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RAKETY  
 

                     G                                    D 
1. Hodláš-li, lásko, přijít za mnou až zítra, 
                            Ami    A4  Ami  A2 

 třeba bude už pozdě, 
                  C                                          G 
 jsem jen hromádka kostí a shluk bílkovin 
    Ami                                             C 
 a naježené rakety mi míří rovnou do slabin 
                           G     1  2  1 
 a taky na mou hlavu. 

2. A tak přijď už radši dnes, ať spolu dočkáme se jitra, 
 a o sebe se se mnou rozděl, 
 než přiletí nějaký mimozemšťan od novin 
 a začne spočítávat oběti a kapky krve jako plody jeřabin 
 a podá o tom zprávu. 

                      G            Emi       D                G 
REF: A pak na titulní stránce Vesmírného kurýra 
                              Emi D                      G 

 vyjdou reportáže o tom, jak Zem umírá, 
                   Cmaj                           Hmi 
 generálské prýmky, velvyslancův žaket, 
 D                 C                                D 
 exkluzivní snímky nablýskaných raket 
                  G            1 2       1                        G      1  2 
 s různými emblémy.      Jó, to bude príma článek, 
              1           G         1 2           1               G       1  2  1 
 Země srovnaná se zemí       plus přiložený plánek. 

3. Byl jsem hozen do života bez toho, že by se mě ptali, 
 a bez toho, že by se mě někdo zeptal, budu zase vyhozen, 
 a tak prosím jenom o jedinou malou úsluhu: 
 Netvrďte mi do očí, že jednáte z mé vůle, 
 že tohleto všechno je i moje přání. 

4. Svět je brouk hovnivál, který svou kuličku válí 
 jako v hypnóze, 
 dokolečka dokola a pěkně po kruhu, 
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 než se mu hlava zatočí a vydlabe si v zemi důlek, 
 že tam přežije to bombardování. 

REF: A pak na titulní stránce... 
5. Hodláš-li, lásko, přijít za mnou až zítra, 

 může být už pozdě, 
 nikdo nás neposlouchá, a tak poslouchejme sebe, 
 jak se naše srdce hlásí, ještě moment, ještě chvíli, ještě vteřinu, 
 ach, tady na Zemi, 

6. A tak přijď už radši dnes, ať spolu dočkáme se jitra, 
 a o sebe se se mnou rozděl, 
 cítím, že nebudu mít strach, když budu ležet vedle tebe. 
 A tak nás najdou asi za milion roků návštěvníci z vesmíru 
 a přikryjí nás kamením. 

REF: A pak na titulní stránce... 
                G         1 2    1                       G         1  2 

+  Mohyly kamenů       všechno mlčky přikryjí, 
        1             G       1 2      1           G     1  2  1  G 

 i miliardy Romeů,      i miliardy Julií. 
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KOMETA  
 

    Ami 
1. Spatřil jsem kometu, oblohou letěla, 
 

 chtěl jsem jí zazpívat, ona mi zmizela, 
 Dmi                   G 
 zmizela jako laň u lesa v remízku, 
 C                                E 
 v očích mi zbylo jen pár žlutých penízků. 

2. Penízky ukryl jsem do hlíny pod dubem, 
 až příště přiletí, my už tu nebudem, 
 my už tu nebudem, ach pýcho marnivá, 
 spatřil jsem kometu, chtěl jsem jí zazpívat. 

          Ami                    Dmi   G                                      C 
REF: O vodě, o trávě, o lese, o smrti, se kterou smířit nejde se 
          Ami                    Dmi      E                                                            Ami 

 o lásce, o zradě, o světě a o všech lidech, co kdy žili na téhle planetě. 
3. Na hvězdném nádraží cinkají vagóny, 

 pan Kepler rozepsal nebeské zákony, 
 hledal, až nalezl v hvězdářských triedrech 
 tajemství, která teď neseme na bedrech. 

4. Velká a odvěká tajemství přírody, 
  že jenom z člověka člověk se narodí, 
 že kořen s větvemi ve strom se spojuje, 
 krev našich nadějí vesmírem putuje. 

REF: Na na na... 
5. Spatřil jsem kometu, byla jak reliéf 

 zpod rukou umělce, který už nežije, 
 šplhal jsem do nebe, chtěl jsem ji osahat, 
 marnost mě vysvlékla celého do naha. 

6. Jak socha Davida z bílého mramoru 
 stál jsem a hleděl jsem, hleděl jsem nahoru, 
 až příště přiletí, ach pýcho marnivá, 
 já už tu nebudu, ale jinej jí zazpívá. 

REF: O vodě, o trávě, o lese, o smrti, se kterou smířit nejde se, 
 o lásce, o zradě, o světě, bude to písnička o nás a kometě. 
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MĚSÍC 
 

     Emi                   D        G            C     G  D 
1. Děkuju ti za to, žes mi ještě zavolala, 
    Emi                    D      G           C     G  D 

 moje duše černá už to ani nečekala. 
  Emi                       D        G                    C        G  D 
 Jenže, moje drahá, je to všechno trochu na nic, 
 Emi                            D      G                 C       G  D 
 já už jsem se rozhod, zítra budu znovu panic. 

2. Děkuju ti za to, žes to rovnou nepoložil, 
 že jsi nezapomněl, co jsi se mnou všechno prožil. 
 Teďka svítí měsíc pro každýho zvlášť, mně je to líto, 
 jenže už je konec, však víš to. Vím to. 

              Emi    D G           C      G D     Emi 
REF: [: Měsíc,         svítí měsíc.       :] Měsíc. 
 
 
 
 
 
 
 
 

HVĚZDIČKY , DOBROU NOC 
 

            C                                G               C 
1. [: Hvězdičky, dobrou noc, já už jdu spát. :] 
        G 

 [: vy za mě hlídejte, ublížit nedejte 
      C                           G                C 
    panence mé milé, kterou mám rád. :] 

2. [: Stříbrný měsíčku na nebíčku, :] 
 [: dej za mě mé milé panence rozmilé 
    slaďounkou hubičku na dobrou noc. :] 
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S LUISEM  
 

                 G        C           D 
1. K nebi zírám, ležím v trávě, 
                 G           C         D 

 prsty prosévám teplou hlínu, 
 Ami         D                  Ami             D 
 míchám koktejl právě z fantazie, světla, stínů, 
 Emi           Cmaj  Emi  D 
 Luisi, rozumíš. 

2. Oči stíní temné brýle, 
 tak se zavírám, slunce sálá, 
 krátký letní výlet s fantazií a jednou z nálad, 
 já tě přivolám, Luisi! 

                  C   D           G 
REF: Má sílu Anděl zkázy, 
            C            G        D G 

 nohy mi ztěžkly záhy 
         G      D        G   C        D 
 a z výšky na mě hází opojení. 
                  C      D      G 
 Sem se z dálky líně plouží 
    C          G         D G 
 procesí Mléčné dráhy, 
           C         D       G     C           D  
 jak zvláštně každý touží po spojení. 

3. K nebi zírám, bosá v trávě, 
 tvé poselství, to mě chrání. 
 Ráda přečtu závěť fantazie, snů a přání, 
 nám všem zůstanou, Luisi. 

REF: Má sílu... 
REF: Má sílu... 
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HODINOVÝ HOTEL  
 

       C                           Emi 
1. Tlusté koberce plné prachu, 
     A                           F         G 

 poprvé s holkou, trochu strachu. 
       C                                  Emi 
 A stará dáma od vedle zas vyvádí, 
    A                            F                    G 
 zbyde tu po ní staré kapradí a pár prázdných flašek. 
    C                   Emi 
 Veterán z legií nadává na revma, 
     A                         F           G 
 vzpomíná na Emu, jak byla nádherná, 
     C                                                Emi 
 všechny květináče už tu historku znají, 
          A                                          F                          G 
 ale znova listy nakloní a poslouchají, vzduch voní kouřem. 

                     C       Emi                                A 
REF: [: A svět je, svět je jenom hodinový hotel 
                        F            G              C 

    a můj pokoj je studený a prázdný. :]3x 
2. Vezmu si sako a půjdu do baru, 

 absolventi kurzů nudy pořád postaru, 
 kytky v klopě vadnou, dívám se okolo po stínech: 
 Kterou? No přeci žádnou! 
 Vracím se pomalu nahoru, 
 cestou potkávám ty, co už padají dolů, 
 a vedle v pokoji někdo šeptá: „Jak ti je?“ 
 Za oknem prší a déšť stejně nic nesmyje. 

REF: [: Svět je... 
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MARIE  
 

           C          E 
1. Je den, tak pojď, Marie, ven, 
                   F              G 

 budeme žít a házet šutry do oken 
          C                   E 

 je dva necháme doma trucovat, 
                     F                        G 
 když nechtějí, nemusí, nebudem se vnucovat. 
         C                  E 
 Jémine, všechno zlý jednou pomine, 
          F    G       C   E  F  G 
 tak Marie, co ti je. 

2. Všemocné jsou loutkářovy 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, 

3. Je to jed, mazat si kolem huby med 
 a neslyšet, jak se ti bortí svět, 
 Marie, kdo přežívá, nežije, 
 tak ádije. 

4. Marie, už zase máš tulení sklony, 
 jako loni slyším kostelní zvony znít 
 a to mě zabije, a to mě zabije, 
 a to mě zabije jistojistě. 
              C                E                     F             G 

REF: Já mám, Marie rád, když má moje bytí spád, 
                C                 E                    F                  G 

 býti věčně na cestách a k ránu spícím plícím život vdechovat. 
   C                              E                              F                            G 
 Nechtěj mě milovat, nechtěj mě milovat, nechtěj mě milovat. 

REF: Já mám, Marie, rád... 
5. 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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6. Na na na... 
REF: Já mám, Marie, rád... 
REF: Já mám, Marie, rád... 
 
 
 

NEJLÍP JIM BYLO  
 

                    C  Fmaj     C  Fmaj             C    Fmaj C Fmaj 
1. Nejlíp jim bylo,        když nevěděli, co dělaj, 
                     G       F                     C      Fmaj C Fmaj 

 jenom se potkali a neznělo to špatně. 
2. A tak se snažili a opravdu si užívali, 

 jenom existovali a čas běžel skvěle. 
              F                        C         G                          Ami 
REF: Nechám si projít hlavou, kam všechny věci plavou, 
           F                               C 

 jestli je všechno jen dech, 
  G                                Ami                          C    Fmaj 
 tak jako kdysi v noci spolu potmě na schodech. 

3. A pak se ztratili, chvílema se neviděli, 
 jenom si telefonovali a byli na tom bledě. 

4. A když se vrátili, už dávno nehořeli, 
 jenom dál usínali chvíli spolu, chvíli vedle sebe. 

REF: Nechám si projít hlavou... 
REF: Nechej si projít hlavou... 
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HOLUBÍ DŮM  
 

    Ami G     F               E           Ami 
1. Zpívám ptákům a zvlášť holubům, 
          G    F          E             Ami 

 stával v údolí mém starý dům, 
    C G   C          G             C 
 ptáků houf zalétal ke krovům, 
 Ami   G    F           E              Ami 
 měl jsem rád holubích křídel šum. 

2. Vlídná dívka jim házela hrách. 
 Mávání perutí víří prach, 
 ptáci krouží a neznají strach. 
 Měl jsem rád starý dům, jeho práh. 

                         Dmi       G                   C           Ami 
REF: Hledám dům holubí, kdopak z vás cestu ví? 
                    Dmi           G           C 

 Míval stáj roubenou, bílý štít. 
             Dmi        G         C             Ami 
 Kde je dům holubí a ta dívka kde spí? 
                Dmi                E                  Ami 
 Vždyť to ví, že jsem chtěl jen pro ni žít. 

3. Sdílný déšť vypráví okapům, 
 bláhový, kdo hledá tenhle dům. 
 Odrůstáš chlapeckým střevícům, 
 neslyšíš holubích křídel šum. 

4. Nabízej úplatou cokoli, 
 nepojíš cukrových homolí, 
 můžeš mít třeba zrak sokolí, 
 nespatříš ztracené údolí. 

REF: Hledám dům... 
5. Zpívám ptákům a zvlášť holubům, 

 stával v údolí mém starý dům. 
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MLADI ČKÁ BÁSNÍŘKA  
 

         G                         Hmi                      Emi D 
1. Mladičká básnířka s korálky nad kotníky 
      G                          Hmi            Emi D 

 bouchala na dvířka paláce poetiky, 
                     G                        Hmi                      Emi 
 s někým se vyspala, někomu nedala, láska jako hobby, 
 Cmi                          D                  G               Hmi Emi D 
 pak o tom napsala blues na čtyři doby, ho ho ho. 

2. Své srdce skloňovala podle vzoru Ferlinghetti, 
 ve vzduchu nechávala viset vždy jen půlku věty, 
 plná tragiky, plná mystiky, plná splínu, 
 pak jí to otiskli v jednom magazínu, ho ho ho. 

3. Bývala viděna v malém baru u rozhlasu, 
 od sebe kolena a cizí ruka kolem pasu, 
 trochu se napila, trochu se opila na účet redaktora, 
 za týden na to byla hvězdou Mikrofóra, ho ho ho. 

4. Pod paží nosila rozepsané rukopisy, 
 ráno se budila vedle záchodové mísy, 
 múzou políbená, životem potřísněná, plná zázraků, 
 a pak ji vyhodili z gymplu a hned nato i z baráku, ho ho ho. 

5. Ve třetím měsíci dostala chuť na jahody, 
 ale básníci-tatíci nepomýšlej na rozvody, 
 cítila u srdce, jak po ní přešla železná bota, 
 tak o tom napsala sonet, a ten byl ze života. 

           G                            Hmi Emi D 
REF: Ach, mladé básnířky, 
          G                        Hmi Emi D 

 vy mladé básnířky, 
  G                        Hmi Emi D            G 
 jó, mladé básnířky,                  básnířky. 
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NA KOLENA  
 

                   C                       Ami 
1. Táhněte do háje, všichni pryč, 
                           C                        Ami 

 chtěl jsem jít do ráje a nemám klíč, 
                 C                   Ami 
 jak si tu můžete takhle žrát, 
                      F                        G 
 ztratil jsem holku, co ji mám rád. 

2. Napravo, nalevo nebudu mít klid, 
 dala mi najevo, že mě nechce mít, 
 zbitém a špinavej tancuju sám, 
 váš pohled káravej už dávno znám. 

                            F                                                                  C 
REF: Pořád jen na kolena, na kolena, na kolena, na kolena, jé, jé, jé, 
                           F                                                                  C 

 pořád jen na kolena, na kolena, na kolena, na kolena, jé, jé, jé, 
                  F                                                                  C     Ami 
 pořád jen na kolena, na kolena, na kolena, na kolena, je to tak 
             F                          G 
 a vaše saka vám posere pták. 

3. Cigáro do koutku si klidně dám, 
 tuhletu pochoutku vychutnám sám, 
 kašlu vám na bonton, vejmysly chytrejch hlav, 
 sere mě Tichej Don a ten váš tupej dav. 

REF: Pořád jen na kolena... 
 ...a tenhle barák vám posere pták. 
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BEDNA OD WHISKY  
 

     Ami                C           Ami                   E 
1. Dneska už mi fóry ňák nejdou přes pysky, 
    Ami                        C              Ami    E          Ami 

 stojím s dlouhou kravatou na bedně od whisky, 
                             C              Ami             E  
 stojím s dlouhým obojkem, jak stájovej pinč, 
     Ami              C            Ami      E         A 
 tu kravatu, co nosím, mi navlík soudce lynč. 

                   A                 D             E                  A 
REF: Tak kopni do tý bedny, ať panstvo nečeká, 
                                            D             E             A 

 jsou dlouhý schody do nebe a cesta daleká, 
                          D         E                   A  
 do nebeskýho baru já sucho v krku mám, 
                            D             E                A     Ami 
 tak kopni do tý bedny, ať na cestu se dám. 

2. Mít tak všechny bedny od whisky vypitý, 
 postavil bych malej dům na louce ukrytý, 
 postavil bych malej dům a z okna koukal ven 
 a chlastal bych tam s Billem a chlastal by tam Ben. 

REF: Tak kopni do tý bedny... 
3. Kdyby jsi se, hochu, jen pořád nechtěl rvát, 

 nemusel jsi dneska na týhle bedně stát, 
 moh jsi někde v klidu tu svoji whisky pít, 
 nemusel jsi, hochu, na krku laso mít. 

REF: Tak kopni do tý bedny... 
4. Až kopneš do tý bedny, jak se to dělává, 

 do krku mi zůstane jen dírka mrňavá, 
 jenom dírka mrňavá a k smrti jenom krok, 
 má to smutnej konec a whisky ani lok. 

REF: Tak kopni do tý bedny... 
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TŘI STA Z MÍSTA  
 

     Ami           G                 F                     G 
1. Tak a teď proberem to, co mi nechceš říct, 
            F             G           Ami 

 ale myslím si, že už to chápu, 
                     G         F        G 
 že po světě pobíhá daleko víc 
   F    G           Ami 
 přitažlivejch chlapů. 

2. Všichni to věděli a všichni se mi smáli, 
 ty dělala jsi ze mě vola. 
 A teď nás vezou tam k oltáři v dáli 
 [: ultrarychlý kola. :] 

           Ami 
REF: Dvě stě v městě, tři sta z místa, 

 
 přímou čarou do náruče Antikrista, 
  G                                  Dmi 
 semafor má barvu jako komunista, 
 Ami                        E 
 letíme jako střela, nelži, žes to nevěděla. 
  Ami 
 Lásko, lásko, budeme se bát, 
 
 řítit se nocí jako tolikrát, 
    G                        Dmi 
 snad mě máš ráda, já tě mám rád, 
  Ami                                 E                             Ami 
 hlava se mi z toho točí. Proč ti tečou slzy z očí? 

3. Ne, teď je pozdě na dávání kopaček 
 v nich se špatně jede. 
 A nás čeká ještě pár pitomejch zatáček, 
 měl jsem ti to říct předem. 
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4. Je rozmazaná krajina a gumy kvičí 
 song na rozloučenou, 
 všechno ti odpouštím, když do tmy fičím, 
 [: a ty budeš mou ženou. :] 

REF: Dvě stě v městě... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TO TA HEĽPA 
 

    Ami     D      Ami    D       Ami   E       Ami 
1. To ta Heľpa, to ta Heľpa, to je pekné mesto. 
                   D     Ami       D     Ami            E        Ami 

 A v tej Heľpe a v tej Heľpe švarných chlapcov je sto. 
        F               C                G                  C E 
 [: Koho je sto, toho je sto, nie po mojej vôli, 
    Ami    D         Ami      D       Ami    E       Ami 
    len za jednim, len za jednim srdiečko ma boli. :] 

2. Za Janičkom, za Paličkom krok by nespravila. 
 Za Ďuričkom, za Mišičkom Dunaj preskočila. 
 [: Dunaj, Dunaj, Dunaj, Dunaj aj to širé pole, 
    len za jednim len za jednim počešenie moje. :] 
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KULATÝ OBDÉLNÍKY  
 

                     D 
1. Tak pojď se mnou, ty moje poupě, 
              A                   D 

 já ukážu ti opiový doupě. 
 
 Tam v těžkým dýmu omamnejch jedů 
             A                              D 
 uvidíš fialovej les a žlutou vodu 

                          D 
REF: [: Kulatý obdélníky, kulatý obdélníky, 
                           A               D 

    fialovej les a žlutá voda. :] 
2. Ležím si na břiše, na zádech bednu kytu, 

 v kapse hrst hašiše, žiju si v blahobytu. 
 Dva kufry algeny dostal jsem za chatu 
 a potom za auťák LSD lopatu. 

REF: [: Kulatý obdélníky... 
3. Fenmetrák posvačím, čichnu si čikuli, 

 mám z toho čistidla frňák jak bambuli, 
 Konečné v kómatu rysy mi přituhly, 
 sako a kravatu dají mi do truhly. 

REF: [: Kulatý obdélníky... 
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NECHTE ZVONY ZNÍT  
 

      C                    G                   C 
1. Bez tebe mám jenom chvíli dlouhou, 
                         G                          C   C7 

 naplněnou spoustou divnejch snů, 
              F      C        G      C          G 
 v nich starý kostel modlí se mou touhou. 
 C                   F                     B  G 
 A já prosím nechte zvony znít. 

2. Chtěla bych znát píseň hrozně dlouhou, 
 vyzpívat v ní samotu mých dnů, 
 ty naučils mě polovinu pouhou. 
 A já prosím, nechte zvony znít. 

             E                                Ami 
REF: Jen zvony ví, co jsi mi vzal, 
           D                                 G 

 jen zvony ví, co bude dál. 
3. Přijde jednou skladatel a básník, 

 který umí sto divnejch snů žít, 
 má píseň bude růst jak křehkej krápník. 
 A já prosím nechte zvony znít. 

REF: Jen zvony ví... 
4. Přijde jednou skladatel a básník, 

 který umí sto divnejch snů žít, 
 má píseň bude růst jak křehkej krápník. 
 A já prosím nechte zvony znít. 
 C                   F                    B F G   C 
 A já prosím nechte zvony zní------t. 
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PŘÍTEL  
 

                        G                                   D 
1. Jestlipak vzpomínáš si ještě na ten čas, 
                     C                             D 

 táhlo nám na dvacet a slunko bylo v nás, 
 Ami                                 C 
 vrabci nám jedli z ruky, život šel bez záruky, 
 G                         D 
 ale taky bez příkras. 

2. Možná že hloupý, ale krásný byl náš svět, 
 zdál se nám opojný jak dvacka cigaret, 
 a všechna tajná přání plnila se na počkání 
 anebo rovnou hned. 

           Ami                           C 
REF: Kam jsme se poděli, kam jsme se to poděli, 
            G           D             Emi 

 kde je ti konec můj jediný příteli, 
   Ami                       D 
 zmizels mi, nevím kam. 
 Emi            C                      G 
 Sám, sám, sám, jsem tady sám. 

3. Jestlipak vzpomínáš si ještě na tu noc, 
 jich bylo pět a tys mi přišel na pomoc, 
 jó, tehdy, nebýt tebe, tak z mých dvanácti žeber 
 nezůstalo příliš moc. 

4. Dneska už nevím, jestli přiběh by jsi zas, 
 jak tě tak slyším, máš už trošku vyšší hlas 
 a vlasy, vlasy kratší, jó, bývali jsme mladší, 
 no a co, vem to ďas. 

REF: Kam jsme se poděli... 
 ...sám, sám, sám, peru se teď sám. 

5. Jestlipak vzpomínáš si ještě na ten rok, 
 kdy každá naše píseň měla nejmíň třicet slok 
 a my dva jako jeden ze starých reprobeden 
 přes moře jak přes potok. 

6. Tvůj děda říkal, ono se to uklidní, 
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 měl pravdu, přišla potom spousta malých dní 
 a byla velká voda, vzala nám, co jí kdo dal, 
 a tobě i to poslední. 

REF: Kam jsme se poděli... 
 ...sám, sám, sám, zpívám tu teď sám. 

7. Jestlipak vzpomínáš si na to, jakýs byl. 
 jenom mi netvrď, že tě život naučil, 
 člověk, to není páčka, kterou si, kdo chce, mačká, 
 to už jsem dávno pochopil. 

8. A taky vím, že srdce rukou nechytím, 
 jak jsem se změnil já, tak změnil ses i ty, 
 a přesto líto je mi, že už nám nad písněmi 
 společný slunko nesvítí. 

REF: Kam jsme se poděli... 
 ...sám, sám, sám, jsem tady sám. 
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1. SIGNÁLNÍ  
 

              G         C          Emi 
1. Až si zejtra ráno řeknu zase jednou provždy dost  
      G       C       Emi 

 právem se mi budeš tiše smát  
      G         C         Emi 
 jak omluvit si svoji slabost, nenávist a zlost  
       G         C                  Emi 
 když za všechno si můžu vlastně sám.  
      Ami           C 
 Za spoustu dní možná za spoustu let  
     G          D 
 až se mi rozední, budu ti vyprávět  
       Ami          C 
 na 1. signální jak jsem vobletěl svět  
        G      D 
 jak tě to vomámí a nepustí zpět.  
       F         B          Dmi 
 Jaký si to uděláš takový to máš.  
       F         B          Dmi 
 Jaký si to uděláš takový to máš.  
       A               D       F#mi 

2. Až se dneska večer budu tvářit zas jak Karel Gott,  
  A       D       F#mi 
 budu zpívat vampamtydapam  
      A        D       F#mi 
 všechna sláva polní tráva ale peníz přijde vhod  
  A        D        F#mi 
 jak jsem si to uďál tak to mám.  
      Hmi           D 
 Za spoustu dní možná za spoustu let  
      A          E 
 až se mi rozední, budu ti vyprávět  
      Hmi          D 
 na 1. signální jak jsem vobletěl svět  
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        A      E 
 jak tě to vomámí a nepustí zpět.  
 [: Hmi  D  A  E :] 2× 
 na na na... 
      G         C          Emi 
 Jaký si to uděláš takový to máš.  
      G         C           Emi 
 Jaký si to uděláš takový to máš. 

 
 
 

KOUZLO  
 

       D              A              G  A 
1. Hodíme si mincí trnovou, 
    D                 A                    G       A 

 oči mých smutků nenech plát – jsem tady. 
     D              A                    G   A 
 Tvůj vodní hrad je pod vodou, jó jó, 
 D              A                G A        D 
 otoč se, já o to budu stát – umírám. 

             D            A                    G                D 
REF: Miláčku, pleteš si pojmy a z lásky zbyly jen dojmy, 
                               A              G                   D 

 vzpomínat a zapomínat a oči přitom zavírat. 
                          A               G                         D 
 Není to láska, není to zlo, jenom se nám to nepovedlo, 
                  A                       G                       D 
 miláčku, kde je to kouzlo, to, který chtělo při mně stát. 

2. Skřípni mi prsty do tvých dveří, 
 věřím, že věříš, ale nikdo nám nevěří, ne. 
 Schovej hlavu pod polštář, tak dobře to tam znáš, 
 tak dobře, jako já – usínám. 

REF: Miláčku, pleteš si pojmy... 
REF: Miláčku, pleteš si pojmy... 
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KARAVANA MRAK Ů 
 

        D                                Hmi 
1. Slunce je zlatou skobou na obloze přibitý, 
      G                  A              D   A 

 pod sluncem sedlo kožený, 
   D                                         Hmi 
 pod sedlem kůň, pod koněm moje boty rozbitý 
 G          A             D 
 a starý ruce sedřený. 

                          G           A             Hmi 
REF: Dopředu jít s tou karavanou mraků, 
                                  G           A               Hmi 

 schovat svou pleš pod stetson děravý, 
                      Emi          A  Hmi               Emi 
 [: jen kousek jít, jen chvíli do soumraku, 
                        Hmi            F#            Hmi    A 
    až tam, kde svítí město, město bělavý. :] 

2. Vítr si tiše hvízdá po silnici spálený, 
 v tom městě nikdo nezdraví. 
 Šerif i soudce – gangsteři, oba řádně zvolený 
 a lidi strachem nezdraví. 

3. Sto cizích zabíječů s pistolemi skotačí 
 a zákon džungle panuje, 
 provazník plete smyčky, hrobař kopat nestačí 
 a truhlář rakve hobluje. 

REF: V městě je řád a pro každého práce, 
 buď ještě rád, když huba oněmí, 
 [: může tě hřát, že nejsi na oprátce, 
 nebo že neležíš pár inchů pod zemí. :] 

4. Slunce je zlatou skobou na obloze přibitý, 
 pod sluncem sedlo kožený, 
 pod sedlem kůň, pod koněm moje boty rozbitý 
 a starý ruce sedřený. 
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REF: 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. :] 
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