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Babička Mary 

Jan Werich, Jiří Voskovec 

   Ami 
1. Štěchovická laguna když dřímá v zadumaném stínu Kordylér, 

   Dmi        Ami                H7                   E 

   pirát zkrvavenou šerpu ždímá, šerif si láduje revolver. 

   Ami 

   Pikovická rýžoviště zlata čeří se v příboji Sázavy, 

   Dmi       Ami             Dmi          E7           Ami 

   ale za to krčmářova chata křepčí rykem chlapské zábavy. 

   G7                   C     G7                   C 

   Když tu náhle, co se děje, divný šelest houštím spěje, 

   G7           C         F         F#dim   E 

   plch, skunk, vše utíká po stráni od Medníka. 

   Ami 

   Krčmář zhasne, kovbojové ztichnou, pirát zděšen tvář si zakryje, 

   D             Ami                     H7                    

   rudé squaw se chvějí a pak vzdychnou: Blíží se k nám postrach 

        E G7 

   prérie. 

 

    C             D7             G7                      C 

R1: Mary, babička Mary, dva kolťáky za pasem, nad hlavou točí  

    lasem. 

                          D7              G7   

    Stoletá Mary, babička Mary, ta zkrotí křepce hřebce, 

               C   E7 

    ať chce či nechce. 

 

2. Žádné zuby, z jelenice sukně, ale za to tvrdé bicepsy, 

   Mary má vždy slivovici v putně, Toma Mixe strčí do kapsy. 

   Klika cvakla, v krčmě dveře letí a babička vchází do dveří, 

   "Pintu ginu, lumpové prokletí!" bezzubou dásní zaláteří. 

   Vypiju to jen ve stoje, jdu do volebního boje, 

   zřím zas město drahý, jedu volit do Prahy. 

   Dopila a aby se neřeklo, putykáře změní v mrtvolu, 

   za zády má štěchovické peklo s šlajsnou svatojánských atolů. 

 

R2: Mary, babička Mary, pádluje bez námahy po proudu až do Prahy. 

    Stoletá Mary, babička Mary, jde do volebního boje za kovboje. 

 

3. Ledva v Praze kotvu vyhodila, pro babičku nastal hrozný čas, 

   neboť hned každá strana tvrdila, že jí náleží babiččin hlas. 

   Malá stejně jako velká strana psala, že bude mít o hlas víc, 

   že ta druhá strana je nahraná, oni že maj hlas ze Štechovic. 

   Stoletý věk prý nevadí, na předáka je to mládí, 

   ze všech nejvíce, volala ji polnice. 

   Tak babičku, pro kterou vždy byla válka s lidojedy legrace, 

   tu babičku za pár dni zabila, volební agitace. 

 

R3: Mary, bojovná Mary, už nesedává v sedle, ve volbách byla vedle. 

    Stoletou Mary, babičku Mary, volbama zabitou vzal k sobě 

    Manitou. 
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Bedna vod whisky 

Miki Ryvola 
     Ami          C        Ami            E 

1. Dneska už mně fóry ňák nejdou přes pysky, 

     Ami              C          Ami   E       Ami 

   stojím s dlouhou kravatou na bedně vod whisky, 

                    C        Ami          E 

   stojím s dlouhým vobojkem jak stájovej pinč, 

       Ami        C         Ami     E      A 

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

 

        A           D         E           A 

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

                     D           E        A 

   jsou dlouhý schody do nebe a štreka daleká 

               D        E            A 

   do nebeskýho baru, já sucho v krku mám, 

                  D         E           Ami 

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

 

2. Mít tak všechny bedny od whisky vypitý, 

   postavil bych malej dům na louce ukrytý, 

   postavil bych malej dům a z vokna koukal ven 

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

R: 

 

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

   nemusel jsi dneska na týhle bedně stát, 

   moh' jsi někde v suchu tu svoji whisku pít, 

   nemusel jsi dneska na krku laso mít. 

R: 

 

4. Když jsem štípnul koně a ujel jen pár mil, 

   nechtěl běžet, dokavád se whisky nenapil, 

   zatracená smůla zlá, zatracenej pech, 

   když kůň cucá whisku jak u potoka mech. 

R: 

 

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

   do krku mi zvostane jen dírka mrňavá, 

   jenom dírka mrňavá a k smrti jenom krok, 

   má to smutnej konec, a whisky ani lok. 

 

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

   jsou dlouhý schody do nebe a štreka daleká 

   do nebeskýho baru, já sucho v krku mám, 

   tak kopni do tý bedny! 
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Bláznova ukolébavka 

táborové písně 

   D               A           G              D 

1. Máš, má ovečko, dávno spát, už píseň ptáků končí, 

                       A             G         D 

   kvůli nám přestal i vítr vát, jen můra zírá zvenčí, 

      A                   G 

   já znám její zášť, tak vyhledej skrýš, 

       A                  G       A 

   zas má bílej plášť a v okně je mříž. 

 

    D              A 

R: Máš, má ovečko, dávno spát, 

   G                   E 

   a můžeš hřát, ty mě můžeš hřát, 

         D         G                D          G 

   vždyť přijdou se ptát, zítra zas přijdou se ptát, 

               D           G      D 

   jestli ty v mých představách už mizíš. 

 

2. Máš, má ovečko, dávno spát, už máme půlnoc temnou, 

   zítra budou nám bláznů lát, že ráda snídáš se mnou, 

   proč měl bych jim lhát, že jsem tady sám, 

   když tebe mám rád, když tebe tu mám. 

R: 
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Buráky 

Michal Tučný 

        G                     C             G 

1. Když Sever válčí s Jihem a zem jde do války 

   G                           A           D 

   a v polích místo bavlny teď rostou bodláky. 

   G                        C          G 

   Ve stínu u silnice vidíš z Jihu vojáky, 

   G                 D            G 

   jak válejí líně a louskaj' buráky. 

 

        G                C            G 

R: Hej hou, hej hou, nač chodit do války, 

   G                     A           D 

   je lepší doma sedět a louskat buráky, 

   G                 C                G 

   hej hou, hej hou, nač chodit do války, 

   G                     D           G 

   je lepší doma sedět a louskat buráky. 

 

2. Plukovník je v sedle, volá:"Yankeeové jdou!", 

   ale mužstvo v trávě leží, prej dál už nemohou, 

   plukovník se otočí a koukne do dálky, 

   tam jeho slavná armáda teď louská buráky. 

R: 

 

3. Až tahle válka skončí a my zas budem žít, 

   svý milenky a ženy pak půjdem políbit, 

   Když se zeptaj':"Hrdino, cos' dělal za války?" 

   "Já flákal jsem se s kvérem a louskal buráky." 

R: 
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Dej mi víc své lásky 

Olympic 

   Ami                           C 

1. Vymyslel jsem spoustu napadů, aů, 

      Ami                    G    E7 

   co podporujou hloupou náladu, aů, 

   Ami                     D            Dmi 

   hodit klíče do kanálu, sjet po zadku holou skálu, 

     Ami           E          Ami   E 

   v noci chodit strašit do hradu, aů. 

 

   Ami                           C 

2. Dám si dvoje housle pod bradu, aů, 

   Ami                    G    E7 

   v bílé plachtě chodím pozadu, aů, 

   Ami                     D            Dmi 

   úplně melancholicky, s citem pro věc jako vždycky 

   Ami           E           Ami   G 

   vyrábím tu hradní záhadu, aů. 

 

   C                    E 

R: Má drahá, dej mi víc, má drahá, dej mi víc, 

   Ami       F              C       G 

   má drahá, dej mi víc své lásky, aů, 

   C                    E 

   já nechci skoro nic, já nechci skoro nic, 

   Ami         F               C    G 

   já chci jen pohladit tvé vlásky, aů. 

 

3. Nejlepší z těch divnejch nápadů, aů, 

   mi dokonale zvednul náladu, aů, 

   natrhám ti sedmikrásky, tebe celou s tvými vlásky 

   zamknu si na sedm západů, aů. 

R: 

 

4. Nejlepší z těch divnejch nápadů, aů, 

   mi dokonale zvednul náladu, aů, 

   natrhám ti sedmikrásky, tebe celou s tvými vlásky 

   zamknu si na sedm západů, aů. 
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Dokud se zpívá 

Jaromír Nohavica 

   C        Emi     Dm7      F        C  Emi Dm7 G 

1. Z Těšína vyjíždí vlaky co čtvrthodinu, 

   C          Emi      Dm7      F      C  Emi Dm7 G 

   včera jsem nespal a ani dnes nespočinu, 

   F     G           C            Ami      G 

   svatý Medard, můj patron, ťuká si na čelo, 

       F        G      F        G     C  Emi Dm7 G 

   ale dokud se zpívá, ještě se neumřelo. 

 

2. Ve stánku koupím si housku a slané tyčky, 

   srdce mám pro lásku a hlavu pro písničky, 

   ze školy dobře vím, co by se dělat mělo, 

   ale dokud se zpívá, ještě se neumřelo. 

 

3. Do alba jízdenek lepím si další jednu, 

   vyjel jsem před chvílí, konec je v nedohlednu, 

   za oknem míhá se život jak leporelo, 

   ale dokud se zpívá, ještě se neumřelo. 

 

4. Stokrát jsem prohloupil a stokrát platil draze, 

   houpe to, houpe to na housenkové dráze, 

   i kdyby supi se slítali na mé tělo, 

   tak dokud se zpívá, ještě se neumřelo. 

 

5. Z Těšína vyjíždí vlaky až na kraj světa, 

   zvedl jsem telefon a ptám se: "Lidi, jste tam?" 

   A z veliké dálky do uší mi zaznělo, 

   [: že dokud se zpívá, ještě se neumřelo. :] 
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Hlídač krav 

Jaromír Nohavica 

     C 

1. Když jsem byl malý, říkali mi naši: 

   "Dobře se uč a jez chytrou kaši, 

   F                    G               C 

   až jednou vyrosteš, budeš doktorem práv, 

   takový doktor sedí pěkně v suchu, 

   bere velký peníze a škrábe se v uchu," 

    F                        G                C 

   já jim ale na to řek':"Chci být hlídačem krav." 

 

            C 

R: Já chci mít čapku s bambulí nahoře, 

   jíst kaštany a mýt se v lavoře, 

   F                G             C 

   od rána po celý den zpívat si jen, 

                         F G C 

   zpívat si: pam pam pam ... 

      

2. K vánocům mi kupovali hromady knih, 

   co jsem ale vědět chtěl, to nevyčet' jsem z nich: 

   nikde jsem se nedozvěděl, jak se hlídají krávy, 

   ptal jsem se starších a ptal jsem se všech, 

   každý na mě hleděl jako na pytel blech, 

   každý se mě opatrně tázal na moje zdraví. 

R: 

      

3. Dnes už jsem starší a vím, co vím, 

   mnohé věci nemůžu a mnohé smím, 

   a když je mi velmi smutno, lehnu si do mokré trávy, 

   s nohama křížem a s rukama za hlavou 

   koukám nahoru na oblohu modravou, 

   kde se mezi mraky honí moje strakaté krávy. 

R: 
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Hudsonský šífy 

Wabi Daněk 

            Am                    C 

1. Ten, kdo nezná hukot vody lopatkama vířený 

        G           Am 

   jako já, jó jako já, 

          Am                       G 

   kdo hudsonský slapy nezná sírou pekla sířený, 

         Am           G            Am  G     Am 

   ať se na hudsonský šífy najmout dá, jo-ho-ho. 

 

2. Ten, kdo nepřekládal uhlí, šíf když na mělčinu vjel, 

   málo zná, jó málo zná, 

   ten, kdo neměl tělo ztuhlý, až se nočním chladem chvěl, 

   ať se na hudsonský šífy najmout dá, jo-ho-ho. 

 

    F             Am  

R: Ahoj, páru tam hoď, 

      G                      Am 

   ať do pekla se dříve dohrabem, 

   G     Am  G     Am 

   jo-ho-ho, jo-ho-ho. 

 

3. Ten, kdo nezná noční zpěvy zarostenejch lodníků 

   jako já, jó jako já, 

   ten, kdo cejtí se bejt chlapem, umí dělat rotyku, 

   ať se na hudsonský šífy najmout dá, jo-ho-ho. 

 

4. Ten, kdo má na bradě mlíko, kdo se rumem neopil, 

   málo zná, jó málo zná, 

   kdo necejtil hrůzu z vody, kde se málem utopil, 

   ať se na hudsonský šífy najmout dá, jo-ho-ho. 

R:  

 

5. Kdo má roztrhaný boty, kdo má pořád jenom hlad 

   jako já, jó jako já, 

   kdo chce celý noci čuchat pekelnýho vohně smrad, 

   ať se na hudsonský šífy najmout dá, jo-ho-ho. 

 

6. Kdo chce zhebnout třeba zejtra, komu je to všechno fuk, 

   kdo je sám, jó jako já, 

   kdo má srdce v správným místě, kdo je prostě príma kluk, 

   ať se na hudsonský šífy najmout dá, jo-ho-ho. 

R:  
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Hvězda na vrbě 

táborové písně 

   G       Ami   Emi    Ami   F       Emi   G7 C E 

1. Kdo se večer hájem vrací, ten ať klopí zraky, 

   G      Ami   Emi Ami Dmi  G7  Emi E A C Emi 

   ať je nikdy neobrací k vrbě křivolaký, 

   G     Ami Emi   Ami   F       Emi   G7 C E 

   jinak jeho oči zjistí, i když se to nezdá, 

   G       Ami   Emi  Ami   Dmi  F        Ami 

   že na vrbě kromě listí visí malá hvězda. 

 

        C                F             C           F 

R: Viděli jsme jednou v lukách plakat na té vrbě kluka, 

          Dmi         B7         D7             G7   Emi G 

   který pevně věřil tomu, že ji sundá z toho stromu. 

  

2. Kdo o hvězdy jeví zájem, zem když večer chladne, 

   ať jde přesto klidně hájem, hvězda někde spadne, 

   ať se pro ni rosou brodí a pak vrbu najde si 

   a pro ty, co kolem chodí, na tu větev zavěsí. 

R: 
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Chodím po Broadwayi 

táborové písně 

             D                         (A)  

1. [: Chodím po Broadwayi hladov sem a tam, sem a tam :] 

          D             G  

   chodím po Broadwayi, po Broadwayi, 

   D             A           D  

   po Broadwayi hladov sem a tam. 

 

   D  

R: Singi jou jou jupí jupí jou, 

                           A  

   singi jou jou jupí jupí jou, 

         D             G  

   singi jou jou jupí, jou jou jupí, 

   D             A         D  

   singi jou jou jupí jupí jou. 

 

2. [: Moje černé děti mají stále hlad, stále hlad :] 

   moje černé děti, černé děti, 

   černé děti mají stále hlad. 

R: 

 

3. [: Práci nedostanu, černou kůži mám, kůži mám :] 

   práci nedostanu, nedostanu, 

   protože já černou kůži mám. 

R: 

 

4. [: A já pevně věřím, že zas přijde den, přijde den :] 

   a já pevně věřím, pevně věřím, 

   že zas černoch bude svoboden. 

R: 
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Já budu chodit po špičkách 

Petr Novák 

   D         G           Emi             A 

1. Zavři oči a jdi spát, vždyť už bude brzo den, 

   D             G         Emi           A 

   nech si o mně něco zdát, ať je krásný ten tvůj sen. 

 

   Emi            A           Emi                A 

R: Já budu chodit po špičkách, snad tě tím nevzbudím, 

   Emi             A          G           A 

   a-až slunce vyjde v tmách, polibkem tě probudím. 

 

   D              G           Emi             A 

2. Jdi si lehnout, ať už spíš a ať z toho snu něco máš, 

   D           G         Emi           A 

   ráno, až se probudíš, polibek mi taky dáš. 

R: 

 

   D            G          Emi         A 

3. Rozhoď vlasy na polštář a sni o mně krásnej sen, 

   D         G         Emi        A 

   nebo ráno nepoznáš, že je tady nový den. 

R: 
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Kdyby tady byla taková panenka 

lidové písně 

       A 

1. [: Kdyby tady byla taková panenka, 

      E           A 

      která by mě chtěla. :] 

      D                  A 

   [: Která by mě chtěla syna vychovati, 

      E             A 

      přitom pannou býti. :] 

 

2. [: Kdybych já ti měla syna vychovati, 

      přitom pannou býti. :] 

   [: Ty by jsi mě musel kolébku dělati, 

      do dřeva netíti. :] 

 

3. [: Kdybych já ti musel kolébku dělati, 

      do dřeva netíti. :] 

   [: Ty bys mi musela košiličku šíti, 

      bez jahel a nití. :] 

 

4. [: Kdybych já ti měla košiličku šíti, 

      bez jahel a nití. :] 

   [: Ty by si mě musel žebřík udělati, 

      až k nebeské výši. :] 

 

5. [: Kdybych já ti musel žebřík udělati, 

      až k nebeské výši. :] 

   [: Lezli bysme spolu, spadli bysme dolů, 

      byl by konec všemu. :] 
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Když mě brali za vojáka 

Jaromír Nohavica 

    Ami               C       G             C 

1. Když mě brali za vojáka, stříhali mě dohola, 

   Dmi               Ami 

   vypadal jsem jako blbec, 

   E                 F    G    C    G 

   jak ti všichni dokola, -la, -la, -la, 

   Ami           E   Ami   

   jak ti všichni dokola. 

 

2. Zavřeli mě do kasáren, začali mě učiti, 

   jak mám správný voják býti 

   a svou zemi chrániti, -ti, -ti, -ti, 

   a svou zemi chrániti. 

 

   Ami             C       G               C 

3. Na pokoji po večerce ke zdi jsem se přitulil, 

   Dmi                      Ami 

   vzpomněl jsem si na svou milou, 

   E                 F      G     C     G 

   krásně jsem si zabulil, -lil, -lil, -lil, 

   Ami          E    Ami   

   krásně jsem si zabulil. 

 

4. Když přijela po půl roce, měl jsem zrovna zápal plic, 

   po chodbě furt někdo chodil, 

   tak nebylo z toho nic, nic, nic, nic, 

   tak nebylo z toho nic. 

 

   Ami              C     G               C 

5. Neplačte, vy oči moje, ona za to nemohla, 

   Dmi                      Ami 

   protože mladá holka lásku potřebuje, 

   E                 F      G     C     G 

   tak si k lásce pomohla, -hla, -hla, -hla, 

   Ami          E    Ami   

   tak si k lásce pomohla. 

 

6. Major nosí velkou hvězdu, před branou ho potkala, 

   řek' jí, že má zrovna volnej kvartýr, 

   tak se sbalit nechala, -la, -la, -la, 

   tak se sbalit nechala. 

 

   Ami                C    G                C 

7. Co je komu do vojáčka, když ho holka zradila, 

   Dmi                         Ami   

   na shledanou, pane Fráňo Šrámku, 

   E                 F    G    C    G 

   písnička už skončila, -la, -la, -la, 

   E                 F    G    C    G 

   jakpak se vám líbila, -la, -la, -la? 

         Ami          E    Ami    

   No nic moc extra nebyla. 
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Montgomery 

táborové písně 

   D                         G   Emi 

1. Déšť ti, holka, smáčel vlasy, smáčel vlasy, 

   A7                         D    A7 

   z tvých očí zbyl prázdný kruh, 

   D                        G   Emi 

   kde jsou zbytky tvojí krásy, tvojí krásy, 

   A7                    D   A7 

   to ví dneska snad jen Bůh. 

 

   D                   G   Emi 

R: Z celé jižní eskadrony, eskadrony 

   A7                D   A7 

   nezbyl ani jeden muž, 

   D                     G    Emi 

   v Montgomery bijou zvony, bijou zvony, 

   A7                    D   A7 

   déšť ti smejvá ze rtů rúž. 

 

   D                      G   Emi 

2. Na kopečku v prachu cesty, v prachu cesty 

   A7              D     A7 

   leží i tvůj generál, 

   D                    G    Emi 

   v ruce šátek od nevěsty, od nevěsty, 

   A7            D  A7 

   ale ruka leží dál. 

R: 

 

   D               G            Emi 

3. Tvář má zšedivělou strachem, no vážně strachem, 

   A7                         D  A7 

   zbylo v ní pár těžkejch chvil, 

   D                        G  Emi 

   proužek krve stéká prachem, stéká prachem, 

   A7                        D  A7 

   déšť mu slepil vlas jak jíl. 

R: 

 

   D                      G  Emi  

4. Déšť ti šeptá jeho jméno, jeho jméno, 

   A7               D A7 

   šeptá ho i listoví, 

   D                        G   Emi 

   lásku měl rád víc než život, víc než život, 

   A7               D A7 

   to ti nikdy nepoví. 

R: 
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Morituri te salutant 

Karel Kryl 

     G       Ami      G       F    Ami 

1. Cesta je prach a štěrk a udusaná hlína 

            F    G         C 

   a šedé šmouhy kreslí do vlasů 

                     F     G        C           Ami 

   [: a z hvězdných drah má šperk, co kamením se spíná, 

      Ami      G                  Ami  G Ami 

      a pírka touhy z křídel Pegasů. :] 

     

    G       Ami     G        F      Ami 

2. Cesta je bič, je zlá jak pouliční dáma, 

              F     G        C 

   má v ruce štítky, v pase staniol, 

              F       G    C              Ami 

 [: a z očí chtíč jí plá, když háže do neznáma 

   Ami  G                        Ami G Ami 

   dvě křehké snítky rudých gladiol. :] 

 

   Ami        G    

R: Seržante, písek je bílý jak paže Daniely, 

    Ami 

   počkejte chvíli! Mé oči uviděly 

   G 

   tu strašně dávnou vteřinu zapomnění, 

    Ami              G 

   seržante! Mávnou, a budem zasvěceni! 

    Ami                                   G  Ami G Ami  

   Morituri te salutant, morituri te salutant! 

 

3. Tou cestou dál jsem šel, kde na zemi se zmítá 

   a písek víří křídlo holubí, 

   [: a marš mi hrál zvuk děl, co uklidnění skýtá 

      a zvedá chmýří, které zahubí. :] 

 

4. Cesta je tér a prach a udusaná hlína, 

   mosazná včelka od vlkodlaka, 

   [: rezavý kvér - můj brach a sto let stará špína 

      a děsně velká bílá oblaka. :] 

R: 
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Otec Abrahám měl sedm synů  

C 

Otec Abrahám měl sedm synů 

                   G7 

sedm synů měl otec Abrahám 

G7 

oni nejedli, ani nepili, 

jenom takhle dělaCli. 

 

1. blé blé blé 

2. levá noha 

3. pravá noha 

4. levá ruka 

5. pravá ruka 

6. hejbat ušima 

7. hlava 

8. ramena 
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Náhrobní kámen 

Petr Novák 

   G           Emi       G        A 

1. Když půjdeš po cestě, kde růže vadnou, 

              G      C      G 

   kde rostou stromy bez listí, 

              Emi       G            A           

   tak dojdeš na místo, kde tvý slzy spadnou  

        G     C          G 

   na hrob co nikdo nečistí. 

 

2. Jen starej rozbitej náhrobní kámen 

   řekne ti, kdo nemoh už dál. 

   Tak sepni ruce svý a zašeptej ámen, 

   ať jsi tulák nebo král. 

 

Recitativ: 

   Dřív děvče chodilo s kyticí růží, 

   rozdávat lidem štěstí a svůj smích. 

   Oči jí maloval sám Bůh černou tuší, 

   pod jejím krokem hned tál sníh. 

    

3. Všem lidem dávala náručí plnou, 

   sázela kytky podél cest. 

   Jednou však zmizela a jako když utne, 

   přestaly růže náhle kvést. 

 

4. Pak jsem jí uviděl, ubohou vílu, 

   na zvadlých květech věčně snít. 

   Všem lidem rozdala svou lásku a sílu, 

   že sama dál nemohla už žít. 

  

5. Tak jsem jí postavil náhrobní kámen 

   a čerstvé růže jsem tam dal. 

   Pak jsem se pomodlil a zašeptal ámen 

   a svoji píseň jsem jí hrál. 
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Okoř 

táborové písně 

   D 

1. Na Okoř je cesta jako žádná ze sta, 

   A7                 D 

   vroubená je stromama  

   D 

   když jdu po ní v létě, samoten na světě, 

   A7               D   

   sotva pletu nohama  

   G                 D      E                A7 

   na konci té cesty trnité stojí krčma jako hrad (jako hrad) 

   D 

   Trapmi se tam sešli, hladoví a sešlí, 

   A7              D 

   začli sobě notovat. 

 

   D              A7 

R: Na hradě Okoři světla už nehoří, 

   D         A7            D 

   bílá paní šla už dávno spát, 

                    A7 

   ta měla ve zvyku podle svého budíku 

   D         A7            D    

   o půlnoci chodit strašívat, 

   G                        D 

   od těch dob, co jsou tam trampové, 

   E             A7 

   nesmí z hradu pryč, (z hradu pryč) 

   D                     A7 

   a tak dole v podhradí se šerifem dovádí, 

   D            A7          D   

   on jí sebral od komnaty klíč. 

       

2. Jednoho dne zrána roznesla se správa, 

   že byl Okoř vykraden  

   nikdo neví dodnes, kdo to tenkrát vodnes', 

   nikdo nebyl dopaden  

   šerif hrál celou noc mariáš s bílou paní v kostnici 

   (v kostnici) 

   místo aby hlídal, zuřivě jí líbal, 

   dostal z toho zimnici. 

R: 
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Pochod marodů 

Jaromír Nohavica 

        Ami             C       G    F    Ami 

1. Krabička cigaret a do kafe rum, rum, rum, 

                             C        G    F    Ami 

   dvě vodky a Fernet a teď, doktore, čum, čum, čum, 

       Dmi       F     Ami   Dmi     F  E7 

   chrapot v hrudním koši, no to je zážitek, 

   Ami                C      G     F     Ami 

   my jsme kámoši řidičů sanitek, -tek, -tek. 

 

2. Měli jsme ledviny, ale už jsou nadranc, -dranc, -dranc, 

   i tělní dutiny už ztratily glanc, glanc, glanc, 

   u srdce divný zvuk, co je to, nemám šajn, 

   je to vlastně fuk, žijem fajn, žijem fajn, fajn, fajn. 

 

   Ami       C        G      C 

R: Cirhóza, trombóza, dávivý kašel, 

   Dmi    Ami    E         Ami 

   tuberkulóza - jó, to je naše! 

              C       G       C 

   neuróza, skleróza, ohnutá záda, 

   Dmi    Ami     E       Ami 

   paradentóza, no to je paráda! 

         Dmi       Ami     G          C 

   Jsme slabí na těle, ale silní na duchu, 

   Dmi       Ami E           Ami 

   žijem vesele, juchuchuchuchu! 

 

      Ami                C       G    F    Ami 

3. Už kolem nás chodí pepka mrtvice, -ce, -ce, 

                         C       G    F    Ami 

   tak pozor, marodi, je zlá velice, -ce, -ce, 

       Dmi  F   Ami  Dmi   F    E7 

   zná naše adresy a je to čiperka, 

     Ami                      C       G     F     Ami 

   koho chce, najde si, ten natáhne perka, -rka, -rka. 

 

4. Zítra nás odvezou, bude veselo, -lo, -lo, 

   medici vylezou na naše tělo, -lo, -lo, 

   budou nám řezati ty naše vnitřnosti 

   a přitom zpívati ze samé radosti, -sti, -sti. 

 

R: Zpívati: cirhóza, trombóza, dávivý kašel, 

   tuberkulóza, hele, já jsem to našel! 

   Neuróza, skleróza, ohnutá záda, 

   paradentóza, no to je paráda! 

   Byli slabí na těle, ale silní na duchu, 

   žili vesele, než měli poruchu. 
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Proklatá fordka 

Wabi Ryvola 

   Emi                D 

1. To ráno před sebou mám 

             Ami             Emi  A Emi A 

   na věčnej čas, do konce žití 

   Emi                D 

   měli jsme za sebou flám, 

             Ami            Emi   E     

   byl skoro den, došlo nám pití. 

   G                 C 

   Nesedej do Fordky Jacku 

            G   A G A G 

   máš toho dost 

                    C 

   předák tě vyhodí z fleku 

            Emi   

   bude mít zlost. 

    

2. Zapal si cigáro Joe 

   Jackovi den ukáže cestu, 

   tak jsme čekali ve dvou 

   na těch pár mil, co vedou k městu. 

   Nesedej za volant Jacku 

   dyť máme čas, 

   zůstaneš tuhej na fleku 

   zlomíš si vaz. 

 

3. Jak slunce stoupalo výš 

   povídá Joe, musíme za ním 

   asi se už nedovíš 

   proč si bral pás ke střelnejm zbraním. 

   Sedli jsme na koně Jacku 

   a jeli Ti vstříc 

   měli jsme kousek do breku 

   a Ty už nic víc. 

 

4. Ležel jsi tichej a sám 

   neměl jsi čas vytáhnout zbraně, 

   to ráno před sebou mám 

   čas nevzal spleen zvonící hraně. 

   Tak Ti Joe zatlačil voči 

   já vykopal hrob, 

   štěstí se jak karta točí 

                   E    

   a ty jsi byl trop 
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Rodné údolí 

táborové písně 

         D                     

1. Cesta má přede mnou v dáli mizí, 

        D                      A7 

   každý krok v srdci mém zabolí, 

         D       D7         G 

   zakrátko bude mi všechno cizí, 

        D        A7        D 

   nespatřím své rodné údolí. 

 

             D            G 

R: Já volám: nashledanou, nashledanou, 

   D            A7        D 

   nashledanou, rodné údolí, 

                          G 

   já volám: nashledanou, nashledanou, 

   D             A7         D 

   při vzpomínce srdce zabolí. 

 

2. Oči mé nevidí, jak se stmívá, 

   nevidí, co jsem měl tolik rád, 

   jediné, co mi teď ještě zbývá: 

   rodnému údolí sbohem dát. 

R: 

 

3. Proč se den za každou nocí vrací, 

   proč se čas na chvíli nezastaví, 

   nemusel bych ti své sbohem dáti, 

   kdyby dnešní den navěky byl. 

R: 
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Ruty-šuty 

táborové písně 

    A 

1. Když projížděl jsem starým Coloradem, 

                                E  

   tu uslyšel jsem výkřik vzdálený, 

    A              A7    D         Dmi 

   jel jsem podle hlasu a k mému úžasu, 

    A           E7        A 

   ležel tam muž k zemi skolený. 

 

    A 

R: Ruty-šuty, Arizona, Texas, 

                      E  

   ruty-šuty, Arizona má, 

    A              A7     D       Dmi 

   jel jsem podle hlasu a k mému úžasu, 

    A             E7        A 

   ležel tam muž k zemi skolený. 

    

2. Sklonil jsem se k jeho obličeji, 

   poznal jsem v něm svého dvojníka, 

   jeho tělo bylo probodáno nožem, 

   teplá krev mu z rány vytéká. 

       

R: Ruty-šuty, Arizona, Texas, 

   ruty-šuty, Arizona má, 

   jeho tělo bylo probodáno nožem, 

   teplá krev mu z rány vytéká. 

    

3. Pravil ke mně hlasem zmírajícím: 

   "Příteli můj, parde jediný, 

   byla to jen léčka, já to nevěděl, 

   jako starej vůl jsem naletěl. 

       

R: Ruty-šuty, Arizona, Texas, 

   ruty-šuty, Arizona má, 

   [: byla to jen léčka, já to nevěděl, 

      a jako starej vůl jsem naletěl :] 
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Severní vítr 

Zdeněk Svěrák, Jaroslav Uhlíř 

       C                    Ami 

1. Jdu s děravou patou, mám horečku zlatou, 

        F                     C 

   jsem chudý, jsem sláb, nemocen. 

                   Ami               F 

   Hlava mě pálí a v modravé dáli se leskne 

     G7         C 

   a třpytí můj sen. 

    

      

2. Kraj pod sněhem mlčí, tam stopy jsou vlčí,    

   tam zbytečně budeš mi psát, 

   sám v dřevěné boudě sen o zlaté hroudě 

   já nechám si tisíckrát zdát. 

 

   C       C7        F 

R: Severní vítr je krutý, 

   C                  G7 

   počítej, lásko má, s tím, 

   C          C7        F 

 [:k nohám Ti dám zlaté pruty 

           C     G7   C 

   nebo se vůbec nevrátím.:] 

 

3. Tak zarůstám vousem a vlci už jdou sem, 

   už slyším je výt blíž a blíž. 

   Už mají mou stopu, už větří, že kopu 

   svůj hrob a že stloukám si kříž. 

 

4. Zde leží ten blázen, chtěl dům a chtěl bazén 

   a opustil tvou krásnou tvář. 

   Má plechovej hrnek a pár zlatejch zrnek 

   a nad hrobem polární zář. 

R:  
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Slavíci z Madridu 

Waldemar Matuška 

   Dmi  Ami  E  Ami  Dmi  Ami  E  Ami 

   Lalalalalálala lalalalalálála 

   lalalalalalalá,   

   lalalalalálala lalalalalálála 

   lalalalalalálala. 

    

    Ami              E                   Ami 

1. Nebe je modrý a zlatý, bílá sluneční záře, 

                     E                      Ami 

   horko a sváteční šaty, vřava a zpocený tváře, 

                    E                         Ami 

   vím, co se bude dít, býk už se v ohradě vzpíná, 

                       E                       Ami 

   kdo chce, ten může jít, já si dám sklenici vína. 

    

    Dmi              Ami 

R: Žízeň je veliká, život mi utíká, 

    E                   Ami 

   nechte mě příjemně snít, 

    Dmi               Ami 

   ve stínu pod fíky poslouchat slavíky, 

     E                 Ami 

   zpívat si s nima a pít. 

 

2. Ženy jsou krásný a cudný, mnohá se ve mně zhlídla, 

   oči jako dvě studny, vlasy jak havraní křídla, 

   dobře vím, co znamená pád do nástrah dívčího klína, 

   někdo má pletky rád, já si dám sklenici vína.    

R:  

 

3. Nebe je modrý a zlatý, ženy krásný a cudný, 

   mantily, sváteční šaty, oči jako dvě studny, 

   zmoudřel jsem stranou od lidí, jsem jak ta zahrada stinná, 

   kdo chce, ať mi závidí, já si dám sklenici vína.   

R:  
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Stánky 

Jan Nedvěd 

   D           G 

1. U stánků na levnou krásu, 

   D          Gmi 

   postávaj a smějou se času, 

     D             A7                  D 

   s cigaretou a s holkou co nemá kam jít. 

    

   D               G                              

2. Skleniček pár a pár tahů z trávy, 

   D             Gmi 

   uteče den jak večerní zprávy, 

     D          A7                  D 

   neuměj žít a bouřej se a neposlouchaj.    

 

   G                     A7 

R: Jen zahlídli svět maj na duši vrásky 

       D        Gmi 

   tak málo je, málo je lásky 

   D             A7                     D 

   ztracená víra hrozny z vinic neposbírá. 

    

 

3. U stánků na levnou krásu 

   postávaj a ze slov a hlasů 

   poznávám jak málo jsme jim stačili dát. 

   

   G                        A7 

R: Jen zahlídli svět maj na duši vrásky 

       D        Gmi 

   tak málo je, málo je lásky 

   D             A7                     D 

   ztracená víra hrozny z vinic neposbírá. 

R: 
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Toulavej 

Vojta Kiďák Tomáško 

   Ami                        G            Ami        E7 

1. Někdo z vás, kdo chutnal dálku, jeden z těch, co rozuměj, 

          Ami           G              F          Ami 

   ať vám poví, proč mi říkaj, proč mi říkaj Toulavej. 

 

   Ami                  G            Ami         E7 

2. Kdo mě zná a v sále sedí, kdo si myslí, je mu hej, 

        Ami           G              F        Ami 

   tomu zpívá pro všední den, tomu zpívá Toulavej. 

 

   F                  G    G7                  C 

R: Sobotní ráno mě neuvidí u cesty s klukama stát, 

   F                G             F 

   na půdě celta se prachem stydí a starý songy jsem 

   G                       Ami 

   zapomněl hrát, zapomněl hrát. 

 

3. Někdy v noci je mi smutno, často bývám doma zlej. 

   Malá daň za vaše "umí", kterou splácí Toulavej. 

 

4. Každej měsíc jiná štace, čekáš, kam tě uložej, 

   je to fajn, vždyť přece zpívá, třeba smutně Toulavej. 

 

R: 

 

5. Vím, že jednou někdo přijde, tiše pískne, no tak jdem 

   Známí kluci ruku stisknou, řeknou vítej, Toulavej 

 

6. Budou hvězdy, jako tenkrát, až tě v očích zabolej, 

   celou noc jim bude zpívat jeden blázen Toulavej. 

 

R: Sobotní ráno mi poletí vstříc, budeme u cesty stát, 

   vypráším celtu a můžu vám říct, že na starý songy 

   si vzpomenu rád, vzpomenu rád. 

 

   Ami                        G            Ami        E7 

7. Někdo z vás, kdo chutnal dálku, jeden z těch, co rozuměj, 

          Ami           G              F          Ami 

   ať vám poví, proč mi říkaj, proč mi říkaj Toulavej. 
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Jó, třešně zrály 

Waldemar Matuška 

   G                 D7            G            

1. Jó, třešně zrály, zrovna třešně zrály, 

          H7     Emi     Ami    D7    G - D7 

   sladký třešně zrály a teplej vítr vál 

   G                    D7                G 

   a já k horám v dáli, k modrejm horám v dáli, 

            H7     Emi     Ami    D7    G             

   sluncem, který pálí, tou dobou stádo hnal. 

 

    G          Emi    Ami    D7     G 

R: Jó, třešně zrály, sladký třešně zrály, 

          H7     Emi C   Ami    D7    G -  D7 

   sladký třešně zrály, a jak to bylo dál? 

 

    

2. Tam, jak je ta skála, ta velká bílá skála, 

   tak tam vám holka stála a bourák opodál, 

   a moc se na mne smála, zdálky už se smála,  

   i zblízka se pak smála a já se taky smál. 

R:    

 

3. Řekla, že už dlouho mě má ráda, dlouho mě má ráda, 

   dlouho mě má ráda, abych prej si ji vzal, 

   ať nechám ty svý stáda, že léta pilně střádá, 

   jen abych ji měl rád a žil s ní jako král. 

R:   

 

4. Pokud je mi známo, já řek' jenom: dámo, 

   milá hezká dámo, zač bych potom stál,  

   ty můj typ nejsi, já mám svoji Gracie, 

   svojí malou Gracie, a tý jsem srdce dal. 

R:  

  

5: Jó, u tý skály dál třešně zrály, 

   sladký třešně zrály a vlahej vítr vál,   

   a já k horám v dáli, k modrejm horám v dáli,  

   sluncem, který pálí, jsem hnal svý stádo dál. 
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Tři kříže 

Hop Trop 

    Dmi Dmi 

    Dmi          C           Ami 

1. Dávám sbohem břehům proklatejm, 

              Dmi      Ami   Dmi 

   který v drápech má ďábel sám, 

   Dmi         C            Ami 

   bílou přídí šalupa "My Grave" 

           Dmi    Ami      Dmi   

   míří k útesům, který znám. 

 

   Dmi Ami  F         C       Ami     

R: Jen tři kříže z bílýho kamení 

   Ami    Dmi     Ami    Dmi 

   někdo do písku poskládal, 

     Ami  F            C         Ami 

   slzy v očích měl a v ruce znavený, 

   Ami   Dmi       Ami         Dmi 

   lodní deník, co sám do něj psal. 

 

2. První kříž má pod sebou jen hřích, 

   samý pití a rvačky jen, 

   chřestot nožů, při kterým přejde smích, 

   srdce kámen a jméno "Sten". 

R: 

 

3. Já, Bob Green, mám tváře zjizvený, 

   štěkot psa zněl, když jsem se smál, 

   druhej kříž mám a spím pod zemí, 

   že jsem falešný karty hrál. 

R: 

 

4. Třetí kříž snad vyvolá jen vztek, 

   Faty Rodgers těm dvoum život vzal, 

   svědomí měl, vedle nich si klek' ... 

 

Rec: Snad se chtěl modlit: 

     "Vím, trestat je lidský, 

     ale odpouštět božský, 

     snad mi tedy Bůh odpustí ..." 

 

R1: Jen tři kříže z bílýho kamení 

    jsem jim do písku poskládal, 

    slzy v očích měl a v ruce znavený, 

    lodní deník a v něm, co jsem psal. 


