,

G
Majka, Lenka

s A Monikou
no jasně D Klára, Hančí, GBára, Mančí A již nevím
čí
to všechno D byly holky z Gnaší školky
- A senzační
D
Jé, Ajé, Gjé,

Jé, jé, jé,
kdepak ty fajn holky jsou
a kde maj zazdění
naše lásky vysnení
Au, au, au, vzlykli jsme au, čau a pá
už se dál nekoná žádná dívčí školní šou

kdepak ty D fajn holky G jsou
a kde D maj hračky G svý
ty naše Emi7 lásky tří-leAtý.

I když pak poznali jsme spoustu dalších dívek a jmen
plavovlásky, černovlásky, žár i sen
v rytmu diska, z dálky - z blízka, i v náručí
přesto jsou stále holky s naší školky nejhezčí

D
Pá, Apá, Gpá,

řekli sme D pá před školGkou
byloD nám právě G šest
a začlaEmi7 další dívčí A šou
Ve škole Daniéla, Michaéla s Romanetou,
a taky Adriána, Mariána se Žanetou
a hlavne príma Radka - kamarátka co všechno ví
tyhlety holky byly naše víly školních dní
Jé, jé, jé,
kdepak ty fajn holky jsou
a kde maj žákovský
naše lásky klukovský.

Na gymplu
bezva Šárka,
třída Klárka,
Táňa jak sen
a taky senza
Jenka v
podkolénkách
veselá jen
a všechny v sexi
tričku postavičku mněli
ham-ham
no
proste príma štace inspirace k maturám

Jé, jé, jé,
kdepak ty fajn holky jsou
a kde maj cůpky svý
ty naše lásky tříletý
Pá, pá, pá,
říkame dál před školkou
to se ví léta jdou
ale ty holky nestárnou
Pá, pá, pá,
říkame dál před školkou
to se ví léta jdou
ale ty holky nestárnou
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77. HOLÚBEK A HOLUBIČKA
VLASTA REDL
Capo I.
D
A
D
A
Viděla sem svého holúbka si vého,
H

H4sus
letěl k mořu
.

Hmi7

Počkaj mňa, můj AmilýD, Hmimůj

hoE7lúbku Asivý,
E7

půjdem spoluA.

Holubičko sivá, si-li eště živá,
jak sa míváš?
Si-li v řečách stálá, lebo sas vydala,
lebo čekáš?

Já sem sa nevdala, na tebja čekala,
sivý sokol,
pro tvé peří hladké, vrkotání sladké
nemám pokoj.
Esli ťa nenajdu, já ťa hledat budu
u chodníčka.
Kady ludé půjdú, já sa pýtať budu
na Janíčka.
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surroundAmi7/Gs us.

78. HOPE OF DELIVERANCE
PAUL MCCARTNEY
Capo V.
G Emi G Emi

C

Hope of deEmiliverance, Chope of deEmiliverance

C

Hope of deEmiliverance from the darkAminess

That surrounds Ami/Gus. G Em G Em
I will
always Gbe Emihoping, Ami7hoping
You will
always Gbe Emiholding, Ami7holding
My heart in your hand.
I will underGstand G Emi G Emi
I will underGstand Emisomeday, Ami7one day.
You will underGstand Emialways,

Solo: 2nd page
C

Hope of deEmiliverance,

C

Hope of deEmiliverance, (I will understand)

C

Hope of deEmiliverance,

What it will be Emilike, I donAmi7't know

C

Hope of deEmiliverance, (I will understand)

We live in Chope of deEmi/Hliverance

C

Emi
G
Hope of de
liverance,

Ami7

Always from now until then.

When it will be

From the dark

C

Emi
Ami7
right, I don
't know.

Ami
Ami/G
ness that surround
s us.

Hope of deEmiliverance, Chope of

deEmiliverance
C

Emi
Ami
liverance from the dark
ness

Hope of de

That surrounds Ami/Gus. G Em G Em
And I wouldn't Gmind Emiknowing,
Ami7
knowing

That you wouldn't Gmind Emigoing,
Ami7

Going along with my plan.

When it will be Emiright, I donAmi7't know.
What it will be Emilike, I donAmi7't know
C
Emi/H
We live in hope of de
liverance

From the darkAminess that
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79. HUDSONSKÝ ŠÍFY
WABI DANĚK
Ten kdo Aminezná hukot vody
C
G
Ami
lopatkama vířený ako já, jako
já

Kdo hudsonský slapy nezná
sírou Gpekla sířený Ať se Amina hudsonský
G
šífy najmout Amidá, Gjo G#ho Amiho

Ten kdo nepřekládal uhlí, šíf když na
mělčinu vjel, málo zná, málo zná
Ten kdo neměl tělo ztuhlý
až se nočním chladem chvěl
Ať se na hudsonský šífy najmout dá, jo ho ho
F

®:Tak ahoj, páru tam Amizhoď,
ať

G
Ami
do pekla se dřívě
dohrabem

G G# Ami
G G# Ami
Jo
ho
ho, jo
ho
ho

80. HUSIČKY
ČECHOMOR
Capo V.
Ami
Husičky, husičky
G
C
vysoko letíte
Dmi
vysoko Eletíte
Ami
daleko vidíte.
Ami
Zatočte sa kolem
G
C
nad milé ho dvorem
Dmi
vzkažte mu Enovinu,
Ami
že sa vdávat budu.
Ami
Už jsem naň čekala
G
pětapaCdesát let
Dmi
už mě má Ehlavěnka

Ten kdo nezná noční spěvy
zarostlenejch lodníků, jako já, jako já
Ten kdo cejtí se bejt chlapem, umí dělat rotyku
Ať se na hudsonský šífy najmout dá, jo ho ho
Ten kdo má na bradě mlíko,
kdo se rumem nevopil, málo zná, málo zná
Kdo necejtil hrůzu z vody, kde se málem utopil

Ami
začíná šedivět.
Ami
Husičky, husičky
G
vysokoC etíte
Dmi
vysoko Eletíte
Ami
daleko vidíte.

Ať se na hudsonský šífy najmout dá, jo ho ho
Kdo má roztrhaný boty,
kdo má pořád jenom hlad, jako já, jako já
Kdo chce celý noci čuchat
pekelního ohně smrad, ať se na hudsonský šífy
najmout dá, jo ho ho, kdo chce zhebnout
třeba zejtra, komu je to všechno fuk,
kdo je sám, jako já
Kdo má srdce v správným místě,
kdo je prostě prima kluk
Ať se na hudsonský šífy najmout dá, jo ho ho
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81. DUŠE MÁ
SPIRITUÁL KVINTET
Capo I.
A
Duše Amá D A vzlítne vzhůAruD A, ó pane
A
DA
můj
A
Duše Amá D A vzlítne vzhůAruD A, ó pane Emůj
H7 E
E7

až zavolá A mě Tvůj hlas, A9 o mě se neDboj,
já přijdu Dmi6včas,
A F#mi
H7
E7
protože já
chci bejt
při tom,
ó pane
A
můj. D A 1.E/2.A

Když pomyslím na ten kříž. Lotra
napravo, i nalevo.
Taková hanba, no copak se to dělá, člověka přibít na
dřevo!
Já teda vím, že nejsem z nich, tak až budeš vážit,
každej hřích,
tak i já chci bejt při tom, ó pane můj.
Duše má (vy)lítne vzhůru, ó pane můj.
Duše má (vy)lítne vzhůru, ó pane můj, ó pane můj
Až zavolá mě Tvůj hlas, o mě se neboj, já přijdu včas,
protože já chci bejt při tom, ó pane můj.

Říkají že prej ulice jsou tam zlatem dlážděný.
A nebolí tam záda, no
vážně, ani ruce, ruce
udřený.
Tak moji mámu, však ji
znáš, tu si tam vem, tý
radost uděláš
a taky já chci bejt při
tom, ó pane můj.
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82. I AM A ROCK
SIMON & GARFUNKEL

G
C
1.A winter's d ay in a d eep and dark

DecGember
Ami
I amD7 alConGe gAmiazzing from my

wHmi7indow
t

Ami
Hmi7
o the streets b
elow

on a frAmieshly fallen sCilent shroud of snDow
®:

C

I am a rGock IC am an iD7slaGnd.

2. I've built walls a fortress deep and mighty
that's none may penetrate I have no need of
friendship,
friendship causes pain
it's laughter and it's loving I disdain.
®:

Don't talk of love but I've heard the word
before
it's sleeping in my memory I won't disturb the
slumber
of feelings that have died
if I never loved I never would have cried.
®:
4. I have my books and my poetry to protect
me
I am shielded in my armour hidding in my
room
safe within my womb
I touch no one and no one touches me.
®: + and a rAmiock fD7eels no pGain
and an Amiisland nD7ever crGies ..
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83. I CAN´T HELP FALLING IN LOVE
WITH YOU
ELVIS PRESLEY

Capo III . D, A,G

Intro: C G C G

Wise

C, G, F
C

Em
Am
F
C
G
men
say, only fools rush in

F G
Am
F
C
G
C
But I can't
help falling in love with you
C

Shall EmI Amstay, would it Fbe Ca Gsin

If FI Gcan't Amhelp Ffalling in Clove Gwith Cyou
Bridge:
Em
Like a river H7flows, Emsurely to the H7sea
F
Darling so it H7goes, Emsome things A7are

meant to
C

Zrychlený vlak Gnáhle Fstojí

asi tak v půli cesty
zbývá vzdát čest padlému stroji
a zbytek dojít pěšky
a náhle už není kam spěchat
vítací výbory nebudou čekat
kufry a příbory tu můžeme nechat
až déšť se vsákne tak vystoupí řeka
®: I Ccesta Gmůže být Fcíl

Dm
G
be

Take Emmy Amhand, take my Fwhole Clife Gtoo
F G
Am
F
C
G
For I can't
help falling in love with

C

MŇÁGA A ŹĎORP
Capo V. C, G, F

Capo II.

C

84. I CESTA MŮŽE BÝT CÍL

you

i cesta může být cíl
i cesta může být cíl
i cesta může být cíl
jediný mrak nad hlavou stojí
nehybně tak jako vážky
jediný klas dozrává v poli
jediným způsobem lásky

REPEAT BRIDGE
C

Take Emmy Amhand, take my Fwhole Clife Gtoo

For FI Gcan't Amhelp Ffalling in Clove Gwith Cyou
For FI Gcan't Amhelp Ffalling in Clove Gwith Cyou

a náhle už není kam spěchat
vítací výbory nebudou čekat
kufry a příbory tu můžeme nechat
až déšť se vsákne tak vystoupí řeka
®:

Chords:
A7 = x02020
Am = x02210
H7 = x24242(bar chord)
C = x32010
Dm = xx0231
Em = 022000
F = 133211(bar chord) or xx3211
G = 320003
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85. I DON´T KNOW HOW TO LOVE
HIM
ANDREA LLOYD WEBER

i'm the Done Awhose always Dbeen
A F#m
so
calm and Hmcool F#mno lovers Hmfool
G
runnD/F#ing EmevDery Ashow Ghe D/F#scares
Em
me Dso

intro- D G/D D D G/D G

INSTRUMENTAL
G F#7 BM BM/A G

D G
I don't Dknow Ghow Dto G love Dhim Gwhat t
o do
how to D/Amove Ahim
D
i've been changed Ayes really Dchanged
A
and in these F#mpast few Hmdays when i've F
#m
Hm
seen
myself
G
F#
Em
D
A
A4sus A
i seem
like
some one else
D G
I don't Dknow Ghow Dto Gtake Dthis
G
i don't see why he D/Amoves Ame
hes a Dman, Ahe´s just one Dman
A
and i've F#mhad so Hmmany F#mmen Hmbef
ore
in GveDry EmmaDny Aways Ghe's G/F#just Em
one Dmore A4sus A

D/A
I never Cthought i'd Gcome to Dthis
G
whats it D/F#all Emabout? A4sus A
D
but Gif Dhe Gsaid Dhe Gloved Dme
G
D/A
A
i'd be lost i'd be
frighte ned
i couldn't Dcope
A
just couldn't Dcope
A F#m
Hm
F#m
Hm
i'd
turn my
head
i'd back
away
G G/F#
i
wouldEmn't waDnt Ato know
G G/F#
he
scares Emme Dso
G G/F#
i
want Emhim Dso
G G/F#
Em
D
i
love
him so

BRIDGE
G
F#7
should i bring him
down?
Hm
should i scream and
shout?
Hm
Hm/A
G
should i
speak of love or let my feelin
gs out?
D/A
i never Cthought i'd Gcome to Dthis
G
D/F# Em
A4sus A
whats it
all
about?

D
don't you Gthink Dits Grather Dfunny
G
i should be in this D/AposiAtion
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86. I FEEL GOOD
JAMES BROWN

(to se opakuje pro 'I feel nice' verse)
CHORUS:
When I G7hold you in my arms, I
know that I cant do no wrong
And when I C7hold you in my arms,
my D7love wont do you no wrong

G7
C7

I feel good, I knew that i would

I feel good, i knew that would

So goodD7 , So goodC7
N.C
I got you
SOLO:
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E
I love rock n' roll

87. I LOVE ROCK & ROLL
JOAN JANETT

So

A
H
E
come an' take your time an' dance with me

Ow..

Intro: E - E - A - H x2
Verse 1
E
I saw him dancin' there by the record machine
E
I knew he must 'a been about sevenHteen

Solo: E E E H
A
Said can I take you Hhome where Ewe can be
H

A
H
The beat was going strong

alone

E
A
Playin' my favorite song

Next we'll be movin' on

An' I could tell it wouldn't be long
Till he was with me, yeah me
An' I could tell it wouldn't be long
Till he was with Hme, yeah me singin'

He was with me, yeah me
An we'll be movin' on
An' singin' that same old song

Chorus 1
E
I love rock n' roll
So

Yeah with me, singin'
Chorus 3
I love rock n' roll

A
H
put another dime in the jukebox, baby

E
I love rock n' roll

So Acome an' take your time an' Hdance with Eme
OW..

So put another dime in the jukebox, baby
I love rock n' roll

Verse 2
E
He smiled so I got up an' asked for his name

So come an' take your time an' dance with me

E
That don't matter, he said, 'Cause it's all the

Chorus 4

H

same

E
I love rock n' roll

A
Said can I take you Hhome

So Aput another dime in the Hjukebox, baby

E
A
where we can be alone

E
I love rock n' roll

So Acome an' take your time an' Hdance with Eme

An' next we were movin' on
He was with me, yeah me
Next we were movin' on
He was with Hme, yeah me, singin'

Chorus 5, 6 and 7 are the same as Chorus 4. Enjoy!

Chorus 2
E
I love rock n' roll
So Aput another dime in the Hjukebox,
baby
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Intro/Verse:

Solo:

© 13.středisko HIAWATHA
www.trinactka.com

81

88. I WANT TO LIVE
JOHN DENVER
G
Em
C
Am
D7
F
Dsus4 Gmaj7 Cadd9 Bm
A
e|-3------0------0------0------2------1------3------2------0------2------0---|
B|-0------0------1------1------1------1------3------0------3------3------2---|
G|-0------0------0------2------2------2------2------0------0------4------2---|
D|-0------2------2------2------0------3------0------0------2------4------2---|
A|-2------2------3------0------x------3------x------2------3------2------0---|
E|-3------0------x------x------x------1------x------3------x------x------x---|

there are
On a

Em

G
children raised in sorrow

scorched and barren plain

There are Cchildren raised beAmneath a golden
G
sun D7

There are Gchildren of the water

Have you heard the song the humpback hears five
hundred miles away
Telling tales of ancient history of passages and home?
Chorus
For the worker and the warrior the lover and the liar
For the native and the wanderer in kind
For the maker and the user and the mother and her
son
I am looking for my family and all of you are mine
We are standing all together
Face to face and arm in arm
We are standing on the threshold of a dream
No more hunger no more killing
No more wasting life away
It is simply an idea
And i know its time has come

Em
Children of the sand

And they Ccry out through the Amuniverse
F
Their voices raised as Done Dsus4 D

I want to Glive i want to Gmaj7grow
I want to Csee i want to Cadd9know

Ref:

I want to Hmshare what i can Cgive

Intro:
Gmaj7

I want to Dbe i want to Glive G D7 D7
Have you gazed out on the ocean
Seen the breaching of a whale?
Have you watched the dolphins frolic in the foam?

C

Cadd9

Bm

A

D

Dsus4

I want to live, I want to grow, I want to see, I want to
know,
I want to share what I can give, I want to be, I want to
live,
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89. I´M YOURS
JASON MRAZ

Capo IV.
CHORUS
G
D9
I won't hesita te no more,
no Emimore, it cannot Cwait i'm yours
Well Gopen up your mind and see like Dme
open up your plans and damn you're Emifree
look into your heart and you'll find Clove love
love
G
listen to the music at the moment maybe sing
with D9me
Ah, la peaceful meloEmidy
It's your god forsaken right to beC loved loved
loved loved Loved

Well,

G
you done done me and you bet I felt it

I D9tried to be chill but your so hot that i melted
I Emifell right through the cracks, and i'm Ctryin
to get back
before the Gcool done run out i'll be givin it my
best test
D9
and no thin's gonna stop me but divine
intervention
I recEmikon it's again my turn to win some or
C

CHORUS
So, Gi won't hesitaD9te no more,
no Emimore, it cannot wait i'm Csure
there's no

G
D9
need to compli cate our time is

Emi
short

this is our Cfate, i'm yours
*scat*
G D9 Emi C

learn some
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I've been spendin' way too long checkin' my
tongue in the mirror
and bendin' over backwards just to try to see it
clearer
my breath fogged up the glass
and so I drew a new face and laughed
I guess what I'm a sayin'is there ain't no better
reason
to rid yourself of vanity and just go with the
seasons
it's what we aim to do
our name is our virtue
CHORUS
I won't hesitate no more, no more
it cannot wait, i'm sure
(there's no need to complicate
our time is short
it cannot wait, i'm yours 2x
no please don't complicate, our time is short
this is our fate, im yours.
no please don't hesitate no more, no more
it cannot wait, the sky is yours!)

well open up your mind and see like me
open up your plans and damn you're free
look into your heart and you'll find love love love love
listen to the music of the moment come and dance
with me
ah, la one big family
it's your god forsaken right to be loved, loved, loved,
loved
open up your mind and see like me
open up your plans and damn you're free
look into your heart and you'll find love love love love
listen to the music of the moment come and dance
with me
ah, la happy family
it's our god forsaken right to be loved loved loved
loved
listen to the music of the moment come and dance
with me
ah, la peaceful melodies
it's you god forsaken right to be loved loved loved
loved...
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Intro:

90. IF YOU WANT ME

the finger part:

ONCE

--------------------------------------------|
-10-------10-------10--10-------10-------10-|
----11-------11-----------11-------11-------|
-------11-------11-----------11-------11----|
--------------------------------------------|
--------------------------------------------|

Capo II.

--------------------------------------------------|
----12-------12-------12--12-------12-------12----|
-------11-------11-----------11-------11----------|
-11-------11-------11-----------11-------11-------|
--------------------------------------------------|
--------------------------------------------------|

Em
Are you really here or am AmI dreaming
H

I can’t tell dreams from H7truth

For it’s been so Emlong since I have Amseen you
I can harHdly remember your faH7ce anymore
When EmiI get really Amlonely Hand the distance
calls its only

H7

silence

Emi
And I think of you Amsmiling Hwith pride in

--------------------------------------|
---9------9------9--9------9------9---|
-----10-----10--------10-----10-------|
-9------9------9---------9------9-----|
--------------------------------------|
--------------------------------------|
--------------------------------------------|
-10-------10-------10--10-------10-------10-|
----11-------11-----------11-------11-------|
-------11-------11-----------11-------11----|
--------------------------------------------|
--------------------------------------------|

your eyes a H7lover that sighs
Chorus:
Em
Am
H
Emi
If you
want me satisfy
me
Em
If you Amwant me Hsatisfy Emime

Are you really sure that you believe me
When others say I lie
I wonder if you could ever despise me
When you know I really try
To be a better one to satisfy you for you’re
everything to me
And I do what you ask me
If you let me be free
Em
If you Amwant me Hsatisfy Emime
Em
If you Amwant me Hsatisfy Emime
Em
If you Amwant me Hsatisfy Emime
Em
Am
H
Emi
If you
want me satisfy
me

Em
If you Amwant me Hsatisfy Emime
Em
If you Amwant me Hsatisfy Emime
Em
Am
H
Emi
If you
want me satisfy
me
Em
If you Amwant me Hsatisfy Emime

Fade out….
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91. IN THE JUNGLE, MIGHTY
JUNGLE

92. IŠIEL MACEK DO MALACIEK
SLOVENSKÁ LIDOVÁ

BEACH BOYS
Dmi
Išiel Macek do Malacek
šošovičku Amlácic,
Dmi
zabudol si cepy doma,
musel Asa on Dmivrácic.

D
We-de-de-de GDe-de-de-de-de
D
De-we-um-um-Aa-way DWe-de-de-de
G
De-de-de-de-de DWe-um-um-Aa-way
D
A-wimoweh,
wimoweh
D
A-wimoweh,
wimoweh
D
A-wimoweh,
wimoweh
D
A-wimoweh,
wimoweh

®: D7Ej, Macejko, Macejko, ko-ko-ko-ko
zahraj mi na cenGko, ko-ko-ko-ko,

a-wimoweh GA-wimoweh, aa-wimoweh AA-wimoweh, a-

Gmi
A
na tú cenkú stru nu, nu-nu-nu-nu
Gmi
ej, dzunu, dzunu, dzuDnu, nu-nu-nu-nu.

a-wimoweh GA-wimoweh, a

Zahral Macek dzunu, dzunu
potom prestal hráci,
husle sa mu rozsypaly,
cepom po nich mlácil

a-wimoweh AA-wimoweh, a-

D
G
In the jungle The mighty jungle
D
A
D
The lion sleeps to night In the jungle
G
The quiet jungle DThe lion sleeps toAnight

A-wimoweh,
A-wimoweh,
A-wimoweh,
A-wimoweh,

®:

a-wimoweh, A-wimoweh, a-wimoweh
a-wimoweh A-wimoweh, a-wimoweh
a-wimoweh A-wimoweh, a wimoweh
a-wimoweh A-wimoweh, a-wimoweh

Near the village The peaceful village
The lion sleeps tonight Near the village
The quiet village The lion sleeps tonight
A-wimoweh,
A-wimoweh,
A-wimoweh,
A-wimoweh,

a-wimoweh, A-wimoweh, a-wimoweh
a-wimoweh A-wimoweh, a-wimoweh
a-wimoweh A-wimoweh, a wimoweh
a-wimoweh A-wimoweh, a-wimoweh

Hush, my darling Don't fear my darling
The lion sleeps tonight Hush, my darling
Don't fear my darling The lion sleeps tonight
A-wimoweh,
A-wimoweh,
A-wimoweh,
A-wimoweh,

a-wimoweh
a-wimoweh
a-wimoweh
a-wimoweh

A-wimoweh,
A-wimoweh,
A-wimoweh,
A-wimoweh,

a-wimoweh
a-wimoweh
a wimoweh
a-wimoweh

We-de-de-de De-de-de-de-de
De-we-um-um-a-way We-de-de-de
De-de-de-de-de
We-um-um-a-way
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93. JA VIEM
ELÁN

Intro:
Ja

Emi

Možno že Bbmiraz príde Ebtaký Abdeň
viem,

keď sa C#tvoja Gmi7-5tvár ako C7oheň

Ami
som len obyčajný hráč

D
ktorý hrá tebe len Ga stále F#mi7-

rozhoFmirí F7

5

a potom Bbmisnáď ti C#pošepnem C7v

sám H7

Ja Emiviem, Amimňa si vôbec nevšímaš

nádhernej Fmichvíli

H7

hoci ja ťa v duchu objíEmimam.

Bbmi
pár slov, mám ťa Csus4rád C

Emi

Ja Fmiviem Bbmisom len obyčajný hráč

Ja

viem,

Ami
že ťa v mnohých podobách

D
tu pred sebou Gstále F#mi7-5mám H7

Eb

Ja Emiviem, Amiraz si blízko na dosah

Ja Fmiviem, Bbmity ten kľúčik vzácny máš

H7

C7

hneď zas taká vzdialeEminá.E7

Možno že

ktorý rád zasnené Abtóny Gmi7-5hrá C7

Fmi
Bbmi, C, Fmi, F
čo zámky láske odmy
ká.

Ami
D
G
raz príde taký deň

keď sa Ctvoja F#mi7-5tvár ako H7oheň
Emi E7
rozho
rí

a potom Amisnáď ti Dpošepnem H7v
nádhernej Emichvíli
Ami
pár slov, mám ťa Hsus4rád H

Ja

Emi

viem

Ami
som len obyčajný hráč

D
G
F#mi7-5
H7
ktorý rád zasnené tóny
hrá

Ja Emiviem, Amity ten kľúčik vzácny máš
H7

čo zámky láske odmyEmiká. Emi, C
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94. JAKO ZA MLADA

95. JARNÍ KURÝR

OLYMPIC

MIKI RYVOLA
Intro:
Capo I.

C

F
C
Dunění kopyt večer slýchávám , slýchávám,
údolím jarní Emikurýr jede k E7nám

Ami
Jsem to já jak zamlada, D7i když jinak
teď Gvypadám
Ami
Stále mám stisk buldočí, D7k tomu pár
vrásek Gu očí
F
Názory jsem Dmimálo změnil, Gmuziku
mám Amirád
F
Co jsem cenil cením dál, už Dmizřejmě
napo Eřád

v peřeAmijích řeka Gzvoní a Fjarem vítr E7voní
přijížAmidí jarní Gkurýr Fdobře Eho Amiznám
Ami
Ví celej Gkraj to ví
F
veze k nám Gjaro v Fbrašňe E7sedlovýAmi

Jsem to já jak zamlada, stejné věci mě napadaj
Když se dívky rozvlní, není co bych jim nesplnil
V novinách čtu dobré zprávy zprávy stále nejraděj
Je to návyk od dětství, dnům dát spád a děj
C

Rád plavu Gv záhadách, Dmitak
Ami
jako
zamlada
C
G
Dmi
A stejně spoustu věcí
nevím
C
G
Dmi
I když mě uchopí
smolný den Amiza
klopy
C
Marně doufá, Gže se z

Už zase dou krajem vánky voňavý voňavý
obouvám svoje boty toulavý
Dobře ví moje milá i kdyby víla byla
tyhle toulavý boty nezastaví
Mám boty toulavý ty ani kouzlem nezastaví
Musím jít, mraky táhnou nad hlavou nad hlavou
musím jít stopou bílou toulavou
Neplakej že se ztratím já do roka se vrátím
Prošlápám cestu domů jarní trávou
Víš ty to dobře víš ty moje boty
nezastavíš

něho Dmizjevím, E7zjevím
Solo:
Jsem to já jak zamlada, stejné špatně se ovládám
Když mi něco nesedí, dělám si službu medvědí
Řeknu to co právě cítím, potom zaplatím
Tak se jevím sobě sám aspoň prozatím
Rád plavu v záhadách...
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97. JEDEM DO AFRIKY

96. JE TO BLÍZKO

YO YO BAND

MICHAL DAVID (DISCOPŘÍBĚH)
Ami
Pokaždý když Fprobudím se
Dmi
Do kalnýho F,Erána
Ami
podívám se z Fdeštivýho
Dmi
okna k továrněE

Ref: CJedem do FAfriky Jedeme do DmiZimbabwe
Jedem na Bhostinu Špatně to Cnedopadne

A když pak jdu ulicí tak
jako jeden z davu
Zdá se mi že to co hledám
Zase hledá mě
Dmi

To co je Fpřed náma Lechtá nás Dmiu pupku
Mám strach že Bskončím Něčemu v Cžaludku ó Fjé

Ami
F
Dmi
E
R: Je to
blízko - ale
jak mám za tím jít
Je to AmiblízkoF - kdo mi Dmimůže poraditE
Ami
F
Dmi
E
Je to
blízko - hledám
něco aby byl
jen Fsvůj
EBGDAE-

--------------------------------------5---353-------------5---353----------245---54245-2-1-----245---54245-4-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Je mi jedno
Jak se tomu co já hledám říká
Chci to hledat v každý chvíli
Nebaví mně snít

Dmi, B, C, F, Dmi, B, C

Krokodýl zelený fláká se po pláži
Lehce se usmívá – vo něčem přemejšlí
Krokodýl zelený fláká se po pláži
Co asi vymyslel že na nás doráží
Ref:
Zebry a žirafy nemaj co na práci
Honěj se se lvama – maj z toho legraci
Když je lvi dohoněj tak je pak sežerou
Oni se nezloběj – souhlasej s přírodou
Ref:

Možná sem to včera potkal
Ale nevěděl jsem
Že sem tomu tolik blízko
Jen to uchopit

Náčelník Bokassa chytne tě do lasa
Nacpe do lednice – masa jak u rasa
President Francie tam taky večeřel
Když slyšel co tam je div z toho neumřel

R: Je to blízko - To co hledám celý dny
Je to blízko - Nejsou to jen hloupý sny
Je to blízko - hledám něco aby byl jen svůj

Ref:

R:

Ref:

Jedem do Afriky – jedem do Afriky (4x)
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98. JEDNÍM TAHEM
(MILUJU A MALUJU)

99. JEDNU KRÁSNOU ZEMI ZNÁM
FILMOVÁ

VÁCLAV NECKÁŘ
Ami
Emi

Dejte mi Hmimalíři Cbarvy všech Ddruhů

Emi

Já budu Hmido mraků Cmalovat Dduhu

Emi

Řekněte Hmibásnici Cjak verš se Dskládá

Emi

Ona mne Hmiona mne Casi má Dráda.

Ja

C

nejsem ani Leonardo ani Michelangelo

D
paletu mám amatérsky chudou
Ami
ale když mne paní můza políbila na čelo
D
Rozhod jsem se skoncovati s Gnudou

®:

C

F
C
F
Samým blahem, jedním tahem

C

srdce z

D
F
G
lásky malu ju

C

ProtoFže já, CprotoFže já,

C

protoDže já FmiluGju

A Cmaluju a Fmiluju, a Cmiluju a Fmaluju
a

C

F
C
F
miluju a maluju a miluju a maluju.

Jednu krásnou zemi Dmiznám
slunce tam Gzáří, louky kvetou Ctam
život Amiplyne v dětských Dmi hrách
dokud však Aminepřekročíš Epráh
Tu zemi Amiznáš, jen dokavad jsi Cmlád
umíš se Dmismát a na písku si Amihrát
Jednu krásnou zemi znám
v té zemi stále věří pohádkám
prožiješ tisíc krásných dnů
v té zemi Amikouzelných Eher a Amisnů
Jedenkrát až dospějem
budeme marně hledat tu svou zem
život neprobíhá v hrách
Ami
E
když už jsme
překročili práh
V písku hrát si a být veselí
nemůžem víc, vždyť už jsme dospělí
A tak víc už nemůžem
zpátky se vrátit, najít onu zem
ta už je dávno, dávno pryč
Ami
E
Ami
a my k ní
nenajdem nikdy
klíč.

Ja neměl nikdy nadání mě hýčkali
uměny
Z kreslení jsem vždyvky míval pětky.
Ale dneska vlastní duší kreslím fresky na
stěny
fagule mi slouží místo štětky.
®:
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100. JEDNOHUBKY
VLADIMÍR MIŠÍK

A
Narezlá Ehudba vodovodní F#mitrubky
D
tvou hlavu F#mizlehka zaHmiplníE
A
až přijdeš Ejednou na jednoF#mihubky
D
pokterých i můj F#mikocour zavrHminí.E

Tak tu sedím hodiny letí
prostřený stůl jen si brát
zhrzená touha svátek světí
co dělat - jen se nedat zmást.

Můžeme se mít trochu rádi
a po tý kráse jen tak snít
až přídeš jednou na jednohubky
naplníme štěstím celý byt.

Až příště půjdeš na jednohubky
nedej na to co o mně říkají
jsou to jen řeči závistivý tetky
nedej na to oslice jen hýkají.

Tak tu sedím hodiny letí
domovník vrata zamyká
můj šarm - hromádka smetí
o patro níž kohoutek zavzlyká.

Až příště půjdeš na jednohubky
po kterých i můj kocour zavrní
nedej na to co ti o mně řekly
nenalezneš utrápený stvoření.
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101. JERUZALÉM ZE ZLATA

Ať mi jazyk můj na patro přilne a ruce neslouží
když zapomenu tvoje jméno budu pít hořkou vodu z
kaluží

PAVLÍNA JÍŠOVÁ
Intro: A Dmi G G7 C Ami Dmi Ami E Ami

Jak sabra která vprostřed pouštěvždy znovu rozkvétá
tak budu já o tobě zpívat Jeruzaléme ze zlata

A
Horský vzduch čistý jak Dmvíno
ve větru Astmívání přináší borovou Dmvůni
a ze všech Ammíst Ezvony Amzní

®: Jeruzaléme ...

Ticho stromů a bílý kámen ve spánku objímá
to město až k bolesti krásné co v srdci svém zeď
má

Tak málokdy a přece zázrak zeď je zhroucená
Šofar volá na horu chrámu na trh a k plným
cisternám
V jeskyních tisíc sluncí září až téměř nedýchám
a mohu jít k Mrtvému moři a mohu jít do Jericha

®: JeruzaDmléme Gze zlatCa
F
Am
z mědi a záře tajems
tví
pohleď i Fjá jsem jeden Cz tónů

®: Jeruzaléme ...

E
Am E
Am
všech
pí sní
tvých

Jerušalajim šel zahav vešel nechošet vešel or
halo lechol - širjájich ani kinor
Smutek sedá na trh prázdný a k vyschlým
cisternám
jen lítost chodí starým městem k hoře kde stával
chrám
V jeskyních tisíc sluncí zhaslých jen vítr rozdmýchá
nemohu jít k Mrtvému moři nemohu jít do Jericha
®: Jeruzaléme ...
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102. JEŠTĚ MI CHVILKU ZPÍVEJ

103. JEZDÍM BEZ NEHOD

VLASTA REDL

MILAN CHLADIL

Intro: D, G, Hmi, Emi, Hmi, E, A, A4sus, A
Ještě mi chvilku Dzpívej, Ga neříkej, že už

Dva roky Gjezdím bez nehod,
s větrem se honím o Amizávod.

Hmi
to
neumíš,
Emi
ať se zas cítím takhle Hmimaličký, Eať srdce
A7
pro mě
bije,
ještě mi aspoň chvilku Dzpívej, Gať můžu sladce

Na moje

ztrácet Hmivědomí
Emi
a utopit svůj rozum Hmive vlnkách
té Ehloupoučké meloA7die.

Asfalt mi šumí pod koly,
kličkuji mezi výmoly,
řítím se jako drak, však vždycky jen tak,
jak předpisy mi dovolí.
Tak já Cpádím (on pádí)
A7

Tak jen zpívej, kdo ví, co bude za tři vteřiny,
někdo nás vyfotí i přes panel a zbudou jen dva
stíny na zdi,
když zpíváš, je mi jak dávno v bezpečí babiččiny
peřiny,
a nemám strach, jen o to jediný - že už bude konec
prázdnin.
D, D4sus, D, D4sus, Hmi7, Hmi6
Mezihra:
Hmi7 D D4sus, D, D4sus, Hmi7, Hmi6,
Hmi, A A4sus, A9, A,

Ještě mi zpívej, a já to vážně nikde nepovím,
že ti to, no, trošku ujelo, prostě ses netrefila,
muzika není pro každého, jen pro ty, co maj' uši
hladový,
a mně už v uchu hrozně kručelo, a tys' mi ho tak
hezky nakrmila.
Prosím, prosím, ještě zpívej, ať zapomenu všechny
rozumy,
já vím, že ti to nikdy nevrátím, i když se tváříš
hezky skromně,
ještě zpívej, a co na tom, že to neumíš,
jiní to umí, ale co já s tím, když nezpívají pro mě ...
Mezihra..
Outro = Intro (Fade out)

D
obutí je spolehnutí
a motor má vždy D7správný Gchod.

G
cestou necestou, (vždy svěží)
C
v pět v Dejvicích (v pět v Dejvicích),
G
G7
v Brně před šestou (to
stěží).

Však jak říkám (jak říká),
není náhodou (jen náhodou),
že se Anesetkám s nehoDdou.
Bez nehod
jezdit dovedu,
tak vedu stroj
svůj kupředu.
Vždy stejnou
rychlostí a bez
starostí
jen díky svému
mopedu.
Tak já pádím
(on pádí)
cestou
necestou, (vždy svěží)
v pět v Dejvicích (v pět v Dejvicích),
v Brně před šestou (to stěží).
Však jak říkám (jak říká),
není náhodou (jen náhodou),
že se nesetkám s nehodou.
Bez nehod jezdit dovedu,
tak vedu stroj svůj kupředu.
Vždy stejnou rychlostí a bez starostí
jen díky svému mopedu.
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104. JÍZDA KRÁLŮ
ULRYCHOVI
G
Ještě ohník hoříA Dmaličko G
G
však ty se k nám Avrátíš D brzičko G
C
malovaná vyšívaná v Gsedle vraných EmikoDní
G
však ty se k nám Avrátíš Dpísničko G
D
Jedou k nám Gjedou k nám
D
Pálavou lesem Gjedou k nám
D
G
jedou k nám jedou k nám
D
jízdou králů Gjedou k nám

D
PoslouchámG poslouchám
D
s ozvěnou tišeG poslouchám
D
poslouchámGposlouchám
D
hořkou vůni Gposlouchám
D
Jedou k nám jedou k nám
Krumvířem lesem jedou k nám
jedou k nám jedou k nám
jízdou králů jedou k nám
D
Jedou k nám jedou k nám
duní zem tenhle rytmus znám
jedou k nám jedou k nám
jízdou králů jedou k nám

D
G
Jedou k nám jedou k nám
D
Podlužím lesem Gjedou k nám
D
G
jedou k nám jedou k nám
D
jízdou králů Gjedou k nám
Em
Prach se víříAmi vlaje hříva
D
G
(G/Fis)
vzhůru dědinou průvod zpí
vá
Emi
Ami
v ostruhách se
slunko zhlíží
D
G, (G/Fis)
blesky zažíhá

D
Jedou k Vám jedou k Vám
révovým lesem jedou k nám
jedou k nám jedou k nám
jízdou králů jedou k nám
D
Jedou k Vám jedou k Vám
duní zem tenhle rytmus znám
jedou k nám jedou k nám
lidi povídám že jedou k nám G, (G/Fis)

Em
Ami
Hořká vůně
zralých strání
D
písni bylinaG umřít brá(G/Fis)ní
Emi
v dálavách seAmi jízda ztrácí
D
nápěv zůstává G, (G/Fis)
Em…
V prachu teskná pentle zbývá
smutek loučení rosa smývá
večerní se brodím trávou
s ozvěnou pak poslouchám
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105. JOŽIN Z BAŽIN
IVAN MLÁDEK
1. AmiJedu takhle tábořit EŠkodou 100
na AmiOravu,
E
spěchám proto, riskuji, pro jíždím přes
MoAmiravu.
G7

C
G7
C E
Řádí tam to stra šidlo,
vystupuje z ba žin ,
Ami
žere hlavně Pražáky a Ejmenuje

se AmiJožin.G7

G7
Jożin z Bażin już ostrzy sie kacze
G7
Jożin z Bażin gryzie, dławi, Cskacze
F
C
G
C
trzeba się go pozbyć, jak to zrobić dobrze wiem
F
i jutro JoCżina Gz samolotu opyClę E, Ami

Jožin z bažin už si zuby brouG7sí,
Jožin z bažin kouše, saje, rdouCsí.
Na FJožina z Cbažin, Gkoho by to napadlo,C Fplatí
C
G
C, E
jen a pouze práš kovací letadlo.

R:
3. Říkám:"Dej mi, předsedo, letadlo a prášek,
Jožina ti přivedu, nevidím v tom háček."
Předseda mi vyhověl, ráno jsem se vznesl,
na Jožina z letadla prášek pěkně klesl.
R: Jožin z bažin už je celý bílý,
Jožin z bažin z močálu ven pílí,
Jožin z bažin dostal se na kámen,
Jožin z bažin - tady je s ním amen!
Jožina jsem dostal, už ho držím, johoho,
dobré každé lóve, prodám já ho do ZOO.

Ref: CJożin z Bażin pełznie przez moG7czary
G7
Jożin z Bażin znów szuka oCfiary
C

R: CJožin z bažin močálem se plíG7ží,
Jožin z bažin k vesnici se blíCží,

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

Ami
Poczułem przyrody zew, E7maluchem
Ami
Ami
przed
siebie gnam
w sumie trochę spieszno
E7
Ami
mi,
więc na skróty
ruszam tam
G7
C
gdzie w mokradłach grasuje G7ta bestia
straCszliEwa Amico pożera miastowych, E7Jożin się
naAmizyG7wa

Ami
Przejeżdżałem przez
wiochę, E7zatrzymałem Amisię na znak
Ami
to kierownik wita mnie, E7leje wódkę, Amigada
G7
C
G7
tak:
łeb Jożina zdobyć trza,
resztę
C
E
Ami
bajki znasz już sam
oprócz ręki córki
E7
Ami
G7
mej,
PGR-u
pół ci
dam

Ref:
Ami
Mówię mu, że proszek mieć, E7no i samoAmilot
a Amijutro Jożin będzie wasz, E7to prosta
roAmibota G7wszystko załatCwione w
G7
C
E
myk,
wzbijam się do chmu ry
Ami
by Jożina nawozem Eprzypudrować Amiz
G7
gó ry

Ref 1: CJożin z Bażin biały jak liG7lia
G7
Jożin z Bażin już manatki Czwija
C

G7
Jożin z Bażin do ściany przy party
G7
C
Jożin z Bażin skończyły się żarty
F
złapałem JoCżina, Gniewypuszczę o-hoCho
F
jak zabraknie Ckasy, Gto sprzedam go do zoCo.
F, C, G, C
F, C, G, C

© 13.středisko HIAWATHA
www.trinactka.com

96

106. KALINKA
RUSKÁ LIDOVÁ

Калинка, калинка, калинка моя!
В саду ягода малинка, малинка моя!

E7
Ech! AmiKaliE7nko, kalinko, kalinko
ty Amimá,
v sadu E7jahodo, malinko, malinko ty Amimá!
Ech! Kalinko, kalinko, kalinko ty má,
v sadu jahodo, malinko, malinko ty má!
Ech! Kalikno, kalinko, kalinko ty má,
v sadu jahodo, malinko, malinko ty má!
Ech! Kalinko, kalinko, kalinko ty má,
v sadu jahodo, malinko, malinko ty Ami, G7má!
C

V leGsů Cklínu, v soGsen Cstínu,
F
tam chtěl bych Dsladce, Gtiše spát!
C

Oj, Gljuli, Cljuli, oj, GljulCi
F
tam chtěl bych sladce, Dmitiše E7spát!
Borovičko
doubravičko,
tvůj šum, proč slyším teskně vát?
Dívko krásná,
hvězdo jasná
zda mohl bych tě žínkou zvát?

Ах! Сосенушка ты зеленая,
Не шуми же надо мной!
Аи, люли, люли, ой, люли, люли,
Не шуми же надо мной!
Калинка, калинка, калинка моя!
В саду ягода малинка, малинка моя!
Ах! Красавица, душа девица,
Полюби же ты меня!
Аи, люли, люли, аи, люли, люли,
Полюби же ты меня!
Калинка, калинка, калинка моя!
В саду ягода малинка, малинка моя!
Ech! Kalinka, kalinka, kalinka maja.
V sadu jagoda, malinka, malinka, maja.

Pod sosnuju, zelenuju, spať položitě vy menja.
Aj, ljujli, ljuli, aj ljuli spať položitě vy menja.
Ech! Kalinka...

Ref: I: Калинка, калинка, калинка моя!
В саду ягода малинка, малинка моя!:I x3

Sosenuška, zeljonaja nešumi že nado mnoj.
Aj, ljujli, ljuli, aj ljuli nešumi že nado mnoj.
Ech! Kalinka...

Ах! Под сосно-ю, под зелено-ю,
Спать положите вы меня.
Аи, люли, лю-ли, аи, люли, лю-ли,
Спать положите вы меня.

Ach děvica, krasavica paljubi že ty menja.
Aj, ljujli, ljuli, aj ljuli paljubi že ty menja.
Ech! Kalinka...
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107. KARAVANA MRAKŮ

108. KDEPAK TY PTÁČKU HNÍZDO MÁŠ

KAREL KRYL

KAREL GOTT

1. DSlunce je zlatou skobou Hmina vobloze
přibitý,
G
pod sluncem Asedlo kožeDný, A7
D

pod sedlem kůň, pod koněm Hmimoje
boty rozbitý
G
a starý Aruce sedřeDný.
R: D7Dopředu Gjít s
tou Akaravanou Hmimraků,

Orig v Es dur / Capo I (Optimální tónina Capo V)
D
Kdepak ty ptáčku hnízdo
D, D/C#, D/H, D/A
máš
skrýš a zázeAmí
vždyť ještě léčky málo znáš,
málo zdá se Dmi

®: DHej D/Abřízo Dbílá D/Askloň se Dníž D/A-2x
D
Dej D/A ptáčku Dnáruč D/Asvou a Gskrýš G/F#

schovat svou Gpleš pod Astetson
děraHmivý,
/: jen kousek Emijít, jen A7chvíli, Hmido
soumraEmiku,
Hmi
F#
až tam, kde
svítí město,
město
bělaHmivý. 1. rep: A7 2. Hmi

2. Vítr si tiše hvízdá po silnici spálený,
v tom městě nikdo nezdraví,
šerif i soudce - gangsteři, voba řádně
zvolený,
a lidi strachem nezdravý.

Já Emipak můžu Djít a v duši Aklid
můžu pak F#jít A
Kdepak ty ptáčku hnízdo máš
Kam dnes půjdeš spát
Až sníh a mráz dá loukám plášť
sám se začnu bát
®: .. můžu pak Djít A
Já Emipak můžu Djít a v duši Aklid
můžu pak Dmít D/A

3. Sto cizejch zabíječů s pistolema skotačí
a zákon džungle panuje,
provazník plete smyčky, hrobař kopat
nestačí
a truhlář rakve hobluje.
R: V městě je řád a pro každého práce,
buď ještě rád, když huba voněmí,
/: může tě hřát, že nejsi na voprátce
nebo že neležíš pár inchů pod zemí. :/
4. DSlunce je zlatou skobou Hmina vobloze
přibitý,
G
pod sluncem Asedlo kožeDný, A7
D

pod sedlem kůň, pod koněm
nohy rozbitý
G
a starý Aruce sedřeDný.

Hmi
moje

R: Pryč odtud jít s tou karavanou mraků,
kde tichej dům a pušky rezaví,
/: orat a sít od rána do soumraku
a nechat zapomenout srdce bolavý. :/
2.
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109. KDYBY

110. KDYŽ NÁŠ TÁTA HRÁL

VLASTA REDL

GREENHORNS

Capo II. (D dur)
e|-3-3-0-----5-3---3-3-0----5-3---1-1-1-3-1-0-0---3-3-0-------------h|-------1-1--------------1-1--------------------3-----------1-1-3-1g|--------2----------------2-----------------------------------2----d|------------------------------------------------------------------a|------------------------------------------------------------------e|------------------------------------------------------------------e|-------------------------------------------------------------h|-------------------------------------------------------------g|-0-0-------2-0---0-0------2-0--------0----------0-0----------d|----2---------------2-----------3-3-3-3-2-0-2------2-----0---a|-----3-0-3-----------3-0-3--------------------------3-0-3-3--e|--------------------------------------------------------------

1. CKdyby tady Fněkde byEmily Dmi, G
co vždy v Fpravou
chvíliEmi, Dmi, G7
pohádEmiky,
C

Dmi
otevřou se Gdo

to bychom se FnezloGbiCli.

2. Těmi dveřmi do pohádky
mohlo by se taky zpátky
a svět, co jsme opustili,
byl by na nás
takhle krátký.

Bluegrass style: G/G G/H, přechod G, G, A, H
C/G C/C, G/G G/H, D7/D D/A G/G G/H
Když Gjsem byl chlapec malej, tak metr nad zemí,
C
scházeli se farmáři tam Gu nás v přízemí,
G
mezi nima můj táta u piva sedával
D7
a tu svoji nejmilejší Ghrál.

dveře,

Intro: C G D7 G C G D7 G
Teď už jsem chlap jak hora, šest stop a palců pět,
už jsem prošel celý státy a teď táhnu zpět,
kdybych si ale ve světě moh' ještě něco přát,
tak zase slyšet svýho tátu hrát.
Ta písnička mě vedla mým celým životem,
když jsem se toulal po kolejích, žebral za plotem,
a když mi bylo nejhůř, tak přece jsem se smál,
když jsem si vzpomněl, jak náš táta hrál.
To už je všechno dávno, táta je
pod zemí,
když je ale noc a měsíc, potom
zdá se mi,
jako bych od hřbitova, kam tátu
dali spát,
zase jeho píseň slyšel hrát.
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111. KDYŽ PŘIJDOU CHVÍLE
LOUČENÍ
PACIFIK
Capo III.

Ami Ami9
Intro:
Ami
Když Dmi7přijdou chvíle jaký znáš,G7
C
jako v poušti Ami7klopýtáš,
Dmi
je bůhví kolik G7nadějí
C
a vzpoAmi7mínek co zahřeA7jí.
Dmi
V nich rád se vracíš G7domů.
C

Tak věř si! U sta Ami7hromů!
Fmaj7
Dmi7
A trápení
svý jednou
G7
Ami7
roz motáš.
Když přijdou chvíle loučení,
bouře život promění,
je vzácná každá hodina,
když vítr vát už začíná.
Mámě píšeš z války - jak se máš
a psaní do obálky - z války
s rozechvěním v srdci zastrčíš.
Ať plují mraky tisíc mil,
nový svět jsi objevil,
má cenu každý svítání,
jen pláč se skryje do
dlaní.
Stárneš v týhle válce,
a kreslíš na obálce,
čtyřlístek, co zbejvá pro
štěstí.
Chceš zpátky letět nebo
plout
a někde v trávě
procitnout,
vždyť všechno jednou
konec má
a další cesta začíná.
Letět zpátky domů,
kde znáš i stíny stromů
a celej den si s dětmi můžeš hrát.

112. KLOKOČÍ
SUCHÝ & ŠLITR
(úvod: C, A7, G)
Po babičce klokoCčí a potmě C7strach
a do oFčí padl ti Gprach. G7
Proto Cvím, Emiže je AminutnéAmi7
F
Esdim
vést řeči
smutné
C
o tom, co bude G7potom,
až budu CsáA7-áG-ám.
Stratila jsi včera klíč, dnes ideál, všechno je pryč, kdo
by se smál, proto vím, že se sluší mít smutek v duši,
C
vzlykat a přitom G7říkat: já rád tě CmáF-áC-ám.

Dmi Dmi7, G7
Opuštěné nábře
ží,
z modravého dýmu Cmaj7chrám, Ami7

nebo město bez věEsdimží,
řekni, co chceš, to ti Emidám. Emi7
F
E
Zlatý pohár s ferme ží, nebo snad
Ami Ami7+ Ami7
z protě
ží
bí
lý
Dmi
H C
Ami7+
šat za jediný,
jediný,
Ami
Ami7+
Fmaj7
jediný,
jediný
úsměv

chci ti

Dmi Dmi7 G7
dá
-á -át.

Je tu však to klokočí a potmě strach a do očí padl ti
prach. proto vím, že se sluší mít smutek v duši,
vzlykat a přitom říkat: já rád tě mám.
Je tu však to klokočí a potmě strach
a do očí padl ti prach.
proto vím, že se sluší mít smutek v duši,
C
vzlykat a přitom G7říkat:
já rád tě Cmám. Eb, F7, C
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113. KOPEJ HROB MŮJ

114. KRAJINA POSEDLÁ TMOU
SUCHÝ & ŠLITR

RANGERS
Capo I.

Kopej Ghrob můj C7lopatou Gzlatou,
hrob můj C7kopej Edimlopatou Gzlatou,
C
Edim
kopej hrob můj lopatou zlatou,
budu Gspát, v něm D7brzy budu Gspát.
Příběh můj všední končí,
příběh můj všední končí,
příběh můj všední končí,
budu spát, lehký jak peří budu spát.
Kámen se v horách jak démant blýská,
kámen se v horách jak démant blýská,
kámen se v horách jak démant blýská
v zemi té, kam sám se ubírám.

Rec: Můj pane, byl jsem prostý a obyčejný po celý
život a za své hříchy jsem zaplatil tam dole, a jsem
pořádně hrdý na to, že jsem tady, jenom jedna věc
mi pořád vrtá hlavou. Slýchal povídat o tom, že
tady budeme jen tak polehávat, po celý čas hrát na
harfy a tak všelijak. Jestli to tedy má být takhle,
tak chci jít pryč, pryč, teď hned! Vždyť jedna z
nejhorších dob které jsem zažil v celém životě byla,
když jsem ležel v žaláři a nic nedělal. A já rád
dělám, pane, a věřte, umím dělat dobře. Vždyť já
jsem s chlapci postavil ty nejkrásnější silnice, tak to
by ti přece srdce nedalo, abys' pro mě nenašel
nějakou práci. Víš, byl bych ti hrozně vděčný, a
vlastně se mi zdá, že některé ty tvoje cesty ze zlata
by potřebovaly opravit, a s chlapci bychom to
hrozně rádi udělali. Víš, jak to myslím, víš?

G
Krajina Cposedlá GtmCou,GvzpomínCky do
sedla GzvouC
G
nutí mě vrátit se Dtam ,kde budu navěky sám
Kde místo úsměvu Gtvých H7čeká jen řada snu
Emi
zlých
C
a místo C#dimlásky nás Gdvou CkrajiD7na
posedlá Gtmou

Když západ v očích mi plál,s tebou jsem naposled stal
i když jsi čekala víc,přijel jsem tenkrát ti říct
že mám té na každý pád jedinou na světě rád

Kopej hrob můj
lopatou zlatou,
hrob můj kopej
lopatou zlatou,
kopej hrob můj
lopatou zlatou,
budu spát, v něm
brzy budu spát.
Příběh můj všední
končí,
příběh můj všední
končí,
příběh můj všední
končí,
budu spát, lehký
jak peří budu
spát.

A pak jsem zase jel dál,když západ v očích mi plál
Proč jsem se vracel tak rád,proč jsem měl touhu se
smát
když cestou řekli mi Joe,ta nikdy nebude tvou
Ze láska zmizí jak dým to dneška proklatě vím
Jedno však musím se ptát,proč jsem se vracel tak rád
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115. KRÁL JEČMÍNEK

116. KRTEK

ULRYCHOVI

Intro:
G
Zem zavoGněla chlebem D
a zlátnul klas
pole se spiklo s nebem
Emi
a vznikla hráz
G
kolébkou bylo pole
Ami
kvet barvínek
D
v tom poli narodil se
Emi
král Ječmínek
G
Nezdědil trůn ani zlato
nezdědil hrad
i když byl mráz či bláto
uměl se smát
putoval nocí tmavou
přinášel lék
na duši na modřiny
král Ječmínek

BUTY

Ami
V zemi se narodil krtek
D/A
tam svoje mléko Fmaj7/Asál
Dmi
B/D
do pusy vlezla mu
hlína
G/D
a on ji vykuckal F E jé
Ami
Chtěl se na ni podí
vat,
D/A
ale byla tamAmi tma
Dmi
ty nikdy nebuB/Ddeš vidět
G/D

řekla mu maminAmika

G
ZaměstnávámC

pána se

žlutým Amisakem
do práce mi Dminosí

fajfku s taCbákem

Intro:
Drábové mušketýři
chtějí ho mít
jde smečka bubny víří
král musí žít
čarovný plášť ho skrýval
a mlha řek
a taky láska lidí
král Ječmínek
Z dědiny zvony zvoní
jak před léty
sekáč teď hlavu skloní
stín zakletý
utrhl růži planou
a v poli klek
kde tenkrát narodil se
král Ječmínek

s tabákem
co voní přesně nevím čím,
v duši se mi honí jeho saka stín.

Pán se žlutým sakem,mi sirku rozhoří
zapálím si fajfku a plynně hovořím
hovořím a kouřím, bajky vyprávím
a v tom kouře dýmu náhle uvidím
Ufo siCfon,…Milan silAmion,
to pěkně Dmizapadá, kytka Clopata
Lopata do zeměAmi jede
otvírá se škvírka
vidíme normální nebe
všichni až na krtka
fajront !
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117. KŘEHKÁ KVĚTINA
ULRYCHOVI
Intro:

118. KUJME PIKLE
ŠÍLENĚ SMUTNÁ PRINCEZNA
Orig v Gmoll
Ami, Ami/H, Ami/C, Ami/H

Dmi
V panelovém městě
v šedém betoAnu
v panelovém městě
v šedém betonu
F
křehká kytka si tam roste
Když Dmi ji nikdo Gminezaleje
Dmi
nepoAroDmiste
křehká kytka si tam roste
když ji nikdo nezaleje
neporoste

Ami
Ami/H
Ami/C Ami/H
Kujme
pikle, kujme
pik
le
Ami
obvykDmilé i FneobvykElé
Ami
kujme Ami/Hpikle, pikle Ami/CkujAmi/Hme
Ami
snad se Dmipikle Fs piklí Eujme
Dmi
budeme Amipikliti
C
E
Ami E
za krá lovské titi
ti.

Kujme pikle, kujme pikle
správná pikle lidi zvikle
kujme pikle pikle kujme
spekulujme intrikujme
Lepšího nic není
nad pořádný piklení
Hledá vězně však my víme
a my jí to překazíme
v tom vám musím odporovat
my to budem podporovat

Je to lidská láska
křehká květina
je to lidská láska
křehká květina
když ji nikdo nezalívá
když ji nikdo nezalívá
navždy usíná
když ji nikdo nezalívá
když ji nikdo nezalívá
navždy usíná
V panelovém městě
hledat ji budu
v panelovém městě
hledat ji budu
třeba celý týden půjdu
až tu křehkou kytku najdu
zalívat budu třeba celý týden
půjdu
až tu křehkou kytku najdu
zalívat budu

Dmi
Ami
Vlákáme jí
do sítí
E
Ami
a budem dále
pikliti
Dmi
Ami
Vlákáme jí
do sítí
a Ebudem dále Amipikliti
Dmi
Vlákáme jí Amido sítí
E
a budem dále
Ami E Ami
pik li
ti
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119. KUŘÁTKO
ULRYCHOVI
Intro:

Ami
Chytré žluté kuřátko
když se z Gvejce klubalo
Ami
od své mámy slepičky
dobré Grady dostalo
C
když celý dvůr pípá á
tak Gnesmíš pípat bé
C
a když se nikdo nekouká
E
tak hezky hrabej pod sebe

Roste chytré kuřátko
už hezky krákoře
kouká bystrým očičkem
co se děje ve dvoře
roztomilou nožičkou
si hrabe hezky pod sebe
a když celý dvůr pípá á
ani ho nenapadne pípat bé
Roste chytré kuřátko ...
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120. LADOVSKÁ ZIMA
JAREK NOHAVICA
Capo V.
e
h
G
D
A
E

|----------0-------------|----------0-------------|----------0-----------|
|-3-----------------3----|-3-----------------3----|-3-----------------3--|
|----0--------0--------0-|----0--------0--------0-|----2--------2------0-|
|-------2--------2-------|-------0--------0-------|-------0--------0-----|
|-3----------------------|------------------------|----------------------|
|------------------------|-3----------------------|-2--------------------|

e
h
G
D
A
E

|----------0-------------|
|-3-----------------3----|
|----0--------0--------0-|
|-------0--------0-------|
|------------------------|
|-3----------------------|

F
Za vločkou vločka z Coblohy padá,
G7/H
C
chvilinku počká a potom taje,
F
na staré sesli Csedí pan Lada,
G7/H
C
obrázky kreslí zimního kraje.

rec.: Na Vysočině zavřeli D-1ku,
kamiony hrály na honičku,
tzv. Rally letní gumy,
v tým kopcu u Meziříčí,
spěchali s melounama a teď jsou… (však víte kde)
Na ČT1 studio sníh,
Voldanová sedí na saních.
A v Praze kalamita, jak na Sibiři,
tři centimetry sněhu a u Muzea čtyři.
Jak v dálce vidím zasněžený Říp,
říkám si: Praotče Čechu, tys byl ale strašný cyp.
Kdyby jsi popošel ještě o pár kilometrů dále,
tak jsem se teď mohl kdesi v teple v plavkách válet.
Místo toho aby se člověk bál zajít do Tesca na
nákupy,
jak jsou tam na tých rovných střechách sněhu kupy.
Do toho všeho jak mám zmrzlý nos aj líca,
tak ještě z rádia provokatér Nohavica.
®: Ladovská zima za okny je,
a srdce jímá bílá nostalgie,
ladovská zima, děti a sáně,
a já jdu s nima do chrámu páně.
Bim, bam, bim, bam, bim, bam,
bim, bam, bim, bam, bim, bam.

®: FLadovská zima Cza okny je,
G7/H
a srdce jímá bílá Cnostalgie,
F
ladovská zima, Cděti a sáně,
G7/H
a já jdu s nima Cdo chrámu páně.
F
C
Bim, bam, bim, bam, bim, bam,
G7/H
C
bim,
bam, bim, bam, bim.

Rec.: To mokré, bílé svinstvo padá mi za límec.
Už čtvrtý měsíc v jednom kuse furt prosinec.
Večer to odhážu, namažu záda,
ráno se vzbudim a zas kurva padá.
Děcka majú zmrzlé kosti,
sáňkujú už jenom z povinnosti,
mrzne jak sviňa, třicet pod nulů,
auto ani neškytne, hrudky se dělají
v Mogulu.
Kolony aut krok, sun, krok,
bo silničáři tak jak každý rok,
jsou překvapeni velice,
že sníh zasypal jim silnice.
Pendolino stojí kdesi ku Polomi,
zamrzli mu všecky CD-Romy.
A policajti? Ti to jistí z dálky,
zalezli do Aralky.
®: Ladovská zima za okny je,
a srdce jímá bílá nostalgie,
ladovská zima, děti a sáně,
a já jdu s nima do chrámu páně.
Bim, bam, bim, bam, bim, bam,
bim, bam, bim, bam, bim.
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121. LÁSKA BOŽE LÁSKA

122. LÁSKA NECESTUJ TÝM VLAKOM

MORAVSKÁ LIDOVÁ
G
Láska, boD7že, lásGka!
Ami
Kde ťa luďia berú?
C
D
Na hore nerast ieš,
G
v poli ťa neD7seGjú.
C
D
Na hore nerast ieš,
G
v poli ťa neD7seGjú.

Ľúbosti, ľúbosti,
mala som ťa dosti,
ale už ťa nemám
ani medzi prsty.
Aby se tá láska
na brali rodila,
nejedna panenka
hlavu by zlomila.

PAVOL HABERA
D

Posledný krát, budem tu stáť

na Hmikrižovatke tratí, kde ťa navždy stratím
G

schovávaš tvár v novinách

láska nie je povinná, ja Aviem.
Zívanie lámp, dolieha k nám,
zmráka sa či brieždi, nerozbitné hviezdy
popadali na peron, kdesi tam ťa čaká on
viem, že túžiš ísť.
® FĽudia Gstrácajú Amitváre mená, lásky
v Frýchlom Gvíre Aciest
D

lásAka, Hminecestuj tým Gvlakom,

budem DsámA, Gani nevieš Aako
v Hmismútku Aprázdnych Grán.
Dá sa to zniesť, tie pasce ciest,
vejú ti v tme vlasy už nič neuhasíš
zhoria smutným požiarom
pod telegrafným stožiarom,
viem, že túžiš ísť. ®
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123. LAST CHRISTMASS
GEORGE MICHAEL
C

Last Christmas I gave you my heart
Ami
But the very next day you gave it away
Dmi
THis year to save me from tears
G
I´ll give it to someone special

A rowded room,friends with tiref eyes
I´m hiding from,you and your soul of ice
My god I thought you were someone to rely on
Me?I guess I was - a shoulder t cry on
A face on a lover with a fire in his heart
A man undercover but you tore me apart
NOw I found a real love
you´ll never fool me again

Once bitten and twice shy
I keep my distance but you stilll catch my eyes
Tell me baby,do you recognise me?
Well it´s been a year it doesn´t surprise me
(Happy Christmas!)
I wrapped it up and sent it
With a note saying,,I love you\'\' I meant it
NOw I know what a fool I´ve been
But if you kissed me now
I know you´d fool me again
Repeat chorous
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Where Aminothing ever happensH - and I
wonderEmi

124. LEMON TREES
FOOLS GARDEN

Intro:

H

Isolation - Emiis not good for me - DIsolation - GI
don't want to
H
sit on a lemon-tree

Em Hmi Emi, Hmi, Ami Hmi Emi

I'm Emisitting here in a Hmiboring room, it's
Emi
just another rainy sunday
Hmi
afternoon
Emi
I'm
wasting my time I got Hminothing to do,
I'm Emihanging around I'm
Hmi
waiting for you
But Aminothing ever happens H and I Emiwonder

I'm driving around in my car, I'm driving too fast
I'm driving too far
I'd Emilike to change my Hmipoint of view, I
Emi
feel so lonely I'm
Hmi
waiting for you
Ami
H
But
nothing ever happens - and I
Emi
wonder

I'm Emisteppin' around in a Hmidesert of joy,
Emi
baby anyhow I'll get
anHmiother toy
and Amieverything will happenH - and you'll
Emi
wond
er
R:
C
D
C
D
And all that I can see - All that I can see - is
just a yellow
G
lemon-tree

®:I Gwonder how I Dwonder why Emiyesterday
you told me 'bout the Hmiblue
blue sky
C
D
G
and all that I can see is just a yellow lemontree D
I'm Gturning my head Dup and down I'm
Emi
turning turning turning turning
Hmi
turning around
And Call that I can Dsee is just a yellow
G
D
lemon-tree
Emi
Dip, Hmida da di da da Emidi dap di
di...Hmi...Ami...Emi...

I'm Emisitting here I Hmimiss the power, I'd
Emi
like to go out Hmitaking a
shower
But Emithere's a heavy cloud inHmiside my
head, I Emifeel so tired put
Hmi
myself into bed
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You're Etired of your teachers and your G/Dschool's
a drag_
You're A/C#not gonna end up like your Emum and
dad. So come-on

125. LET ME ENTERTAIN YOU
ROBBIE WILLIAMS
Capo II.
E
Hell is gone and heavens here
There's G/Enothing left for you to
fear
A/E
Shake your arse come over
here, now Escream
E
I'm a burning effigy
Of G/Eev'rything I used to be
A/E
You're my rock of empathy, my
E
dear. So come-on

R:
Bridge:
E
He may be good he may be
G/D
outta sight_
But A/C#he can't be here so
come aEround tonight_
E
Here is the place where the
G/D
feeling grows_
A/C#
You
gotta get high
E
before you taste the lows. So
come-on

R:
E
Let meG_____ en-ter-tainA_
youE__

Instr:
E, G/E, A/E, E

Let me_____ en-ter-tain_ you__
E, G/E, A/E, E

E
E
Life's too short for you to die
So G/Egrab yourself an alibi
A/E
Heaven knows your mother lied, mon Echer
E
Separate your right from wrongs
G/E
Come and sing a different song
A/E
The
kettle's on so don't be long, mon Echer.
So come-on

R
E
Look me up in the yellow pages
G/E
I will be your rock of ages
YourA/Esee through fads and your crazy phases,
E
yeah
E
Little Bo Peep has lost his sheep
He G/Epopped a pill and fell asleep
The A/Edew is wet but the grass is sweet, my
E
dear

E
Let meG_____ en-ter-tainA_ youE__
Let me_____ en-ter-tain_ you__
Let me_____ en-ter-tain_ you__
Let me_____ en-ter-tain_ you__
E
Come-on, come-on, come-on, come-on_
Asus4/D
Come-on, come-on, come-on, come-on_
A/C#
Come-on, come-on, come-on, come-onE__

Come-on, come-on, come-on, come-on_
Come-on, come-on, come-on, come-on_
Come-on, come-on, come-on, come-on__
E
Let me en-ter-tainG_ you
A
E
Let me en-ter-tain _ you
Let me en-ter-tain_ you
Let me en-ter-tain_ you
Let me en-ter-tain_ you
Let me en-ter-tain_ you

Bridge:
E
Your mind gets burned with the G/Dhabits
you've learned_
But A/C#we're the generation that's
E
gotta be heard_
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126. LEVANDULOVÁ

127. LIES

PETR HAPKA
C

Za mostem v úzké Amiulici
C
Je krámek z dálky Amivonící
C

Ami
Meduňkou, rdesnem,
skořicí
Ale Dmihlavně - ach Gjo ...
Dmi
G
Léta snad z úcty k tradici
Dmi
Kupuji celou Gkrabici
Dmi
A přes ní i papír Gbalící
CíDmitím, že řekneš: G

Ty jsi Cmá, Amilevandulo Cvá Ami
Úplně Ccelá, celičká, AmilevanduloCvá Ami
NádDmiherně GlevanduloDmiváG
Dmi
G
C
Hmm - Levandulo vá
Ne vždycky vařím dobroty
A občas mívám teploty
A nekapu ti do noty
A často vzdychám - ach jo
Sotva však cinkneš za vraty
Otevřu, koukám, no a ty
Upadáš vesměs v záchvaty
A vždycky voláš:

ONCE
Ami
think it's time, we
give it up
C
Ami
And figure out what's
stopping us
From Fbreathing Ceasy, and Ftalking Cstraight

I

C

The Cway is clear if you're Amiready now
The Cvolunteer is Amislowing down
And Ftaking Ctime to Fsave himCself
The Clittle cracks they BescaAmilated
And Cbefore you know it Bis too Amilate
F
C
F
C C/H
For making circles and telling lies
Ami
You're moving Dtoo fast for me
G
And I can't keep Cup C/Hwith you
Ami
Maybe if you Dslowed down for me
G
I could see you're Conly C/Htelling
Ami
Lies, lies, Dlies
F
Breaking us Cdown C/Hwith your
Ami
D
Lies, lies, lies
F
When will you Clearn C/H Ami
C Ami
x2

Ty jsi má, levandulová
Nádherně celá levandulová
Famózně levandulová
Levandulová
Už dobře pětadvacet let
Si honem běžíš přivonět
A dřív, než začneš vyprávět
Cos viděl, šeptáš - ach jo
Mívám chuť žárlit na ten květ
To ovšem znáš už na zpaměť
Ať uschlé lístky vezme čert
říkáš i bez nich - ach jo
Budeš má, levandulová
Navždycky celá, celičká
Levandulová
Famózně, nádherně levandulová

The little cracks they escalated
And before you know it is too late
For making circles and telling lies
You're moving too fast for me
And I can't keep up with you
Maybe if you'd slowed down for me
I could see you're only telling
Lies, lies, lies
Breaking us down with your
Lies, lies, lies
When will you learn
C
Ami
So plant the thought and
watch it grow
C
Ami
Wind it up and
let it go
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128. LINDA

129. MÁ MILÁ, MÁ MILÁ

IVAN MLÁDEK

POLETÍME?
Intro: C G7 C C7 F D7 G G7 C G7 G7 C

Orig: F dur – Capo III
D
Linda a F#7Linda a H7Linda nejradši
E7
A7
D, Ddim Emi
marmeládu
ze všech jídel
má
A7
Tahle ta DLinda F#7a Linda a H7Linda za
soudek
E7
A7
marmelády cokoliv
dá

Říkám jí F#7Lindo,ty moje holka H7upatlaná,
E7
Proč tvá pusa není aspoň A7jednou slaná?
Má milá DLinda a F#7Linda a H7Linda. Co dělat
E7
A7
D GD
marmeládu
prostě ráda má .

C

Má milá, má milá, ty jsi zase G7opilá,
G7
má zlatá holčičko, jsi jak hovado Cvožralá.
C7

F
Nekoukej se takhle na mě, já to nesnáším,
D7
až zas půjdeš za holkama, Gtak tě nepusG7tím
C

Vařím tu, uklízím, peru, šiju a G7už nevím,
G7
emancipovaná se vrací domů Cvožralá.
Stůj rovně, stůj rovně, prosím tě, stůj rovně.....
Má milá, má milá, ty jsi zase opilá,
má zlatá holčičko, jsi jak hovado vožralá.
Nekoukej se takhle na mě, já to nesnáším,
až zas půjdeš za holkama, tak tě nepustím
Vařím tu, uklízím, peru, šiju a už nevím,
emancipovaná se vrací domů vožralá.
Stůj rovně, stůj rovně, prosím tě, stůj rovně.....
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130. MACK THE KNIFE
LOUIS ARMSTRONG
Oh the sC6hark has pretty tDm7eeth, dear
And he sG7hows them pearly whC6ite
Just a Emijack knifeCdim7 has MacHDm7eath,
dear
And he keG7eps it out of sC6ight
When the shark bites with his teeth, dear
Scarlet billows start to spread
Fancy gloves though wears MacHeath, dear
So there's not a trace of red
C#6

On the sidewalk, Sunday morning
Lies a body oozing life
Someone's sneaking round the corner
Is the someone Mack the knife?
D6

From a tug boat by the river
A cement bag's dropping down
The cement's just for the weight, dear
Bet you Mack is back in town

D#6
Louie Miller disappeared, dear
After drawing out his cash
And MacHeath spends like a sailor
Did our boy do something rash?
E6

Sukey Tawdry, Jenny Diver
Polly Peachum, Lucy Brown
Oh the line forms on the right, dear
Now that Mack is back in town
F6

I say Jenny Diver, oh Sookie Taudry,
Look out Miss Mary Lennor, and oh Lucy Brown
Here the line forms, on the right babe.
Now that MacHeath's, back in town.
Akordy:
C6 = x32210
C9 = x32330
DM7 = x00211
G7 = 320001
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131. MÁJA

132. MALČIK

NIGHTWORK

TOMÁŠ KLUS

Maja, Maja Maja, Maja, Maja, Maja..
Intro:
Ami, G, F, E
Orig:

Fmi D# C# C

Ref: I: Fmi D# C# C :I
ad 2 Fmi D# C# C C/Bb C/Ab C/G
1st dum, dam (bam/bum
2nd maja, maja (mix 1st)

)

Ami
Učení páni Gzkušení
F
Já bych Vám rád teď Epodotknul
Ami
G
Nikdo z Vás nemá tušení,
F
že v dálce stojí maElý úl

Refrén:

Z něj každé Amiráno vylétává včelka GMája,
F
malá uličnice včelkaEMája
Z něj každé Amiráno vylétává včelka GMája,
F
E
naše kamarádka včelka Mája...
Ami
Učení páni Gzkušení
F
Já bych Vám rád teď Epodotknul
Ami
G
Nikdo z Vás nemá tušení,
F
že v dálce stojí maElý úl

Refrén
Z něj každé ráno vylétává včelka Mája,
malá uličnice včelka Mája
Z něj každé ráno vylétává Mája,
Mája ja ja ja...
naše kamarádka včelka Má......
Solo: hlas
Solo: kytara
Maja, Maja, Maja, Maja...
Respect
Respect Maja..

Dmi
Na betonové louce u lesa z paneláků
A7
Kluci rvou se čmáraj do letáků
Dmi
Pozdravy padlím staví se do šiku
A7
A do cesty hlavním už není úniku
Fmi7
C
A nad postýlkou visí věštba ne radostná
Přijela sem cizí kněžnaAa A7zlost Amá
Fmi7
Zabírá si pro svůj spánekC ulice i domy
Dvorní dámy bez pozvánekA(A7)A rozezněly zvony
Dmi
V plechové skříni uvězněni
A7
vlastními otci a syny
žereme ostružiny
Krok sum krok v řadách jdem pro pokrok
Nápisy na zdi hyzdí pěticípé hvězdy
Sousedi milý ze strachu z domovníka
Nás ošidili nechali dveře dokořán
Ze všech stran teď hučí uragán
A7
Tak budiž vítán
MALČIK!

R: //:Dmi Malčik moj, malčik moj,
Kakoj ty bal šuj geroj
A7
Malčik moj, malčik moj,
Dmi
Kakoj ty bal šuj
geroj ://
Když nedospělá ruka svírá samostříly
To srdce puká a nezbývají síly Lásce ni pochopení
Ve válce hrdinů není Smutné je když se žení vlast s
oprátkou Jen ber si ber, bratře, co náruč snese
pod kůži se der a s námi se vesel z polí
slyším hlasy s tebou na věčné časy
a zpátky ni krok MALČIK!
R: //: Malčik moj, malčik moj,
Kakoj ty bal šuj geroj
Malčik moj, malčik moj,
Kakoj ty bal šuj geroj ://
Nataša da, mi da vodku samochodku
Tavařyš uchadi, uchadi do zachodku
Chatime ženu krotku Mir de do spodku
My dem a narodku (?) MALČIK!
R: //: Malčik moj, malčik moj,
Kakoj ty bal šuj geroj
Malčik moj, malčik moj,
Kakoj ty bal šuj geroj ://

© 13.středisko HIAWATHA
www.trinactka.com

113

133. MÁM JEDNU RUKU DLOUHOU

134. MÁM RADOST

BUTY

RANGERS

RIFF1:
E
Na,CminanananaAnanananana E

Intro: C, C/H(Emi), Ami, Ami/G (G)
1. Vánek Dmizlaté klasy G7hladí

E
C#mi
G#mi
Najdem si
místo
kde se
F#mi
dobře
kouří
E
Kde horké C#mislunce G#mido
nápojů F#minepíchá
H
Kde vítr H/Asnáší Ešmolky ptačích Ahovínek
H
A
H
Okolo nás a říká

a z Dmidálky září G7bílé šaty Csvatební, C/H
(Emi), Ami, Ami/G(G)
mák s Dmimodrou chrpou G7ladí
Dmi
a já na cestě G7dříve plné Ckamení. C/H
(Emi), Ami, Ami/G(G)

Sám v Cúdivu si C/H (Emi), šeptám:
Tak Amitudy jsem choAmi/G (G)díval
každý Dmiden. Dmi/C(Dmaj7), Dmi/H

Můžeme zkoušet co nám nejvíc zachutná
tak klidně se dívat jestli někdo nejde
Někdo kdo ví že už tady sedíme
A řekne: Nazdar, kluci

( Dmi7), Dmi/G( G7)

a

A
Posaď se F#mik nám C#minecháme
tě Hmivymluvit
A
F#mi
C#mi
a vzpomeno
ut si
na ty
Hmi
naše
úkoly
E
Hmi
A
D
E
tu ruku nám
dej a odpočívej v pokoji

RIFF1
A
Tam na tom F#mimístě C#mikde se
dobře Hminení.

® ANa, F#minananana - Dná Aná 4x
A
F#mi
D
A
Mám
jednu ruku dlou hou x krát

Dmi

pak se nahlas
G7
zase
breptám:

® EMám C#mijednu ruku AdlouEhou
E
Mám C#mijednu ruku AdlouEhou

G7
Dmi
zeptám, jak
tenkrát

Dmi
G7
"Mám
radost, že jsem
zůstal
C
C/H (Emi), Ami, Ami/G(G)
jaký jsem."

2. Vždyť já vím, jak sláva voní,
kdy slunce chodí spát a hvězdy vstávají.
Jak cinká postroj koní
a za letní noci zdi domů sálají.
Žár měmí barvu slívám
a když mráz začne kouzlit do oken,
sníh pláň polí odívá, a tak se kolem dívám,
mám radost, že jsem zůstal jaký jsem.
3. Nespěchám jak se sluší
a proč taky, když chci se dobře podívat
na krásu, která vzruší
a pak si o ní třeba s dětmi povídat.
Objevit kytku v lomu
prásknout sebou pod na holou zem.
Přemýšlet, jak z vás teď komu prozradit, že díky
tomu,
mám radost, že jsem zůstal jaký jsem.
Přemýšlet, jak z vás teď komu prozradit, že díky
tomu,
mám radost, že jsem zůstal jaký jsem.
C. Mám radost, že jsem zůstal jaký jsem.
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135. MAMA I´M COMING HOME
OZZY OSBOURNE

Bridge: G A E, G A E, G A E, B (crescendo)
Solo: A E, A E, A H, C#mi H A, H

Tuned down 1/2 step

E
Times have changed and times are strange
Here I come but I ain't the same
A
E
Mama I'm coming home
Times gone by seems to be
You could have been a better friend to me
A
E
Mama I'm coming home

You C#mitook me in and you Adrove me out
Yeah you Ehad me hypnotized yeah
C#mi
Lost and found and Aturned around
H
By the fire in your eyes

You made me cry you told me lies
But I can't stand to say goodbye
Mama I'm coming home
I could be right I could be wrong
And hurts so bad it's been so long
Mama I'm coming home

You C#mitook me in and you Adrove me out
Yeah you Ehad me hypnotized yeah
C#mi
Lost and found and Aturned around
By the Hfire in your eyes
A
I've seen your face a hundred Etimes
A
Everyday we've been aEpart
A
H
E
A
I don't care about the sunshine ye ah
A
H
C D E
'cause mama mama I'm coming h o me
C D E
I'm coming h o me
C D E
I'm coming h o me
I'm coming ChDoEme

C#mi
A
Selfish love yeah we're both alone
The Eride before a fall yeah
But C#miI'm gonna take this Aheart of stone
I just Hgot to have it all
A
E
I've seen your face a hundred times
A
Everyday we've been aEpart
A
I don't Hcare about the Esunshine yeAah
A
H
C D E
'cause mama mama I'm coming h o me
I'm coming ChDoEme
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136. MARIE
TOMÁŠ KLUS
E-----------------------------------------------------------H-----------------------------------------------------------G-----------------------------------------------------------D---3------3------7------7------8----8------10------10------A------3------3------7------7------8----8-------10------10--E-----------------------------------------------------------E-----1--------5--------6---------8------8---8---8---H----1-1------5-5------6-6-------8-8-----8---8---8---G---2---2----6---6----7---7-----9---9----9---9---9---D--3-----3--7-----7--8-----8--10-----10--10--10--10--A----------------------------------------10--10--10--E----------------------------------------8---8---8----

Orig F dur
C, E, F, G

Je Cden.Tak Epojď Marie ven.
F
G
Budeme žít. A házet šutry do oken.
Je Cdva. Necháme Edoma trucovat.
F
G
Když nechtějí - nemusí. Nebudem se vnucovat.
Jémine. CVšechno Ezlý jednou pomine.

Tak FMarie. GCo 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 (k)tulení sklony.
Jako loni. Slyším kostelní zvony znít.
A to mě zabije. A to mě zabije.
A to mě zabije. Jistojistě.
REF.
Já Cmám Marie Erád. Když má Fmoje bytí Gspád.
Býti Cvěčně na cestách.E A kránu Fspícím plícím.
G
Život vdechovat. CNechtěj mě milovat.
E
Nechtěj mě milovat. FNechtěj mě milovat.G

Já mám Marie rád. Když má moje bytí spád.
Býti věčně na cestách. A kránu spícím plícím.
Život vdechovat.
Copak nemůže být. Mezi ženou a mužem.
Přátelství - kde není nikdo nic dlužen. Prostě.
Jen prosté. Spříznění duší.
Aniž by kdokoli. Cokoli tušil.
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137. MARNIVÁ SESTŘENICE

138. MAŘENKA

SUCHÝ A ŠLITR

JAREK NOHAVICA
Úvodní riff:

C

Měla vlasy samou loknu, jé-Gjé-je, G7ráno
přistoupila k oknu, jé-Cjé-je,

E||---------------------|---------------------||
B||------------3--------|--2--------0---------||
G||*--------4-----4-----|-----4--------4-----*||
D||*-----4-----------4--|--------4--------4--*||
A||---2-----------------|---------------------||
D||---------------------|---------------------||

C

vlasy samou C7loknu měla Fa na nic
víc Fminemyslela,
C

a na nic víc

A7

D7
G7
C
nemyslela,
jé –
jé - jé.

D
Nutno ještě podotknouti, jé-Aje-jé, A7že si vlasy
kulmou kroutí, jé-Dje-jé,
D
nesuší si D7vlasy fénem, Gnýbrž jen tak nad
Gmi
plamenem,
D
nýbrž jen tak G7nad plamenem, E7jé-A7jé-Djé.
E
Jednou vlasy sežehla si, jé-Hje-jé, H7tím pádem
E
je konec krásy, jé- je-jé,
E
E7
A
když přistoupí
ráno k oknu, nemá vlasy
Ami
samou loknu,
E
nemá vlasy A7samou loknu, F#7jé-H7jé-Ejé.
F
O vlasy už nestará se, jé-Cje-jé, C7a diví se světa
kráse, jé-Fje-jé,
F
vidí plno F7jinejch věcí, a Bto za to Bmistojí
přeci,
F
a to za to B7stojí přeci, Gjé-C7jé-Fjé..

Hmi
Naplakej Mařenko, Dpočkej na mně,
A
chtěl jsem ti nabídnout Hmisvoje rámě.
G
Čeká nás cesta Emtrnovým houštím,
F#
já svoje Mařenky Hmineopouštím.

Jdu jenom v košili, ty v kabátku,
cestu jsme ztratili hned z počátku.
Blikají dvě hvězdy temnou nocí,
Pánbůh nás zanechal bez pomoci.
Drž se mě za ruku v zimě této,
snadné a lehké nebude to.
Kdo jiný líp to ví, nežli my,
vyhnaní do tmy a do zimy.
Odlétli ptáci, odplula loď,
ty kdo jsi bez viny kamenem hoď.
Pravda a láska ta pro nás není
a kdo se ohlédne, ten zkamení.
Já ženich a ty má nevěsta,
co nás to potkalo na cestách?
Neptej se, stejně ti nepoví,
za stromy dva vlci hladoví.
Dva vlci s jizvami na těle,
z oblohy svržení andělé,
nepoví, mlčí, mají hlad.
Jediný na světě já tě mám rád.
Jediný na světě k tobě praví,
udělám ohýnek z listů trávy.
Až bude plápolat v stromových kůrkách,
já budu Křemílek, ty Vochomůrka.
Vyšplhám větvemi do koruny,
cestu nám osvětlí oko Luny,
přes rokle, výmoly, přes jámy,
půjdeme a milost nad námi.
Přes rokle, výmoly, přes jámy,
půjdeme...
Hmmmmmmmmmmmmmmmm
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139. MAY IT BE
ENYA
Sloka 1:
May it F#mibe an evening Dstar
Shines Adown upon Eyou
May it F#mibe when darkness Dfalls
Your Aheart will be Etrue
You Dwalk a lonely Aroad
Oh! How Hmifar you are from AhomeE
Refrén:
A
MorF#miniee DutuEliee
(Darkness has come *)
A
E
Hmi
E
Be lieve and you will
find your way
A
MorF#miniee DalanEtiee
(Darkness has fallen down *)
A F#mipromise Dlives witEhin you Anow
Sloka 2:
May it be the shadow's call
Will fly away
May it be your journey on
To light the day
When the night is overcome
You may rise to find the sun
Refrén:
Morniee utuliee
(Darkness has come *)
Believe and you will find your way
Morniee alantiee
(Darkness has fallen down *)
A promise lives within you now
C#mi

A F#mipromise Dlives witEhin you Anow
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140. ME & JULIO DOWN BY THE
SCHOOLYARD
PAUL SIMON

Break:
D A D ABE

The Amama pajama rolled out of bed,
D
and she ran to the police station
E
When the papa found out, he began to shout,
A
and he started the investi gation

DGA
AGDEADAE
AGDEADAE

E
It's against the law;
it was against the Alaw

What the mama Esaw;
it was against the Alaw
A
The mama looked down and spit on the ground,
every time my name gets mentioDned
The Epapa said oy, if I get that boy,
I'm gonna stick him in the house of Adetention
D
Well I'm on my way;
I don't know Awhere I m going
I'm on my Dway, I'm taking my Atime;
but I Hdon't know Ewhere

A
Whoa, in a couple of days, they come and take me a
way,
but the press let the story Dleak
E
Now when the radical priest, come to get me release
d,
we was all on the cover of ANewsweek

Well I'm on my Dway;
I don't know Awhere I m going
I'm on my Dway, I'm taking my Atime;
but I Hdon't know Ewhere
Goodbye to DRosie, the Gqueen of ACorona
Seeing Ame and GJulio, Ddown by the EschoolAyaDr
dAE

Goodbye to DRosie, the Gqueen of ACorona
Seeing Ame and GJulio, Ddown by the EschoolAya
D AE
rd
Seeing Ame and GJulio, Ddown by the EschoolAya
D AE
rd

Seeing Ame and GJulio, Ddown by the EschoolAyaDr
dAE
Seeing
dAE

A
G
D
E
A D
me and Julio, down by the school ya r
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141. MĚ SE LÍBÍ BOB

142. MODLITBA

REBELOVÉ
A7

Mně se Dlíbí Bob G6a hlavo
moudrá, Dzlob se, zlob,
G6

ta láska to je Dsíla,
Emi7
D
mám jí jak jed v žilách,

Emi7

hop, hop, A7třída, Dtyp je Bob,
G6
úspěch má, kam Dvkročí
G6

a když mi sejde Dz očí,
Emi7
A7
D D7
v zmysli
mám jej stále dál .
Ten Gmladý pán v texaskách sám je, sám,
jak Dzdá se, má přízeň D7mou.
G
A co ho znám ani vám už nevnímám,
že Ahezčí než on tu chlapci jsou.

VOJTĚCH DYK
Cmaj7
G7 C G C Gsus4
Intro:
C
Ó Bože, G7/Dzpíváme Ti
C/E

G

a naše Fpíseň letí

C/G
k Tvým bílým F#mib5oblaG4suskům. G
C

Ó Bože, G7/Djsme Tvé děti,

C/E

svůj obdiv Fvzdáváme Ti

C/G
i všem Tvým G7zázraCkům.
G/H
Dmi

C
Jsi tvůrcem světa

kde všechno

C/E
vzkvétá,

F
dík zázraC/Gku co slétá G#dimna bílých
Ami
křídlech
F#mib5
z Tvých nebeských G4susbran. G

A7

Mně se Dlíbí Bob a hlavo
moudrá, zlob se, zlob,
a vzkážu každé jiné,
co láskou po něm hyne,

C

Emi7

C/G
máš křídla – G7slétni k Cmaj7nám.

vzdej to A7můj je DBob,
Emi7
A7
D
hop, hop,
můj je Bob,
Emi7
jéé, A7můj je DBob,
Emi7

vzdej to, A7můj je DBob!

Jsi, LÁSKO, G7/Dvůle Pána,

C/E

ty tvorům Fvšem jsi F#mib5dána,

G7/D

C/E

C G7/D
G/H
Dmi

F C/G F#mi7b5 Gsus4

C/E

F C/G

G7

G

C

Jsi tvůrcem Csvěta

kde všechno

C/E
vzkvétá,

F
dík zázraC/Gku co slétá G#dimna bílých
Ami
křídlech
F#mib5
z Tvých nebeských G4susbran. G
C

Jsi, LÁSKO, G7/Dvůle Pána,

C/E

ty tvorům Fvšem jsi F#mib5dána,

C/G
máš křídla – G7slétni k Cmaj7nám.
G7

slétni k

F#mib5

Cmaj7

nám

–XX 4555
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143. MODLITBA PRO MARTU
MARTA KUBIŠOVÁ

C

S oblohy Dmrak zvolna Godplouvá

C

a každý Dsklízí setbu Hmisvou.

Ať Dmír Emidál F#mizůstává Gs
touto F#mikrajinou.Emi, D

G#dim
Modlitba má, ta ať Amipromlouvá k srdcím,

Emi
Zloba, závist, Dzášť, strach a Emisvár,

F
E7
která zloby čas nespá lil jak květy mráz,

ty ať F#mipominou, Gať už ApomiA7nou.C

jak AmráHmiz. Emi, A7

A7

Teď, když Dtvá ztraceEminá vláda F#mivěcí
tvých

Ať mír dál zůstává s touto krajinou.

zpět se Gk tobě navráDtí, A7lide Dnavrátí.

ty ať pominou, ať už pominou.

Zloba, závist, zášť, strach a svár,

Teď, když tvá ztracená vláda věcí tvých
zpět se k tobě navrátí, lide navrátí.

© 13.středisko HIAWATHA
www.trinactka.com

121

144. MONTÉR BLUES
VLASTA REDL

Ami
Jó, taky jsem hrával tyDhle výškové práce,
C
to není Ežádná opeAmira, E
Ami
D
celý den viset jak na oprátce,
C
tak voní chleba montéEra.
F
F/E
Dmi7
G
Montuju potrubí
, mosty a
přehra dy,
sotva Ckdy upaC/Hdám do téhle C/BnálaA7dy,
když nepomáhá Dmivodka ani FmidžuGs.
G/G G/A G/B G/H

Montuju potrubí, mosty a přehrady,
jen občas upadám do téhle nálady,
když nezabírá vodka ani džus,
Ami
tak dobře, dobře, dobře, dej to sem, já Ezahraju
blues.
Ami
D
Nedělej
na mě ty psí oči, já znám tu Stairway
do nebe,
mě už Amidnes těžko přeochočíš, tohle A7fakt není
pro tebe.

Znám taky blues Fpána, F/Eco se Dmitoulá
světem Gsám,
blues čtyř Cstěn, C/Hžen, prázdna, C/Bkteré
obA7jímám,

Jsem velký hříšník, proto mě měla tolik ráda,
a zestárla dřív, než dospěla,
a tak nejvýš, jak umím, vážu si padák,
i kolem křížů kostela.
Řek' jsem jí: holka, všechno ti vydrží tak dlouho,
jak dlouho to k tobě putuje,
ale co je navždy, to nepřijde nikdy,
protože prostě to tu je.

blues, které Dmidávno už musím
umět FmihrGát. G/G G/A G/B G/H
Když zavřu oči, vidím zas holky z první řady
a kolem nich místní šumaře,
od sloupu k sloupu jim natahuju struny
na krásné modré kytaře.
Montuju potrubí...
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145. MOONLIGHT SHADOW
MIKE OLDFIELD

Capo IV. – orig in C#mi (tabs #no remain)
The Amilast that ever she Fsaw him
G
C
G
carried away by a moonlight shadow
he Amipassed on worried and Fwarning
G
carried away by a Cmoonlight Gshadow
C
G
lost in a riddle that Saturday night
Ami
F
G
far a way on the other side
he was Ccaught in the middle of a Gdesperate
fight
and she Amicouldn't find Fhow to push
thGrough.

Four a.m. in the morning
carried away by a moonlight shadow
I watch your vision forming
carried away by a moonlight shadow
the stars move slowly in a silvery light
far away on the other side
will you come to talk to me this night
but she couldn't find how to push through.

The trees that whisper in the evening
carried away by a moonlight shadow
sing a song of sorrow and grieving
carried away by a moonlight shadow
all she saw was a silhouette of a gun
far away on the other side
he was shot six times by a man on the run
and she couldn't find how to push through.
®: CI Gstay CI Gpray see Cyou in Fheaven Gfar
away
C G
I stay CI Gpray see Cyou in Fheaven Gone
day.
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ke konci skladby s kytarou:
C
Caught in the middle of a GC#mihundred
aFndG five
C
G
The night was heavy and the air was so live
But she Amicouldn't find Fhow to push Gthrough
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146. MORNING HAS BROKEN
CAT STEVENS
Intro: D, G, A, F#, Hmi, G7, C, F, C
Morning has CbroDmiken, like the
first FmorCning
Blackbird has EmispoAmiken, D7suslike
D
G
the first bird
C
Praise for the Fsinging, Cpraise for
the AmimorDning
G
Praise for the CsprinFging G7fresh from
the Cworld F G E Ami GC G7sus
Sweet the rain's
from FheaCven

C

new Dmifall, sunlit

Emi
Ami
D7sus
Like the first
dew
fall,
on
D
G
the first grass
C

Praise for the FsweetCness of the
wet AmigarDden

F

G

E

Am F# Bm G

D

A7/D

D

D
Emi
A
G
sun
light, mine is the morning
Born of the F#mione Hmilight, E7eden saw Aplay
D
Praise with Gelation, Dpraise every HmimorEning
A
God's recreDatGion A7of the new Dday

Mine is the

G A F# Bmi G7 C F

Morning has CbroDmiken, like the first FmorCning
Blackbird has EmispoAmiken, D7suslike
the Dfirst Gbird
C
Praise for the Fsinging, Cpraise for
the AmimorDning
G
C
F
G7
Praise for the sprin ging
fresh from
the Cworld
F

G

E

Am F# Bm G

D

A7/D

D

G
Sprung in compCleteFness G7where his
C
feet pass
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147. MOŽNÁ SE MÝLÍM

*: CMožná, že se FmýClím, možná se FmýClím,
snad mi to Emidojde léty, Fsnad mi to Cdojde léty,
mám na to jenom FchvíCli, dojít od startu k FcíCli,

JAREK NOHAVICA
Intro:

a tak si Emizpívám, a tak se Fdívám,
a tak si dávám Cdo trumpety. Fadd9, C Fadd9

E|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|
H|-3-----0-----3---|-3-----0-----3---|-3-----1-----0---|-------0-(0)---0---|
G|---0-----0-----0-|---0-----0-----0-|---0-----0-----0-|-2---2-------2---2-|
D|-----0-----0-----|-----2-----2-----|-----0-----0-----|---0---------------|
A|-----------------|-3---------------|-----------------|-------------------|
E|-3---------------|-----------------|-3---------------|-3-----------------|
E|-------3-(3)---0---|-2-----0h2-(2)---2---|
H|-1---------------1-|---1---------------1-|
G|---0---------0-----|-----2---------2-----|
D|-----0-------------|-0-------------------|
A|-------------------|---------------------|
E|-3-----------------|---------------------|

3. Jsou prý věci mezi nebem a zemí,
já o nich nevím a možná měl bych vědět,
já nikdy nikomu jak Ježíš nohy nemyl,
já nechtěl nikdy na trůnu sedět,
bláznivé Markétě zpívám druhý hlas,
jsem tady na světě, dokud nevyprší můj čas.

E|-----------------|-------------------|
H|-0-----1-----0---|---------0-----0---|
G|---0-----0-----0-|-2---------0-----0-|
D|-----0-----0-----|---0-(0)-----0-----|
A|-----------------|-------------------|
E|-3---------------|-3-----------------|
E|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|
H|-3-----0-----3---|-3-----0-----3---|-3-----1-----0---|-------0-(0)---0---|
G|---0-----0-----0-|---0-----0-----0-|---0-----0-----0-|-2---2-------2---2-|
D|-----0-----0-----|-----2-----2-----|-----0-----0-----|---0---------------|
A|-----------------|-3---------------|-----------------|-------------------|
E|-3---------------|-----------------|-3---------------|-3-----------------|

E|-------3-(3)---0---|-2-----0h2-(2)---2---|
H|-1---------------1-|---1---------------1-|
G|---0---------0-----|-----2---------2-----|
D|-----0-------------|---------------------|
A|-------------------|-5-------------------|
E|-3-----------------|---------------------|

4. Vy, náčelníci dobrých mravů,
líbezní darmopilové a marnojedky,
proutkaři pohlaví a aranžéři davů,
vy jste mi nebyli na svatbě za svědky,
bláznivá Markéta, ta mi svědčila,
že kdo vchází do světa, jako bys' vypustil motýla.
*:

E|-----------------|-------------------|
H|-0-----1-----0---|---------0-----0---|
G|---0-----0-----0-|-2---------0-----0-|
D|-----0-----0-----|---0-(0)-----0-----|
A|-----------------|-------------------|
E|-3---------------|-3-----------------|
E|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
H|-3-----0-----3---|-3-----0-----3---|-3-----0-----3---|-3-----0-----3---|
G|---0-----0-----0-|---0-----0-----0-|---0-----0-----0-|---0-----0-----0-|
D|-----0-----0-----|-----2-----2-----|-----0-----0-----|-----2-----2-----|
A|-----------------|-3---------------|-----------------|-3---------------|
E|-3---------------|-----------------|-3---------------|-----------------|
Mám rozestláno pro hosty zuby si na
posteli

5. V pokoji, kde jsem včera spal,
vypnuli topení a topila krása,
měli jsme na sobě jen flaušový šál
a já jsem křičel, že láska je zásah,
bláznivá Markéta ať nám zapěje,
že až sejdem ze světa, čáry máry fuk, nic se
neděje,
nic se neděje, nic se neděje ...
Outro:

Capo V.
C
Fadd9
1. Mám rozestláno na posteli
pro hosty,
C
Fadd9
zuby si čistím cizím zubním
kartáčkem,

E|-------------------|----------|-----------------|-----------------|
H|-------1-(1)-----1-|-1--------|-3-----0-----3---|-3-----0-----3---|
G|-----0---------0---|-0--------|---0-----0-----0-|---0-----0-----0-|
D|---2---------2-----|----------|-----0-----0-----|-----2-----2-----|
A|-3-----------------|-3--------|-----------------|-3---------------|
E|-------------------|----------|-3---------------|-----------------|
máry fuk nic se nedě-je nic se neděE|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
H|-3-----0-----3---|-3-----0-----3---|-3-----0-----3---|-3-----0-----3---|
G|---0-----0-----0-|---0-----0-----0-|---0-----0-----0-|---0-----0-----0-|
D|-----0-----0-----|-----2-----2-----|-----0-----0-----|-----2-----2-----|
A|-----------------|-3---------------|-----------------|-3---------------|
E|-3---------------|-----------------|-3---------------|-----------------|
-je nic se nedě-je hm hm-hm - hm hm-hm

já, Csnůška zděděných Emivlastností
a Fobyvatel Dmiplanety GZem,
bláznivé FMarkétě zpívám druhý Chlas,
jsem tady Dmina světě na krátký Fvíkend na
C
Fadd9, C Fadd9
cestovní pas.

E|-----------------|-------3-(3)--(3)----*|
H|-3-----0-----0---|-----0---------------*|
G|---0-----0-----0-|-----0---------------*|
D|-----0-----0-----|---0-----------------*|
A|-----------------|---2-----------------*|
E|-3---------------|-3-------------------*|
hm - hm

2. Pan farář nabízel mi věčný život,
říkal: musíš, chlapče, přece v něco věřit,
a já si dal nalačno jedno pivo
a spatřil anděly, jimž pelichá peří,
bláznivé Markétě zpívám druhý hlas,
jsem tady na světě, dokud nevyprší můj čas.
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148. MR. SANDMAN
CHORDETTES
#Intro
A

F#m7

Bmi7

Amaj7
G#7
Mr
Sandman, some
one to hold
C#7
Would be so peachy before we’re F#7too old
So Hmiplease turn on your magic beam Dmi

E7

e|---------4--|------------|-------------|------------|
B|-------5----|---7-5------|-------7-10--|---9--------|
G|-----6------|-------6----|-----7-------|---7--------|
D|---7--------|---------7--|---9---------|---9--------|
A|------------|------------|-------------|------------|
E|------------|------------|-------------|------------|

Mr ASandman, bring us, H7please, Aplease, please
H7

Amaj7
G#7
Mr. San
dman,
bring me a dream
C#7
Make him the cutest that I’ve ever F#7seen
H7
Give him two lips like roses and E7clover

Mr

A
H7
E7 A
Sandman, bring us
a dream

A
Then tell him that his lonesome Fnights are
oE7ver
Amaj7

Sandman, I’m G#7so alone
C#7
Don’t have nobody to call my F#7own
Hm
Please turn on your magic beam Dm
A
H7
E7 A
Mr. Sandman, bring me
a dream
D

Em

A7

D

Em

A7

Dma7
C#7
Mr. Sand
man,
bring me a dream
F#7
Make him the cutest that I’ve ever H7seen
E7
Give him the word that I’m not a A7rover
D
Then tell him that his lonesome nights are over B
A7
Amaj7

Sandman, I’m C#7so alone
F#7
Don’t have nobody to call my B7own
Emi
Please turn on your magic beam Gmi
Mr. DSandman, bring me E7a dream A7 D
Bmi E7 Bmi E7 A E7
G#7
ASandman
bring us a dream
C#7
Give him a pair
of eyes with a "come-hither"
F#7
gleam

Mr.

A7

Give him a lonely H7heart like Pagliacci E7
A
And lots of wavy hair like Liberace F E7
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149. SANITKA – MŮJ ČAS
FILMOVÁ
Intro – Melodie:
/ G D# C D D# F D# D D# C,
F D A# C D D# D C A# C /
Capo III
Ami
můj čas

je pouho Gpouhé prozaFtím
G
můj čas
Emi
Ami
může říct já už nepla
tím
Ami
rád tak rád bych žil

že přece ustrneš se nade mnou.
®: příteli chvátej SOS
ať jsem i zítra čím jsem dnes
zbav mě tísně mé, strasti mé co nejdřív
příteli chvátej píšu vzkaz
dej mi co ztrácim dej mi čas
vrať mi víru mou, lásku mou,
a té nejvíc
z vlastního spánku mužeš krást
jen času svého dej mi část
společně můžme tentokrát
neprohrát
až budeš příště v tísni sám
kus času svého já ti dám
a pomoc tvou ti zítra tím
oplatím ....

D
a mám jen zbytek sil
F
a času míň než se mi zdálo

před půl Ehodinou
®: příteli

Ami
chvátej SOS

ať jsem i Dzítra čím jsem dnes
zbav mě Ftíhy mé Grány mé co Aminejdřív
příteli Amichvátej píšu vzkaz
dej mi co Dztrácim dej mi čas
vrať mi Fvíru mou, Glásku mou
a té Cnejvíc
z vlastního

Ami
spánku mužeš krást

jen času Csvého dej mi část
boj s časem Ftoužím tentokrát
nepro

Ami
hrát

můj čas
to jsou jen chvílky takové
můj čas
se ocit' v tísni časové
rád bych zůstal živ
chci dýchat jako dřív
a čekám dál
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150. MY LITTLE TOWN
SIMON A GARFUNKEL
Intro
E B/D# C#m
E B/D# C#m
E B/D# C#m
E
In my little town
Em
I grew up beEm7/AlievAing
D
God keeps His Hmeye on us Amall
F
And He used to Clean upon me
C+
E7
A
As I pledged al legiance to the wall
hM
Lord I reEcall
My little Atown
A/G#
F#m
Coming home
after
school
Am6
Flying my D9bike past the gates
Of the Gfactories E7 F
B
My mom doing the Flaundry
F+
Hanging our Ashirts
In the dirty Abreeze

Bm Bm/A A
DGDG
D
C#mi7-5
Nothing but the dead and
dying
Back in my little Hmtown
D
C#mi7-5
Nothing but the dead and
dying
Hm
Back in my little
town
A
F#m
In my little
town
Am6

I never meant D9nothin'
I was just my Gfathers son E7 F
B
Saving my Fmoney
B
Dreaming of Fglory
B
F
Twitching like a finger
On the F+trigger Aof a Dgun
D
C#mi7-5
Leaving Nothing but the dead and
dying
Back in my little Hmtown

Repeat and fade:
D
C#mi7-5
Nothing but the dead and
dying
Hm
Back in my little
town

And after it Grains
There's a rainbow

And all of the colors are Dblack
It's Emnot that the colors aren't Dthere
It's just imaGginD7majation they Elack
Everything's the Em7same
BackA in my little Dtown G D G
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151. NA KAMENI KÁMEN
NEDVĚDI
Sloha:
C

C

E:-------------------0-----------------------------------0----------H:-----------1---------------------1-------------1--------------1---G:-------0--------0------0-----0-------------0--------0------0-----0D:-------------------------------2----------------------------------A:----3--------------------3--------------3---------------------------E:---------------------------------------------------------------------

C
Fmaj7
E:--------------------0--------------------------------0--------------H:------------1--------------1------------------1------------1--------G:-------0--------0------0-------0----------2-------2-----2------2----D:--------------------------------------3-----------------------------A:----3---------------------------------------------------------------E:--------------------------------------------------------------------C

C

E:-------------------0-----------------------------------0------------H:-----------1---------------------1-------------1--------------1-----G:-------0--------0------0-----0-------------0--------0------0-----0--D:-------------------------------2------------------------------------A:----3--------------------3--------------3---------------------------E:--------------------------------------------------------------------C
Fmaj7
Ami
G
E:--------------------0-----------------------------------------------H:------------1--------------1------------------1---------------------G:-------0--------0------0-------0----------2-------2------2-------0--D:--------------------------------------3-----------------------------A:----3-------------------------------------------------0--------2----E:--------------------------------------------------------------------C
C
E:-------------------0-----------------------------------0------------H:-----------1---------------------1-------------1--------------1-----G:-------0--------0------0-----0-------------0--------0------0-----0--D:-------------------------------2------------------------------------A:----3--------------------3--------------3---------------------------E:---------------------------------------------------------------------

Fmaj7
starej suchej strom jako
vše ničící
hrom, jak v poli Ctráva připadá mi ten náš svět
plnej Fmaj7řečí a čím Amivíc tím Glíp se Cmám

Jako

® BudemFmaj7o něco se rvát až
tuAminezůstaneGstát
na kameni Ckámen a jestli Fmaj7není žádnej Bůh
tak nás Amivezme země Gvzduch
C
No a potom Amen

A to všechno proto jen že pár pánů chce mít
den bohatší králů přes všechna slova co z nich
jdou hrabou pro kuličku svou jen pro tu svou
Možná jen se mi to zdá a po těžký noci přijde
přijde hezký ráno jaký bude nevím sám
taky jsem si zvyk na všechno kolem nás
C

Refren:
Fmaj7

Ami

G

E:------------------0-------------------------------------------------H:-----------1------------1-----------------1---------------3---------G:-------2-------2-----2------2----------2------2-------0------0------D:---3----------------------------------------------------------------A:-----------------------------------0--------------2-----------------E:---------------------------------------------------------------------

C

F,C

Na,na..

C
C
E:-------------------0-----------------------------------0------------H:-----------1---------------------1-------------1--------------1-----G:-------0--------0------0-----0-------------0--------0------0-----0--D:-------------------------------2------------------------------------A:----3--------------------3--------------3---------------------------E:--------------------------------------------------------------------Fmaj7
Ami
G
E:------------------0-------------------------------------------------H:-----------1------------1-----------------1---------------3---------G:-------2-------2-----2------2----------2------2-------0------0------D:---3----------------------------------------------------------------A:-----------------------------------0--------------2-----------------E:--------------------------------------------------------------------Sloha.....stale dookola..
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152. NA PŘEDMĚSTÍ STÁVAL DŮM

153. NA RŮŽÍCH USTLÁNO

SPIRITUÁL KVINTET

BRATŘI EBENOVÉ
Capo III.
Intro: klarinet

Hmi/E A Hmi/E A Gmaj A7 Hsus2/F#

C

Osud si se mnou jen Ghrál
Ami
F
C C G Ami F C
pak si vzal boty se špičkou
Rázem mne do bláta hnal
nevysypanou cestičkou

/F# /F#
D6

Na předměstí A7stával D6dům, A7
Gmaj
malý chlapecA7si tam D6hrával A7
D6

A7
D6
Gmaj
Drak co vzlétal
k obla kům,
všechna
A7
D6
tajná
přání
znával
Gmaj
Draci totiž A7vždycky Gví to
Gmaj
co je klukům A7nejvíc Glíto
Gmaj
Když musí jít A7večer Hsus2spát Hsus2

Jako víno dozrává, jako v mořích vlny hasnou
Vzpomínkami zůstává na tu smutnou zemi krásnou
Na rybářské staré sítě, na draka a malé dítě
Které nemá si s kým hrát
Na provázku slunce měl, oblohou se za ním
vznášel
Jako vánek šel kam chtěl smutné lampy lidem
zhášel
Pohádkovou dýchal vůní, mluvil řečí horských tůní
Průzračnou jak dětský smích
Bílý koník běžel dál osamělou pustou plání
Na dlani s tím v dětství tál i když padal bez ustání
Den začíná tichou flétnou chvíli předtím nežli
vzlétnou
Hejna přání ve větvích
F# C# H F# C# H F# G A H A G

Na předměstí stával dům, malý Lucín si tam
hrával...

Ami
Jenže mně stejně je D do ejchuchu
jsem sice v blátě, aCle na vzduGchu
C
G
a tak mám-li říct, jestli jsem šťastnej,
Ami D
tak
á no
G
a skvěle spím
C C/H
Ne
mám na Amirůžích ustBlánoC

Nemůžu dělat, co chci
čas něco jiného žádá
Žádný místo na slunci
aspoň si nespálím záda
V Čechách, když místečko na slunci máš
krémem proti závisti se hned maž
a tak nevolejte mi večer ani ráno
to sladce spím
Nemám na růžích ustláno
Když si ale vzpomínám
jak jsem na nich kdysi spával
Upřímně přiznám se vám
že jsem taky dost nadával
Pod nosem voní ti růže plátek
jenže trny píchaj do lopatek
a tak tam, kde mi chybí, dostávám přidáno
a skvěle spím
Nemám na růžích ustláno
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154. NADĚJÍ, LÁSKOU I VÍROU

155. NAGASAKI, HIROŠIMA

TRADITIONAL
R: Nadějí, lCáskou i vírou,
nadějí, lDmi7áskouG7 i vCírou,
Ami
G7 C
C7
F
D7
n
aděj í, l ásk ou i v írou
se pCísAmieň mD7ůžeG7 stCát.
C
Já když b ejval ještě dítě,
táta řDmi7ek':"Čas nG7aučCí tě,
že nAmiadějG7i mCáš vždC7ycky, dFítěD7,
a tCo bAmiys mD7ěl snG7ad znCát."

®:
Dnes tvým krokům kámen brání,
píseň tvá však nemá stání,
dnes tvým krokům kámen brání,
pojď na cestu se dát.
®:

KAREL PLÍHAL
Capo II.
C

Tramvají Gdvojkou Fjezdíval
jsem Gdo CŽiGdeFnicG,
z Ctak velký Glásky Fvětšinou Gnezbyde Aminic,
Z Ftakový Clásky Fjsou kruhy Cpod očiGma
C
G
a dvě spálený srdce
- FNagasaki, GHirošiCma. G, F, G

Jsou jistý věci, co bych tesal do kamene,
tam, kde je láska, tam je všechno dovolené,
a tam, kde není, tam mě to nezajímá,
jó, dvě spálený srdce - Nagasaki, Hirošima.
Já nejsem svatej, ani ty nejsi svatá,
ale jablka z ráje bejvala jedovatá,
jenže hezky jsi hřála, když mi někdy bylo zima,
jó, dvě spálený srdce - Nagasaki, Hirošima.

Vím, že láska neumírá
tomu, kdo ji neodpírá,
vím, že láska neumírá,
tak neboj se mít rád.

Tramvají dvojkou jezdíval jsem do Židenic,
z tak velký lásky většinou nezbyde nic,
Z takový lásky jsou kruhy pod očima
a dvě spálený srdce - Nagasaki, Hirošima.
a dvě Cspálený Gsrdce

®:

- FNagasaki, GHirošiCma. G, F, G
a dvě Cspálený Gsrdce

Kdo má cíl a kdo je v právu,
kdo má víru, nechce slávu,
kdo má cíl a kdo je v právu,
ten může s námi hrát.

- FNagasaki, GHirošiCma. G, F, G

®:
Osud těm, kdo v pravdu věří,
rukou spravedlivou měří,
jenom ten, kdo v pravdu věří,
ten může klidně spát.
®:
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ref:

156. NÁPIS KŘÍDOU

Je to Amimíle dlouhá Fcesta,
již Ckříž G7musím Cnést,

RANGERS
Capo III.

růže Amisamoty mi Gna ní Fbudou Ckvést,
F
budou Gkvést.

4x opakování předehry a na konci 4. text
CF G
C
|---------------|-------Křídou píšu|
|---------------|---------------|
|-----0---------|---------------|
|---2---3-2-0---|---------------|
3---------------|-----------0-2-3
|-------------3-|-------3-3-----|

= první sloka

Křídou píšu Cpo zdech Fnápis, Bože D7lásku,
Bože mi Gdej,

CFG

C

marně hledám v knihách Emizápis,proč Fosud je
G
na mne tak zlej.
Ami
Marně
chodím,
F
G
F
Emi
marně hledám,marně volám každý
den,
Dmi
dobře Cvím, že Amiz růží Dmitrní
mi G7zbývá Cjen. F, G
jedenkrát jako předehra, začíná od "jen"

C F C Ami

|---------------3---------------|
|---------------0-------1---3---|
|-----0---------0---------------|
|---2---3-2-0---0---------------|
3---------------|-------0---2---|
|-------------3-|---3-----------|

Kytarové sólo:
C
F

D7

G

C

0---0-0-----0---|---1-1-1-------|---2-----------|---3-----------|
|---1-1-----1---|---1-1-1-------|---1-----------|---0-----------|
|---0-0-------0-|---2-2-2-------|---2-----------|---0-----------|
3-------2-------|-3---------2---0-----------0---|---0-------0---|
|---------------|---------------|-------0-------2-------3-------|
|---------------|---------------|---------------|---------------|
C

Dlouhá léta všechny krásky ke všem čertům jsem
posílal,
a teď zahodil jsem masky, však krásky mají je dál.
Marně chodím, marně hledám, všem pro smích
jsem se stal,
marně vzpomínám na dny, kdy jsem
C
F, C
se smál.

C

Emi

F

G

Ami

|---0-0-----0-0-|---------------|---1-----------|---3--- Marně I
|---1-1-----1-1-|---------------|---1-----------|---0-----------|
|---0----0------2---0---------0-2---2-0---0-2-0-|---0-----------|
2---------------2-----------2---|---3---3-------|---0-----------|
|---------------2---------2-----|---3-----------|---2---0---2---0
|---------------0-------0-------|---1-----------3---------------|

Marně chodím, marně hledám, všem pro smích jsem
se stal,
marně vzpomínám na dny, kdy jsem se smál.
kdy jsem se smál
kdy jsem se smál

|---------------|-------Je to ...
|---------------|
|-----0---------|
|---2---3-2-0---|
3-------------3-|
|---------------|
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157. NÁROD VESELÝCH ČETNÍKŮ
ČETNICKÉ HUMORESKY
Capo II.
My jsme ten Cnárod veselých četníků,
G
C
kdo má rád nás, ten vítán je nám vždy.
Ve dne v Cnoci, podle zákoníku,
v službu Dspějem, ať leje a Ghřmí.
R:

Bratři Fdrazí, Gdobrou shodu Cmějme,
G
paže k paži pomáhejme Cvšem.
F
Sláva nazdarG si zaCpějme,
čest Fje nám být GčetníCkem.

I když nám mnohé těžké dali břímě,
snášíme vše, trpěliví jsme.
Svůj život vždycky pro stát nasadíme,
když nás zákon k zakročení zve.

158. NÁŠ TATÍČEK NEBOŽTÍČEK
SPIRITUÁL KVINTET
Emi
Náš tatíček nebožtíček ledacos H7vědel,
Emi
nám ubohým D/Fcikáňatům Gnic
D
Emi
ne pově
děl.
H
Uměl Emipít, Huměl Emihrát,
Ami6
F#7
H F# H
měkce
dělat, tvr dě spát,
Emi C
za pět C/Hprstů
Ami
pěkAmi6né Emi/Hvěci HkupoEmivat, hoj,
H, Emi, H, Emi, Ami6, F#7, H, F#, H7
Emi C
za pět C/Hprstů
Ami
Ami6 Emi/H
H
Emi
pěk
né
věci kupo
vat, hoj,

Náš tatíček nebožtíček o nás málo dbal:
Měl podivnou píšťaqličku, nám ji nenechal;
kde však jej uctili, dobře mu zaplatili,
div divoucí na své oči spatřili.

R:

Z kapsy vyndal píšťaličku, oheň rozdělal,
jak zapískal, všecky šváby z domů vyvolal.
Musil šváb ze vrátek, napřed nebo nazpátek,
Potom dostal červeňoučký kabátek.

Zvedněm pohár, drazí kamarádi,
připijeme si, to vše
usmíří.
Nadevše se mějme
rádi,
z čísla jedna až čtyři.

Jak zapískal na píšťalku po vsi po městě,
hned za ním německé myši byly na
cestě:
Musely vandrovat, podle něho
tancovat,
S hráze chutě do rybníka hopovat.
Ach, taíčku nebožtíčku, kam jsi
rozum dal!
Kdybys nám byl píšťaličku aspoň
odkázal!
Máme teď nouzi třít, mohli jsme se
dobře mít,
V Čechách tak i na Moravě pansky
žít.

R:
My jsme ten národ
veselých četníků,
kdo má rád nás, ten
vítán je nám vždy.
Ve dne v noci, podle
zákoníku,
v službu spějem, ať
leje a hřmí.

© 13.středisko HIAWATHA
www.trinactka.com

135

159. NÁUŠNICE Z TŘEŠNÍ

160. NEBUDE TO LAH´KÉ

SVĚRÁK A UHLÍŘ

RICHARD MULLER

C

Teplo je, amiléto je,
G
češu třešně Cvestoje,
F
G
C
moje srdce něco tu ší.

Jakub je na stromě,
mám dojem, že je do mě
zamilován až po uši.
C

Dmi
Hodil mi
náušnice z třešní,
Emi
třešňové náušnice.
F
Náušnice z třešní,
nejGhezčí v republice.
Dmi
Náušnice z třešní
Emi
jsou dárek od Jakuba.
F
Náušnice z třešní,
pusu Gnedal, je to Kuba.

Teplo je, léto je,
češu třešně vestoje,
myslím při tom na Jakuba.
Je na něm nepěkné,
že mi slovo neřekne,
že je trochu líná huba.
Hodil mi náušnice z třešní,
třešňové náušnice.
Náušnice z třešní,
nejhezčí v republice.
Náušnice z třešní
jsou dárek od Jakuba.
Náušnice z třešní,
pusu nedal, je to Kuba.
Teplo je, léto je,
češu třešně vestoje,
překrásný je ten den dnešní,
F
G
C C7
já mám náuš nice z třeš ní,
F
G
C ami
překrásný je ten den dneš ní
,
F
já mám náušGnice z třešCní.

Ami
vraj zmenila si Gčíslo
Ami
G
a do zámku nepasuje viac
môj Fmaj7kľúč F/G,F Amihlavou mi Gblyslo
Ami
asi chceš Gaby som bol už Fmaj7fuč

®: Cnebude to Gtaké
ľahké Fmaj7drahá, F/G,Fmaj7 Cmňa sa nezbaGvíš
s tým sa lúč,Fmaj7
C

nebude to Gtaké ľahké Fmaj7drahá,
G
nemôžeš ma Fmaj7vymeniť ako Grúž.
Som tvoj Amimuž. G,Ami,G
vraj koketuješ s iným
dolámem mu kosti, nos a sny
tak dopúšťaš sa viny
tak vrav, povedz čo máš s ním. ®: Som tvoj.
vraj trháš moje fotky
majetok náš rozdelí až súd
ja exujem veľké vodky
márne sa snažím zachovať kľud. ®:
F
Predsa sme si Gsúdení
F
ja nemôžem žiť Gbez ženy
F
ja nemôžem žiť Gbez teba, to mi Amiver.
A Fv kostole Gpred Pánom
F
sľubovala Gsi nám dvom
F
nekonečnú Glásku, vernosť, Ámimier Gmier Fmier
óóó..

®:
vraj zmenila si číslo
a do zámku nepasuje viac môj
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161. NENÁVRATNÁ

2x R...

TOMÁŠ KLUS
Intro:
G, D, C, Emi, D G D
Gdur
Ddur
Cdur
Em
Ddur
e/:------------------/------------------/----------/------/------/h/:---0---0---0---0--/------------------/----------/------/------/g/:--7-7-7-7-7-7-7-0-/---0---0---0---0--/---0---0--/---0--/---0--/d/:-5---5---5---5----/--7-7-7-7-7-7-7-0-/--5-5-5-5-/--9-9-/--7-7-/a/:------------------/-5---5---5---5----/-3---3----/-7----/-5----/e/:------------------/------------------/----------/------/------/Gdur

Ddur

e/:----------/----------/
h/:---0---0--/----------/
g/:--7-7-7-7-/---0---0--/
d/:-5---5----/--7-7-7-7-/
a/:----------/-5---5----/
e/:----------/----------/

Už vím že pod polštář ukrýváš
vzkazy psané spánkem,
v koupelně za zrcadlo
svou vůni s heřmánkem,
tak dobře znám poměry ztrát z obou stran.
Barvami slov jen přikrášluješ
pravdu ve vzduchoprázdnu,
zkoušíš předejít pádu
zadumán sám si zůstaň - srabe!
2x R...

Z výkladních Gskřiní půvab manekýn,
můj výlet do bezčasí,
D
jsem jistě jiný, jsem teď kdekým,
oběť nevědomé krásy,
asi ne na Cpohled, ale
na Emidotek DbeztvaGrý.D
G
Bez tváře cizoty vzdálen,
na své neznačené trase,
jsa vyDstrašen šepotem úst,

co zdály se bezhlasé,
chci z Ctvých průEmisvitných dlaDní zase Gpít. D
R: A z cizích Gveršů pak skládám Dvěty,
z labutích Emiper peruť pro let mimo Csvěty,
spíš-li

G
D
C
D
sním, sním-li spíš .

Být blíž a schopen odpustit,
pod víčky mít skrýš,
držet se a nepustit jako stalo se to,
když jsme mlčením křičeli a sváděli se k pláči.
Stačí místo slov jen vzplanutí,
ta poezie citu,
a krajina je bez hnutí,
jen tvá melodie zní tu,
příběh bohéma a poety přitom
jen já a tam ty.
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162. NIC MOC
JAREK NOHAVICA
Cmaj7

Napsal jsem si píseň
Ami7
je to píseň tato
Dmi7
melodie nic moc
G7
ani slova žádné zlato
Cmaj7
Napsal jsem ji jen tak
Ami7
z radosti a štěstí
Dmi7
že už zase mohu
G7
nikdo
nehrozí mi pěstí
Píšu co

Cmaj7

co se mi

chci

Ami7

chce
Dmi
co mé srdce
žádáG7
A pan Cmaj7kritik
Ami7
hudební
znalec
z toho Dmi7strádáG7

Já ho Cmaj7chápu
já mu Ami7rozumím
G7
písně skládat
neumím
možná že Cmaj7umím
Ami7
ale
nechci
možná jsem Dmi7propadl v poslední G7lekci
Cmaj7
Ami7
propadl
pozlátku peněz a
slávy
Dmi7
G7
jenže co
s tím když mě to tak
baví

já jinak

Dmi7

Milý Cmaj7pane
promiňte že Ami7hraju
já se Dmi7kajuG7
Promiňte Cmaj7všichni
domácí i Ami7cizí
Dmi7
G7
já už
mizím
zvolna Cmaj7mizímAmi7,Dmi7,G7

G7

už třicetpět roků
Cmaj7
Celé dlouhé roky
Ami7
v levné masce barda
Dmi7
hraju si a zpívám
G7
a
bavím se jak malý Jarda
Hraju co Cmaj7chci
Ami7
co se mi
chce
Dmi7
co mé srdce
žádáG7
A pan Cmaj7kritik
hudební Ami7znalec
z toho Dmi7strádáG7
Pro něj jsem Cmaj7šejdíř
pro něj jsem Ami7kujón
pro něj jsem Dmi7prošlý slepičí G7bujón
Cmaj7
Ami7
pro něj jsem
bluma spadlá z
višně
pěvkař a Dmi7frajer tvářící se G7pyšně
zhouba Cmaj7národa, špatný Ami7vzor
krycí Dmi7jméno NeverG7more
Promiňte Cmaj7všichni
že ještě Ami7hraju
já se Dmi7kajuG7
Promiňte Cmaj7všichni
domácí i Ami7cizí
já už Dmi7mizímG7
pomalu Cmaj7mizím.Ami7,Dmi7,G7

solo
Cmaj7

Napsal jsem si píseň
Ami7
sloku, refrén, sloku
Dmi7

tak nějak to dělám
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163. NIE SME ZLÍ

(transformácia cez H o poltón)

ELÁN

D#
Súdia G#nás, Fmisúdia Bnás, Gmisúdia
Cmi
nás
Podľa G#účesov, podľa Fmipóz a fráz a Bnám
D#
G# Fmi
B Gmi
Cmi
Zále
ží,
zále ží,
zále
ží na tom
G#
ako žiť podľa tvrF#midých právd ďalej ...
D#
Nie sme G#zlí, G#/G Fminie sme Bzlí, Gminie
Cmi
sme zlí
Kto to G#vysvetlí, kto to Fmivysvetlí, že:
B
Nie sme zlí.

D
Nie sme zlí, načo Ezáplava horkých slín
Gmi
mm, sladké Dvýmysly, nie sme zlí,
azda býEvame bezradní, Gmibez chýb nie je
D
F
nik.
C
Súdia Anás, Hmimerítkom póz a fráz
a v násEmi7-(9) je viac. A+

Guitar solo:
Kľúče slov, podľa účesov súdia nás,
počuť niečí vzlyk
Priemerní ! Zdáme sa snáď iba priemerní
králi prázdnych dní
Súdia nás podľa dráždivých póz a fráz
A
A+
a v nás je dúfam
viac.

E: ----5--8-8----10--8-8---6--5--8-8---6-5-6-5-1---6-5-6-5-1-1-3-1-1
H:-----------------------------------------------------------------G:-----------------------------------------------------------------D:-----------------------------------------------------------------A:-----------------------------------------------------------------E:------------------------------------------------------------------

®:DNie sme Gzlí, G/F# Eminie
A
F#mi
Hmi
sme zlí,
nie sme
zlí,
G
Emi
Kto to vysvetlí, kto to vy
svetlí, že Anám
D
G G/F# Emi
A F#mi
Hmi
zále ží,
zále ží,
zále
ží na
tom
G
ako žiť podľa tvrEmidých právd Astále Džiť.

Nie sme zlí načo záplava horkých slín
sladké výmysly
nie sme zlí, azda bývame bezradní,
bez chýb nie je nik.
Súdia nás podľa dráždivých póz a fráz
a v nás je dúfam stokrát viac.
®:
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164. NIKDO TO NEBERE
BRATŘI EBENI
Emi7 A…

D
Ještě se svítí
a ještě Cteče voGda

Kdo odpoDví ti
a kdo ti Cruku poGdá G/F#
Ještě se Emivaří a zdá se, že Anám chutDná
G
C
G
D
G
Vo laná srdce jsou dočasně nedo stup ná
A kamna hřejí
hlas mluví do éteru
Ta slova znějí
jak rány z revolveru
Lékařská pomoc nicméně není nutná
Volaná srdce jsou dočasně nedostupná
Emi7

Zvoní to A
Vyzvání
A běda
Nikdo to nebere
Nikdo se nehlásí
Nikdo to nezvedá
Nikdo to nezvedá
Sníh poletuje
Ta zima konce nemá
A králům ujel
přímý spoj do Betléma
A podle všeho je jim to zřejmě putna
Volaná srdce jsou dočasně nedostupná
Zisky i dluhy
píšeme do análů
Jeden jak druhý
toužíme po signálu
A když pak přijde, odpověď je tak smutná
Volaná srdce jsou dočasně nedostupná
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165. NO ONE BUT YOU
QUEEN
Words and music by Brian May
Chords Used:
A Am A7 Asus4 B
Bm Bb C
D
Dm D7 D9 E
E7 F F#m7 G
G7
e|--0---0---0---0---2---2---1---0---2---1---2---0---0---0---1---2---3---3--|
b|--2---1---2---3---4---3---3---1---3---3---1---1---0---0---1---2---3---3--|
g|--2---2---0---2---4---4---3---0---2---2---2---2---1---1---2---2---0---4--|
d|--2---2---2---2---4---4---3---2---0---0---0---0---2---0---3---2---0---3--|
a|--0---0---0---0---2---2---1---3---------------x---2---2---3---4---2---5--|
E|------------------2---2---1-------------------2---0---0---1---2---3---3--|

C

Yeh, it's suGch an operaC, A/C#, Dmition

Dmi/C#
Whatever p
ain there is with

y

Dmi Dmi/C, Bb
ou

F
C
Yeh, make a sens ation
G
A
You find your way thr ough

ODne byF#7 oG, Ane
D
F#7
G
A
Only the g ood d
ie y oung

C

G
C, A/C#, Dmi
A hand above the water

An angel Dmi/C#reaching for the

D
F#7
G
They're only tr ying to g
o to the s un

WAe'll remDember, forA, Bmiever.

skyDmi, Dmi/C, G
Is it raining in CheavenAmi, Ami/G, F

C

Do you want us to cryG

I guess we nDmi/C#ever

And now the paGrty must be oC, A/C#, Dmiver

Dmi
Dmi/C, G
underst
and
C

And everywheGre the broken

heC, A/C#, Dmiart is
And every

The sense of your leCavingAmi, Ami/G, F
But it's in the way it was plGanned

Dmi/C#
love that you ever

Dmi, Dmi/C, Bb
knew

No one to Freach themC
No one but

G
A
you

C

G
C, A/C#, Dmi
So we pra y another pra
yer

And wave bye bDmi/C#ye just one more
D
One byF#7, G, Aone

tDmiimeDmi/C, Bb

Only the Dgood F#7die G, Ayoung

Make the sun shine so you're wFith them

They're only Dtrying to F#7go to the Gsun

C
G A
And now you're n ever, never saying goodb ye

And Alife goes Don withAout youBmi

D
One bF#7y GoneA

Only the gDood dF#7ie yGoungA
C

Another triGcky situaC, A/C#, Dmition

I get to dr

Dmi/C#
owning in the

D
F#
G Bmi
They're only fl ying too cl ose to the s un

Crying for nDothingBmi

blDmiuesDmi/C, G

Crying for nDo oneA

And I find myself thCinkingAmi, Ami/G, F

No one but yD, A, Bb, Dou

What would you dGo
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166. NOTHING COMPARES TO YOU
SINNEAD O´CONNOR
Orig: Capo V. (F dur)
C

It's been seven hours and G fifteen

days
Ami
Since you took your love
away C, G
C

I go out every night and G sleep all day

Ami
C

Since you took your love away

Since you been gone I can do what G ever I

want
Ami
C

C G Am C G C G Am C G

C, G

I can see whomever I choose

C, G

I can eat my dinner in a fancy G restaurant

But Ami nothing, I said nothing can take
a

E

'Cos
B

way these blues
B

nothing com

F

Nothing com pares

pares
F

to

G

All the flowers that you planted mama
In the back yard
All died when you went away
I know that living with you baby was sometimes
hard
But I'm willing to give you another try
'Cos nothing compares
Nothing compares to you
Bb F Am G Bb F Am G

you

It's been so lonely without you here
Like a bird without a song
Nothing can stop these lonely tears from
falling
Tell me baby where did I go wrong?
I could put my arms around every boy I see
But they only remind me of you
I went to the doctor and guess what he told me
guess what he told me
He said: Girl you better try to have fun no
matter what you do
But he's a fool
'Cos nothing compares
Nothing compares to you
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167. OBCHODNÍK S DEŠTĚM

168. ÓDA NA RADOST

KRYŠTOF

FRIEDRICH SCHILLER

Capo II.

Capo VI.

Jako C(Cmaj7)vášeň, která hasne v Amikouři
namačkaná bez osC(Cmaj7)tychu v zástup

D
Radosti, tyAjiskro boží,
Hmi
dcero, již nám Eráj Ddal Asám!
D
Srdce vzňaD/Cté Gžárem GmitouGmi6ží,
D
nebeská, v tvůj Akrásy Dchrám.

živoAmičichů
jako jas dálkových Fsvětel
jako nad talířem
G
večer mi mizíš...

D
Kouzlo Atvoje Dopět Avíže,
Emi
co kdy F#mičas takHmi děElil Arád,
D
D7
G
Gmi Gmi6
zástup
lidstva sbratřen
blí
že
D
cítí van Emitvých Akřídel Dvát.

C(Cmaj7)

mizíš někde v dávno
Ami
C
jsi
láska, co mě škrtí, já na pokraji
smrAmiti
F
ve svém paralelním svě tě
toužím po Godvetě
a křičím...
Ref.:
F
G
Slova jsou jen kapky
prším ještě
F
Slova jsou jen Gkapky
F
G
Slova jsou jen kapky
prším ještě
F
Slova jsou jen Gkapky

deště a Ty

Ami
voláš, ať

deště a Ty Amivoláš,
Ami
deště a Ty
voláš, ať
deště

Jako touha, sklem co neprorazí
nekonečné břehy s kufry plných něhy
zvu obchodníky s deštěm,
chci koupit to Tvé JEŠTĚ
a slyším
v rozestlaném tichu
zvuky autoplánů, co unáší Tě ránům,
jsi tečka v kalendáři,
co nadosmrti září
a křičí
Ref:
F G Am

Ref:

Komu štěstí v žití přálo,
v příteli svůj štít že máš,
komu vnadnou ženu dalo,
mísit pojď se v jásot náš!
Sám byť jenom jednu duši
svoji na tom světě zval!
V díle tom kdo nezdar tuší,
od nás ber se s pláčem dál!
Radost každá bytost sáti,
přírodo, chce z ňader tvých;
zlý a dobrý chce se bráti
v jejích stopách růžových.
Révy žár nám, pocel smavý,
na smrt věrný přítel dán;
vášně plam dán červu žhavý,
světlý cherub dlí, kde Pán.
Dál, jak jeho sluncí roje
nebes modrou nádherou,
spějte, bratři, drahou svou
směle, jak by rek šel v boje.
V náruč spějte, miliony!
Zlíbat svět kéž dáno nám!
Bratři! Hvězd kde žárný stan,
dobrý Otec zří z mlh clony.
Dlíte v prachu, miliony?
V bázni tvůrce tuší svět?
Pátrej, hvězd kde bezpočet!
V záři ční tam božské trůny.
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169. OH FREEDOM
SPIRITUÁL KVINTET
F
Oh Freedom Coh FrFeedomB, C

170. OKOLO HRADIŠŤA
MORAVSKÁ LIDOVÁ

F
oh FreDmiedom over meG7, C

Dmi
Okolo GmiHradišAťa Dmivoděnka AteDmiče
Dmi
Ide k nám GmišohaAjek, Dmicosi ně
A Dmi
ne
se

®: BefoAre I'd be a slaDmive
I'd be buBried in my graG7ve
and go Fhome to my CLord

Nese ně GmilásA7ku Bsvázanú E(#9)v šáA7tku
Dmi
MilovaGmila sem Aťa, Dmisvatý

and be freeB, F
No more weeping no more weeping
no more weeping over me.

obA7rázDmiku
Milovala sem ťa bylo to špásem
Nevěděl šohajek, že falešná sem

®:

Falešná byla švarná dívčina
Nevěděl šohajek, jaká příčina

No more crying no more crying
no more crying over me.

Falešná byla švarná dívčina
Nevěděl šohajek, jaká příčin

®:
There'll be singing there'll be singing
there'll be singing over me.
®:
Jménem lásky, jménem hněvu
zpívám tobě, lide můj.
®: Nejvíc svobody si važ,
a čím víc ji postrádáš,
o to blíž v dobách zlých
při ní stůj!
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171. OLD FRIENDS

lDmi7ost in their G7overcoats

SIMON A GARFUNKEL

wCaiting fDmi7or the sAmiunset

Capo IV.
Fmaj7 Cmaj7 Fmaj7 Cmaj7
Fmaj7

the sDmi7ounds of the cG7ity sEmi7ifting through

Old frCmaj7iends Fmaj7old

trAmiees

frCmaj7iends

G
F
C6
settle like d ust on the sh oulders of the
old

sDmi7at on their G7park bench like bCookC/H

friends
cDmi7an you imG7agine us Cmaj7years from

Ami
ends.
Dmi7
G
an
ewspaper blown through the grass

falls on the r
on the h

Ami
ound toes

Cmaj7

F
igh shoes of the old

C6
Fmaj7, Cmaj7
fr iends
Fmaj7

old frCmaj7iends Dmi7winter

compG7anions
the

Fmaj7

Emi7
old m
en

today
F
Fmi
C
sh aring a p
ark bench q uietly
how tDmi7erribly strG7ange to be sAmieventy
Fmaj7

Cmaj7
Dmi7
G7
old fr
iends m
emory br ushes

the sFmaj7ame Emi7years
sDmi7ilently shG7aring the sC6ame
fAmiearsFmaj7, Cmaj7,Fmaj7, Cmaj7 ...
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172. ON MY LINE

173. ONCE YOU HAD GOLD

SUPPORT LESBIENS
G

ENYA

Sitting in the water crying.Living in the world of

Capo II.

crime.
Talking 'bout the world I see.You
gotta F breathe C F and C all I have felt.

A
Once you had gDold,
E
Once you had sAilver

Out of me it's all corupted. It's kind of rock and
then rolling.
As the government groving. I'm wondering what is
next.
Sitting...felt.

Then came the F#mirains,
D
out of the Eblue

R: G Livimg in the C water. G Living in

A
Hmi
Time gave both
darkness
A
E A
and dreams to you.

the C gutter.
G

Living in a bottom C line. D Living C on

my

G

A
Ever and Dalways,
H
always and Eever

line. R. (2x)

Of course I'm looking for a world with a
demokracy.
As well as looking for a world without
bureaucracy.
Just if they'd show a hint of merkness.
It would feel like cooling breeze.
I told my baby that it always matter what he does.
Also told him 'bout my tricks of being better
buzzed.
It's just so good to know he'll change it if we only
let him live.
and all i have felt.
R:
Paragraphs,autographs. Basic living of all the
trikes.
Undestroyed hollow race unjustified encoded
raids.
This is a golden time for a change.Let the sound in
and off my head.
Put a roses on my grave when I'm dead. Our
children will find their way.

Now you can see
Spring becomes autumn,
Leaves become gold
Falling from view.
Ever and always.
Always and ever.
No-one can promise
a dream come true,
Time gave both darkness
and dreams to you.
A7

D

A7

D

A7

D

C

E

What is the dark;
Shadows around you,
Why not take heart
In the new day?
Ever and always.
Always and ever.
No-one can promise
a dream for you,
Time gave both darkness
and dreams to you.
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174. OREL
RADŮZA
Capo III.
3. Ještě dál a Asmivejš, leť, můj druhu

1. Ještě dál a Emivejš, nes mě,

Esmi
prudkosti,

orlí Hmiperuti, až nahoře mi zašepAmitej.

v

Srdce beru Emiti, silněji a víc, drž mě, orlí

svou odvahu mi

C#mi
As
dej a sílu
radosti.

pařáte, zakřič
z plných plic, hnízdo zahřáté, opouštím.
2. Silněji a

F#mi
výš, zpívej,

orlí C#mizobane,
řekni mi,co

Hmi
C#
víš, všechno, co já
ne.
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175. PAVANA ZA 6 ŠVESTKOVÝCH
KNEDLÍKŮ
SPIRITUÁL KVINTET
Capo V.
1. AmiKdo v kniEhách AmibáGdá Cdlouze, co
k

D
G
C
lásce třeba mít,
Ami

E
Ami G C
D
ten so tva
ví, že pouze za ru ku

G
stačí Cvzít.

|: CMáš Gruce, co Amivíc Echtít,
C

zkus Dlásku z Edlaní Apít. :|

2. Ten, kdo svá ústa hlídá, kdo slova uvězní,
sám pozná, co je bída, když píseň druhých
zní.
|: Máš ústa, co chtít víc,
sám jdi té písni vstříc. :|
3. Smíš váhat jenom chvíli, čas ladí loutnu
svou,
bál ku konci se chýlí, zní struna za strunou.
|: Tvůj krok je vratký prám,
svůj tanec když tančíš sám. :|
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Léta, už Htajím svoji příslušnost,

176. PANUBOHU DO OKEN

v zemi co vyměnila hrubost, za slušnost,
bo se mi F#nelíbí morální předlohy,

TOMÁŠ KLUS
Intro: A/A A/E E/E E/H

čili papaláši hrající si na Bohy.

1.
A
Za deva tero horami a devatero řekami,

Povinné Hškolení pro všechny poslance, lekce planého

leží kraj líbezný jak z reklamy, tam Epravdě pšenka

žvanění, lekce arogance a místo F#polední debaty z

nekvete, člověk zde vyvinul se z prasete.

prdu kulička, nechť vzkvétá naše zemička.

Oděni Av sametové rubáše, zloději loví zbytky

Ref: HZa co Pane Bože, za co? Trestáš tento

guláše, z plastových Etalířků kartou ze zlata,

prostý F#lid. Za co Pane Bože, za co? Nechals nás se

a při tom poslouchají Poupata.

napáHlit. Za co Pane Bože, za co? Zas štyry roky v

A

A
tváře se tam nemění, pouze tituly a příjmení

prdeF#li. Za co Pane Bože, za co? Chceš,
abychom Htrpěli.

a kdo má Epeníze vystaví svou mordu,
u dálnice na billboardu.

3. Nutno Cještě říct k tomu všemu, hledá mnohý

Potom Ařidič v skutku tvrdý chleba má,

nešťastník řešení v extrému a tak Gbacha na Rudé

furt on the road a s lumpama, učí se Evšechna

koalice, vzpomeňme jaká je po třešních stolice.

hesla z paměti a pak ty kecy hustí do dětí.

Nedávno Cpřišla jedna děsivá zpráva, že se zase valí

Ref: AZa co Pane Bože, za co? Trestáš tento

dělníci tentokrát zprava, poznávaGcím znamením,

prostý Elid. Za co Pane Bože, za co? Nechals nás

jsou holé hlavy, neznalost dějin a ústavy.

se napáAlit. Za co Pane Bože, za co? Zas štyry roky
E
v prde li. Za co Pane Bože, za co? Omluv mě, že

jsem tak Asmělý.

Přesto Cvšechno, co lid v tom kraji zažívá, probírat
všechny nepokoje v pajzlu u piva a stále Gvěří na
rytíře z Blaníku, než přijdou zvolil národ vyčkávací
taktiku.

2. Mezi Hpány, panuje vzácná neshoda,

Tak si tu Cpomalu každý svůj život hnije, z úcty k

jeden chce z vrchu, tož druhý musí zespoda,
aby F#ochránil voliče občana před kapitalistickýma

tradici ruka v ruku myje, upřímně Gřečeno trošku

zrůdama.
Tak jedni Hkradou pro lidi, druzí od lidí,
případné aférky se pod stůl
odklidí, hlavně F#dodržovat všechny zásady,
nejlíp se špína kydá za zády.

těžko mi je, že nám stačí demo Demokracie
Ref: CZa co Pane Bože, za co? Trestáš tento
prostý

G
lid. Za co Pane Bože, za co? Nechals nás se

C
napá lit. Za co Pane Bože, za co? Zas štyry roky v

prdeGli. Za co Pane Bože, za co? Tak snad mě někdo
vodstřelí.C
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Ref:Dělá hmyzu ostudu...........

177. PÍSEŇ VČELÍCH MEDVÍDKŮ
POHÁDKOVÁ OBLÍBENÁ
Tam kde v noci jasně svítí světlušky
(Capo V)
D
1.Tam kde v noci jasně svítí GsvětAluDšky,

Chvátám,chvátám

D
tam kde za srdHmice tě berou GberuAšky.

Přátelé Dchvátám chvátám Anemám chvíli klid,

D
G
A D
Tam kde vesele si žijou čme lá ci,

D
já tam já tam Adávno už měl být.

tam kde brouk si Hmiz brouka dělá GlegraAci.

Ref:Ne,ne,ne GnesníAdám EminesvaAčím GnestiAhn

Tam nás Emidneska večer možná čekaAjí,

u toEminestaAčím,

pojďte Gpo špičkách Aa po taDjí.

G
promiAňte EmivážeAní Gmám veAliké Dzpoždění.

Na políčku v jetelíčku – Capo III.

Ref2:Bez dechu ve spěchu ženu si to po mechu,
pověřen úkoly ženu si to po poli.

Na poDlíčku v jeteGlíčku tam kde Apotok
pramení,
dobře Dje nám po těGlíčku zákoAnem jsme

-1.Přátelé chvátám...........

chránění.
D
Sosáčkama GsosáAme Dbez přestání Gto

Ref:Ne,me,me nesnídám..........

A
sa mé,
D
A D
A D
do pě ti do pě ti musíme být u maminky v
A D
dou pě ti.

Pučmeloun
Tak jsme

D
G
A
čapli zlodě jíčka šlo to jako po

drátku,
pošleDme ho ze slunGíčka na pár Atýdnů do
chládku.
D
G
A D
G
Ref: Dělá hmyzu ostu du zavřeme ho do
suAdu,
D
do suAdu Ddo suAdu Ddo suAdu Ddo suAdu
D
Hmi
G A D
Tam si asi
nějaký čas po bu du.

Tak jsme čapli Pučmelouna že se trochu nestydí,
samý podfuk samá bouda pochytil to od lidí.
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178. PLANETA

179. PO SCHODOCH

ULRYCHOVI

RICHARD MULLER

Ami
výťah opäť nechodí

tak Gzdolať 13 poschodí
F
zostáva mi Gznovu po svoAmijich

C

Kámen bez tíže, Amihřbitov bez kříže

F
planeta Gdávno C4vyhaC/Gslá
D
někdo si s ní hrál, Amimálo o ni stál

Na schodoch čosi šramotí a neón kde tu nesvieti
ešte že sa po tme nebojím
A počuť hlasné stereo aj výstrahy pred neverou
ktosi čosi vŕta v paneloch
A tatramatky ródeo, zas mieša sa tu s operou
všetko počuť cestou po schodoch

F
tak šanci Gkvést si C4propáC/Gsla
G, Ami, G, F
Ami
G
C
C/H
Je tu ticho bledý svit
Ami
od sluníčka Gmá tu Cklid

®: Cestou ..
Ami
Po schodoch Emipo schodoch

E
Ami
Ami/H
od tíže pozemské i od
lidí

F
poznávam Gposchodia

F
C
za touhu svou se přesto nestydí

Poznám ..

chce se Dmivrátit zpátky Dmi/C

F
čo sme kto Gza ľuAmidia

láskou Gdo pohádky
pouhým

C4

dýchnuC/Gtím

Ami
Emi
po schodoch
po zvukov

pozor pes ...
štekot smutnej kólie za premárnené prémie
vyhráža sa manžel rozvodov disco, tenis, R.E.M.
kritika televízien Od dnes chodím iba po schodoch

Lávou klokotá
plná života
planeta zdálky modravá
stokrát prokletá
znova rozkvétá
člověka tíhou spoutává

Aha ...
®: Cestou ..
Po schodoch po schodoch poznávam poschodia
Poznám .. po schodoch po zvukov
čo sme kto za ľudia

Kámen tlačí v ramenou
tvář má potem zmáčenou
před bouří chrání co kdy zasadil
pak staré housle v klidu naladí
zpívá do setmění
o tom co se změní
pouhým dýchnutím
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180. POHÁDKA
KAREL PLÍHAL
Recitál:
Takhle nějak to bylo:
jedlo se, zpívalo, pilo, princezna zářila štěstím
v hotelu nad náměstím, drak hlídal u dveří sálu,
na krku pletenou šálu,
Dědové Vševědi okolo Popelky, žvatlavě slibují šaty
a kabelky, každý si odnáší kousíček úsměvu,
dešťový mraky se chystaly ke zpěvu, hosté se
sjíždějí k veliké veselce, paprsky luceren metají
kozelce a stíny ořechů orvaných dohola, pletou se
latícím kočárům pod kola, Šmudla si přivezl v
odřeným wartburgu, kámošku z dětství, prej
nějakou Sněhurku, vrátný se zohýbá pro tučné
spropitné a kdo mu proklouzne, tak toho nechytne,
kouzelník za dvacku vykouzlí pět bonů
a vítr na věži opřel se do zvonů, „Na zdraví
nevěsty, na zdraví ženicha!", dvě sousta do kapsy a
jednou do břicha, náhle se za oknem objevil

skřítek, rozhrnul oponu z máminejch kytek,
pěkně se usmál a pěkně se podíval
a pak mi po očku do ucha zazpíval:
R: GDej mi ruku sDvou, studenouEmi od okenních
Hmi/D
s
kel,
C
Hmi/D
všichni tě m ezi sebe zv
ou

a jCá jsem tDu proto, Gabys šelEmi.
Rec: Na plný obrátky letíme světem,
všechny ty pohádky patřily dětem,
dneska už se neplatí buchtama za skutky,
sudičky sesmolí kádrový posudky,
obložen prošlými dlužními úpisy,
koukám se z okna a vzpomínám na kdysi,
jak se mi za oknem objevil skřítek,
rozhrnul oponu z máminejch kytek,
pěkně se usmál a pěkně se podíval
a pak mi po očku do ucha zazpíval:

R: 2x
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181. POOR WAYFARING STRANGER

182. POUTNÍK

SPIRITUÁL KVINTET

AG FLEK

I am a Amipoor wayE7faring Amistranger,
While traveling Dmitrough this world of Amiwoe
Yet there´s no sicknes,

E7

toil or danger,

In that bright Dmiworld E7to which I Amigo.
F
Ami
I´m going there to see my
father,

I´m going Fthere Gno more to Croam,
E7

I´m only Amigoing E7over AmiJordan,

I´m only DmiGoE7ing over Amihome.
I know dark clouds will gather round me,
I know my way, is rough and steep,
Yet beateous fields lies just before me,
Where god´s redeem their vigils keep.
I´m going there to see my mother,
She sad she´d meet me, when I will come,
I´m only going over Jordan,
I´m only going over
home.
I´ll soon be freed from
every trial,
My body sleep in the
church yard,
I´ll drop the cross of
self-deniyal,
And enter on my great
reward.

Emi
Kdysi na večer Hmibledý poutník šel,
C

po vsi Gtiché jak Ezabitý výr.

V Amimechu kameny Hspaly znaveny
Emi
šerem, Gpřikryl se Cna půdách sen. C4sus C
Hmi
Váhavý krok, holí Eotloukal plot,

v prvním Amistavení Emi7dotkl se Dzdí. G, D
Emi
Poutníkův Gdech kreslí v Cokeních Gsklech,

tváře

Ami
Emi7
D
G, D
těch, které
před léty znal.

Hasič Florián tichem polekán,
ve svém výklenku na štítu hrá,
píseň bez hlesu, kterou z partesu,
černých not prázdnou konvicí bral.
Neznámý šel, návsí snášel se pel,
kruté listí a chomáčích mráz.
Čím dál a víc v domech hořelo svic,
v trávě zavoněl povadlý kmín.
Váhavý krok, holí otlouká
plot,
v posledním stavení dotkl se
zdí.
Záda shrbená, smutků
ozvěna,
seschlým lesem zas odchází
dál.

I´m going there to see
my Savior,
To sing his praise
forevemore
I´m only going over
Jordan,
I´m only going over
home.
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183. POUTNÍK A DÍVKA
SPIRITUÁL KVINTET
Intro: A A4sus A
KráAčel krajem poutník, šel sám,
D
kráčel krajem poutník, šel Asám,

kráčel krajem poutník, kráčel sámC#, F#mi
tu potkal

H

dívku, nesla dž

H7

bán,

E4sus
E7
přistoupil k ní
a pra vil:

"Ráchel, Ráchel, žízeň mě zmáhá,
Ráchel, Ráchel, žízeň mě zmáhá,
Ráchel, Ráchel, žízeň mě zmáhá,
tak přistup blíže, nehodná, a dej mi pít," a ona:
"Kdo jsi, kdo jsi, že mi říkáš jménem,
kdo jsi, kdo jsi, že mi říkáš jménem,
kdo jsi, kdo jsi, že mi říkáš jménem,
já tě vidím poprvé, odkud mě znáš?"

Ráchel, Ráchel, znám víc než jméno,
Ráchel, Ráchel, znám víc než jméno,
Ráchel, Ráchel, znám víc než jméno,"
pak se napil, ruku zdvih' a kráčel dál.
Ten džbán, ten džbán z nepálené hlíny,
ten džbán, ten džbán z nepálené hlíny,
ten džbán, ten džbán z nepálené hlíny
v onu chvíli zazářil kovem ryzím.
Kráčel krajem poutník, šel sám,
kráčel krajem poutník, šel sám,
kráčel krajem poutník, kráčel sám,
H
E
A, D, A
ač byl chu dý, nepoz nán, přece byl král
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184. POVĚSTE HO VEJŠ
MICHAL TUČNÝ
C G
C
G
neod dá lí, do svých snů se dívám z dáli.

Capo IX.
Předmluva:

Na dnešek jsem měl divnej sen:
Slunce pálilo a před salónem stál v prachu dav
V tvářích cejch očekávání
Uprostřed šibenice z hrubých klád
Šerifův pomocník sejmul odsouzenci z hlavy kápi
A dav zašuměl překvapením
I já jsem zašuměl překvapením
Ten odsouzenec jsem byl já
A šerif četl neúprosným hlasem rozsudek:

A do

Dmi

Pověste ho za tu banku, v který zruinoval svůj vklad.
Za to že nikdy nevydržel na jednom místě stát.
R. Nad hlaCvou mi slunce Gpálí konec Dmimůj nic
neodCdáGlí, do svých Csnů se dívám z Gdáli.
A do Dmiuší mi stále zní tahle Emoje píseň poslední
Pověste ho Amivejš, ať se houpá, pověste ho Cvejš,
ať má

Pověste ho Amivejš, ať se houpá, pověste
ho Cvejš, ať má Gdost. Pověste ho Dmivejš, ať
se Amihoupá, že tu Gbyl nezvanej Amihost.
Pověste ho, že byl jinej, že tu s námi dejchal
stejnej vzduch. Pověste ho, ze byl línej a tak trochu
dobrodruh.
Pověste ho za El Passo, za snídani v trávě a lodní
zvon. Za to že neoplýval krásou, že měl Fcountry
rád, že se Euměl smát i Amivám.
R. Nad hlaCvou mi slunce Gpálí konec Dmimůj nic

E
uší mi stále zní tahle moje píseň poslední

G
Dmi
Ami
dost. Pověste ho
vejš, ať se
houpá,

že tu Gbyl nezvanej Amihost.
Pověste ho za tu jistou, který nesplnil svůj slib.
že byl zarputilým optimistou a tak dělal spoustu chyb.
Pověste ho, ze se koukal, ze hodně jed a hodně pil.
ze dal přednost jarním loukám a pak se usadil a pak
se oženil a žil.
Pověste ho Amivejš, ať se houpá, pověste ho Cvejš,
ať má
že tu

G
Dmi
Ami
dost. Pověste ho
vejš, ať se
houpá,

G
Ami
byl nezvanej
host.
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185. POVÍDEJ

186. POZOR TUNEL

PETR NOVÁK

KAMELOT
Intro: Ami Fmaj7 Dmi7 Emi7 Ami

Capo VII.
C

Povídej jestli té má Ghodně rád víc než Cjá

C

Jestli když večer jdeš Gspát ti polibek Cdá

tak jako Emijá ,to už je Fdávno, tak
povíCdej, Gjen povíCdej

Ami
Slyšíš rachot kol a k rozednění

Povídej nechal té být, vždyť měl té tak rád
Nebos ho nechala jít, když šel k jiný spát

půlhodina Fmaj7schází,

tak jako mne, to už je dávno,tak povídej,jen
povídej

obráAmití, Ami9 Ami

Sára Dmi7protře rosou oči a Emi7prázdný kapsy

Emi C D F C D F C G

Váš brácha Severák, vyfouká z vlasů
Fmaj7
zbytky
sazí,

Ááááááá

děti Dmi7kolejnic a pražců Emi7stěží se domů

®:

Emi

Povídej,

C

jestli se ti po mě

D
stýská

navráAmití. Ami/G

F
C
když jdeš večer spát

®: Už

C

a

Jestli když večer se bDlízká

F
nepřestala ses Cbát G

Povídej ne já se nevrátím ,bez domů spát
Svou lásku ti vyplatím,víc nemůžu dat
jak jsem dál dřív,to už je dávno tak povídej,jen
povídej

G
D
Ami
zpívá telegraf, seš jedno velký
ucho,

G
Fmaj7
ťuká zprávu
zpráv:

„ E7Jimmy – Jimmy – Jimmy – Jimmy, pozor
tunel!“

Ami

Intro: Ami Fmaj7 Dmi7 Emi7 Ami
Jak dravec letí vlak, možná, že mašinfíra šílí.
„ Honem chyť mou ruku holka, než spadneš k vekslu
na zobák.“
Ten blázen žene stroj, že snad zastaví až v Dillí,
je špatný znamení, když v nebi krouží černej pták.
®:
Intro:
Solo:
…..„ E7Jimmy – Jimmy – Jimmy – Jimmy, pozor
tunel!“Ami
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187. PRASÁTKO
BUTY

G, C, Bb, D G
Přišlo za mnou Cjedno

G
Měl jsem uši oslintané prasátkem,

malé BprasátkoD,

které potom zase rychle uteklo

G
že už se mu Cnelíbí být BprasátkoD
Emi
Mazlil jsem se s Gním, s Ctím

prasátkem

D
maličkým

G
Ami
D7 G C, D
chrochtalo mi
něco
do uší

Emi
Někam za láskou a já se trápím otázkou

co chtělo to malé prasátko
Někam za láskou a já se trápím otázkou
co chtělo to malé prasátko
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188. PRAVDA VÍŤAZÍ
TUBLATANKA

®: EmiPravda víťaCzí pravde Dčas nevaGdí
Emi
Svet je iný než som myslel

ani Clesk všemocných Adim

Svet je smutne skuDtoCčný

Peňazí H/H H/A H/G H/F#

Emi
Prázdni ľudia chcú v ňom vládnuť

Smejú sa nám do DoCčí
G
Žiadna pravda sa im nehodí A(mi) H

Svet sa bojí prázdnych ľudí
Na dušu mu siahujú
Keď sa proti tomu bráni
Nôž mu na krk dávajú
Žiadna pravda sa im nehodí
M: EmiAj tak ju nikdy Cnezabijú
A(mi)
D
Tá nikdy nezom rie
C

Žije aj keď ju Bbdimpráve nechcú

F#
H
A nikto pred ňou neutečie.

pravda víťazí ak u sám nezradíš
pravda vždy zvíťazí zvíťazí
Prázdni ľudia silou-mocou topia pravdu vo víne
a celý svet iba čaká že ich doba pominie
nikomu sa pravda nehodí.
M:
®:
Pravda víťazí pravde čas nevadí
pravda vždy zvíťazí zvíťazí
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189. PRAŽCE

190. PRINCEZNA ZE MLEJNA
FILMOVÁ (Orig Es dur)

BRONTOSAUŘI
Máš Ena patách kus dehtu, to od pražců, cos'
šlapal Atmou,
jak F#mivydech' jsi si, když jsi nechal
všechno špatný za seEbou,

D
Vím jedno návrší zámek A4susnádherDnej

A
ta špína cesty posvátnou má vlastně tvář,

proti

F#mi

všem špínám, cos' tam nechal, svítí nad

ní svatoEzář.

Z nejhezDčích poháD7dek ho Gznám
Emi
D
stavěnej z křišťá
lu sahá k nebi pomálu

Povětří přijde k

A4sus
D
duhu princez nám

®: Jdou Enocí a pražce se houpaj'

stavěnej z křišťáEmilu sahá k Dnebi pomálu

a do kopců stoupaj', maj' měsíce stín,
A
maj' naruby snad život svůj,

Povětří přijde k A4susduhu princezDnám

jak děti Echtěj' si hrát.
Tam smáli se ti všichni, tady si tě každej ctí,
to proto, že jsi jeden z nich, jeden z nich, a každej
to ví,
a možná umíš s lasem anebo vařit dobrej čaj,
ta hra má jméno "člověk", tak ji nezkaž, jdi a hraj.
®: ®:

Bílý je lilium bílej krásnej sen, bílý je pravý
hedvábí
Jdu cestou necestou za svou bílou nevěstou
Jiná mě na tom světě nevábí
Jdu cestou necestou za svou bílou nevěstou
Jiná mě na tom světě nevábí
G,D,H
E
Vím jedno oudolí vím já Apeknej Emlejn

Dobře to v temhe mlejně

A
znám

Bydlí tam panenka Oči Emá jak pomněnka
Jinou už na tom Asvětě HnehleEdám
Bydlí tam panenka Oči Emá jak pomněnka
Jinou už na tom Asvětě HnehleEdám
Vím jednou oudolí vím já pěknej mlejn
Míří sem cesta s přívozem
Kde cesta necesta tady je má nevěsta
Nerovná se jí žádná z princezen
Kde cesta necesta tady je má nevěsta
Nerovná se jí žádná z princezen
Vím jednou oudolí vím já pěknej mlejn
Vedle něj rybník s rákosím
ta dívčí co ji znám je má bílá princezna
tu si já vod pan táty vyprosím
ta dívčí co ji znám je má bílá princezna
tu si já vod pan táty vyprosím
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191. PRODAVAČ
MICHAL TUČNÝ
C

Pojďte všichni dovnitř, pozvěte si všechny

známé,
my vám dobrou radu dáme, neboť právě otvíráme,
prodáváme, vyděláváme, co kdo chcete, tak to
máme,
co nemáme objednáme, všechno známe, všechno
víme,
poradíme, posloužíme.

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.
Ref:
Pět deka, deset deka ..

Měl Cjazyk mrštný jako bič a Fjá byl z něho celý

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.

pryč a
G7
toužil jsem se prodavačem Cstát. G

Ref. Pět deka, deset deka .....

C

Stál krámek v naší ulici, v něm pFárky, buřty s

hořčicí
a G7bonbóny a sýr a sladký mCák. G
Tam Cchodíval jsem potají, tak Fjak to kluci dělají
a

G
C
ochutnával od okurek lák

F
C
a pro mou duši nevinnou pan vedoucí byl

hrdinou, když D7po obědě začal prodávaG7t:

G/G G/A G/H

Ref.
C
Pět deka, deset deka, dvacet deka, třicet
deka, Fkilo chleba, kilo cukru,
jeden rohlík, jedna veka,

G7
všechno máme, co kdo

chcete,
C
obchod kvete, jen si račte ř íct.

Čtyři kila, deset kilo, dvacet kilo, třicet kilo,
navážíme, za balíme,
klaníme se, to by bylo, prosím pěkně, mohu
nechat
o jedenáct deka víc.
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
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192. PRÝ MUSÍŠ MLUVIT TIŠE
ULRYCHOVI

s něčím tak strašně krásným
jsem se musel lidem svěřit
proč nechtěli mi věřit
proč klepali si na čela
Prý musíš mluvit tiše ...

prý musíš mluvit tiše
D
Emi
abys usly
šel

Jen pan doktor v tichém domě
má pochopení pro mě
ten se mě na nic neptá
jenom si se mnou šeptá
o tom že v tichém hlase trávy
slyšíme samé dobré zprávy
a myslete si co chcete
my dva jsme nejšťastnější na světě

Emi
Prý musíš mluvit tiše

Prý musíš mluvit tiše ...

Emi
Prý musíš mluvit tiše

aAby tě bylo Emislyšet

A
Emi
a by tě bylo
slyšet

prý musíš mluvit tiše
D
Emi
abys usly
šel
E
Někdo musí být první

někdo
kdo

D

E
prostě musí začít

D
E
řekne lidi sta čí

vždyť už se Dneslyšíme Enavzájem
a tak jsem začal šeptat
a Dnenechal se Ezdeptat
D
všemi co kolem Echodili

a na Dčelo si Eklepali

Prý musíš mluvit tiše ...
Já mluvil čím dál tišeji
a když jsem ztichnul docela
tak uslyšel jsem trávu
jak ke mně tiše mluvila
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193. PŘEJDI JORDÁN
HELENA VONDRÁČKOVÁ

Solo: viz uvodni sloka
Gmi F Es D

Tak Gmijdi nebo běž nebo leť
G
Hmi
Jordán řeku všech
nadějí

Vezmi nohy na ramena
Jdi nebo běž nebo leť
Jsi-li hlava otevřená
F
Běž radši hned radši teď

Přejdi

Broď se třeba po kolena
Es
Uzlík svúj sbal Dnečekej dál.

D7
Přejdi GJordán řeku všech Hminadějí

D7

Gmi
Jdi
pryč všeho nech cestu znáš

Přes ta pole neoraná
Jdi nečekej na to až
Krutě padneš za tyrana
F
Běž a když chceš tak se taž
Komu zvoní tato hrana
Es
D7
G
Tobě
tak zachraň co máš.

Ona Asmyje tvé D7stopy i Grány ti Azkropí
A Dtrest ti A7pomůže D7/Cnést.

Snad tam Ana břehu D7druhém
zas Crozoráš Gmipluhem
Tu Dstep a A7sklidíš svůj D7/Cchléb.

G
Chvátej chvátej chvátej vyhnanče z Dmíst

Kde jsi H7žil
Emi
H D7
Chvátej chvátej chvátej na tisíc mil

Přejdi GJordán řeku všech Hminadějí

Přejdi GJordán řeku všech Hminadějí

Ona Asmyje tvé D7stopy i Grány ti Azkropí

Jednou Anajdeš snad D7místečko k Gspánku

A Dtrest ti A7pomůže D7/Cnést.

C

D7
G
Hmi
Přejdi Jordán řeku všech
nadějí

Vždyť

Chleba a
D7

G
C
G
slánku teplo a klid

C G
musí se žít.

Snad tam Ana břehu D7druhém
zas

C

rozoráš

Gmi
pluhem

Tu Dstep a A7sklidíš svůj D7/Cchléb.
G
Chvátej chvátej chvátej vyhnanče z Dmíst

Kde jsi H7žil
Emi
Chvátej chvátej chvátej na tisíc Hmil. D7

Přejdi GJordán řeku všech Hminadějí
Jednou Anajdeš snad D7místečko k Gspánku
C

Chleba a Gslánku Cteplo a Gklid

Vždyť D7musí se Gžít.
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194. PŘEJELI JSME SLEPICI

195. PSÁNO NA BŘEZOVÉ KŮŘE

VLASTA REDL
A
To nám ten týden pěkně začíná

Minul jsem trambus hore u kravína
To jistě as cos dobrého věstí
Srazil jsem slípku vběhla mi do cesty
G
A
Já za to nemohl a ona taky ne
G
A
Dotlouklo srdce srdce nevin né

KAMELOT
Hmi, G, D, A

Hmi
G
D
A
Čpěl zas kouř a prsty mě zábly

přes HmipalečniGce,D, A
na Hmijazyku Gsouš mě Dtrápila Ažízní až Hmido
vesniceG,D, A

Brzdím a kvílí guma o vozovku
Kráčím k té slepici v ruce pětistovku
Pantáta přibíhá hrozí mi pěstí
Jednička dvojka vskutku jsem měl štěstí
Pro pána Jána jak teď z toho ven
Pro pána Jána jak teď z toho ven

na bunEmi7dě fleky starý několik let,

H

Tvůj monogram a Gadd9nevím,

A stodeset, C#stodvacet

a po Gkapsách tabák od cigaret,
co už A4susnekoA7uřím. A
®: Zas

D
Hmi7
píšu na kůru březo
vou,

D
stotřicetpětkou jedu po okrese

že jiný jméno Amáš,A7

Přemýšlím za co mě pán Bůh asi tresce
Ujíždím v prostoru ujíždím v čase
Ech tfuj už v tom lítám zase

zas Dcítím, to chvění na noHmi7hou,

A
Vyhlížím značky teď už turistické

Však mládí má zelenou a mýlit se je lidské
Ale na gesto chlapské ešče v srdci schrastím
Zadarmo povozím starou babku s chrastím.
(Šťastnou cestu panáčku)
Ale že nám ten týden začíná hezky
Sluníčko kroupy mlha hromy blesky
Holky se koupou a kluci pasou krávy
Pošťáci na lyžích vezou dobré zprávy

za sáčku sirky Gadd9lovím,
a Ty oheň rozdmýAcháš.
Jako

Gsus2
dřív se ptej, když nejsi,

se mnou u skal, kde
to HmizGnDáAš. Hmi, G, D, A
Solo:
Pak do hospody mě vyhostil mráz, to přituhlo víc,
a v dálce body, přejezd a trať, kamsi do Rapotic,
zas držím Ti židli, tam u věšáků,
a na pivo jdou strejcové od vlaku,
tak už pospíchej.

A já jedu silnicí kolem cesty davy
Zvou mě ať zaskočím na šálek kávy
A ta slepička kropenatá leží tam bez hlavy
Co jsem kdy pokazil to už nenapravím
Co jsem kdy pokazil to už nenapravím
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v té zemi zvířecí,
kde moc si střídá dobytek a plazi.

196. PSÁNO U ZPRÁV
TOMÁŠ KLUS
Capo III.

Ami, Dmi, F, E,
Ami, Dmi, F, E, F

Ami, Dmi, F, E
Ami, Dmi, F, E,

5.)
Intro:
e:------------------------------------------------------------------h:------------------------------------------------------------------G:-----------------------------------------------------------0------D:------------------3-5-6-5-3-5-6-3------------------------0---3-1-0A:--3-5-6-5-3-5-6-5--------------------------------------2----------E:----------------------------------4-6-8-6-4-6-8-6--3-3-------------

1.)

Esmi
ač máš v erbu sladko,
F#
zrada je ve tvém jméně, lháři, neb Flež je

tvoji matkou.
6.) Táhni vykradači hrobů
a shnij si u všech čertů.
Dřív bili jsme se za svobodu a poslouchali
Mertu.

Ami
Kráčím stezkou stesku,
Dmi

Bmi
Verbuj, verbuj ovocnáři,

ráčím být bez potlesku

F

E
a čím tělo mé, dnes v noci zahřejí?

R1: A když F#pustili nás Fz klece,
jdem zpět

2.) Setkán z dlouhých tradic,
setkám se s těmi co ví víc
ať hlavu mou setnou raději.

F#
F
před vysoký pece

pecen F#chleba vyměFníme za BmiPéCé.
R2: F#A pak Fvladaři

R: Já Dmičlen bezeEjmenné

F#
daj povel Fkrysaři,

geneAmirace,

F#
všichni se Fpůjdem koupat Bmik řece...

humor Fmám rád, jen Ekdyž je bez
leAmigrace.

KONEC:
e:----------5--h:----------5--G:----------6--D:----------7-A:----------7--E:-0-2-4-5--5-X---

F
E
Postrá dám poko ru,

post rád Fdám za pár koErun,
po koFrunách až k Emístům honoAmirace.
3.) Kývám, přikyvuji,
i vám poděkuji drazí pánové
za klid, za úkryt.
4.) S dlaní nataženou,
zdaním žvanec ženou.
Sbohem Salome! Sejdem se u koryt.
R: Seděli zpití pod vobrazy,
se dělí s těmi, co vzpomněli jak plazit.
Se děly takové věci,
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byť len G verní

197. PSI SA BRANIA ÚTOKOM
HABERA A RÁŽ

Psi sa C bránia vždy G/hútokomAmi,
nehlaď Dmi ich keď jim C sám
neveríš G4 stále C čakajú C/h nežnosť
slov Ami nie úzkosť C/gobojkov F chcú
byť len G verní

Intro-Solo:
C

Nie sme Fmi to náhoEdou tiež Ami my hľadáFme

Psi sa C/h bránia Ami útokom keď

komu byť Gverní

jich F chcú Dmi predať jinýmG4
C

Psi G/h sa bránia Ami útokom pred ihFlou

a

Dmi

B

uspaním

G4

Nemými očami

C

.

B

fotia si tváre a

F/a

vernosť v

C/g G
nich hlda
jú .

Psi sa

C

bránia vždy

G/h

Psi sa

G/h

bránia

Ami

útokom keď

jich F chcú Dmi predať jinýmG4
C

Psi C/h sa bránia Ami útokom pred ihFlou

a Dmi uspaním G4.

útokomAmi,

nehlaď Dmi ich keď jim C sám
neveríš G4 stále C čakajú C/h nežnosť
slov Ami nie úzkosť C/gobojkov F chcú byť
len
C

G

verní

Psi sa

G/h

bránia

Ami

útokom keď

jich F chcú Dmi predať jinýmG4
C

Psi C/h sa bránia Ami útokom pred ihFlou

a Dmi uspaním G4.
B

Kríženci náhod a lásky spod mostom F/a s

decembrom v srsti C spávajú Bvznešení bastardi s
bitkárskou hrdosťou F/a predsa chcú vernosť a
chcú C/ghľadať Gju.
Psi sa

C

bránia vždy

C/h

Ami
útokom
,

nehlaď Dmi ich keď jim C sám
neveríš G4 stále C čakajú G/h nežnosť
slov

Ami

nie úzkosť

C/g

obojkov

F

chcú
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198. PŮLNOČNÍ
VÁCLAV NECKÁŘ

199. PUTOVALI KDYSI HUDCI
ULRYCHOVI
Ami
Putovali Dkdysi Ghudci z Moravy Dz MoraGvy

1x D G A

Ami
dobré srdce Dna své Gcestě hledali DhledaGli
D
Jedu domů po trati, jedu přes kopGce A

Emi
chodili přes hoHry Gchodili přes poDle

D
za okny padá, padá sníh, budou VánoGce A

Ami
a zpívali Ddobrým Glidem vesele DveseGle

Chmury, trable starosti nechal jsem ve měste
Slyším lidi na půlnoční zpívat v kostele
©: aleDlůja, aleHmilůůůůGja A

Intro – housle:

Ami D G D G

Ami
Dobří lidé Drádi Gdali kořalky DvínečGka

Ježíš na kříži ztrápený, občas se usměje
Na ty co v zázrak uvěří, na ty co zpívají

Ami
nalila jim Dplné Gsklenky pěkňučká DcérečGka

©: aleDlůja, aleHmilůůůůGja G

Ami
a proto je Dvšude Grádi vítali DvítaGli

®: Beránku

D
A
Hmi
G
náš, na nebe
sích

Stůj při Dnás, A až příjde C2tma
©: alelůja, alelůůůůja
Stojím v prázdném kostele, hvězdy nade mnou
Z kříže zbyl jenom stín, ale přesto slyším
©: alelůja, alelůůůůja
®: Beránku Dnáš, A na nebeHmisích G
Stůj při

D
A
C2
G
nás, až příjde
tma

Emi
srdénko na dlaHni Gkaždému podaDli

Intro – housle:
Ad Ami – viz 1.intro
Ad Emi
Ad Ami – viz 1.intro
Ami
D
G
D
G
Roky řešli staří hudci dávno už dohrá li
Ami
jenom housle Da písniGčky tu po nich DostaGly
Emi
H G
D
prosté jak bylin ka co v zahrádce zvad ne
Ami
kterou člověk Dnemá Gtrhat tak jak

ho DnapadGne
Intro – housle: Ami D G D G

®: Beránku Dnáš, A na nebeHmisích G
Neopouštěj Dnás, A až začnem
se C2bááát G/Ebááát
©: alelůja, alejůůůůja
©: alelůja, alelůůůůja
alelůja

Ami
Tu bylinku DnehledejGte po širém Dpo svěGtě
Ami
hledejte ji Du nás Gdoma dokud

nám DpokveGte
Emi
a až ji najdeHte Gsedněte do tráDvy
Ami
uslyšíte Dstaré Ghudce z Moravy Dz MoraGvy
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200. PYŠNÝ JANEK

201. RAINDROPS KEEP FALLIN ON MY
HEAD

ČECHOMOR

B.J.THOMAS

Intro: A A4sus A A9 A

Intro: F-C-B-C

/: APyšný Janku na okénku,
pyšný v poli, Dpyšný v šenAku. :/
/:/: EKajže ty si (F#mi)najdeš (D)žen(A)ku. :/:/
, jé.
Intro: A A4sus A A9 A E F#Mi D A
/: Děvuchy do kola chodí,
za ruky se spolu vodí. :/
/:/: Ani jedna neuškodí. :/:/, jé.
Intro:

A A4sus A A9 A

F
Raindrops keep falling on my Fmaj7head

and F7just like the guy whose feet are Btoo big for
his Ambed, D7nothing seems
to Amfit, D7Those Gm7raindrops are fallin' on my
head they keep fallin' C7
So I just Fdid me some talkin' to the Fmaj7sun,
and F7I said I didn't like the Bway he got
things Amdone D7Sleepin' on
the Amjob, D7Those Gm7 raindrops are fallin' on

/: Bo ty, švarný, pyšný Janku,
nechceš žádnů za galánku. :/
/:/: Inum koňa, inum šklanku. :/:/, jé.

my head they keep fallin' C7
But there's one Fthing I Fmaj7know,
the Bblues they send to Cmeet me, won't Amdefeat
me
It won't be long till

D7

happiness steps

Gm7

up to

greet me ...
B, C, B, C
F
Raindrops keep fallin' on my Fmaj7head,

but

F7

that doesn't mean my eyes will

B
soon be

turnin' Amred, D7Cryin's not
for Amme, D7cause Gm7I'm never gonna stop the
rain by complainin'
C7
because I'm Ffree, C7 nothings worryin' me
(solo) F-Fmaj7-B-C-Am
... It won't be long till

D7

happiness steps

Gm7

up to

greet me
B, C, B, C
Raindrops keep fallin…
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202. TAM V RÁKOSÍ

203. REŽ REŽ REŽ

RANGERS
Capo V.
C

F
C
Kdy ž rákosí větrem se chví,

Ami
Dmi
G7
dým nestou
pá,
každý tvor
ví,

že bouře Emizlá Dmiskloní hlavy Eminám,
v ten Fčas i já G7pokání Cznám.
Na vodní pláň lehá si stín,
hladina zlá, šedá jak cín,
už neskrývá povahu svou zlou,
než přijde déšť, spojí se s tmou.
Dokázal déšť letní tíhu smýt,
omyl mi tvář, duši nechal být,
v ní roste stín, jas ji upírá,
před sluncem mříž pevně zavírá.

LIDOVÁ CIMBÁLOVÁ
Capo II.
C

Rež, rež, rež, drobná G7rež,

prečo sa ty moja milá za mnú Cdreš.
Rež, rež, rež drobňučká,
eště si ty moja milá malučká.
Háj, háj, háj, zelený háj,
na mňa sa děvčico nespoléhaj.
Budešli sa spoléhati,
ej veru budeš banovati.
Ten chrást, ten chrást, zelený chrást,
nedaj ňa Bože neco ukrást.
Lebo koňa, lebo voly,
ej lebo dívča po méj voli.
Po potoce chodila, drobné rybky lovila.
Po potoce chodila, drobné rybky lovila.
Kač, kač, kač, kačena, nasypu ti zeleného jačmeňa.
Kač, kač, kač, kačena, nasypu ti zeleného jačmeňa.
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Intro – viz outro

204. RIVER OF TEARS
ERIC CLAPTON
Intro

C

In three more days, I'll leave this

town
And disappear without a trace.
A year from now, maybe settle down
Where no one knows my face.
C

I wish that I could hold you

One more time to ease the pain,
But my time's run out and I got to go,
Got to run away again.

Am
Still I catch myself thinking,

C

F

Dm7

One day I'll find my way back here.
You'll save me from drowning,
Drowning in a river,
Drowning in a river of tears.
Drowning in a river.
Feels like I'm drowning,
Drowning in the river.
Lord, how long must this go on?

G

It's C three miles to the river That would F carry
me away, And Dm two miles to the dusty street
That I G7 saw you on today.

Drowning in a river,
Drowning in a river of tears.

It's four miles to my lonely room Where I will hide
my face And about half a mile to the downtown
bar That I ran from in disgrace.
Am

Lord, how long have I got to keep on

running, D7 Seven hours, seven days or seven
years? G All I know is, since you've been gone
F

I feel like I'm drowning in a river,

Drowning in a river of C tears.
F
Drowning in a river. DmFeel like I'm drowning,

Drowning in a G7 river.
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205. ROMANCE 16. LÉTA
RANGERS
1. Šla Dmpískem, tváře záCřící,
slova Bbral jí z úst vítr Asílící,
Dm
C
pískem touhy a váhání
bosá Bdívenka Akrásná jak
svíDmtáGmní.Dm

šla

R1: FZnám ten písek, ten Cvítr, tu pláž,
jsem tvá Btouha, jsem tvé Aváhání,
F
jsem tvé dětství, tvůj Csen, tvoje stráž,
B
A
Dm
která ohníčky v očích ti
chrání.

2. Jdou pískem, ve vlasech déšť průzračný,
slova bral jim z úst vítr zázračný,
jdou pláží prvního líbání
bosé dívenky krásné jak svítání.
R2: Znám ten příliv, co smyl stopy tvé
v písku šťastného stmívání,
mávej dětství a přej lásce své,
ať ti ohníčky za víčky chrání.
Solo´: Fletna
R:2 + ať ti

B
A
B
D
ohníčky za víčky chrá ní ...
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206. ROZHOVOR
HRADIŠŤAN

1 hlas: DLásko, Amilá lásko, Hmikde ťa lidé Aberú
2 hlas:

D
Jak se ti daří můj milý? Jak se ti Gdaří

můj Dmilý?

1 hlas: DV zahradách Anerosteš, Hmiv poli ťa

C

Jako Gstromečku,Cjako Gstromečku, Dhéj

neDsejú.

C

Ke

2 hlas: Jak se ti daří můj milý? A jak se daří mé milé?

kterému Gpřivázali, Cpřivázali Govečku, Ahéj.
1 hlas:

Jak se ti daří můj milý? Jak se ti daří můj milý?
Aby nezaběhla do černého lesa,héj
A zlý vlk nevydal se, zlý vlk nevydal se za ní.

2 hlas: Jako břízce bílé
1 hlas: EmiMezi mládencama Haj pannama chodím,
2 hlas: která se ve větru klaní

A jak se daří mé milé? A jak se daří mé milé?
Jako břízce, jako břízce bílé
Která se ve větru, která se ve větru klaní

1 hlas:

Dmi
V zahradách Bnerosteš, Bv poli ťa neAsejú.

Dmi
Mezi mládencama Aaj pannama chodím.

G
D
Mě v poli nesejú já sa sama rodím,

2 hlas: Jako břízce bílé

Dmi
Lásko, Cmilá lásko, Bkde ťa lidé Aberú

F
Mě v poli nesejú Cjá sa sama rodím,

G
D
Mě v poli nesejú já sa sama rodím,

1 hlas:

Emi
H
Mezi mládencama aj pannama

chodím, Amilá lásko, Hmikde ťa lidé Aberú.
2 hlas: Která se ve větru klaní , milá lásko, kde ťa lidé
berú.
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207. ROZVÍJEJ SE POUPÁTKO

208. S TEBOU MĚ BAVÍ SVĚT

PYŠNÁ PRINCEZNA

FILMOVÁ

G Ami7 G D7 G

1.) CKdyž jsem byl ještě malej kluk,

G
Rozvíjej se poupátko, Ami7nejkrásnější z květů

Ami
nosil jsme péro, šíp a luk,

Od rána až do noci budeš Gvonět D7svěGtu

Dmi
teď už mě praky nebaví,
G
myslím na holky toulavý (Hlavně v noci)

Láska jako květina, žene do poupěte
Ten, kdo lidi miluje, tomu nejvíc kvete

R: CS tebou mě baví svět, má sladká Emčo

Když Emivítr Amizpívá A7píseň Amisvou

G
já bych tě láskou sněd, má sladká Emčo

Emi
Růže v HzahraF#7dách Hvoní

s tebou mě baví svět, má sladká Emčo
F
C
já bych tě láskou sněd (Hlavně v noci)

mu H7ozvěEminou
Ta Cvůně F#7dých Hne Gdo tvá Amiří

2.) Úvozem voněl modrej bez,
pod keřem únavou jsem kles,
proč už mě Emča nebaví
znám jiný holky toulavý (Hlavně v noci)

G
Láska Amiv člověku A7jak hvězda zazáDří
G Ami7 G D7 G
G
Rozvíjej se poupátko, Ami7nejkrásnější z květů

Od rána až do noci budeš Gvonět D7svěGtu
Když vítr….

R: S tebou mě baví svět, má sladká Hančo
já bych tě láskou sněd, má sladká Hančo
s tebou mě baví svět, má sladká Hančo
já bych tě láskou sněd (Hlavně v noci)
3.) U chajdy oheň plápolá,
do bytu skřítek zavolá,
proč už tě holky nebaví,
máš radši boty toulavý (Hlavně v noci)
4.) V rybníce kváká hejno žab
a já sním o královně Mab
proč už mě Hanča nebaví
znám jiný holky toulavý (Hlavně v noci)
R: S tebou mě baví svět, má sladká Ančo
já bych tě láskou sněd, má sladká Ančo
s tebou mě baví svět, má sladká Ančo
já bych tě láskou sněd (Hlavně v noci)
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209. SALLY GRAY

210. SALOME

NEDVĚDI

Emi
D
Emi
1.
Pojďte, lidi poslou chejte,
pojďte lidi

ke mně
je

D
Emi
C
blíž
já vám povím historii o tom, že

D
Emi
s láskou
kříž.

KAREL KRYL
Ami
Něžná i proradná, Ckrutá i bezradná
G
Plamen i červánek, ďábel i beránek
E
Cukr i sůl AmiU vůně hřebíčku, Cu rytmu

2.Žil jest v Yorku jeden párek, jeden párek
blaženej, mladej pán byl Wiliam Taylor a slečinka
Sally Gray.

střevíčků GCísař dnes myslí byl, za tanec přislíbil

3. On byl jinoch tuze švarnej, ona zas ja z růže
květ, no a tak se měli rádi, celičkej jim patřil svět.

Ami
SaloEme, Aminoc už je na sklonku

4. Jenže po tý pěkný Sally začal koukat jeden pán,
Wiliam byl mu trnem v oku, tak byl k vojsku
povolán.

G
Podobna kytaře pro svého vladaře

5. V krátkým čase rozkřiklo se, kdo v tom skutku
prsty měl, ale to už milej Taylor s granátníckým
plukem šel.

Salome, sťali už Křtitele
Salome, usměj se vesele
Točíš se ve víru, ústa jak upíru
Krví ti planou, Salome, la la
la Ami, C, F, E, Ami, C, E

6. Jeho milá nezoufala, že má život zmařenej,
kdo si myslí že to vzdala, ten zná málo Sally Gray.

E
Království půl

C

Salome, podobnas úponku

E
Salome, tančíš

7. Sally vlasy zkrátíla si, prstýnek si schovala,
v kalhotách a režný blůze zverbovat se nechala.
8. Cvičili ji levá - pravá, šturmem běhat blíž a dál,
prstýnek ji přitom vypad, zrovna u ní seržant stál.
9. Ty přec nejsi žádný vojín, ty si holka z růže
květ, jěště bys tu došla škody, zejtra půjdeš k
mámě zpět.
10.Já tu hledám bratra svého, nikde ho tu
nevidím, Wiliam Taylor jméno jeho, to je vše, co o
něm vím.
11.Jestli ty jsi sestra jeho, mám pro tebe smutnou
zvěst, sám si nožem život zkrátil, sedum dnů už
mrtev jest.
12.Dívka v mžiku bodák tasí, bodák dvakrát
broušenej, vlastní srdce probodla si, tak skončila
Sally Gray.

Noci už ubývá, císař se usmívá
Pokojně mohu žít, všeho lze použít
Pro dobrý stát
Možná ho napadlo prastaré říkadlo
Dějiny když tvoří se, pro hlavy na míse
Nemá se štkát
Salome, netanči, nechceš-li
Salome, hosté už odešli
jenom roj komárů dopíjí z pohárů
Krůpěje vína
Salome, trochu jsi pobledla
Salome, v koutku jsi usedla
Víčka máš šedivá, nikdo se nedívá
Salome, pláčeš? La la la
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211. SBOHEM GALÁNEČKO
VLASTA REDL
G
Sbohem galáEminečko Amijá už

musím DjíGti A7
D
sbohem galáHminečko Emijá už

musím Ajíti D4sus, D
Ami
D
G
Ami
D
Kyselé ví nečko, kyselé ví
neč ko
G
Ami D G
Podalas mně
k pi tí

Sbohem galánečko rozlučme sa v pánu
Kyselé vínečko, kyselé vínečko
Podalas mně v džbánu.
Ač bylo kyselé přeca sem sa opil
Eště včil sa stydím, eště včil sa stydím
Co jsem všechno tropil
Ale sa nehněvám žes mňa ošidila
To ta moja žízeň to ta moja žízeň
Ta to zavinila
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her eyes will say, Ami7She's got a secret

212. SECRET GARDEN
BRUCE SPRINGSTEEN

arden,

She'll let you in her house, if you

come

Fmaj7

Ami7

the

Ami7

knockin' late at night,

She'll let you in her mouth, if

Fmaj7

words you say are right,

Fmaj7

C
where everything you want, Where

everything you need,
Fmaj7
will always stay,

Intro: C Fmaj7 Am7 Fmaj7
C

Fmaj7

millAm7sus4ion G5milG/Des awCay.

Outro:
C

If you pay

Fmaj7 Am7 Fmaj7 Am7 Fmaj7 Am7

Fmaj7 Am7 Am7sus4 G5 G/D C
Fmaj7

003210

inside, Fmaj7There's a Ami7se--

Am7

002010

Am7sus4

Am7sus4

002030

G5

000030

G/D

320030

C

332010

the price,

C

she'll let you deep

cret G5gardG/Den she hCides,

She'll let you in her car,

Fmaj7

to go drivin'

around,
Ami7
She'll let you into parts of
herself, Fmaj7that'll bring you down, CShe'll let
you in her heart, if
Fmaj7
you
got a hammer and a

OUTRO:

vice, Fmaj7But her Ami7se-Am7sus4

cret G5gardG/Den,

don't think tCwice,
Ami
You've gone

a Fmaj7million miles, Chow
far'd you Gget, AmiTo that
place where you Fmaj7can't
remember, Cand you
can'tGforget,
C

She'll lead you down a path,

there'll

Fmaj7
be tenderness in

the air,

Ami7

She'll let you

come just far enough, Fmaj7so you know she's
really there,
C
She'll look at you and smile, Fmaj7and
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213. SENECTE POMOZ

214. SESTŘIČKA ZE ŠPITÁLU

BRATŘI EBENI

JAREK NOHAVICA

Ami, G, Ami

Intro: C Ami F G

Ami
D
Senecte, pomoz

C

Sestřičko Amize špitálu, Fs dlouhými Gvlásky,

Ami
má Dtchýně

C

píšu vám Amipozdrav plný Fněhy a Glásky,

G
otekla Amicelá

F
vzpomínka Gnevybledla, Cach můj ty Amibože,

G
po bílém Amivíně

F
když jste si ke mně sedla Gna okraj lože.

a po červeném
jí nebylo lépe
Senecte, pomoz

Intro:

Dnes se oklepe
Ref.:
F
C
No ty jsi pro rok

bez klamu a G{4}falGší
ty jsi ten D{4}praDvý!

Kdo je tam Amidalší?
Senecte, pomoz můj strýček
sype si písek do očních víček
a když pak mrkne ono to šustí
Senecte,pomoz Dnes ho to pustí

Ref.

Mé srdce kvapem cválá, je to jak včera,
když jste aplikovala léčivá séra,
morčeti na pokusy je značně lépe,
když na to vzpomenu si, srdce mi tepe,
jééé…
Podl lemem vaší sukně spatřil jsem málo,
však stačilo to k tomu, aby se špatně spalo,
léky a medicína od vrchnej sestry,
a s vami moja drahá…
a s vami má drahá
som vo sne ja debil
hral celu noc tenis
a prehral som na gamy
šesť : tri, jééééé ...

Senecte, pomoz mám bratra
píchl se dřívkem do měkkého patra
a z rány vylez tesařík dravý
a čtyři larvy Dnes bude zdravý

Ref.
Tak jen mi vyndej z břicha tu dýku
mám jedenáct vředů na dvanácterníku
a další se tam už sotva vejde
Senecte, pomoz Dnes tě přejde

Ref.
Kdo je tam další?
Kdo je tam další?
Další...
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215. SHALOM ALEICHEM
ISRAELSKÁ LIDOVÁ

Ami
Barchuni leshalom Emalachei hashareit

Malachei

Ami E
ely on

Ami
E
Mimelech malachei hamelachim
Ami
Shalom aleichem Emalachei hashareit

Malachei AmielyEon
Ami
Mimelech Emalachei hamelachim

HaDmikadosh baruch Ehu
C

Boachem leshalom Gmalachei hashalom

Ami
malachei elEyon

Dmi
E
Ha
kadosh baruch hu
Ami
C
G
Tseitchem le shalom malachei hashalom
Ami
malachei elEyon
Dmi
Mimelech Emalachei Amihamelachim

Hakadosh Ebaruch Amihu
[Outro]
Ami
Hakadosh Ebaruch Amihu

Dmi
Mimelech Emalachei Amihamelachim

Hakadosh Ebaruch Amihu
Ami
Barchuni leshalom Emalachei hashalom

malachei AmielyEon
Ami
Mimelech Emalachei hamelachim

HaDmikadosh baruch Ehu
C

Tseitchem leshalom

G
malachei hashalom

Ami
malachei elEyon
Dmi
E
Ami
Mimelech malachei
hamelachim

Hakadosh Ebaruch Amihu
Ami
Shalom aleichem Emalachei hashareit

Malachei AmielyEon
Ami
Mimelech Emalachei hamelachim

HaDmikadosh baruch Ehu
Intro:
Am C G G Am Am E E
Dm Dm E Am Am E Am Am
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216. SING

217. SLADKÉ MÁMENÍ

TRAVIS

FILMOVÁ

Capo II.

®: Sladké Gmámení, chvíle Dzávrátí

Emi
Ami
Baby, you've been going so
crazy
Ami
Emi
Lately, nothing seems to be
going right
Emi
Ami
Solo, why do you have to get
so low
Ami
You're so… You've been waiting in the

D7

C
G
zázraků které čas už nevrá tí

Sladké mámení, dálek lákavých
Vůně snů těch starých snů nádherných
D
Léta tryskem pádí čas nikoho příliš Cnešetří

Emi
sun too long

D
Rychle k městu zády nebo jako v mládí Gna Petřín

R:
But if you Gsing, Dsing Amising, sing, sing, Gsing
For the love you bring Dwon't mean a Amithing
Unless you sing, sing, sing,

Střípky

G
sing

D
Ami
Žádne jízdny řády žádny shon a žádne
závětří
C

Vytáhnout z tajných skrýši sny,

ten starý Dsong pořád nejvíc zní
®:

Colder, crying on your shoulder
Hold her, and tell her everythings gonna be fine
Surely, you've been going to early
Hurry, cause no one's gonna be stopped
R:
But if you sing, sing sing, sing, sing, sing
For the love you bring won't mean a thing
Unless you sing, sing, sing, sing

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

Emi
Baby, there's something going on Amitoday
Ami
But I say nothing, nothing, nothing,
Emi
Nothing, nothing, nothing, Gnothing

R:
Chorus X 2
End on

G
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218. SLEPIC PÍRKA
MIG 21
F#mi
Vyplašený zajíc běhal
D
po polích,
F
pak nalezl Esmrt v pažích
A
tetovaných.
F#mi
Kočovali ulicí i
D
náměstím,
F
asi Eza štěstím,
A
či neštěstím.

R:F#miBulharku Jarku, tatarku z párku,
D
motorku z korku, Maďarku, Norku,
F
E
Japonku, Polku, Mongolku z vdolku,
A
uzenou rolku, zelenou jolku.
F#mi
Jenom ne tuhle cikánskou holku,
D
jenom ne tuhle cikánskou holku,
F
jenom ne tuhle Ecikánskou holku,
A
tu ne! ne!
F#mi
Ne ne ne ne ne ne ne ne Dneměl jsem,
F
tu cikánskou Eholku potkat Aza lesem,
F#mi
ukradených slepic pírka Dzdvihá dým,
F
potom stoupá Ek nebi a já Astoupám s ním.

Já sem tvoje holka,
já tě mám ráda,
napsala mi v noci nožem
na záda!
Rozevřela se a já se
topil v ní,
jenomže ne první ani
poslední
R:
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219. SLIB
KAMELOT
Ami, Emi, Ami, Emi, D, D4, D
Ami, Emi, Ami, Emi, D, D4, D

Den šel Emiuž spát za Amihoru vzdálenou
a léDto voní nad tráGvou spálenou
a štětCce vánků z niEmití červánků
snadEdim namalují tvoH4ji Htvář.

e------------------------------------------7--7------7----h--------7--8--10--8--7-----------7--------------10-------G-----8------------------9--8--9--------------------------D--9---------------------------------9--------------------A---------------------------------------------------------E----------------------------------------------------------

Sevřel jsem dlaň a vešel do polí,
Kráčel tou cestou, kde bolest přebolí,
Kde slyším znova tvá tichá slova
Prosím, budeš mě mít až do smrti rád.
Ami
G
Emi
D
Slibuju, věř mi,
můj svědek je Bůh,

to Amipřísahám Gs čisEmitou Dtváří.
Ami
Slibuju, Gvěř mi, jsiEmi zem a Djá pluh,

C D /:Ami Emi Ami Emi D D4 D:/ 2x
C
D
Ami
ať nad te bou slun
ce
záEmiří. Ami, Emi, D, D4, D
Ami, Emi, Ami, Emi, D, D4, D

e---7---7---------7---8-------------------------------------h------------10------------10-------10----10---8----10------G--------------------------------------------------------7--D-----------------------------------------------------------A-----------------------------------------------------------E-----------------------------------------------------------e-------8--7-------------------------------------------------h-------------8---------------------------------8------------8
G---7------------7--7--7--7--5--4--5----5--4--4-----4--3--3--D-----------------------------------------------------------A-----------------------------------------------------------E-----------------------------------------------------------e-----------------------------------------------------------h--10--7-----------7--8--10--8--7------------7-------------G---------------8-------------------9--8--9--------------D------------9-----------------------------------9------------A-----------------------------------------------------------E------------------------------------------------------------

Kdy spálí žár zlou knihu osudů?
Není tak vzácná jak křídla holubů,
shodila masku, zradila lásku
v den, kdy mně tvůj táta psaní dal ...
Solo:
Lán obilí hladil mě na rukou
a slzy z mraků byly mou zárukou,
že ještě jednou tvá ústa řeknou,
prosím, budeš mě mít až do smrti rád.
Slibuju, věř mi, můj svědek je Bůh ...
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věrný zůstanu

220. SLUNEČNÍ HROB
BLUE EFFECT

//hrá sa TAB 2//

TAB 1:
Emi F#mi7 G#mi F#mi7
|------0-------|
|--------------|
|---1----------|
|--------------|
|--------------|
|0--------0----|
|

|------0-------|
|--------------|
|---2----------|
|--------------|
|--------------|
|2-------2-----|

|------0------|
|-------------|
|---4---------|
|-------------|
|-------------|
|4-------4----|

sólo

Emi F#mi7 G#mi F#mi7
,
,
,
...E, E7

|------0-------|
|--------------|
|---2----------|
|--------------|
|--------------|
|2--------2----

Usínám a chtěl bych se vrátit o ňákej ten
rok spátky
Být zase malým klukem který si rád hraje
a který je s tebou
//stále sa hrá TAB 1//
Zdá se mi to moc let
já byl kluk kterej chtěl
znáti svět s tebou jsem si hrál
TAB 2:
G6 F#7 F

R.:
Loučím ...
... zůstanu
//hrá sa TAB 1//
Nemohu spát probouzím se a zase se nehomu
ubránit myšlence
vrátit se o nejakej ten rok spátky
Bejt zase malým klukem který si rád hraje a který
Emi
je s tebou

//hrá sa TAB 1//
Vrátim se a chtěl bych rád
být s tebou zavzpomínat
mám tu teď zprávu zlou E, E7

VideoKurz

C#mi D#mi
A
G#mi F#mi7
R.:
Su
chá hlína
ta
dy
C#mi
bez D#mikvíAtí G#mibez F#mi7vody
G#mi
F#mi7
já na ni pokle
kám
G#mi
vzpomínkou pocH7ta se vzdává

Loučím se a něco však tam zůstalo
z těch našich dnů
já teď vím
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221. SLYŠ TU PÍSEŇ ZÁSTUPŮ
LES MISERABLES
Slyš tu píseň zástupů ze slzavého údolí,
chcem tady žít, už máme bídy dost
i běd a svévolí.
Víme jen, že přijde den,
kdy sbohem dáme temnotám,
s monarchy zúčtujem a svoboda přijde k nám.

F
Slyš tu píseň zástupů ze slzavéB/Fho údoFlí,

chcem tady Dmižít, už máme Gbídy dost
i Cběd a svévoC7lí.
Víme Fjen, že přijde den,kdy sbohem Bdáme
F
Dm
temno tám,s monarchy zúčtu
jem

a

Gm
C7
F
svoboda
přijde k nám.

E
Zítra Amvládcové už nesmějí si s Eminámi jen

tak hrát.My Dminavštívenku ohnivou jim
Ami
pošlem z barikád.
F
Vždyť Dmten, koho Dm/Cbohové Dm/Bmilují,
Dm/A
G
umírá mlád.

Půjdem hájit právo vzpřímeni i srdce dáme všanc,
naše trikolóra zavlaje a neztratíme glanc,
jen ať žije svoboda, život a vlast.
Vive la France!
Slyš tu píseň zástupů
ze slzavého údolí, chcem tady žít,
už máme bídy dost i běd a svévolí.
Víme jen, že přijde den, kdy sbohem dáme temnotám,
s monarchy zúčtujem a svoboda přijde k nám.
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222. SLZA Z TVÁŘE PADÁ
HELENA VONDRÁČKOVÁ
JAN HAMMER
Capo I.
Intro:

Dmi A7

F
Dmi
pročpak já ač tak
mladá

zármutek

Emi

F
G
A
Ami
pláč můj pláč ten můj smutný pláč

no nač řekněte Aminač

a E/Hté já se Cptám

G/H

můj

Nač jste páni Dučení

Slza Amiz tváře padá

jen

nikdo Ami7jiný nepředDčí

G7
mám

Proč mi E7/G#víno Amichutná
jak E/Hhlína a Cblín
F
Dmi
proč jen já jsem tak
smutná

a G/Hmám v duši G7stín

když se ve smích nezměDní
ten můj žalostný Amipláč
když se ve smích nezměDní
můj Emipláč můj Fpláč ten Gmůj smutný ApláčAmi

Ami
Ami/G
Ach ouvej můj Bože
můj Bože na
nebesích
Fmaj7
nás už ten Esmutek děsí
Ami
já nevím jak říkám
Fmaj7
G
Ami
G/A Ami
já se snad uvzly
kám

Měl by v A7moll hrát Dmi/Aklavír a Avlát
černý Dmi/Aflór
v

Bb

C
Dmi
G
mé komnatě znít jen
církevní chór

Proč mě E7/G#stále Amistudí
a E/Htísní ten Cchlad
a proč Fpláčem se Dmibudím
když G/Hmám k ránu G7spát a Amispát

Kdo ten můj žal vyléDčí
kdo

D
Ami7
má na bolest
fáč

nikdo Ami7jiný nepředDčí
ten Dmůj žalostný Ami7pláč
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223. SMRTI
VLASTA REDL
e----------------------------------H---------------------------------G-0-2-3-5-6-2---2-2-2----------D-----------------------3-2-0----A---------------------------------E---------------------------------nabo
e----------------------------------H---------------------------------G-0-2-3-4-5-2---2-2-2----------D-----------------------3-2-0----A---------------------------------E---------------------------------toto se me ale libi nejvic:
e----------------------------------H---------------------------------G---0-2-4-5-2---2-2-2----------D--3---------------------3-2-0----A---------------------------------E----------------------------------

BylDtě jeEmiden A7čloDvěk

NechGmě miAmilá D7smrGti,
mám Hmijá co CčiniD4sustiD7
Dám Cjá ti Emi7peněz doD4susstiG
co Gmůžeš AmiuD4susnéDsti
Dám Cjá ti Emi7peněz doD4susstiG
co Gmůžeš AmiuD4susnéGsti
D
Zanechaj obilé - stroj sa v rúcho bílé

Už ty musíš jíti, všecko opustiti
Intro:

bylF#mitě jeGden čloA4susvěkA7

G, Ami, D7, G

G
Hmi7
A4sus
A
by lo mu
jakkol
věk

Hmi, C, D4sus, D7

D
Emi A7 D
by lo mu
jak kol věk

C, Emi7, D4sus, D
G, Ami, D7, G

Šel od role k roli - obhlídat obilí
obilíčko moje, co jsi jest tak pěkné
Obilíčko moje, co jsi jest tak pěkné
Intro:

Zanechaj obilé - stroj sa v rúcho bílé
Už ty musíš jíti, všecko opustiti
Intro:

D
Dmi
Potkala ho smrti
na pěkné silnici
D
Co děláš můj choti ? Mám s tebou mluviti ...

Běda mně hříšnému jsem dlužen každému
A najvjéc jednému - Pánu Bohu svému
A najvjéc jednému - Pánu Bohu svému
Outro

G, Ami, D7, G
Hmi, C, D4sus, D7
C, Emi7, D4sus, D
G, Ami, D7, G
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224. SMUTNO JE MI

225. SOM V TOM

VLASTA REDL

TEAM
D
Viem, Gsom Dv tom, Guž sa Dz kopca GkotúDľam.

Intro: C Dmi G, C Dmi G
C

Smutno

smutek
C

F6

D7

je mi

G,D
Viem, Gsom Dv tom, Gkončí Dzvodca GDon

JuDan.

Emi
F
C
smutno je mi na ten

G, C
Miesto krátkej Gstory ohňoDstroj.

není Glék G/G G/A G/H G/C

G, C

Slíbil F6jsem ti Emiže se Fzměním Ca

skutek G7neutek’
C

smerom Ck láske Gmením svoj Dkurz.

základuC, Ami7, Dmi jak’s to Gchtěla

Už ma Dmá, tak to Amvidím ja,

C, Fmaj7, C

Jenže to má

Fmaj7

Je to Cťažké Gporadiť CskúsC.

jednu

vadu,Emi, A7, Dmi7 že už není G7pro kohoC
C/H C/G

Smutno je mi smutno je mi a nikdo nic netuší
nikdo si na týhle zemi pro mě slzy nesuší.
Je to pěkné nadělení proměnit se docela
Ale nejhorší je pomyšlení, že už bys mě stejně
nechtěla.
Intro:

G
D
C
chorý kamoš môj .

®: DNáš vzťah sa Amvyvíja,

Změnil jsem se Fmaj7od

johohó

Som z nej celkom

Ona je kus, čo s ňou? Je to ťažké, kamarát.
Som jej prvý muž, nevravím každej: Mám ťa rád.
Zrazu mám strach, či mi zavolá
Krásny zádumčivý hlavolam.
Kamarát, som v tom
Intro:
®:
®: ENáš vzťah sa Hmvyvíja,

C Dmi G, C Dmi

smerom Dk láske Amením

G

svoj Ekurz.
E
Hm
Už ma má, tak to
vidím ja,

Smutno je mi moje milá,
když tak píšu po nocích
A ta láska ta mi zbyla,
nemůžu si pomoci.
Co lidí se na mě dívá,
poslouchá a přemýšlí
A já tobě hraju tobě
zpívám a ty dávno
neslyšíš.

Je to Dťažké Aporadiť Dskús.

Smutno je mi ...C, G, C
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226. SOMEWHERE OVER THE
RAINBOW
KAMAKAWIWOOLE
Intro:
C Em Am F
C G Am Fadd9 F

Fadd9 2-0-3-0 or 0-0-1-0
C

Emi
F
C
Oooo,
oooo, oooo, oooo...
F
Oooo, E7oooo, Amioooo, Foooo...
C

C

Someday I\'ll wish upon a star

G
Ami
Wake up where the clouds are far
behind
F
me ee ee eeh
C

Where trouble melts like lemon drops

G
High above the chimney tops thats Amiwhere

you\'llF find me oh

Somewhere Emiover the rainbow

F
Way up Chigh

C

F
And the Cdreams that you dreamed of

F
C
Way up high

G
Once in a luAmillaby ii ii Fiii

F
C
And the dream that you dare to,

Somewhere

Emi
over the rainbow

G
why, oh why can\'tAmi I? I F iiii

Somewhere over the rainbow
Blue birds fly
And the dreams that you dreamed of
Dreams really do come true ooh ooooh

Outro:
C
Emi
F
C
Oooo,
oooo, oooo, oooo...
F
Oooo, E7oooo, Amioooo, Foooo
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227. SPARROW
SIMON A GARFUNKEL

Emi
Who D will love a little Sparrow?

Emi
D
Who
will take pity in his heart

Who's traveled Cfar and cries for Drest?
"Not

Emi

And who will C feed a starving D sparrow?

I," said the AOak Tree,

"Not Emi I," said the AGolden Wheat,

"I Dwon't share my Hmibranches with Ano
sparrow's nest
And my Dblanket of Hmileaves Awon't warm her
cold Emibreast."

"I D would if I Hmicould but I Acannot I know,
I D need all my Hmigrain to Aprosper and
Emi
grow."
Emi
D
Who
will love a little Sparrow?

Emi
D
Who
will love a little Sparrow?

And who Cwill

Will no one C write

speak a kindly D

her eulo

D
gy?

"I Emiwill," said the

word?
"Not EmiI," said the

A
Earth,

A
Swan,

"For

"The enDtire

Hmi
A
ted re turns

Hmi
idea is Autterly

unto me,
From Ddust were

absurd,

ye Hmimade and

I'd be Dtlaughed at

A
dust ye shall

and Hmiscorned if

Emi
be." [INTRO]

the Atother Swans
Emi

D
all I've crea

heard."

[INTRO]
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228. STAIRWAY TO HEAVEN

In a Amitree by the G#+brook there's a Csongbird

LED ZEPPELIN

who Dsings
Sometimes Fmaj7all of her thoughts

Intro: Ami, G#+, C, D, Fmaj7, G, Ami

are GmisAmigiven
Intro: Ami, G#+, C, D, Fmaj7, G, Ami
Ami Ami7 Dsus2

OohD___ it makes

me woAmi7nder Ami Emi D C D
Ami Ami7 Dsus2

me wo

Ami7

nder

OohD___ it makes

Ami Emi D C D

C
G
Ami
There's a feeling I get when I
look to the

west
C
G
F Ami
and my spirit is crying for lea
ving
C
G
Ami
In my thoughts I have seen rings of
smoke

There's a

through the trees
and the Cvoices of Gthose who stand FlooAmiking

Ami
G#+
lady who's
sure all

that Cglitters is Dgold
and she's

Fmaj7

Ami Ami7 Dsus2

buying a stairway

to GheaAmiven

me wo

When she Amigets there she G#+knows if

G
Ami
came
for

Oh_D__ Fmaj7oh____ Amiand she's Cbuying

a Gstairway to Dheaven
There's a Csign on the Dwall but she Fmaj7wants
to be Amisure
'cause you Cknow sometimes Dwords have
two Fmaj7meanings

Ami Emi D C D

OohD___ it makes

me woAmi7nder Ami Emi D C D

with a Fmaj7word she can get what

C

nder

Ami Ami7 Dsus2

the Cstores are all Dclosed

she

Ami7

OohD___ it makes

And it's whispered that soon if we all call the tune,
then the piper will lead
us to reason
And the new day will dawn for those who stand long,
and the forest will echo
with laughter
C G Am
Am D

Am Em D C D
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Ami
Ooooh
D
Oooooooh Ami Emi D C D

If theres a bristle in your hedgerow dont be
alarmed now, it's just a spring
clean for the May queen
Yes there are two paths you can go by but in
the long run, there's still time
to change the road you're on
Ami Ami7 Dsus2
Ami7
me wo
nder

OohD___ it makes
Ami Emi D C D

Your head is humming and it wont go in case
you
dont know, the pipers calling
you to join him
Dear lady can you hear the wind blow and did
you know, your stairway lies on
C G Am
the whispering wind
I: D Dsus2 D Dsus4 D Dsus2 D Dsus4
C Cadd9 C Cadd9 C :I

There walks the lady we all know - Who shines white
light and wants to know
how everything still turns to gold - And if you listen
very hard
the time will come to you at last - When all are one
and one is all
To be a rock and not to roll –

Ami G F G →
SOLO:

And she's Fmaj7buying a stairway Gto
Ami
heaven ..

And as we wind on down the road - Our
shadows taller than our soul
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229. STAND BY ME
BEN E. KING
[Intro]
A

F#m

D E A

If the Asky that we look
F#mi
upon
should tumble and fall

and the

D
E
mountains should crumble

to the Asea

I won't
I

A
cry, I won't cry, no

F#mi
won't shed a tear

Just as

D
E
long as you stand,

When the Anight has
come

F#mi

and the land is

dark
and the Dmoon is the Eonly
light we'll Asee
No I won't be afraid, no
IF#miwon't be afraid
A
by me

Just as Dlong as you Estand, stand Aby me

stand

®:ESo F#midaErling, AdaG#mirling Astand by

®:
Instrumental:

me - OhF#mistand by me, oh Dstand,E stand by
me,

A
stand by me

®:Whenever your in trouble won't you Astand by me
Oh F#mistand by me, oh Dstand,Estand by
E
me, stand by m

®:
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230. STAR OF THE COUNTY DOWN
IRISH TRADITIONAL

Bann,
She's the Star of the County Down."

Chorus:

Intro:

From GBantry Bay up to DDerry Quay,
And from EmiGalway
to HmiDublin Dtown,
No maid EmiI've seen like the Gsweet
colleenD
That I Emimet in
the CCounDty EmiDown.

Verse:
Near to EmiBanbridge Town, in

Bridge:
Em G D Em C D Em G D Em D Em

the GCounty DDown
One Emimorning Hmilast DJuly,

Well I've Emitraveled a bit, but Gne'er was Dhit

Down a Emiboreen green came
a

Since my Emiroving Hmicareer Dbegan;

G
D
sweet colleen,

And she

Emi
C
D
Emi
smiled as she passed me
by;

Well, she Glooked so sweet from her Dtwo bare
feet
To the

Emi
Hmi
D
sheen of her
nut-brown hair;

Such a

Emi

To the Emicharms of young CRose DMcEmiCann.
I'd a Gheart to let and no Dtenant yet
Did I

Emi

see in

Hmi
D
shawl or gown,

But Emiin she went and I Gasked no Drent

coaxing elf, sure I Gshook myDself

To make Emisure I was CrealDly Emithere.

From the

Chorus:
From GBantry Bay up to DDerry Quay,
And from

Then Emifair and square I Gsurrendered Dthere

Emi
Hmi
D
Galway to
Dublin town,

No maid EmiI've seen like the Gsweet colleenD
That I Emimet in the CCounDty EmiDown.
Verse2:
As she onward sped, sure I shook my head
And I looked with a feeling rare.
Then I said, says I, to a passer-by,
"Who's the maid with the nut-brown hair?"
Well, he smiled at me, and with pride says he,
"That's the gem of old Ireland's crown,
She's young Rosie McCann from the banks of the

Emi
C
D Emi
Star of the Coun ty
Down.

Verse3:
At the harvest fair, I'll be surely there
And I'll dress in my Sunday clothes
With my shoes shone bright, and my hat cocked right
For a smile from my nut-brown Rose.
No pipe I'll smoke, and no horse I'll yoke
Though with rust my plow turns brown,
Till a smiling bride by my own fireside
Sits the Star of the County Down.
Chorus:
From GBantry Bay up to DDerry Quay,
And from EmiGalway to HmiDublin Dtown,
No maid EmiI've seen like the Gsweet colleenD
That I Emimet in the CCounDty EmiDown
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231. STRACH

232. STREET OF PHILADELPHIA

KAMELOT

BRUCE SPRINGSTEEN

Emi
Druhej dech ti otvírá bránu,

F, Ami

před čelem díra, díra do tuneAlu,

I wasF bruised and battered I couldn't tell what I felt

Ami
jak zavoláš ještě Emio pomoc,

I wasAmi unrecognizable to myself

tak tě Gdohoní F#komando Fandělů.Emi

saw my Freflection in a window and didn't know my
own face

Z nebe padá sníh a sténá vítr,
šeptáš "otče náš" - ten tě nezachrání,
dnes nebudeš spát a je ve hvězdách,
jestli přežiješ další svítání.

oh brother Amiare you gonna leave me wasting like

D
C
Emi
Máš K ainovo zname ní a
možná velkej

B, F/A, C

D
C
Emi
D
st rach, strach, co tě
sžírá jako h myz,

I walked Fthe avenue 'til my legs felt like stone

A
Emi
jsi bílá perla v hejnu hladovejch
krys.

I heard Amivoices of friends vanished and gone

Mozek lanaří čas a vrací ty chvíle,
když jsi tankoval krev a v noci dostal deku,
sám prostej kluk v mazácký přesile,
jen se posbíral a šel hledat útěchu.
F#mi
Teď zář světlice se nad krajem houpá,

máš je za patama a tvá hlava třeš

H47 H
tí,

this on the
streets of BPhiladelphiaF/A, C

At night I Fhear the blood in my veins
just as Amiblack and whispery as the rain on the
streets of BPhiladelphiaF/A, C
B
Dmi
Ain't no angel gonna greet
me
B
It's just you and I my Ffriend

běžíš Hmi4o svou čest a oni F#miznají lEest,

Ami
B
C
and my clothes don't fit me no more I walked

v ní tě Ddoženou a cH4hytíH13 - do želez.

a thousand miles just to slip this skin

Máš Kainovo znamení ...
bílá perla v hejnu hladovejch krys.

F
The night is falling, I'm lying awake

I can Amifeel my self fading away
so Freceive me brother with your fateless kiss or
will weAmi leave each other alone like this on the
streets of BPhiladelphia...F/A, C
B, F/A, C
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233. STROJEVŮDCE

234. STROJVŮDCE

TOMÁŠ KLUS

G, C, D, C

akordy se opakují

Jsem strojvůdcem, věčně pod parou
jsem tvojim snem, klukem s kytarou.
Jsem námořník, konečně za vodou,
jsem obchodník, cena je dohodou.
Jsem doktor věd a tak zvídám
a ty jsi celý můj svět, tak si tě hlídám.
Jsem pobuda, tak budu s tebou,
jsem vedoucí tak mě za tebou vedou.
Chceš znát tajemství nás tajemníků,
štěstí mít z knoflíků kominíků.
Tak tu s dlaníve Tvý dlaní
čekám na pozvání.
Je mi to jasný-říkáš: ,,Zhasni" !
REF:
G-C-D

Jééééé, C zas jednou

budeme Emi Štastní. D

CHINASKI
Capo I.
Intro: G, C
Jedna Gposlouchá - druhá Codmlouvá
Třetí Gdobře ví, jak jí to Cnebezpečně sluší
Čtvrtá Gpospíchá, předstírá Cnezájem
Je čerstvě Gopuštěná a shání Cpodnájem
®: Každej Gmá tu Csvou - jediGnou neviCnnou
Každej Gmá tu Csvou - jediGnou neviCnnou
©: Každej Dsám svýho Esštěstí strůjce
Hmi
Každej sám svýho Cdortu krůjce G, C

Ty mý se nelíbí, co dělám za práci
Sama však nemaká a ráda utrácí
Jedna je dýně - druhá zas holka jak lusk
S pokladem v klíně - na co čekáš? - rovnou to zkus

G

Prý není to C možný, D ale je

®: Každej Gmá tu Csvou - jediGnou neviCnnou

C

to Emi krásný. D

Každej

Jsem strojvůdcem.....
Budu pro tebe čímkolistrašákem na poli.
JSem pirát-co by tě rád
JSem tvůj napořád!
REF...

G
C
G
C
má tu svou - jedi nou nevi nnou

Solo: G, C
Tu co tu pobíhá, pálí pod nohama půda
Mírně vyblázněná, asi bude chtít bůra
Ta to nechápe, prej nemá ponětí
Proč prostě nejlepší je matka od dětí
©: Každej Dsám svýho Esštěstí strůjce
Hmi
Každej sám svýho Cdortu krůjce G, C

©:
®: Každej Gmá tu svou - jediCnou nevinAminou
Každej

G
C
Ami
má tu svou - jedi nou nevin
nou

Každej Csám svýho Cmištěstí GstrojvůdFce
Každej Csám svýho Cmištěstí G
Každej Csám Cmi, G Každej Csám Cmi, G
C, Cmi, G
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235. STUŽKOVÁ

H

tá naša StužkováE,H (E,C#).

ELÁN
Capo II.

1.

Emi

Obleky, kravaty

profesor dojatý pri pulte on a ty
Ami
dievčatá zmenené šatami na dámy
D

úsmevné spomienky už je to za

3. A predsa, minúty,
nikdy tak nebežia cez tváre priateľov
raz telo na telo s tou čo už nestretneš
všetko tak letelo a zrazu bolo preč nám.
2 x ®, modulácia do Gdur

nami, HÁááh
2. Prvého, panáka,sám si si daroval,
Ked v kute kapela odporne barová,
hrala tak pomaly, ako by zastali,
hodiny na vežiach nám ...
® HNavždy sa Ezachová v
pamäti

H

stužková

keď si sa C#minesmelo,
choval tak Cmaj7dospelo, až si
sa Ečudoval,
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236. SUICIDE IS PAINLESS
MASH

but...
REF.

Intro:

A brave man once requested me
to answer questions that are key
is it to be or not to be
and I replied 'oh why ask me?'
REF.:

Emi

that suicide is

A4sus
painless

Emi
Through early morning A7fog I see

D
Hmi
It brings on many
changes

D(Dmaj7)

G
and I F#mican take or Emi7leave it if I please. A7

visions of the Hmi7things to be

Emi
the pains that are A7sus4withheld for me
D
I realize and HmiI can see...H

REF.: Emithat suicide is A4suspainless
D
Hmi
It brings on many
changes
G
and I F#mican take or Emi7leave it if I

please. A7
I try to find a way to make
all our little joys relate
without that ever-present hate
but now I know that it's too late, and...
REF.
The game of life is hard to play
I'm gonna lose it anyway
The losing card I'll someday lay
so this is all I have to say.
REF.
The only way to win is cheat
And lay it down before I'm beat
and to another give my seat
for that's the only painless feat.
REF.
The sword of time will pierce our skins
It doesn't hurt when it begins
But as it works its way on in
The pain grows stronger...watch it grin,
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D
Tell me Gmore, tell me more, was it Alove at

237. SUMMER NIGHTS
OLIVIA NEWTON JOHN

first

D
sight?

D
G
A
Tell me more, tell me more, did she put up

Intro:

a

D
G
A
A7
e:|------------------|------------------||
B:|------------------|------------------||
G:|:---------0-----0-|-2-----2-0-2---0-:||
D:|:-0-----0---------|-----------------:||
A:|------------------|------------------||
E:|------------------|------------------||
1 . 2 . 3 . 4 .
1 . 2 . 3 . 4 .

D
fight?

D
dub--tu-bee-Gdub--tu-bee-Adub--tu-bee-G-A-Gdu-

bee-du-beeD
dub--tu-bee-Gdub--tu-bee-Adub--tu-bee-G-A-Gdu-

D
Summer Glovin' Ahad me a G-A-Gblast

bee-du-bee-dub

D
Summer Glovin', Ahappened so G-A-Gfast

D
G
A
G-A-G
Took her bowlin' in the Ar
cade

D
I met a Ggirl Acrazy for Hme

D
We went Gstrollin', Adrank lemoG-A-Gnade

E
Met a Aboy, Ecute as can Abe

D
G
A
B
We made out under the dock

D
G
A
Hmi
G
Summer days driftin' a
way, to uh- oh

those Asummer Dnights

E
We stayed Aup `Etil ten o'Aclock
D
Summer Gfling Adon't mean a Hmithing, but uhG
oh those Asummer Dnights

D
oh-ela-ela-ela-ooh

D#oh-ela-ela-ela-oohD#

D
G
A
Tell me more, tell me more, did you get

very Dfar?

D#
G#
A#
Tell me
more, tell me more, but you
don't

D
G
A
Tell me more, tell me more, like, does he have

gotta D#brag

a Dcar?

D#
G#
Tell me
more, tell me more, cause

D
aha--tu-Gdub-aha--tu-Adub-aha--tu-G-A-Gdub-

he A#sounds like a D#drag

tu-dub-dub

shoo-D#ba-pa--G#shoo-ba-pa--A#shoo-ba-pa--G#-

D
She swam Gby me, Ashe got a G-A-Gcramp

A#-G#
shoo-ba-pa

D
G
A
G-A-G
He ran by me, got my suit
damp

shoo-

D
I saved her lGife, Ashe nearly Hdrowned

A#-G#
shoo-ba-pa

E
He showed Aoff, Esplashing aAround

D#
G#
A#
G#ba-pa-shoo-ba-pa-shoo-ba-pa--

D#
He got G#friendly, A#holdin' my G#-A#-

D
Summer Gsun, Asomething's bHmiegun, but uh-

G#
hand

G
oh those Asummer Dnights

D#
G#
A#
G#-A#Well she got
friendly,
down in the

D
oh-ela-ela-ela-ooh

G#
sand
D#
He was G#sweet, A#just turned eighCteen
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F
Well she was A#good, you Fknow what

I

E
oh-ela-ela-ela-ooh

A#
mean

E
Tell me Amore, tell me more, how much Hdough

D#
Summer G#heat, A#boy and girl Cmimeet,

did heE spend?

but uh-G#oh those A#summer D#nights

E
Tell me Amore, tell me more, could she Hget me

a Efriend?
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238. SUMMERTIME

239. ŠAMAN

GEORGE GERSCHWIN

KABÁT

Opera: Porgy a Bess
PoslouAchám jak v dáli Dtemný bonga F#mizní

Intro:
Ami E7 Ami Dmi Ami E7 Ami

něco tu Ekolem zavoDní
h-7-5-7-5---g---------7--

Dmi E7 F7 E7

to starej Ašaman cocu Ežvejká

SummerAmitime, E7 Ami

Hodně ví taky už nikam nespěchá
namísto nože v ruce má
h-7-5-7-5----

And the Dmilivin' is AmieaE7sy Ami

g---------7--

Fish are Dmjumpin'

vyhaslou dýmku tiše dejchá

And the cotton is E7high F7 E7

Intro:

Ami
Your daddy's Amirich E7 Ami
Dmi
And your mamma's good Amilookin' E7 Ami

Protejká mu tělem celá jeho zem
opilost mužů a bolest žen
h-7-5-7-5---g---------7--

So Chush little D7baby

když děti na svět ze tmy přijdou

E7

Sedí sám a nikdo nemá tolik sil
aby ho něčím urazil
h-7-5-7-5----

Don't you

Ami
E7 Ami
cry

Dm
One of these morAminings E7 Ami
Dmi
Ami E7 Ami
You're gonna rise up sing
ing
Ami
You'll
spread your wings

And you'll take to the

E7
F7 E7
sky

g---------7--

to jenom pro něj hvězdy vyjdou
Intro:
A kdo z nás si může vážně v klidu říct
že na svý černý duši nemá nic h-7-5-7-5---g---------7--

Ami
But till that Amimorning E7 Ami

ten slyší v dálce bonga znít

Dmi
Nothing is going to Amiharm you E7 Ami

Kolikrát se ještě vrátim abych žil
a co jsem nezvlád napravil

With your Cdaddy and D7mummy
E7

standing Amiby E7 Ami

h-7-5-7-5---g---------7--

chtěl bych spláchnout jednou rád
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240. ŠIROKÝ, HLUBOKÝ

241. ŠNEČÍ BLUES

SPIRITUÁL KVINTET

JAREK NOHAVICA
Intro:

C

Široký, DmihluG7boCký, ty vltaFvský G7tůCně,

|: Cměl jsem Fjá panenku, G
G
měl jsem já Cpanenku, C/H Ami

teď mi Dmisrdce G7stůCně :|
Měl jsem já panenku, měl jsem ji dvě léta,
|: teď mi ji odvedli, teď mi ji odvedli.
po lásce je veta :|
Co jsem se nachodil, co našlapal bláta
|: Přec jsem tě nedostal, přec jsem tě nedostal
Má panenko zlatá. :|
Co jsem se nachodil, našlapal kamení
|: Přec jsem tě nedostal, přec jsem tě nedostal
Moje potěšení. :|

G
C7
G
F#/D
E||------------------|------------------|--------------------|-----------------|
B||-------3--0-------|------------------|-----------0--------|-------3---------|
G||----------0-------|--3----2-------0--|--------0-----0-----|-----------------|
D||---------------0--|----------0-------|-----0-----------0--|--------------0--|
A||------------------|--3---------------|--------------------|-----------------|
E||--3---------------|------------------|--3-----------------|--2--------------|

G
C
G
D
------------------|----------0------|--------------------|-----------3--------|
-------3--0-------|-------3--1------|-----------0--------|--------3-----3-----|
----------0-------|-------0---------|--------0-----0-----|-----2-----------2--|
---------------0--|-----------------|-----0-----------0--|--0-----------------|
------------------|--3--------------|--------------------|--------------------|
--3---------------|-----------------|--3-----------------|--------------------|

G
G7
C
Cm
------------------|--1---------------|----------0-------|-------------------|
-------3--0-------|--0-------3-------|----------1-------|-----------4-------|
----------0-------|-------0--0----0--|-------0-------0--|--------5----------|
---------------0--|------------------|------------------|-----5----------0--|
------------------|------------------|--3---------------|--3----------------|
--3---------------|--3---------------|------------------|-------------------|

G
D
G
D
------------------|----------3----3--------------2----------------||
-------0----------|----------3-------------------3----------------||
------------------|-------2---------------------------------------||
----------0----0--|--0---------------------------0----------------||
------------------|-----------------------------------------------||
--3---------------|---------------3-------------------------------||

G
Jednou C7jeden šGnek D/F#šíleCně se Glek'D7
G
nikdo už dnes G7neví, z Cčeho se tak Cmizjevil

že se

G

dal hned

C7

na

D7

G D7
útě k.

2. Přes les a mýtinu rychlostí půl metru za hodinu,
z ulity pára, ohnivá čára,
měl cihlu na plynu.
3. Ale v jedné zatáčce, tam v mechu u svlačce,
udělal šnek chybu, nevyhnul se hřibu,
nevyhnul se bouračce.
4. Hned seběhl se celý les a dali šneka pod pařez,
tam v tom lesním stínu, jestli nezahynul,
tak leží ještě dnes.
5. A kdyby použil vůz anebo autobus,
nebylo by nutné zpívat tohle smutné,
smutné šnečí blues,
nebylo by nutné zpívat tohle smutné,
smutné šnečí blues.
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242. ŠTĚSTÍ JE KRÁSNÁ VĚC

243. TAK DÁVNO JIŽ

RICHARD MULLER

C, G7, C

IRSKÝ TRADITIONAL (KAPITÁN KID)

Například východ slunce Emi7a vítr ve

Intro:
Jak Dzapomenout A7na ten čas kdy D stáli jsme

větFvíchDmi, G7Canebo píseň tichou Emi7jak

si Gblíž, jak Dzapomenout A7na ten čas snad Hmže

padající FsníhDmi, G Dmi7tak to prý

tak A7dávno Djiž?

nelze G7koupit za Cžádný peníFze
jenže Czbejvá spousta FvěCcí D7a ty koupit Glze.
Jó vždyť víš štěstí je krásná věc
vždyť víš štěstí je krásná věc
stěstí je tá krásná a přepychová věc
ale prachy si G7za něj nekouCpíš.G7
Jó kartón marlborek a taky porcelán
s modrejma cibulkama – tapety, parmazán
pět kilo uheráku nebo džínsy Calvin Klein
tak možná že to není štěstí ale je to fajn.

Ref:
Tak dávno
však
A7

Em

brachu

A7

můj tak

D D7
G
dá vno již

D
A7
Hm
srdečně si
zapějem na
dávno

dávno Djiž?

My květy spolu trhali
přes mnohý dol i výš
a šli jsme cestoutrnitou
tak dávno již
Ref: Tak dávno...

®: Například východ slunce a vítr ve větvích
anebo píseň tichou jak padající sníh
tak to prý nelze koupit za žádný peníze
jenže zbejvá spousta věcí - a ty koupit lze.
Takovej východ slunce je celkem v pořádku
peníze mám ale radši – ty stojej za hádku
a proto když se dočtu o zemětřesení
nebo o bouračce no tak řeknu: k neuvěření.
2x®

My brouzdali se potoky
snad ještě o tom víš
pak dělila nás mořská hloub
tak dávo již
Ref: Tak dávno...
Zde ruka věrný příteli
a k mému srdci blíž
tak dobrou vůli neměli
jsme tak dávno již
Ref: Tak dávno...
Proč se má každý rozejít
s tím co měl tolik rád
proč s tím se máme rozejít
bez víry na návrat
Ref: Tak dávno...
To není není loučení
ač chvěje se nám hlas
jsme spolu navždy sbratřeni
a sejdeme se zas
Ref: Tak dávno...
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244. TAK JSEM TADY

245. TATA

VLASTA REDL

BUTY

D
Ani jsem Hminepřijel Emina slupce A7od

Capo III.
Cmaj7
musíme zajet na chatu

banáDnu,

Hmi7
musím se podívat na tatu

ani se nedá říct, E7že to šlo podle pláA7nu,

Ami7
chtěl bych se za ním podívat

F#
trochu mě zdržela Hmidůvěra v Emijízdní

Emi
tralalalálálá ...

řáA7dy, A/A A/H A/C#

Cmaj7

ale Dten, kdo ví, Hmikam jede, vžEmidycky

Ami7

si A7už poraDdí. D/H D/A D/G D/F#

,

Hmi7

,

Ami7

,

Emi

,

Cmaj7

,

Hmi7

,

Emi Gmaj7

Tata, tata, Hmi7tata tata tata tata Ami7
Gmaj7

A já nemám na taxi, a tak si jezdím stopem,
jedni se courají a druzí to berou hopem,
člověk to musí brát podle těch, co ho berou,
každej má víc tváří, jenom si vybrat, kterou.
A už jsem si zvykl, že vždycky mě někdo vezme,
dívám se z okna a snažím se hádat, kde jsme,
krajina většinou zdá se mi povědomá,
asi to bude tím, že jsem tu někde doma.
Všude jsem doma a všude jsem trochu cizí,
sleduju v zrcátku krajinu, než mi zmizí,
a říkám si: kde asi, kde domov můj leží,
ale vždyť na tom nakonec zas tolik nezáleží
vždyť na tom nakonec zas tolik nezáleží ...

,

Tata, tata, Hmi7tata tata tata tataAmi7

Dneska ho stáhnem na pingpong
Jenom se rýpe do hlíny
má tam ty svoje okurky
tralalalálálá ...
Nasadí staré tepláky
všecko co umím je od taty
musíme zajet na chatu
za mojim tatu
musíme zajet na chatu
musím se podívat na tatu
chtěl bych se za ním podívat
tralalalálálálalala ...
Nasadí staré tepláky
všecko co umím je od taty
musíme zajet na chatu
za mojim tatu
jo ..
®: //: Tata, tata,
Tata, tata. ://
Tata, tata tata tata tata – tata
Tata, tata tata tata tata – tata
Tata, tata tata tata tata – tata ...
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246. TEČE VODA TEČE

247. TEČE VODA TEČE

MORAVSKÁ LIDOVÁ

MORAVSKÁ LIDOVÁ

Capo I.
1. DBěží voda, běží, po kameni A7šustí,

D
A7
Teče voda, teče cez Velecký ma jír
A
D
E
A7 D
/: prečo si ma nehal starodávný
fra jír:/

Nehal som ťa nehal šak dobre vieš komu
/: čo ty reči nosí do našeho domu :/
Do našeho domu pod naše okénka
/: čo som sa naplakal sivá holubienka :/
Vrať sa milý vrať sa od kysuckej vody
/: odniesol's mi klúčik od mojej slobody :/
Skúr sa Stará Turá v kolečko obrátí
/: sloboděnka moja ta sa nenavrátí :/
Už sa Stará Turá v kolečko obracá
/: sloboděnka moja ta sa nenavracá :/

řekla mně má milá, že už mě oDpustí.
D
Teče voda, teče, po kameni A7skáče,

když mě milá nechce, ať si jiný Dpláče.
R. /:DA já tě nechci, a já tě nemiluju,
a já tě nemám A7rád,:/
/:A7protože už ráno, protože už ráno
má si tě jiný Dbrát:/
2. Do vašeho dvora teče voda dvojí,
jen ty jsi nemysli, že ty budeš mojí.
Za horou vysokou zapadá slunéčko,
a já tebe nechci, falešná dcerečko.
R. A já tě nechci, .....
3. Když už jsi věděla, to co já vím dneska,
mohla sis ušetřit svoje slova hezká.
Hezká slova, hezká, málo lásky ke mně,
jak jsem teď, bože, rád, že tě nemám v domě.
R. A já tě nechci, .....
4. Taková falešná, jak ta by tam žila,
to je jen k trápení a taková jsi byla.
Budeš-li taková, jinému jen zbývá,
že když tě dostane, ať tě taky hlídá.
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248. THANK GOD I´M COUNTRY BOY
JOHN DENVER

very good.
So I fiddle when I can and I work when I should:
Thank God I'm a country boy.

A WellAlife's on a farm is kind a laidDback,

Ref.

A
much an old country boy likeGme canE7hack.

I wouldn't trade my life for diamonds or jewels,
I never was one of them money hungry fools.
I'd rather have my fiddle and my farmin' tools:
Thank God I'm a country boy.

It'sAearly to rise, early in theDsack:
ThankAGod I'm aE7countryAboy.

Yeah, city folk drivin in a black limousine,
a lotta sad people thinkin' that's mighty keen.
Well, folks let me tell you now exactly what I mean:
I thank God I'm a country boy.

AAsimple kind of life never did me noDharm,
A
raisin' me a family andG workin' on aE7farm.
A
My days are all filled with an easy

Ref.

countryDcharm:
A
E7
A
Thank God I'm a country boy.
E7
A
Refrain: Well I got me a fine wife, I got me old

fiddle.
When theE7sun's comin' up I gotAcakes on the
griddle;

Well, my fiddle was my daddy's till the day he died,
and he took me by the hand and held me close to his
side.
He said: "Live a good life and play my fiddle with
pride,
and thank God you're a country boy
My daddy taught me young how to hunt and how to
whittle,
he taught me how to work and play a tune on the
fiddle.
He taught me how to love and how to give just a
little:
Thank God you're a country boy.
Outro:

A
D
and life ain't nothin' but a funny, funny riddle:
A
E7
A
Thank God I'm a country boy.

Intro:

When the work's all done and the sun's settin'
low
I pull out my fiddle and I rosin' up the bow.
But the kids are asleep so I keep it kinda low:
Thank God I'm a country boy.
I'd play "Sally Goodin'" all day if I could,
but the lord and my wife wouldn't take it
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on Seventh CAvenue

249. THE BOXER
SIMON & GARFUNKEL

I do de

Am
G
F
clare, there were times when I was so

lonesome

Original:

I took some comfort Cthere
G
Lie lie lie lie la F, F, C

Capo II
C
I am just a poor boy though my story's

Then I'm Claying out my winter clothes and wishing I

seldom Amtold

was Amgone

I have Gsquandered my resistance

GoingGhome where theG7New York City

For a G7pocket full of G6mumbles, such

wintersG6aren't Cbleeding me Em

C
are promises

Leading

All lies and Amjest, still a Gman hears what

In the Cclearing stands a boxer and a fighter by

he Fwants to hear
C

And disregards the rest

his

G, G7, G6, C

In the

trade

him down
Or Ccut him till he cried out in his anger and

Am
boy

his

G
In the company of strangers
G7

Am

And he Gcarries a reminder of ev'ry G7glove that laid

When I Cleft my home and my family, I was no
more than a

Am
G
G7 C
me, to going home

quiet of a G6railway station, Crunning

scared
Laying Amlow, seeking Gout the poorer Fquarters

Am

shame

I am Gleaving, I am Fleaving
But the fighter still reCmains mmmGmm
mmmm

G7 C

Where the ragged people Cgo
Looking

G
G7
F
for the places
only they

would Cknow
CHORUS:
Lie la Amlie, Lie la Emlie la lie la lie, Lie
la Amlie,
G
Lie la lie la la la la, lie Fla la la la Clie.

Lie La....

C

Asking only workman's wages I come looking
for a

Am

job

But I get no Goffers
Just a G7come-on from the G6whores
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Taby:
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250. THE FIRST NOEL
CHRISTMAS
Music: Orig – Cdur
Choir: Capo II. – D dur
Intro:

F G7 C G7 C

Verse 1:
G7
The CFirst EmiNoel, the FAngels did Csay
Was to Fcertain poor CshepFherds G7in
C

Verse 2:
They looked up and saw a star
Shining in the East beyond them far
And to the earth it gave great light
And so it continued both da-ay and night

(Repeat Chorus)

fields G7as they Clay

G7

In Cfields whereEmithey may Fkeeping

their Csheep
On a Fcold winter's CnightF G7 that CwasG7
so Cdeep

Verse 3:
Then entered in those Wise men three
Full reverently upon their knee
And offered there in His presence
Their gold and myrrh and fran--kincense.
(Repeat Chorus)

Chorus:
G7 C
Em
F
C
No el, No
el, No el, No el
F
Born is the CKingF G7 of CIs-----G7raCel!

Outro:
Noel, Noel, Noel, Noel
Born is the King of Is-----rael!
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251. THE TIMES THEY ARE ACHANGIN´

your walls
For the times they are a-changin'

BOB DYLAN (PETER, PAUL & MARY)
Come Ggather 'round Emipeople Cwherever
you Groam
And Gadmit that the Amiwaters Caround you

The line it is drawn the curse it is cast
The slow one now will later be fast
As the present now will later be past
The order is rapidly fadin'
And the first one now will later be last
For the times they are a-changin'

have D grown
And Gaccept it that Emisoon you'll
be C drenched to the G bone
If

G
Ami
D
your time to
you is worth savin'

D
Then you better start D7swimmin' or

you'll

D7

sink like a stone,

For the Gtimes, Cthey are a CchaDng – G in'
Intro:
Come writers and critics who prophecies with
your pen
And keep your eyes wide the chance won't
come again
And don't speak too soon for the wheel's still in
spin
And there's no tellin' who that it's namin'
For the loser now will be later to win
For the times they are a-changin'
Come mothers and fathers throughout the land
And don't criticize what you don't understand
Your sons and your daughters are beyond your
command
Your old road is rapidly agin'
Please get out of the new one if you can't lend
a hand
For the times they are a-changin'
Come senators, congressmen please heed the
call
Don't stand in the doorway, don't block up the
hall
For he that gets hurt will be he who has stalled
There's a battle outside and it's ragin'
It'll soon shake your windows and rattle
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C
M m mEmi .... Ami..... Chu Fhu GyouCyou Emiyou
.. Ami…...Cwow Fwow G

252. THIS OLD GUITAR
JOHN DENVER
C - G - Am - Em
C

F - G - C - Em - Am -

F-G

C

This old Gguitar taught me to Amising a Emilove
song,Fit showed me how to Glaugh and how to Ccr
y.

C/H Ami Ami/G

It inFtroduced me to some Gfriends of mine,
C
C/H
Ami
G
and
brightened
up some days,
F
G
C
it helped me make it thru some lonely nights.
Emi Ami C
F
What a friend to have on a Gcold and lonely Cnigh
t. Em - Am - C - F - G

This old guitar gave me my lovely lady,
it opened up her eyes and ears to me.
It brought us close together,
and I guess it broke her heart,
it opened up the space for us to be.
What a lovely place and a lovely space to be.

This old guitar gave me my life, my living,
and all the things you know I love to do.
To serenade the stars that shine
from a sunny mountain-side,
and most of all to sing my songs for you.
I love to sing my songs for you. Yes I do, you know
and I love to sing my songs for you.
M m.
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253. TO NECHTE BÝT

254. TOPOL

JAREK NOHAVICA

VLASTA REDL

Intro: C G C Fmaj7 C
Intro:
G
Auto i Cdům, postel i Gvzduch mi
můžete Cvzít,Fmaj7, C
přitáhnout uzdu, otrávit Gpramen,
přestřihnout Aminit,G, C
C
obrat mě o všechno, chceteli, Hdimmůžete,
to, co však v Amisobě mám, to mi
neGvezmete,
to nechte Cbýt, to nechte Gbýt, to
nechte Cbýt.Fmaj7, C

Všechny ty krásy, co jsem kdy poznal, ty v sobě
mám,
závratě lásky i přečtené knížky i lidi, jež znám,
obrat mě o všechno, chcete-li, můžete,
to, co však v sobě mám, to mi nevezmete,
to vám nedám, to vám nedám, to vám
nedám.

D
Stojí topol v širém GpoDlu, připoAmíDná
D
že sme my dva byli GspoDlu moja AmiDlá
Hmi
že tam kdysi stromy stáli
Emi
než jich ludé vyrúbali,
D
aby sa jim GpšeničDka A7urodiDla

Intro:

Šaty i chléb, světlo i čest, berte si vše,
i kdybych žebrák byl, budu mít víc, než
myslíte,
obrat mě o všechno, chcete-li, můžete,
to, co však v sobě mám, to mi nevezmete,
to je jen mé, to je jen mé, to je jen mé.
C
G
C
Fmaj7 C
E-------0-----0-----|-------------------|-0-----------|
B---1-3---1-----3-1-|-3-----3-0---1-----|---1---1-----|
G-0---------0-------|---0-------0---0---|-----2---0---|
D-------------------|-----0-----------2-|-3---------2-|
A-------3-----------|-------------3-----|-------3-----|
E-------------------|-3-----------------|-------------|

Šumí pšenka v širém polu jak dluhý den
že sme my dva byli spolu a nebudem
A já tu pšenku půjdu kosit
a za tebe Boha prosit,
aby si sa třeba s jiným dobře měla

C
G
Ami
G
C
E-------0-----0-----|-------------0-----|-------0-----|
B---1-3---1-----3-1-|-3-----3-0-----1---|-3-------1---|
G-0---------0-------|---0-------0-----2-|---0-------0-|
D-------------------|-----0-------------|-----0-------|
A-------3-----------|-------------0-----|-------3-----|
E-------------------|-3-----------------|-3-----------|

C

Hdim

Ami

G

E-0-0-1-3-----3-0---|-------------------|-----0-------|
B---------1-------1-|-3-----3-----1-----|-1-3---3-----|
G-----------0-------|---4-----5-4---2---|---------0---|
D-------------------|-----3-----------2-|-----------0-|
A-------3-----------|-2-----------0-----|-------------|
E-------------------|-------------------|-------3-----|

C

G

C

Fmaj7 C

E-------0-----0-----|-------------------|-0-----------|
B---1-3---1-----3-1-|-3-----3-0---1-----|---1---1-----|
G-0---------0-------|---0-------0---0---|-----2---0---|
D-------------------|-----0-----------2-|-3---------2-|
A-------3-----------|-------------3-----|-------3-----|
E-------------------|-3-----------------|-------------|
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255. TRÁVA

256. TRH VE SCARBOROUGH

ULRYCHOVI

SPIRITUÁL KVINTET

F
Včera byl F/D#vítěz B/Ddneska závod
B
vzdává
F
a trávaCvoní klidně Fdál
F
když s léty F/D#zmizí všechen B/Dlesk a
B
sláva
F
a trávaCvoní klidně Fdál
Dmi

C
B
Projdi se trávou pole dní
slyšíš jak Fšumí C
Dmi

C
B
příběhy trávy odkve tlé
vyprávět Fumí
C
to není málo podíFvej

jak

F/D#

vybělí

B/D
B
F
blůzku režnou

a F/D#nezradí B/Dchvíli Bněžnou F
F/D#
B/D
B
jak
zvedá i
tíhu sněžnou
F
F/D# B/D B
podívej

Zbývá ti druhý dech když první slábne
a tráva voní klidně dál
znám cesty bez vavřínů stejně vábné
kde tráva voní klidně dál
Neboj se chvíle návratu
tam kde tě znají
jen tak bez pozlátek
kde slova ryzích dukátů
v srdci ti hrají
tak vejdi do mých vrátek dál
zkus vybělit blůzku režnou
a nezradit chvíli něžnou
a v zápase s tíhou sněžnou
nevzdávej

Ami
Příteli, máš do GScarborough Amijít,
C
dobře Amivím, že půjDdeš tam Amirád,
tam dívku Cnajdi na Market GStreet,
Ami
co chtěla Ddřív Fmou Gženou se Amistát.

Vzkaž ji, ať šátek začne mi šít, za jehlu rýč však
smí jenom brát
a místo příze měsíční svit, bude-li chtít mou ženou
se stát.
Až přijde máj a zavoní zem, šátek v písku přikaž ji
prát
a ždímat v kvítku jabloňovém, bude-li chtít mou
ženou se stát.
Z vrkočů svých ať uplete člun, v něm se může na
cestu dát,
s tím šátkem pak ať vejde v můj dům, bude-li chtít
mou ženou se stát.
Kde útes ční nad přívaly vln, zorej dva sáhy pro
růží sad,
za pluh ať slouží šípkový trn, budeš-li chtít mým
mužem se stát.
Osej ten sad a slzou ho skrop, choď těm růžím na
loutnu hrát,
až začnou kvést, tak srpu se chop, budeš-li chtít
mým mužem se stát.
Z trní si lůžko zhotovit dej, druhé z růží pro mě
nech stlát,
jen pýchy své a boha se ptej, proč nechci víc tvou
ženou se stát.
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257. TRYING TO PULL MYSELF AWAY
GLEN HANSARD
Verse
A
Em7
e---0---0---0---0---0---0---0---0---0---0---0---0---|
b---2---2---2---0---2/3-3---3---3---3---3---3---3---|
g---2---2---2---2---2---0---0---0---0---0---0---0---|
d---2---2---2---2---2---2---2---2---2---2---2---2---|
a---------------------------------------------------|
e---------------------------------------------------|

A
Em7
1) Breaking up in the
station, a
A
final train

I don't even
you Aagain

Em7

know if I'll ever see

x3

A
e---0---0---0---0---0---0---------------0-----------|
b---2---2---2---0---2-------2---0---2-------2---0---|
g---2---2---2---2---2-------------------------------|
d---2---2---2---2---2-------------------------------|
a---------------------------------------------------|
e---------------------------------------------------|

Is it a Em7choice that we even Ahave? A
2) Bang bang down on the piano 'til I smash the
keys
Listening alone with the melodies
Everything's gone and I don't know where
D
And the rule of thumb don't F#miapply
anyEmore
D
'Cause the house is burning....

Bridge
D
F#m
E
D
e---0-------------0------0---|
b---3------2------0------3---|
g---2------2------1------2---|
d---0------4------2------0---|
a----------4------2----------|
e----------2------0----------|
I’ve left out any indication for rhythm on the bridge and
chorus as the chords
are pretty basic and you can listen for the strum pattern
yourself.
Chorus
A
Em
D
e---0------0------2---|
b---2------0------3---|
g---2------0------2---|
d---2------2------0---|
a---0------2----------|
e----------0----------|

A
Em7
D
® Trying to
pull myself away
A
I'm caught in a Em7pattern and I can't

esDcape
A
Trying to Em7pull myself away D

The chorus chord progression continues all the way until the
end of the song.

3) Lately when I get lost there's this thing I
know
Even the dogs have somewhere to go
Everything comes if you just it be
4) Work, work, brighten the corners that will
never see
Untangle the thoughts that you know what they
mean
I hope that the answer doesn't come to late
And the rule of thumb don't apply on me
'Cause the table are turning
® Trying to pull myself away
I'm caught in a pattern and I can't escape
Trying to pull myself away
I'm caught in a pattern and I can't escape
Can't escape
Outro: A / Em7 / D / D /
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258. TŘI TETY

259. TULÁCI V PODCHODOCH

SUCHÝ A ŠLITR

ELÁN

Dmi

Mám jednu tetu v Bechyni jezA7dí k nám
na návšDmitěvu
Dmi

a hrabě se nám ve skříni a A7na dráze má
sleDmivu
Dmi
C7
F
B
hou te
tu mám v
Kolí ně má na
náměstí Fdům

dru

A7

E7

v něm sedí s kočkou Amina klíně a E7při
tom pije Amirum A7
Dmi

Nejpodivnější že všech tet je

A7

ale teta

Dmi

třetí
Dmi
má
jeden žaludeční vřed a A7asi sedm
Dmi
dětí
A7
Dmi
C7
F
B
ta
pije
whisky
se so dou a někdy
taky Fbez a tahF7le E7teta Eb7náD7hodou
má hG7rozně ráda Cjazz
Sousedi ,Fkdyž jdou do kina tak teta světlo
zhasíná
C7
a do vzpomínek potichu se
noří
potom se chápe trumpety na kterou strýček
před lety
hravaD7val při požárech svoFje "hoří"

jak seA7 ta tDmirubka leskE7ne a teta
v A7kombiné
F
Sousedi, když se vrací zpět nejpodivnější
že všech tet
F7
B
přestane hrát a tváří
se tak přísně
Bmi
F
a v pokoji s ní
zamčená zůstá vá tichá
D7
ozvěna

ty Gmijejí smutný G7opuštěný C7písFně

D
A
Automat s lístkami škúľavé výbojky
a Emišedé tváre Dstien
Emi

Časopis v kúte Dskrýva stránky Askrčené
G
s fotkami Hžien.
V polnočnom líškaní strácajú obojky
aj muži slávnych mien
To je ten útek, zábudlivé lúčenie
s tajomstvom zmien.
®:
Emi
Tuláci Cv podchodoch,Dpár
tmavých A tieňov
Emi
C
D
A
Tuláci v podchodoch, chcú málo
Emi
C
D
A
GH
Tuláci v podchodoch, sú za budnutí ,
Na rožky s párkami zbierajú haliere
Ľudia sa náhlia z kín
Rozbitý výklad, prázdno si v ňom ustelie
a oni s ním.
V polnočnom rátaní máločo zaberie
na mužov s tvárou zím,
noc na nich dýchla, mieša farby umelé
z výkladných skríň.

A A7v melodii Dmiteskně se A7pokoj
rozplyDmine

D7

Emi

®:
Tuláci v podchodoch pár tmavých tieňov.
Tuláci v podchodoch chcú málo.
Tuláci v podchodoch sú zabudnutí.
Tuláci v podchodoch sú nočnom smenou.
Tuláci v podchodoch bez šálov.
Tuláci v podchodoch sú zabudnutí.
Sólo
I: Tuláci v podchodoch
pár tmavých tieňov.
Tuláci v podchodoch chcú málo. :I
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260. TY VELICKÉ ZVONY
ČECHOMOR
Ami, G, D, Emi, A, D, C, G, D, C, D, G, G
E|---------------------------------------------------------|
H|--1-0----------------------------------------------------|
G|------2-0--0s2--------------------4-5-7-9-4--4s5s2-0--2--|
D|-------------0--2-4-5-2--2s4s2-0-------------------------|
A|---------------------------------------------------------|
E|---------------------------------------------------------|

E|---------------|
H|--1-0---3v-----|
G|------2-----0--|
D|---------------|
A|---------------|
E|---------------|

Ami, G, D, Emi, A, D, C, G, D, C, D, G, G
E|---------------------------------------------------------|
H|--1-0----------------------------------------------------|
G|------2-0--0s2--------------------4-5-7-9-4--4s5s2-0--2--|
D|-------------0--2-4-5-2--2s4s2-0-------------------------|
A|---------------------------------------------------------|
E|---------------------------------------------------------|

E|---------------|
H|--1-0---3v-----|
G|------2-----0--|
D|---------------|
A|---------------|
E|---------------|

Nešťastná galánko
Jak na pohreb půjdeš
Nešťastná galánko
Kterak plakat budeš
Kterak plakat budeš
Ami, G, D, Emi, A, D, C, G, D, C, D, G, G
E|---------------------------------------------------------|
H|--1-0----------------------------------------------------|
G|------2-0--0s2--------------------4-5-7-9-4--4s5s2-0--2--|
D|-------------0--2-4-5-2--2s4s2-0-------------------------|
A|---------------------------------------------------------|
E|---------------------------------------------------------|

E|---------------|
H|--1-0---3v-----|
G|------2-----0--|
D|---------------|
A|---------------|
E|---------------|

Ty Velické zvony
Pěkně vyzváňajú
Ľudé sa čudujú
Co to znamenajú
C
Co to znameDnaGjú
Ami, D, G

Emi

Ty VeAlické Dzvony
G
A
Hmi
Pěkně vy zvá
ňajú
C
G
D
Ľudé sa čudu jú
Emi

Co to AznameDnajú
C
D G
Co to zname na jú
Emi

A
D
poví dajú
G
Pútničkové AiHmidú
C
Jiní poGvídaDjú
Emi
Pochovávat Dbudú
C
Pochovávat DbuGdú

Jedni

Pochovávat budú
Jednej mamce syna
Co ho otrávila
Jeho rostomilá
Jeho rostomilá
Ami, G, D, Emi, A, D, C, G, D, C, D, G, G
E|---------------------------------------------------------|
H|--1-0----------------------------------------------------|
G|------2-0--0s2--------------------4-5-7-9-4--4s5s2-0--2--|
D|-------------0--2-4-5-2--2s4s2-0-------------------------|
A|---------------------------------------------------------|
E|---------------------------------------------------------|

E|---------------|
H|--1-0---3v-----|
G|------2-----0--|
D|---------------|
A|---------------|
E|---------------|
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261. UMĚT TAK ZPÍVAT

262. V JESLÍCH DÍTĚ SPINKÁ

VLASTA REDL

SPIRITUÁL KVINTET

Capo IX.
A
Umět tak zpívat
D
F#mi
Jak voda z
kopců
Hmi

Když navždy F#mimizí prameHminům
V Alodičkách na míru kluDkům i F#miotcům
Hmi

A hladit hraC#miny kamenůHmi7 F#mi
E Hmi7 F#mi E
Umět tak zpívat
Jak plamínek svíčky
Tam kde jsou okna zazděná
Nechat tě házet
Jak hrášky své sníčky
Aspoň stín po stěnách
Umět tak
zpívat
Jako
nedělní
vánek
Když se
lanem
provléká
Vybírat z
květinek
Jak z
poštovních
schránek
Jejich
přání
daleká
Umět tak
zpívat
jako když
prší láva
Tak že i
ďábel
naletí
Unášet k nebesům
Tajemství žhavá
A němé duše zakletých

1.

E

V jeslích dítě

A
E H7
spinká, zpí vej,

v Ejeslích dítě Aspinká, EzpíEdimvej H7dál,
E
E7
A E
v jeslích dítě
spinká, zpí vej,
¨
když C#7bludná hvězda F#7(9)září, tiše
H7

E
A E A
padá sníh.

2. Jaké pak má vlásky, zpívej,
jaké pak má vlásky, zpívej dál,
jaké pak má vlásky, zpívej,
když bludná hvězda září, tiše padá sníh.
3. Vlásky zlatem svítí, zpívej,
vlásky zlatem svítí, zpívej dál,
vlásky zlatem svítí, zpívej,
když bludná hvězda září, tiše padá sníh.
4. Kdo se nad ním sklání, zpívej,
kdo se nad ním sklání, zpívej dál,
kdo se nad ním sklání, zpívej,
když bludná hvězda září, tiše padá sníh.
5. Maminka ho hlídá, zpívej,
maminka ho hlídá, zpívej dál,
maminka ho hlídá, zpívej,
když bludná hvězda září, tiše padá sníh.
6. Co ho v žití čeká, zpívej,
co ho v žití čeká, zpívej dál,
co ho v žití čeká, zpívej,
když bludná hvězda září, tiše padá sníh.
7. Bude jedním z lidí, zpívej,
bude jedním z lidí, zpívej dál,
bude jedním z lidí,
zpívej,
když bludná hvězda
září, tiše padá sníh.
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263. V PŮL OSMÉ
VLASTA REDL

1. V pAmiůl osmé, tFo už se stmGívá,
C
ožijou chDmiodníky nGočními přAmievleky,
telátko Futeklo z chlE7íva,
pAmiastýřu, pFastýřu, špE7atně ses
Ami
d
íval.

Fmaj7

C
Dm
G
Am
|-----------|-1--1-0-----|---------3-|-0--0----------|
|----1--1-1-|-3------3-1-|----3--3-3-|-1----3-1-0----|
|----0--0-0-|-2----------|----0----0-|---------------|
|----2--2-2-|------------|----0------|---------------|
|-3---------|------------|-----------|-0-------------|
|-----------|------------|-3---------|---------------|
Am

Fmaj7

E

Am

|-3-|

zdrFaví.
Zase jsi nepřišla, milá,
čekal jsem celou noc, ale co je moc, to je moc,
kdepak jsi do rána byla
a proč jsi, krucinál, na zádech bílá.

|------------|------------|---------|-------------|
|-----0-1----|-3--1h3p1-0-|-0--0----|---------3---|
|-^2------2--|-2----------|-2--1----|-------1---1-|
|-^2---------|-3----------|---------|-----2-------|
|-^0---------|------------|---------|---2---------|
|------------|------------|-0-------|-0-----------|
Am

Fmaj7

E

E

|-3-|
|------------|------------|----------|---------||
|-1--1-0--1--|-3--1h3p1-0-|----------|---------||
|-2--2-2--2--|-2----------|-2--2--1--|-4--2----||
|------------|-3----------|-2--2--2--|---------||
|-0----------|------------|----------|---------||
|------------|------------|-0--------|-0-------||

|-3-|

V půl osmé, to už je ráno,
po lávce přes lávku, po lásce přes lávku
ovečky jdou zadní branou
a marně bys´ počítal tu oplakanou.

G

|-3-|

Dmi
C
al vás č
ert, tož, bačo, ať jsme

®: Hrál bych ti písničku něžnou,
takovou milou a běžnou,
sám zatím zpil jsem se režnou
asi tak, jako ženci, když nežnou.

G

|-----------|------------|---------|----------0-|
|-----0--1--|-3--1h3p1-0-|-1--0----|--------0---|
|-^2--------|-2----------|-2-------|------0-----|
|-^2--------|-3----------|---------|----0-------|
|-^0--------|------------|---------|------------|
|-^0--------|------------|-3--3----|-3----------|

®: FÓ,Ami mDmioje G7ovce, moje
krCávyC/H, C/Bb,
A7

3/4
Am

Jak se vysoko na špičkách vznáší,
jak statečně klopýtá si vyhodit z kopýtka,
ztratilo zvoneček v šáší,
chytil sa o kořeň tam na Ondráši.

vz

Intro:

Triplet

¨
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264. V ŠIRÉM POLI STUDÁNEČKA
MORAVSKÁ LIDOVÁ
Capo V.
/: GV širém poli Dstudánečka A7kamenDná :/
/: Amia v ní D7voda, Gvoděnka, Emia v
ní E7voda AmistuD7denGá :/
/: Išlo dívča, išlo v sukni červenej :/
/: podaj ty ně, šohajku, podaj vody studenej :/
/: Dyž sem podal ze studánky voděnku :/
/: dojdi večer, šohajku, dám ti za to huběnku :/
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265. VARIACE NA RESENAČNÍ TÉMA
VLADIMÍR MIŠÍK
Ami, F, G, Ami, Ami, Ami6
Solo/Předehra:

Ami
Láska je jako Fvečernice Gplující
černouAmioblohou,
Ami
F
G
zavřete dveře na petlice, zhasněte v
domě Amivšechny svíce!
Ami
F
G
A opevněte svoje těla, vy, kterým
srdce Amizkameněla.

Mezihra:C, G, Ami, F, D, D, Dmi, Emi7, Ami,
Ami6,Ami, Ami6
Ami
Láska je jako Fvečernice Gplující
černou Amioblohou!
Ami
Náš život hoří Fjako svíce a Gmrtví
milovat Aminemohou!
Ami
F
G
Náš život hoří jako svíce a mrtví
milovat Aminemohou.
C, G, Ami, F, D, D, Dmi, Emi7, Ami, A
Dohra:
mi6, Ami,Ami6, Ami

C
G
Ami
G
D D Dmi Emi7 Ami
e------------5--7--8------------------------------B---------8-----------5--6--8--3----3---0----1----G--5--5s7-----------------------------------------D-----------------------------------------------2-A-------------------------------------------------E--------------------------------------------------

Ami
Láska je jako krásná Floď, Gkterá
ztratila Amikapitána,
Ami
námořníkům se třesou Fruce a Gbojí se,
Ami
co bude
zrána!
Ami
Láska je jako bolest z Fprobuzení
G
Ami
a horké ruce
hvězd,
Ami
F
které ti oknem do vězení Gkvětiny
sypou Amize svatebních cest,
Ami
F
G
které ti oknem do vězení květiny
sypou Amize svatebních cest.
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všechno Gzdárně vyřeDší
chytrý Apes maxiDpes A, DFík.

266. VEČERNÍČEK
KAREL ČERNOCH

{Bridge}
G
Táto pojď se taky dívat s námi,

{Intro}
e
h
g
D
A
E

|--------------0-----0-----0-----0-----0-----0--------------|
|--------------1-----1-----1-----1-----1-----1--------------|
|--------------0-----0-----0-----0-----0-----0--------------|
|-----------------------------------------------------------|
|-----0--2--3-----------3-----------3-----------3-----0--2--|
|--3--------------3-----------3-----------3--------3--------|

( Stěžoval si kapříkovi vodník Česílko,
že mu v noci někdo odnes vodní křesílko.
Strašlivý kocour Fous,
Pištu Fištu rád by kous,
pořád prý smůlu má.
Všechno zná Všeználek,
všechno zkazí Neználek,
chytřejší vyhrává. )

C

Dříve, než nám klesnou víčka těsně před
spaním,
uvidíme Večerníčka, jak se uklání,
pokud Fvám není Cmoc,
F
C
dobrý večer, dobrou noc,
zamáGvá čepičCkou, C7
F
C
z kouzel ných hromá dek
hází Flístky poháCdek

maličGkou ručičCkou. G, C
Nežli Brouček složí krovky, aniž řekl "smím?",
z televizní obrazovky krokem rumcajzím
loupežník vykročí,
s každým pánem zatočí,
Manku má copatou,
zahvízdá, zapíská,
vždycky najde Cipíska
bradu má vousatou.
G#

D
mámo Gpojď se taky Dsmát,
G
dokud krásná paní neoznámí:
A
"Tak a teď už děti A7spát."

D
Dříve, než nám klesnou víčka těsně před
spaním,
uvidíte Večerníčka, jak se uklání,
G
D
pokud vám není moc,
dobrý Gvečer, dobrou Dnoc,
zamáAvá čepičDkou, D7
z kouzelGných hromáDdek
G
D
hází lístky pohá dek
maličAkou ručičDkou.

La la la la…

C#
Červená se muchomůrka, letí motýlek,
v trávě sedí Vochomůrka, vedle Křemílek,
zkoumaF#jí pravidC#la,
F#
C#
jak se
vaří povid
la,
vařečG#kou míchaC#jí, C7#
kdopak F#dřív uteC#če,
než jim F#hrnec přeteC#če,
to se G#nás neptaC#jí. G#, C#
A
D
Méďa Béďa honí v lese vlka-zloděje,
Míček Flíček rozbil okno, nic se neděje,
opiGčák Hup a DHop
řídí Gloď a barví Dstrop,
A
D
D7
naje dou na ú tes,
všechno Gzná, všechno Dví,
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267. VELIKEJ DEN
KAMELOT
Je Cvelikej Gden
a Amivítr Gfouká Cslámu,G, Ami, G

Jenže nikde nikdo, jenom stromy, trať a já,
a noc do pařátů mě zmáčkla jako myš,
jenom strážnej oheň slepý můry přivolá,
a z větrný růžice uslyšíš:
„Pospíchej ke mně blíž.“

má Cpanenko z Gtemna
hor, Amimáš GzpožděCní,G, Ami, G
C

G
Ami
zdržela Tě zpráva,
že
máš Gnemocnou Cmámu,G, Ami, G

nebo Dmijízdní řád a Amina dráze
pytel Bkamení,
nenech se
vykoleCjit.G, Ami, G, C, G, Ami, G
Tady kolem závor všechny vlašťovky jsem
sčítal,
třeba zejtra odlítnou k jihu žít,
a med ze včelích úlů, jsem jako zloděj sbíral,
mám láhev rosy a tak můžem spolu pít,
nenech se vykolejit.
G
Už vidím z dálky, jak mi FmáCváš,F, C
G
na řasách slzy, co fnelžou lásku CTvou,
Emi
a náruč Tvou mi v letu Fdáváš,
B
ať ptákům oči z důlků
vypadCnou.G, Ami, G, C
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268. VELKÁ VODA
JAREK NOHAVICA
Orig v Gmi:
Gmi, D, Emi, D, Gmi, B, Ami, D
Ami
K našemu domu přišla Cvoda
Dmi
z neděle na pondělí Epozdě v noci
já už spal
Ami
K našemu domu přišla Cvoda
Hmi
zazvonila a hned Edobrý večer
můžu dál
Ami
Říkám jí co chcete Cdrahá paní
Dmi
vypadáte jako Evýběrčí daní
ale Amis ohledem na to Cjaký je čas
Hmi
nerušte slušné lidi Eprosím vás
Ami
A ona Cmlčela
Dmi
stála a Ehleděla
Ami
ani ryba Cani rak
Hmi
prostě jen Ctak

Zabouch jsem dveře ale marně
jako by zavřel bufet na plovárně
jako bys prstem zhášel svíce
stála tam nehnutě jak popelnice
Po kotníky mokrá havraní vlas
na hodinky dívala se, že má jako čas
Kolem ní se batolilo pět malých vod
všechny byly černé a bořily mi plot

A ona mlčela
stála a hleděla
ani ryba ani rak
prostě jen tak
jenom tak
Intro housle:
Gmi, D, Emi, D, Gmi, B, Ami, D
Housle po tátovi, staré fotky po dědovi
koberec kovral a k tomu přehoz brokátový
ledničku, pračku, mixér i rolák
všechno to nakládaly na dvoukolák
Jak nějaké harampádí, jak nějakou veteš
že ti tady něco patří, to se teda pleteš
co sis tu nanosil vezmou si jiní
a já jen stál udiveně v síni
A ona mlčela
stála a hleděla
ani ryba ani rak
prostě jen tak
jenom tak
Intro
Gmi, D, Emi, D, Gmi, B, Ami, D
Proč jste mi vzaly moje jistoty
nápisy \"Pozor zlý pes\" přitlučené na ploty
Jízdní řády tramvají i zákazy vjezdu
hákový kříž i pěticípou hvězdu
Všechno to za co jsme se celý život bili
mírnyx týrnyx v jediné chvíli
vzaly a zmizely pak u dětského hřiště
na viděnou milý pane zase někdy příště
zase někdy příště
zase někdy příště
někdy příště
Intro housle:
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269. VĚRŇÁK
KAMELOT
Intro: E D A E D
A
Vchází mi Amaj7do snů
bez A6rodokmeAnu,
pes, kterej Amaj7neměl A6nikdy ceAnu,
D
ten hlídač, ta němá
tvář, Dadd9neznala Anenávist.
Těžko by Amaj7získal A6cenu kráAsy,
chyběl mu Amaj7punc tý A6lepší raAsy,
ten Dchundeláč Dadd9uměl z Dočí
snad Dadd9přání Ačíst.
My Hmichodili ven a Dhledali
A
svou Ameriku,
Hmi
D
E
v pátek nahonem, společně s dírou na
Hoptriku.

®: AMůj Věrňák a Djá,
ta Eznámost skoro Dvážná, nemá Ačáru
hranic,E
A
D
s ním, kdo mě tak znal,
tak Eříkal: „Někdy Dmálo, bejvá Avíc.“ G F#mi

Solo
Až jeden den osud vykolejil,
bylo to z jara a na cestě jíl,
ten posel, ten pošťák, zprávu dobrou snad vez.
Smyk, brzdy, rána, pak šlápl na plyn,
a silnice zrudlá, jak od jeřabin,
jen oči měl smutný, můj nejsmutnější pes.
Já vykopal hrob a sypal ho hlínou do úsvitu,
pak šel podle stop, hledat tu naší Ameriku.
®:
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270. VESMÍRU

271. VÍLA

TOMÁŠ KLUS

POUTNÍCI

C

Do řádků Tvých Gřas,
Ami
Ti pozpátku napíšu zase můj Fvzkaz.

C

Jde po skosený FtrávCě a jde tak, jak se
to FpíšCe:

C

Do všech Tvých částí,
G
do peřin Ami pak vesmír,

s větrem v Dmizádech, s kytkou v
hGmilavě Dmi

F
vyjde vesmír.

A, Dmi
Gmi
Dmi
důstojně a
tiše
,

R:
C
A my vystoupáme výš,

a z polí Cslítají se pFtácCi a Gkaždej z nich
C G
jí věř í,

G
nad střechy paneláků.
Ami
A až budem k sobě blíže,
z Vlčích Fmáků CTi složím tóny, hlas.
A doGodkrytých písmen
můžem Amipomalu se krást
F
nejistým krokem nad propast.

Intro:

F
B
F
C
a ona se pak vrací a má v rukou
F c
jejich peř í.

Je to můj člověk s hlavou v kříži, umírající v
horku,
můj plakát na refýži i má socha u New Yorku,
je to můj voják beze jména, i ten parník v ústí
Něvy,
je to jediná má žena, jenže ta, která to neví.

C G Ami F

Pod kůži do tepen se vpíjím a tuším,
že musím ven
skrz hloubky ran pak vyprchám.
Vejde vesmír,
vejde vesmír.

*: Místo k

R:
A my vystoupáme výš,
nad střechy paneláků.
A až budem k sobě blíže,
z Vlčích máků Ti složím tóny, hlas.
A do odkrytých písmen
můžem pomalu se krást
nejistým krokem nad propast.

Ami
Dmi
Ami
ní však mířím
někam
,

kde je ten, co se tak vzDmitekáAmi
že ta Bhrůza, kterou D#čeBkám,
není Fta, která mě BčekáF.

C

Jsi bezbřehá řeka v tvých peřejích tonu
bez Gdechu a tam kde do Amimoře vtékáš nás
F
necháš utonout,
C
jak dva vojáčky z cínu v útrobách velerybG.

Hledíme na Amihladinu a ještě na vteřinu.F
Vystoupáme výš,
nad střechy paneláků.
A až budem k sobě blíže,
z Vlčích máků Ti složím tóny, hlas.
A do odkrytých písmen
můžem pomalu se krást
nejistým krokem nad propast.

Ten můj pocit
nemá hranic, ta
má víra bez
rezervy,
že už nezmůžu se
na nic, ani na
pevný nervy,
natož na nějakou
vílu, a že už
nevím, o co kráčí,
třeba nemám sílu,
a třeba mi to stačí.
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272. VOJÁK
ČECHOMOR

273. VRACAJA SE DOM
VLASTA REDL
Capo II.

Ami

Když jsem nezahynul
když ta vojna GbyAmila:/
/:

/:Gtaké nezahynu
Ami
také nezahynu
G Ami
když už pomi nu
la :/

~
/:Když jsem nezahynul
ve francouzských lukách:/
/:také nezahynu
také nezahynu
své panence v rukách :/
/:Když jsem nezahynul
mezi Rakušany:/
/:také nezahynu
také nezahynu
mezi svými pány :/

VGracaja saA dom
D
od Betléma do VsetíGna
A
nésl jsem se Djak ta laňka
G
nésl jsem se jak ta lEaňka
C
D
G
potr efen á
C
A že bylo vD tom Betlémě živoG veliceD
G
voněl jsem jak marijánCek odG slDivovicGe

Vracaja sa dom
znavený a šťastný velmi
tož sem sebú od radosti
od velkej Božskej milosti
praštil k zemi
Ležím přemítám
najednú je u mňa žena
a nevěří že sa vracám
a nevěří že sa vracám
od Betléma
A že bylo v tom Betlémě živo velice
a že nás tam Josef nutil do slivovice
Ja ženy ženy
nic na Betlém nevěřijú
a když dojdú na pútnícka
a když dojdú na pútníčka
hned ho zbijú
Tož byl u nás na Štědrý den Betlém hotový
eště dneskaj nedoslýchám na obě nohy
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274. VYMYSLENÁ
ELÁN

D
Čakám ju pred do A mom, G prší mi za
D
go lier,
D
odkiaľ sa pozná A me, G nikomu
nepo D viem.
D
Klasický hanbli A vá G smeje sa oča D mi.
D
Má sinku na lak A ti G a tašku od ma D my.
R:
D
Hmi
G7maj
Chcem s ňou ísť
vláčikom
na
A
D
vý let do Modry.
D
Hmi
G7maj
Najprv
sa poškrie
piť po tom
sa A udobriť. D
D
Mať svo Hmi je tajomstvá
G7maj
A
D
zamk núť ich na kľú čik.
D
Hmi
Držať sa
za ruky
G7maj
nechcieť A sa rozlú D čiť.
G
VymýAšľať priateľom D
G
A
D
D
blá znivé mená.

škoda, Hmi že je, škoda, G že je
iba A vymyslená. D
škoda, Hmi že je, škoda, G že je
iba A vymyslená. D

Cakam ju ped domom, prsi mi za golier,
odkial sa pozname, nikomu nepoviem.
R:
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275. VYSOČINA

R3:
O tom, že Fna horách se G7mlha k útoku

RANGERS

dolů Cřadí,C7

Capo IV.

jak Fpotok loukou G7pádí si nechám Czdát. C7

Sólo: doprovod
klavír C, G7, Ami, F/G, F, C, G7, C

o lesním Fpřístřešku, kde v G7měsíčním lesku
vítr Cbloudí, Ami
v rose Dmistudící, o

R1:
Já Cvám to, pane, Amipovídám, na Cranní

toulce

G7

F
C
G7
vonící Vysočinou, Vysočinou.

vítr Amiteď čekám
ať Cvypráví mně, A7jak se toulal Dminad ní. G7
Snad Dmivinen je pohár, co G7leží tu, že Cvítr v
ranním Amipřeletu
mně Dmivoní,

R3:
Na známou stanici můj vlak se brzy vrátí, tam si kolejí
špásem do polí jen tak sáh.
Zpomalí útlé vlákýnko páry, až stojí, oči zapíjí, setkání
s Vysočinou, s Vysočinou.

hm, G7voní, FVysočinou, CVysočinou.G7
R2:
Za Cmnou poštovní vůz dlouho
míle Dmikrájí, Fdálkou zrozenou G7nemoc
posílí Cjen, G7
C
Dmi
F
s ní prchají léta, odplouvá
mládí, lék mně v

šatě

G7

C
C7
nočním nabídl sen.

R2:
Ráno každý sen, i ten tulákův slunce ruší, pak na tisíc
ozvěn noční děj stále má.
Jednou odešel a teď dálku denně krátí, Vám
prozradím: ten poutník, to jsem já.

R1:
Proč vám to, pane, povídám, když vítr líp to řekne
sám, co je za kolejí, která v trávě končí,
jen počkejte se mnou chvíli tu na vítr v ranním přeletu
jak Dmivoní,
hm,

G7

F
C
Ami
voní, Vysočinou, Vysočinou

F
C
Vysočinou, mojí Vysočinou.
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276. WE ARE THE CHAMPIONS
QUEEN

D
We are the F#michampions,
Hmi
G, A7
my
friend
And Dwe'll keep on F#mifighting G'till the
endD#dim7,
Emi7
We are the A7/Echampions, Gmi6we
Gmi6/B
are the C#dimchamEdim7pions!
D
Cadd9/E
No time for
losers
F6
G
'cause
we are the champiAm7add4ons of
the Dmi world Emi7 Dmi Emi7/D Dmi
Emi7/A

Capo III
I've paid my Amidues, Emi7/A
time after Amitime, Emi7/A
I've done my Amisentence, Emi7/A
but comitted no AmicrimeEmi7/A
C
F/C
And bad mi stakes,
I've made a Cfew,F/C
C
G/H
I've had my share of sand
kicked in
my Amiface, but D7I've come GthroughA

Outro:
D
F#mi
We are the
champions,
Hmi
G, A7
my
friend

F/G
Gm7b5
And I mean to go
on, and
on,
G7
and on, A7and on
D
We are the F#michampions,
my HmifriendG, A7
And Dwe'll keep on F#mifighting G'till the
D#dim7,
end
Emi7
We are the A7/Echampions, Gmi6we
Gmi6/B
are the C#dimchamEdim7pions!
D
No time for Cadd9/Elosers
'cause F6we are Gthe champiAm7add4ons of
the Dmi world Emi7 Dmi Emi7/D Dmi
Emi7/A

And Dwe'll keep on F#mifighting G'till the
D#dim7,
end
Emi7
A7/E
Gmi6
We are the
champions,
we
Gmi6/B
are the C#dimchamEdim7pions!
D
No time for Cadd9/Elosers
'cause F6we are Gthe champiAm7add4ons.
Emi7/A
F/C
G/B
Gm7b5
F/G
D#dim

I've taken my AmibowsEmi7/A
and my curtain Amicalls Emi7/A

Gmi6

Ami
You brought me
fame and fortune and
Emi7/A
everything that
goes with it

Gmi6/B

I thank you Amiall Emi7/A
But it's been no bed of CroF/Cses,

F6

C#dim7
Cadd9/E
Am7add4

C

no pleasure cruiF/Cse.
I consider it a Cchallenge before the G/Hwhole
human Amirace - and D7I ain´t gonna Glose

Emi7/D

X00000
X33210
X20003
343363
303211
XX1212
310030
X10030
X31212
032030
113211
X02030
XX0000

And I mean to go F/Gon, and Gm7b5 on,
G7
and on, A7and on
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277. WE WILL ROCK YOU
QUEEN

BEuddy you're a boy make a big noise
C
Playin' in the street gonna be a big man some
dGay
You got mEud on yo' face
You big disgrace
KiDckin' your can all oEver the place
Singin'
G
'We wDill Cwe Gwill rEock you'
G
D C
G
E
'We w ill we will r ock you'

'We will we will rock you'
Singin'
'We will we will rock you'
Everybody
'We will we will rock you'
G
'We wDill Cwe Gwill rEock you'
G
'We wDill Cwe Gwill rEock you'
Alright

Buddy you're a young man hard man
Shoutin' in the street gonna take
on the world some day
You got blood on yo' face
You big disgrace
Wavin' your banner all over the place

Singin'
G
D C
G
E
'We w ill we will r ock you'
G
'We wDill Cwe Gwill rEock you'

Buddy you're an old man poor man
Pleadin' with your eyes gonna
make you some peace some day
You got mud on your face
You big disgrace
Somebody better put you back
into your place

Singin'
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278. WHAT A WONDERFUL WORLD
LOUIS ARMSTRONG
Capo on 5th Fret
Intro: C Dm C Dm
I see Ctrees of Emigreen, Fred roses Emitoo
Dm7
C
E7
I see them bloom,
for me
Ami
and
you,
And I Abthink to myself, Dmi7/FWhat
a G7wonderful woCrld.C+, Fmaj7, G7

Dmi/F
C+
Gdim7

I see skies of blue and clouds of white,
The bright blessed day, the dark sacred night,
And I think to myself, what a wonderful
world C, F, F, C

C#dim7
Dmi7b5
G7b9

XX3535
X32110
312020
X31212
XX0333
320101

The G7colors of the rainbow, so Cpretty in
the sky
G7
C
Are
also on the faces of people goin'
by
I see Amfriends shaking Ghands, saying,
Am
G
"
How do you do?"
Am
Gdim7
They're really
saying,
Dm7 C#dim7
G7
"
I
love you."
G7
Emi
F
I
hear babies
cry, I watch them
Emi
grow
Dmi7

They'll learn much Cmore than E7I'll
ever Amiknow,
G#
Dm7/F
And I
think to myself
what a
G7
C
Dmi7b5
wonderful world
C#dim7

Yes I Dm7/Fthink to

myself, Dmi7b5what G7b9wonderful Cworld.
F, C
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279. WHEN YOUR MINDS MADE UP
GLEN HANSARD
Capo I

when your Amimind's made up
when your Gmind's made up
F
there's no point trying to stop it
when your Amimind's made up
G
mind's made up
G
there's no point trying to fight it
when your Amimind's
G F Am G F Am G

when your

your mind's
F
there's no point trying to change it
Am
C

So, if you ever Amiwant something
G
and your call comes
F
then I'll come running
C
to fight
Ami
and I'll be at your door
G
when there's nothing
F
worth running for

G

F

Am

G

F Am

G

F

Couplet
C
Ami
So, if you ever
want something
G
when your call comes
F
then I'll come running

Refrain

when your Amimind's made up
when your Gmind's made up
there's no Fpoint trying to change
it
when your Amimind's made up
when your Gmind's made up
there's no Fpoint trying to stop it
C

You see you're just like Amieveryone
G
when the shit falls
F
all you want to do is run Caway
Ami
and hide all by yourself
G
when it's far from
F
there's nothing else

Refrain
Ami
mind's made up
G
when your mind's made up
there's no Fpoint trying to change it

when your
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280. WHO WANTS TO LIVE FOREVER
QUEEN
There's no Am7time for us
D/F#
There's no Em7place for us Em7/D
Em7/C#
What is G/Dthis thing that A7fills
our dreams
Then slips Dsus4 away from us D
Who Cwants to G/Hlive forAmever
Who Cwants to Gmaj7/Hlive forAm7ever
C/D
Ooooo-ooDoooh
Am7
Theres no
chance for us
D/F#
It's all deEm7cided for us Em7/D
Em7/C#
This world G/Dhas only

one

Who Cdares to Hmlove forAmever
C
oooo-Doooh when love must Emdie
Solo
Hm, Em/H, C, Em/H
C, E5/H, C/D, E5/H, C/D

But touch my Emtears with your Clips
Em
C
Touch my
world with your finger tips
And Gwe can D/F#live forEmever
G
D/F#
Em
And we can
love for
ever
Em7/C#
Forever is our toDday A#/D
Am
live for
ever
Who Cwants to Gmaj7/Hlive forAm7ever
C/D
Forever Dis our today

A7

sweet
moment set Dsus4aside for us D
Who Cwants to G/Hlive forAmever
Who Cwants to Gmaj7/Hlive forAm7ever
C/D
D
Ooooo-oo oooh

Who

C

wants to

G/H

Who

C

waits forever any way

Who Cwants to G/Hlive forAmever
C
Gmaj7/H
Am7
Who wants to
live for
ever
C/D
D
Forever is our today
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281. WISH YOU WERE HERE
PINK FLOYD

C

So, so you think you can Dtell,
Ami
G
Heaven from
Hell, blue skys from pain.
Can you tell A,green Dfield from A,cold
steel Crail, A,smile from A,Amveil,
Do you think you can Gtell?
And did they get you to Ctrade your heroes
D
for ghosts,
Hot ashes for Amtrees, hot air for
G
D
breeze, cold comfort for change,
C
And did you ex change A,walk on part in
the Amwar
for A,lead role in A,Gcage?

A,cool

Emi, G, Emi, G, Emi, A, Emi, A
C

How I wish, how I wish you were Dhere.
We're just Amitwo lost souls swimming in
A,fish bowl, Gyear after year,
D
Running over the same old ground.
What Chave we found?
The same old Amifears. Wish you
were Ghere!
Emi, G, Emi, G, Emi, A, Emi, A, G
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282. WONDERWALL
OASIS
Capo II.
Verse 1:Emi7Today isGgonna be the day
that they'reDsus4gonna throw it back
toA7sus4you
By now you should've somehow
realized what you gotta do
I don't believe that anybody
feels the way I do about
Cadd9
Dsus4, A7sus4
you
now

Ref:CauseCadd9maybeEmi7, Gyou'reEmi7gon
na be the one that
Cadd9
saves meEmi7, Gand Emi7after all
Cadd9, Emi7, G
you're
myEmi7wonderwallCadd9, Emi7, G

Verse 1
Bridge

Verse 2:Backbeat the word was on
the street
that the fire in your heart is out
I'm sure you've heard it all before
but you never really had a doubt
I don't believe that anybody
feels the way I do about you now
Bridge:AndCall the roads weDhave to walk
areEmiwinding
C
D
And all the lights that lead us there
Emi
are
blinding
ThereCare many things thatDI
wouldGlikeG/F#to sayEmito you
but I don't knowA7sus4how

Ref
Em7
G
Dsus4
A7sus4
Cadd9
Dsus4/F#
G/F#
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283. YOU´VE GOT TO HIDE YOUR
LOVE AWAY

284. Z MECHU A KAPRADÍ
KŘEMÍLEK A VOCHOMŮRKA

THE BEATLES

Orig.: Capo III.

G
Here I Dstand with Fadd9head in Ghand, Cturn
my face to the Fadd9wallC.
G
D
Fadd9
G
C
If she's gone I
can't go on, feeling
two foot Fadd9smCaDll.
G
Ev`ryDwhere Fadd9people Gstare, Ceach and
ev`ry Fadd9dayC
G
I can Dsee them Fadd9laugh at Gme, Cand I
Fadd9
C D D D/C D/B D/A
hear them
say ay ay
G
Hey, you`ve got to Chide your
Dsus
D D6 D
love
away
G
C
Hey, you`ve got to hide your
love DsusawayD D6 D

Vy tenG dům snadD líp nežliG já budete Cznát,
G
A
střecha šikmá, má z jehličí
D4sus
trám. D
Cestu Gznám jen Djá,ale Gvám prozradím Crád,
jak seG chodí D7z té chaloupky Gk nám.
Ref: Z mechuG pár krokůHmi dál přes
C
D
G
Hmi
dvě pápě ří, stéblo trávy a
háj z
D4sus
D
mravenčích
klád .
Cestu znám jen já, ale vám řeknu ji rád, ať struny
dětství v nás dál mohou hrát.

How can I even try, I can never win
Hearing them, seeing them, in the state I'm in.
How could she say to me love will find a way?
Gather round all you clowns, let me hear you
say ay ay
Hey you`ve got to hide your love away
Hey you`ve got to hide your love away
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Za deset 10 už nejede nic

285. ZA 10 DESET
VLASTA REDL

(modulácia +1)

Ve středu (G)zabalím kufr a
pojedu (Ami)domů

V noci mi (A)Martina vyzradí vojenské tajemství
Hlavního stanu Armády (Hmi)spásy
Je vdaná a večer (E)vrací se z Bystřice Azpět E
A
A ráno mi Gábina s Vlaďkou rozčešou
Hmi
vlasy

Stopnu si auto co (D)zajíždí na
přehradu(G, D) Pomůžu vyložit dynamit v
(Ami)
Ami
kamenolomu
Pozdravím
muže
co Djsou tu za velezraduG Ale tak udělám
přece jen kolo když už jsem Amitady

A než vypijem snídani je Edevět čtyřicet Apět

Je teprv poledne a Dtak jsem celkem v Gplusu
Co je tu naboso šťastných krásných
Ami
a
mladých
Ale nejdřív si zjistím Dodjezdy autobusůG
®: Za deset Ami deset Duž
nejede Gnic1.: Emi, 2.: D

®: Za deset Hmi deset Euž
nejede Anic1.: Hmi, 2.: E
Poslední pivo s Evženem u šachu v zahrádce
rušné
Sleduju aby mi neujel zas
Vyměním dva pěšce za věž - to je snad slušné
A z koncových světel si odečtu svůj přesný čas
Za deset deset už nejede nic

Hned za Ghrází v jídelně u Mokrých sundám
Ami
si
oděv

G
Ve středu zabalím kufr a
zavolám Amitaxík D, G

Pochválím brýle Dnové brigádniciG Slíbím jí že
za ní vylezu po hromosvodě
Tak ahoj babi zakončím pohlednici
Na dece na pláži vybalím Kamile kde teďka
hrajem
Natře mi záda vpodstatě jen za pusu
Přikreslí k adrese plánek celého kraje
Ještě zkontrolujeme si odjezdy autobusů
Za deset 10 už nejede nic
Na Rudém právu počkám až pytláci dopečou
pstruhy
Přidám se k chlapům do války u Stalingradu
Kerouac Turgeněv Baudelaire Jan Pavel II.
Básnicí všech zemí tak ještě pivo a jdu
Lacina s Grycem už u Bušů jen pro mě zastřelí
prase
Přespolní vandrák vaří se zelím Led
Hej půjč mu to pádlo ať dá dítě v čase
Jsem hvězda a do první desky to mám deset
let
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286. ZA MALOU CHVÍLI

287. ZA MOKROU HOROU

BRATŘI EBENOVÉ

KAMELOT
Capo II.
Tak jsem se Dvrátil na stará Amísta,
Amaj7
abych se s Dláskou sešel,
jak Adřív,A7
abych to Hmicítil, C#a viděl
F#mi
H
zblízka,
jak Dnejjasnější Eslunce, v oblaAcích.

Tě
G C G
C G
po ví dat, beze slov po ví dat
tak, aby nikdo Fkromě C/Enás Ami7neměl
F G
z dá ní,
C G
C G
že si lze po ví dat, beze slov po ví dat,
že jsou to
F
C/E
Ami7
F G
rozho vory
bez
povídá ní.

Pojďte si

®: Jen tak mi v Esmyšlenkách Fpošli pár Gvět,
Es
za malou chvíli Fmáš tu odpoGvěď,
pojďte si poCvíGdat, beze slov poCvíGdat,
jen přivřít oči aF nic C/Evíc, Ami7co
F G
vám brá ní?

Pojďte si posílat, dopisy posílat,
dopisy bez obálek, bez adresátů,
pojďte si posílat, dopisy posílat,
kolik je lidí, tolik je cizích států.
®: Jen tak mi v myšlenkách pošli pár vět,
za malou chvíli máš tu odpověď,
pojďte si posílat, dopisy posílat,
kolik je lidí, tolik je cizích států.

Tak jsem se vrátil a vykřesal chvíli,
ze světa nářků šel najít Tvůj stín,
je to tak dávno, kdy jsme tu byli,
na polích hrály tóny meluzín.
®: DČekám, až se mračna roztrhnou a bílí koně,
zas C#mipůjdou trávu F#mipást,E
než DTvoje černý šaty, v týhle přísně tajný zóně,
mí C#miruce budou F#mikrást,E
Dmaj7
C#mi
Hmi
kam
domů
ode
jít
E4sus
E
a
zapome nout.

Je to tak zvláštní, že musím tu zůstat,
sám u rybníků za Mokrou horou,
chtěl bych to vrátit a do Tebe vrůstat,
kam druzí dojít nikdy nemohou
®:
Solo:
®:

®: Jen tak mi v myšlenkách pošli pár vět,
za malou chvíli máš tu odpověď,

pojďte si posílat, dopisy posílat,
adresu není třeba psát - ty tam, já tu ...
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288. ZA TÚ HORÚ, ZA VYSOKŮ

289. ZACHRAŇTE KONĚ

MORAVSKÉ LIDOVÉ

KAMELOT

Orig Capo VII.
D
Za tú hoF#ruF#7, Hmiza vysoDdimkú
D
mám frajárku čerH7noE, A7oDkú
D
Za tú hoF#ruF#7, Hza vysoDdimkú
D
mám frajárku čerH7noE, A7oDkú
D
Gdim D
Hola, drija, hola, drahá duša
mo ja
D
mám CfraHjárH7ku EmičierE7noA,A7oDkú
Intro
D
Gdim D
Hola, drija, hola, drahá duša
mo ja
D
mám CfraHjárH7ku EmičierE7noA,A7oDkú

/: Šel bych za ňú cesta je zlá
ve dně prší v noci je tma :/
polagria hoja milá duša moja
ve dně prší v noci je tma
/: Ťažké, ťažké rozlúčení
keď sme spolem naučeni :/
polagria hoja milá duša moja
keď sme spolem naučeni

Emi, Ami7, D, G, H7, Emi, Ami7, D, G, H7
Emi
Peklo byl ráj, když hořela stáj, Ami7příteli,
C
věř mi, koně Dpláčou, povíGdám.H7
Emi
To byla půlnoc, vtom křik o pomoc,
Ami7
už
letěly
C
hejna kohoutůD a bůhví Gkam H7.

R: GZachraňte koně, Hmikřičel jsem tisícCkrát,
G
žil jsem jen pro ně, Hmibránil je nejvícCkrát,
Ami
C
než přišla
chvíle, kdy hřívy bílé
pročesal Amiplamen, spálil na H7troud.

Ohrady a stáj a v plamenech byl kraj, už nedýchal,
já viděl, jak to hříbě umírá.
Klisna u něj a smuteční děj se odbývá,
jak tiše pláče oči přivírá.
R: Zachraňte koně, ...
H7
.. spálil na tro ud.
Emi, Ami7, D, G, H7, Emi, Ami7, D, G, H7

V komúrce sedávát huběnky si dávát
do samého rozednění
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290. ZDÁLO SE, MĚ ZDÁLO
POUTNÍCI

ZdEmiálo se mně, zdCálo, hAmiej, nDa nedGělu
ránAmio,
žEmie byla muzCika Amia u ní chlapců
málEmio.
Na ní chlapců málo a dívek na tisíce,
třema řade stále, samé klebetnice.
Třema řade stále a klebete vázale,
/: na jedno panenko všecke jich skládale. :/
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Ami/As
SlepecAmi/Gkým Dmipísmem G6BásGně
C
psátC6,C

291. ZE SMOLNÉ KNÍŽKY
VLASTA REDL

3x

Já Esvím že je to Fon

B: D, Hmi, F#mi, G, G/A B/

A vím, Esže už tak se mu Fstýská

Hmi, Hmi/B, Hmi/A, Fmi#, A

Dmi
Chaloupka Gminízká, Dmihrom do
ní Gmitříska, au,

D, Hmi, F#mi, G, G/A
Hmi, Hmi/B, Hmi/A, Fmi#, A, D

Es
On bude ti Fvším, čím Esty jsi
mu Fblízká B, Dmi, Es, F, Gmi,Gmi/F#, Gmi/F,
Gmi/E, Es, B

D
Jak HmivzdáleF#miná je ta Gnoc

Dmi, Es, F, Gmi,Gmi/F#, Gmi/F, Gmi/E, Es B,

G/A
VepsaHminá ve Hmi/Btvé dlaHmi/Ani

H, C, C#

Emi
Křížkem z vráAsek

D
Jak HmivzdáleF#miná je ta Gnoc

D
Jak HmivzdáleF#miná jestli Gmoc a G/Ajak
Hmi
se
má

G/A
napsaHminá v Hmi/Bmé
dlaHmi/Ani Emistejnými křížAky

Hmi/B

D
Jak HmivzdáleF#miná zdali Gmoc
v G/Akapse Hmimá

odvděHmi/Ačit Emihříškem Akráse

D
Má

Na konci Emismolné Aknížky Dbýt

F
G
F
G
potkat tě ten, komu se na časy blýs ká
Emi
O kom jen Amisníš a kdo
je Emimnohem Amiblíž než víš

F
Má F/Gsnad taky Emipotkat mě Amiten

F
G
F
G
Tvůj bělavý sen, který (lusk) takhle tě získá

Jak Emijá mu DmizávidímG6, G
C

Jak AmivzdáleEminá je
ta Fnoc G6vepsaAminá

Komu se Emipo mně tak Amistýská, Fááá
Jak Emijá mu Dmizávi G6dím.
8x C, Ami, Emi, F, G6 B/ C

Ami/As
Ami/G
Dmi
ve tvé
osnově
přání
tak Gkrásně
C

Jak AmivzdáleEminá a jestli Fmoc
v G6kapseAmi má
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292. ZELENÉ PLÁNĚ
SPIRITUÁL KVINTET

Capo II.
Intro: F, Ami, E, Ami
Ami
Dmi
Ami
E
1.)
Tam, kde zem
duní
kopyty stád,
Ami
znám plno Dmivůní, co Cdejchám je
G
tak rád,
F
čpí tam pot Gkoní a Cvoní tymiA7án,
Dmi
kouř obzor Gcloní, jak Cdolinou je Ehnán,
Ami
rád žiju Dmina ní, tý AmipláEni
zeleAminý. E7

F
G
C
R: Dál čistím chlív a lovím v ořeší,
F
jenom jako dřív mě Gžití netěCší,
Ami
když hlídám stáj a Dmislyším vítr dout,
Ami
prosím, ať jí Dmipoví, Fže mám v srdci Etroud.

3.) Kdo ví, až se doví z větrnejch stran,
dál že jen pro ni tu voní tymián,
vlak hned ten ranní ji u nás vyloží
a ona k spaní se šťastná uloží
sem, do mejch dlaní, v tý pláni zelený.

2.) Tam, kde mlejn s pilou proud řeky hnal,
já měl svou milou a moc jsem o ni stál,
až přišlo psaní, ať na ni nečekám,
prý k čemu lhaní, a tak jsem zůstal sám,
sám znenadání v tý pláni zelený.
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293. ZELENÉ ÚDOLÍ

294. ZEMĚ ANTILOP

PŘÁTELÉ ZELENÉHO ÚDOLÍ
Capo III.
Ami
Znáš nebe Dmibez mraků
a Gmraky zase bez Cnebe,
stříbrnou vodu řek,
zázraky jménem les
C

Dík křiku Dmisojky
G
C
poznáš jednou i sebe,
Ami
už zítra Dmiznát se budeš
G
mnohem líp než Cdnes

Dík křiku sojky
poznám jednou i sebe,
Už zítra znát se budu
mnohem líp než Ednes
G
C
Kdybys tak náhodou
měl pocit, Gže jsi Csám,
tou cestou Emimechovou
přijď rychle Grovnou k Cnám
Vždyť fůru Fpřátel máš
G
Emi
v Zeleném
údolí,
Ami
F
no tak si jich jen važ,
Dmi
G
C
ať
už jsi kdoko li

®:

Intro: F G Emi F Dmi G C
Pro štěstí do kapsy
tři sojčí pírka dej si
a špetku jehličí,
ať vždycky trefíš zpět
Kdybys to nevěděl
Tak dávno malý nejsi
Vždyť v kůře stromů
dá se najít celý svět

KAMELOT
Capo V.
Intro: Ami G Dmi Ami G F
Ami
LetíGcí proudy Dmi7neónů
Ami
G
F
pada jí na mou tvář,
Ami
nebe Gzatáhlo Dmi7oponu,
den Fdopsal kroniFkář.E

Samoten ve městě šamanů,
do ulic padá déšť
a ženy v botách z klokanů
v hotelu Budapešť.
Fmaj7
G
®: Žádný
prachy ne mám,
jen co Emi7přelezu Amizeď,

tak Fmaj7možná, Gže chytím Emidobrej Amistop,
Fmaj7
G
Emi7
Ami
někdo
zasta ví, já
řeknu "
jeď
Fma7
G
Dmi7
do
Země Anti
lop.
Intro: Ami G Dmi Ami G F
Muži hledají zlatej prach
a stotisíc mobilů,
vyzvání světu na poplach
na uších emilů.
Podivná doba uhání
za okny limuzín,
a jako na drátech havrani
tady trčet nemusím.
®:
Stejně prachy nemám...

Kdybych to nevěděl,
tak dávno malý nejsem,
vždyť v kůře stromů
dá se najít celý svět
®:
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295. ZIMNÍ PÍSEŇ

296. ZNÁM JEDNU STAROU ZAHRADU
ŠILENĚ SMUTNÁ PRINCEZNA

KAMELOT

G
Znám jednu starou zahradu,
kde Dmihedvábná je tráva,

DloAmiuho padal sníh,Ami bílý Emideky na
polích
D
D
Dmi
a po dědinách honil tulák vítr
dým z
G
komínů.

Má Gvrátka na pět západů
a Dmimně se o ní zdává.

My jsme Amitáhli dálavouAmi, vojska Emivloček
nad hlavou,Emi
jen v dDálce světla vysílacíD věže jak Dmipár
G
rubínů.

tak Bneblázni a Cseď.
F
Ná, ná, na-na-na-ná,
F7
na-na-na-ná, na-Bná, ná.
G#
Ná, ná, na-na-na-ná,
na-na-na-ná, na-C#ná, ná.

®: Fmaj7Vedly nás dáFmaj7l svou
háravCmaj7ou navigací,Cmaj7
já

Fmaj7

byl jsem tvůj krá
miláček Cmaj7, C7býk.

Fmaj7

l, tvůj

F
Ná, ná, na-na-na-ná,
B
G
G7
a-a-a-a-a-a-á, á-a-a-á, a-a- á.

Jen Fmaj7mrazivák váFmaj7l nad
mlčící Emidelegací,Ami7
D
D
Bb9
než ruku tvou jsem vzal , do lesů zavolal
,
tady jsme schovaní,
pohřešovaCní. C, C, C, F, F, C

Tvůj dech se změnil v mráz a kolem pádil čas,
byl nepřítelem na ledovém poli a krájel díl.
Tak jsem hodil korunou, jestli dál jít za lunou,
když zamával nám z mince bílý orel, já sám nevěřil
......
Bb9

–113111

Tam Cžije krásná princezna,
F
F4 F
C
má opá le nou pleť.
Jen Amijá vím, Djak je FlíbeF7zná,

V té zahradě je náhodou
I studna s černou mříží.
A stará vrba nad vodou,
co v hladině se vzhlíží.
Ten rybník s loďkou dřevěnou
tu čeká na nás dva.
Tak pojď a hraj si s ozvěnou
a zpívej, to co já.
Ná, ná, na-na-na-ná,
na-na-na-ná, na-ná, ná.
Ná, ná, na-na-na-ná,
na-na-na-ná, na-ná, ná.
Ná, ná, na-na-na-ná,
Ná, ná...
a-a-Ba-a-a-Bmaj7a-a-a-Gmiá,
D7 F
a- á.

© 13.středisko HIAWATHA
www.trinactka.com

245

297. ZROZENÍ HVĚZD
KAMELOT
Capo II
G
C
Zrození hvězd čas vykřesá kvapem
a Emimůžou mě vézt,
až Hmivyryju drápem
staré Cmedvědice do Emiskály
větrů D4sustvůj obličej. D

1.

2. Tahleta létavice mně do uší zpívá
píseň panice, co z tváře ti slíbá
tvůj vodopád slz a měsíční prach, co ty víš.
Kraj Indiánů mě úsvitem vítá
a ranní déšť mou rytinu smývá,
jsi vzdálená víc, co můžu ti říct, můžu říct, jen
to. 1 x ®:

2. Kraj otěhotněl jak prvnička v máji
tou padlou tmou a někde ve stáji
se splaší koně a přiklušou blíž, ke
mně blíž.
®: A (že) Cbřezí klisna má oči jako
Emi
D
ty a
sedlo z něhy ,
C
možná se jí stýská, možná je
zraněná a Emimožná je Dty,
všechno Cmožná, všechno možná
bude lepší než Gdřív. Emi D
D4sus D

1 x ®:
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298. ZVLÁŠTNÍ ZNAMENÍ

299. ŹÁDBA
ČECHOMOR

ULRYCHOVI

D, D/A

G
D
Závrať z noci plné hvězd
pláč co není vlastně G žal
k tomu smutek z dlouhých C cest
které musíš ujít G s vírou
že pak D spatříš zvláštní Gznamení

D
Aj čo mně dáš, to mně dáš

Pane D7/ABože Gvěčný
D
Ja, enem mně nedávaj

2.
Touha zpívat nebo hrát
tón co tichou něhou zní
zmatek který nedbá rad
slzy které nejsou trápení
kde se berou odkud pramení

C

starej báby s Ddětmi

Ja, enem mně nedávaj
C

starej báby s

D
dětmi

Ref.
Z té

C7maj

hlíny v které máme svoje

G

kořeny
G
z té
studny z které pijem vodu čistou
C7maj
z té
lásky bez které je člověk G ztracený
A
D
z té lásky v které má své místo
C7maj

3.
Závrať z noci plné hvězd
tón co tichým štěstím zní
tichým štěstím polních cest
tichým štěstím touhy hledat
touhy najít zvláštní znamení
- mezihra Kde se

G
G/F
berou odkud
pramení

Aj, ta stará hudle
jako pivná bečka
A mladá poskakuje
jako veveréčka
A mladá poskakuje
jako veveréčka
Starej dáme
osucha
aby ho
A mladej na
aby si
A mladej na
střevíčky
aby si
šupkala

žuchlala
střevíčky
šupkala

R.:
Z té hlíny v které máme svoje kořeny...
4.=3.:
Závrať z noci plné hvězd
tón co tichým štěstím zní
tichým štěstím polních cest
tichým štěstím touhy hledat
touhy najít zvláštní znamení
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300. ŹERÓM

3.AmiJá vím že kradou Dmiaj Ebílí
A7
však,bohužel právě v Dmitéto chvíli

BUTY
Ami, Dmi, E

to HdimbíElý,nebyAmili Dmi, E

-4x

4.AmiKdybych nebyl DmiskautéEém
A7
přejel bych je Dmiautem,

1.AmiVčera před svým DmidoméEem
A7
potkal jsem se s Dmirómem
Hdim
po tom střetu Ejaksi E7
Ami
Dmi, E
měl jsem prázdné
kapsy

Hdim
že však lovím boEbry
Ami
Dmi E
vím že róm
je dobrý
Á Á
Ami
Dmi E
vím že róm
je dobrý
Á Á
Ami
vím že róm
je

2.AmiJá mu říkám DmihromeEé
A7
Dmi
vrať mi to milý
rome
Hdim
než udělal jsem za tou Dmivětou Etečku
měl jsem jich

Ami
Dmi
E
tam hned celou
smečkú ú

Ami Dmi E
Á
Á Á-7x
Ami
Á
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KOMPLETNÍ SEZNAM PÍSNÍ
VOLUME I.
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VOLUME II/1
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VOLUME II/2
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UŽITEČNÉ ODKAZY:

Písně s akordy (CZ):

Noty:

http://www.javory.cz/zpevnik/ - texty bez akordů

http://www.mojenoty.cz/

http://www.supermusic.sk/ - nejkompletnější
československá databáze včetně možnosti
transpozice

http://raj-not.cz/ - pdf noty placené
http://www.encoremusic.com – pdf noty, placené

http://www.velkyzpevnik.cz – online zpěvník +
transpozice
http://www.petrvacl.cz/zpevnik/ - (not UX
friendly) zpěvník – pro fanoušky klikání

https://www.sheetmusicplus.com – pdf noty,
placené

Zpěvníky ke stažení (CZ):

http://www.pisnicky-akordy.cz/

http://www.pixy.cz/downloads/zpevniky/
http://zpevniky.casd.cz/

http://nc-zpevnik.wz.cz/ - Nostalgický čundr
zpěvník

Akordy:

http://www.brnkni.cz/ - populární písně včetně
tabulatur
https://czhity.tiscali.cz – populár včetně možnosti
transkripce

Písně s akordy (EN)
http://www.ultimate-guitar.com/ - nejkompletnější
zahraniční databáze včetně tabulatur a lekcí na
nástroje

http://jguitar.com – online akordy

Programy/online tabulatory:
http://www.tabnplay.com – online
tabulator/editor/player
www.songsterr.com/ - Pro Tab player včetně archivu
písní

www.JewishGuitarChords.com – židovské písně

https://www.guitar-pro.com/en/index.php - program
na čtení a tvorbu tabulatur & partitur

http://www.e-chords.com/ - přes 1 Mio písní
včetně akordů a tabulatur

https://musescore.com/ - program pro čtení a tvorbu
notových zápisů včetně bohaté databáze not
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AKORDY NA KYTARU:
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AKORDY NA UKULELE:
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AKORDY NA MANDOLÍNU:
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AKORDY NA KLAVÍR:

© 13.středisko HIAWATHA
www.trinactka.com

263

