
Ďáblík 2021

V ŘÍŠI DIVŮ

ZPĚVNÍKULA



ALENKA V ŘÍŠI DIVŮ

  G
1. Telegram s adresou svět,

  C                                          D       G       D7
píšu v něm pár vlídných vět jedné dívce.
              G
Kdopak ví, kam jej zítra pošta doručí
C
a kolik náhod mu poručí,
     D                                                G                   D7
chtěl bych jen vidět zář očí, které budou jej číst.

  G
REF: Šel bych cestou prašnou, co nikdo nezměří,

         C
sám jedenkrát bych s plnou brašnou cinknul u dveří,
          D                             C              D   G     D7
bude v očích mít úžas jak Alenka v říši divů.
G
I když dá mi košem, až řádky bude číst,
         C
já chtěl bych být tím listonošem, neboť jsem si jist,
          D                             C            D     G    D7
bude v očích mít úžas jak Alenka v říši divů.

2. Já nechal všechna okna dokořán
a díval se na svět ze všech stran, jak se koulí.
A celý den přemítám o dívce neznámé,
proč už se dávno neznáme.
Snad adresu najde toto posleství mé.

REF: Šel bych cestou prašnou...
3. Odmítli můj telegram

a řekli, poslat jej není kam - adresa schází.
A celý den přemítám o dívce neznámé,
proč už se dávno neznáme.
Snad adresu najde poselství.
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REF: Šel bych cestou prašnou...
              D                            C             D    G
+ bude v očích mít úžas jak Alenka v říši divů.

ŠÍPKOVÁ RŮŽENKA

Kapodastr 3. pražec
             Emi                            D
1. Ještě spí a spí a spí zámek šípkový,

Emi                                 Hmi
žádný princ tam v lesích ptáky neloví.
         Emi                           D
Ještě spí a spí a spí dívka zakletá,
Emi                   Hmi
u lůžka jí planá růže rozkvétá.

           G             A                Emi
REF: To se schválně dětem říká,

C         D                  G    H7
aby s důvěrou šly spát, klidně spát,
         Emi             D           G              C
že se dům probouzí a ta kráska procitá.
Ami                Hmi                Emi
Zatím spí tam dál, spí tam v růžích.

2. Kdo jí ústa k ústům dá, kdo ji zachrání,
kdo si dívku pobledlou vezme za paní.
Vyjdi zítra za ní a nevěř pohádkám,
žádný princ už není, musíš tam jít sám.

REF: To se schválně dětem říká...
                 Emi               D                 G                C
DOHRA: Musíš přijít sám, nesmíš věřit pohádkám,

Ami           Hmi               Emi
čeká dívka dál, spí tam v růžích.
  C              Hmi                 E
Čeká dívka dál, spí tam v růžích.
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MAGDALÉNA

      A                                    D
1. Zapal ten oheň ve mně, čeho se bojíš,
     A                                 D

zápalkou škrtni jemně.
  A                                    D
Zapal ten oheň ve mně, čeho se bojíš,
 A                                  D
zimou se celá třeseš, proč venku stojíš?
   A                             D                            A     D
Pojď dál, prosím tě, nenech se prosit se dál, nenech se.

2. Sedíme na pavlači, přichází ráno,
tobě se lesknou oči.
Sedíme na pavlači, přichází ráno
a mně se hlava točí.
Pojď dál, prosím tě, nenech se prosit se dál, nenech se.

             F#mi                            E
REF1: Hodiny se zastaví a v devět třicet v pondělí,
               A

Magdaléno, tvoje vlasy
F#mi                           E
leží pod mou postelí a i když jsme to nechtěli,
A
oblíkáš se, pročpak asi?
F#mi                            E
Hodiny se zastaví a v devět třicet v pondělí
          A
jsem sám.

3. Stojíme na rozcestí a zvony zvoní,
daleko od bolestí,
stojíme na rozcestí a zvony zvoní,
možná nás čeká štěstí.
Pojď dál, prosím tě, nenech se prosit se dál, nenech se.

REF1: Hodiny se zastaví…
REF1: Hodiny se zastaví…
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REF2: Hodiny se zastaví a v devět třicet v pondělí,
Magdaléno, tvoje vlasy
leží pod mou postelí a i když jsme to nechtěli,
ty oblíkáš se, pročpak asi?
Hodiny se zastaví a v devět třicet v pondělí
máš těžký srdce a mokrý řasy,
když vycházíš ze dveří, tak sama tomu nevěříš,
nenech se!

MARNIVÁ SESTŘENICE

        A                                         E
1. Měla vlasy samou loknu, jé, jeje,

                                       E7  A
ráno přistoupila k oknu, jé, jeje,
                     A7              D                  F
vlasy samou loknu měla a na nic víc nemyslela,
A                 F#              H  E A
a na nic víc nemyslela, jé, jé jé.

2. Nutno ještě podotknouti, jé, jeje,
že si vlasy kulmou kroutí, jé, jeje,
nesuší si vlasy fénem, nýbrž jen tak nad plamenem,
nýbrž jen tak nad plamenem, jé, jé, jé.

3. Jednou vlasy sežehla si, jé, jeje
tím pádem je konec krásy, jé, jeje,
když přistoupí ráno k oknu, nemá vlasy samou loknu,
nemá vlasy samou loknu, jé, jé, jé.

4. O vlasy už nestará se, jé, jeje,
a diví se světa kráse, jé, jeje,
vidí plno jinejch věcí, a to za to stojí přeci,
a to za to stojí přeci, jé, jé, jé.
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MLADIČKÁ 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
tak 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 splínů,
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 Mirofóra, 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 na to 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, ho ho ho.

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

vy mladé básnířky,
 G                      Hmi  Emi  D            G
jó, mladé básnířky,                  básnířky.
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LÁSKO!

     Ami
1. Pár zbytků pro krysy na misce od guláše,
      E

milostný dopisy s partií mariáše,
 Dmi
před cestou dalekou zpocený boty zujem
C                               E
a potom pod dekou sníme, když onanujem.
       Ami      G                           Ami     G

REF: Lásko, zavři se do pokoje, lásko, válka je holka moje,
   C       G  Ami        G       Ami     E
s ní se miluji, když noci si krátím.
Ami       G                             Ami     G
Lásko, slunce máš na vějíři, lásko dvě třešně na talíři,
 C      G  Ami   G            Ami     E
ty ti daruji, až jednou se vrátím.

2. Dvacet let necelých, odznáček na baretu,
s úsměvem dospělých vytáhnem cigaretu,
v opasku u boku nabitou parabellu,
zpíváme do kroku pár metrů od bordelu.

REF: Lásko, zavři se do pokoje…
3. Pár zbytků pro krysy a taška na patrony,

latrýna s nápisy, co nejsou pro matrony,
není čas na spaní, smrtka nám drtí palce,
nežli se zchlastaní svalíme na kavalce.

REF: Lásko, zavři se do pokoje…
REF: Lásko, zavři se do pokoje…
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HEJ TETO!

                Ami              C
1. Měl jsem hlídat tetě křečka,

 G
dala mi ho se slovy,
    D
ať u mě chvíli přečká.

2. Ale křečka uhlídati
nelze jen tak lehce,
obzvlášť když se vám moc nechce.

3. Po pokoji ať si běhá,
na gauč jsem si lehnul,
vzápětí se ani nehnul.

4. Tlačilo mě do zad kromě
polštářů i cosi,
už se vidím tetu prosit:

        F          C
REF1: Hej teto! Já ho zabil.

E7
Už se to nestane,
     Ami
jo, ten už asi nevstane.
        F                C
Hej teto! Nekřič na mě.
E7
Já ho prostě neviděl,
Ami
už jsem se dost nastyděl.
        F     C  E7  Ami  F  C  E7
Hej teto!

5. Tak jsem kouknul, co mě tlačí,
seděl jsem jenom
na televizním ovladači.
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6. Ale křeččí švitoření
slyšet není, jenom zvláštní smrad
se line od topení.

7. Zase se mi dech zatajil,
spečeného křečka bych
před tetou neobhájil.

8. A dřív než tam sebou seknu,
měl bych asi vymyslet,
jak tetě potom řeknu:

REF1: Hej teto! Já ho zabil...
REF2: Hej teto! Já ho fakt zabil.

Ten bídák sežral magnet
a k topení se přitavil.
Hej teto, co na to říci?
Můžeš si ho maximálně
připnout na lednici.

REF1: Hej teto! Já ho zabil...
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OBLUDA

         Gmi                                Cmi
1. Na dvě stě nás tam bylo na brize do Číny
         F                               D

 a furt se jenom pilo, až tuhly ledviny,
    Gmi                             Cmi
 a když už bylo k ránu a všichni pod obraz,
           F                               D
 křik plavčík na stožáru a hlásek se mu třás:

          G          C          G           C
REF: Já tady nebudu, já vidím obludu,
          G               C             D

já odsaď pryč pudu, jímá mě strach, jé.
   G           C           G        C
Chyťte tu obludu, sežere palubu,
 G         C          D               Gmi
tohle je o hubu, achich ou, ach.

2. Má ocas dvě stě sáhů a ploutev přes hektar
 a zubů plnou tlamu a roztahuje spár
 a rozčíleně mrká svým okem jediným
 a páchne, řve a krká a z tlamy pouští dým.

REF: Já tady nebudu...
3. Rum s kapitánem hází, chce střílet z kanónu,

 zapomněl, že ho v září prochlastal v Kantonu.
 Když uviděl tu bídu, tak zpotil se jak myš,
 poklekl ke komínu, pěl: „Bože, tobě blíž!“

REF: Já tady nebudu...
4. Náš kormidelník chrabrý je drsná povaha,

 zasedl u zábradlí a házel flaškami,
 když na obludě bouchnul kanystr od ginu,
 tak přízrak tiše houknul a vrh se na brigu.

REF: Já tady nebudu...

- 9 -



5. Tři stěžně rozlámala na naší kocábce,
 však ztuhla jako skála, když čuchla k posádce,
 pak démon alkoholu ji srazil v oceán,
 my slezli jsme zas dolu a chlastali jsme dál.

REF: Já tady nebudu...

POUTNÍK A DÍVKA

        C
1. Kráčel krajem poutník, šel sám,
       F                                      C

kráčel krajem poutník, šel sám,
                                               E Ami
kráčel krajem poutník, kráčel sám,
                 D                                               G   G7
tu potkal dívku, nesla džbán, přistoupil k ní.

2. [: A pravil: „Ráchel, Ráchel, žízeň mě zmáhá, :] 3x
tak přistup blíže, nehodná, a dej mi pít.“

3. [: A ona: „Kdo jsi, kdo jsi, že mi říkáš jménem, :] 3x
vždyť já tě vidím poprvé, odkud mne znáš?“

4. [: On pravil: „Ráchel, Ráchel, znám víc než jméno.“ :] 3x
Pak se napil, ruku zdvih a kráčel dál.

5. [: A ten džbán a ten džbán z nepálené hlíny :] 3x
v onu chvíli zazářil kovem ryzím.

6. [: Kráčel krajem poutník, šel sám :]
kráčel krajem poutník, kráčel sám,
ač byl chudý, nepoznán, přece byl král.
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MALÝ RYTÍŘ

              G                   D     G
REF1: Má pět let a jméno Parsifal,
            Emi                       D     Emi

pod stolem jak v hradu bydlí,
G                     D       G
na plotně mi střeží Svatý Grál,
Emi              D     Emi
na turnaj mi jezdí židlí.
  C                    D        G                D
Pod přilbou z novin skálopevný zrak,
  G          D         G              D
čelo jako anděl, sílu jako drak,
   G            D         Emi
Normany lžičkou mydlí.
    Emi              D         Emi       G            D     G

1. Po bitvách vždy se schoulí, klášter si vyhledá,
    Emi      D        Emi   G            D  G

 rytíř s modrou boulí pofoukat se dá.
  C                   D        G                        D        G
 Pán hradu s pláčem zápolí a máma s pánem zas,
  C             D        G                         D
 jen co ta boule přebolí, chápe se dřevce,
  G              D         G                D     Emi
 být doma nechce, táhne do polí, je čas.

REF1: Má pět let a jméno Parsifal...
REF2: Má pět let a jméno Lohengrin,

místo meče koště svírá,
zahrabal si poklad do peřin,
tak silná je jeho víra.
Pod přilbou z novin skálopevný zrak,
čelo jako anděl, sílu jako drak,
v kalhotách zeje díra.
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2. Ze spaní skály láme, kraluje, jak se dá,
s jedním uchem máme trůn, na němž zasedá,
starost mám, které z princezen svůj prsten jednou dá,
kde má tu svoji Svatou zem. Proč starost, mámo,
teď je teprv ráno, on vyhledá ji sám.

REF2: Má pět let a jméno Lohengrin...

JAMES BOND

    Dmi                          Gmi
1. Exkluzivní blondýna je postrachem Londýna,
     A                  Dmi          Gmi               A

 ve dne spí a v noci střílí, ovládá celý Picadilly.
          Dmi                   A
REF: Noc je temná a dívka je blond,
           Dmi                  Gmi      A

 neomylně jedná James Bond,
 Dmi               A
 odolný proti kulkám, jedům
 Dmi            Gmi         A
 tajný agent nula nula sedm.

2. Pozve ji dál do West Endu, tančí s ní v rytmu Jazz Bandu,
 do sklenice naleje whisky a myslí při tom na otisky.

3. Když situace dovolí, z kabelky jí vezme pistoli,
 přejede očima po jejím těle a ona sama lehne si mu do postele.

REF: Noc je temná...
4. Blondýna už tiše spí, když Bond ještě rozsvítí,

 Jazz Band hraje známý melodie, do bytu vchází policie.
5. Mlha tlumí ozvěnu dvanácti úderů Big Benu,

 blondýna putuje za pevný mříže a Bond jede na další akci do Paříže.
REF: Noc je temná...
6. Na město nad Temží už zase klidně mží,

 narkoman kupuje libru koksu, prostitutka hází penci do juke boxu.
REF: Noc je temná...
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HLÍDAČ KRAV

          D
1. Když sem byl malý, říkali mi naši:

 „Dobře se uč a jez chytrou kaši,
 G                               A                         D
 až jednou vyrosteš, budeš doktorem práv.
 Takový doktor si sedí pěkně v suchu,
 bere velký peníze a škrábe se v uchu.“
  G                               A                           D
 Já jim na to ale řek, chci být hlídačem krav.

                        D
REF: Já chci mít čapku s bambulí nahoře,

 jíst kaštany, mýt se v lavoře,
  G                        A                 D
 od rána po celý den zpívat si jen.
                                                   G  A  D
 Zpívat si: Pam, pam padam...

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.

REF: Já chci mít čapku...
3. Dnes už jsem starší a vím, co vím,

 mnohé věci nemohu a mnohé smím,
 a když je mi velmi smutno, lehnu si do mokré trávy.
 S nohama křížem a rukama za hlavou
 koukám nahoru na oblohu modravou,
 kde se mezi mraky honí moje strakaté krávy.

REF: Já chci mít čapku...
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VLKODLAK

   A                        E
1. Pojď sem, holko, ostříhám ti vlasy,

 Hmi                                 D                 E
dost dlouho seděl jsem a teď můžu vstát,
A                   E
je to tejden, pustili mě z basy,
Hmi                          D           E
jsi moje hračka a já budu si hrát.

2. Pojď sem, holko, prej co bylo, není,
znám tvoje slzy, z toho chce se mi smát,
nakrm vlka, kterej zuby cení,
vrátil se po roce, má šílenej hlad, jó, jó jójó.

 A   G                      D                  E                        A
REF: Jó, je to tak, jsem napravenej a potrestanej vlkodlak.

     G                      D                    E                        A
Jó, je to tak, jsem vyučenej bez klíčů zámky otvírat.
      G                      D                    E                       A
Jó, je to tak, jsem požehnanej a zkérovanej vlkodlak.
      G                      D                E                            G
Jó, je to tak, jsem narušenej a holky se mě budou bát.

3. Pojď sem, holko, usuš mokrý řasy,
dost dlouho visel jsem a teď můžu vstát,
extra třída otevírám kasy,
sebrat to prasatům a chudejm je dát.

4. Pojď sem, holko, už jiný cesty není,
hladovej vlk jsem a ty budeš můj stín.
Už ne já, to benga zuby cení,
na konci cesty ze mě zbyde jen dým, jó, jó, jójó.

REF: Jó, je to tak...
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LACHTANI

      C                     F   C  Ami                                G     C
1. Jedna lachtaní rodina rozhodla se, že si vyjde do kina,
                                                          F      C

 jeli vlakem, lodí, metrem a pak tramvají
          Ami                  G      C
 a teď u kina Vesmír lachtají.
   G                        C              G
 Lachtaní úspory dali dohromady,
                            C            G
 koupili si lístky do první řady,
  C                                           F      C
 táta lachtan řek: „Nebudem třít bídu!“
     Ami                                   G      C
 A pro každého koupil pytlík arašídů.
       C              F  C  Ami           G  C
 [: Lach, lach, jé, jé, lach, lach, jé, jé. :]

2. Na jižním pólu je nehezky, tak lachtani si vyjeli na grotesky,
 těšili se, jak jim bude veselo,
 když zazněl gong a v sále se setmělo.
 Co to ale vidí jejich lachtaní zraky,
 moře, vlny, kry a sněhové mraky,
 pro veliký úspěch změna programu,
 dnes dáváme film ze života lachtanů.
 [: Lach, lach, jé, jé, lach, lach, jé, jé. :]

3. Táta lachtan vyskočil ze sedadla, nevídaná zlost ho popadla.
 „Proto jsem se netrmácel přes celý svět,
 abych tady v kině mrznul jako turecký med.
 Tady zima, doma zima, všude jen chlad,
 kde má chudák lachtan relaxovat!“
 A tak nedivte se té lachtaní rodině,
 že rozšlapala arašídy po kině.
 [: Lach, lach, jé, jé, lach, lach, jé, jé. :]

4. Tahle lachtaní rodina od té doby nechodí už do kina.
 Lach, lach.
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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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STROM

    Ami                          G
1. Polní cestou kráčeli šumaři do vísky hrát,
    Ami                                    G

svatby, pohřby tahle cesta poznala mnohokrát,
      F                        G                   Ami
po jedné svatbě se chudým lidem synek narodil
    F               G                E
a táta mu u prašný cesty života strom zasadil.

                            A                 F#mi
REF: A on tam stál a koukal do polí,
                         D                      E

byl jak král sám v celém okolí,
            F#mi                                    D
korunu měl, korunu měl, i když ne ze zlata
            A                       E               A   Ami
a jeho pokladem byla tráva střapatá.

2. Léta běží a na ten příběh si už nikdo nevzpomněl,
jen košatý strom se u cesty ve větru tiše chvěl
a z vísky bylo město, a to město začlo chtít
asfaltový koberec až na náměstí mít.

REF: A on tam stál…
3. Že strom byl v cestě plánované, to malý problém byl,

ostrou pilou se ten problém snadno vyřešil.
Tak naposled se do nebe náš strom pak podíval
a tupou ránu do větvoví snad už ani nevnímal.

REF: Jak tam stál…
4. Při stavbě se objevilo, že silnice bude dál,

a tak kousek od nový cesty smutný pařez stál,
dětem ani výletníkům z výšky nikdo nemával,
jenom vítr na strništích z nouze o něm píseň hrál.

REF: Jak tam stál…
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PÍSEK

          Ami D    G                 E
1. Jako písek přesíváš mě mezi prsty,
     Dmi         E                Ami G  C

 stejně ti dlaně prázdný zůstanou.
         Dmi                  G                         C      C/H   Ami
 Ani vodu nepřeliješ sítem, někdy je strašně málo chtít,
 Dmi                          E                  Ami  G  C
 já nejsem z těch, co po těžký ráně nevstanou.
        Dmi                   G                         C      C/H   Ami
 Ani vodu nepřeliješ sítem, někdy je strašně málo chtít,
 Dmi                          E                  Ami  E Ami
 já nejsem z těch, co po těžký ráně nevstanou.

2. Pevnou vůlí taky příliš neoplýváš,
 zdá se, že nemíníš mě vážně brát.
 [: Kolik času nám tu ještě schází, nebo je všechen dávno pryč?

 A za čím se to vlastně máme stále hnát? :]
3. Jako kámen najednou mi v cestě stojíš,

 vím, že se leccos těžko obchází,
 [: radši zkusím někde jiný příběh, který bude lepší konec mít,

 ale už teď ti můžu říct, že mi nescházíš. :]
4. Jako písek přesíváš mě mezi prsty,

 stejně ti dlaně prázdný zůstanou.
 Ani vodu nepřeliješ sítem, někdy je strašně málo chtít,
 já nejsem z těch, co po těžký ráně nevstanou.
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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 první signální, jak jsem obletěl svět,
              G             D
jak tě to omámí 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.
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      Hmi                               D
Za spoustu dní, možná za spoustu let,
               A                        E
až se mi rozední, budu ti vyprávět
              Hmi                      D
na první signální, jak jsem obletěl svět,
              A              E
jak tě to omámí a nepustí zpět.
[: Hmi   D   A   E  :]
Na na na na na na…
                G          C             Emi
Jaký si to uděláš, takový to máš.
                G          C             Emi
Jaký si to uděláš, takový to máš.
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TAK PRÁZDNÁ

                                 G                                    Emi
PŘEDEHRA: Tak prázdná, tak prázdná, tak prázdná
                                 C           D          G

   jsou rána, že vítám i pláč.
               G           C                 G
1. Teď chápu, že na mně vina leží

                            C                G
 a mohu za čas, který marně běží,
                                          Emi
 chtěla jsem být už vdaná, teď vstávám uplakaná,
    C                                  D
 chybí mi schůzky na nábřeží.

                    G                                   Emi
REF: Tak prázdná, tak prázdná, tak prázdná
                  C                                          D

 teď budou se mi všechna rána zdát,
          G                                    Emi
 tak prázdná, tak prázdná, tak prázdná,
       C                   D           G
 že bylo by snad nejlepší spát.

2. Tvůj úsměv mi ráno strašně schází,
 je blázen, kdo stejně jak já sází
 na závoj s černou tečou, svatební šaty s vlečkou,
 bez tebe stolek s dečkou mrazí.

REF: Tak prázdná...  ...že bylo by snad nejlepší
REF: Prázdná, tak prázdná...
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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,
Ami                      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 dneska 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...
… tak kopni do tý bedny!
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JAROŠOVSKÝ PIVOVAR

      D             A     G           D
1. Léta tam stál, stojí tam dál

             A             G              D
pivovar u cesty, každý ho znal.
                  A     G            D
Léta tam stál, stát bude dál,
                      A            G           D   D7
ten, kdo zná Jarošov, zná pivovar.

            G     A           D       Hmi
REF: Bílá pěna, láhev orosená,

       G         A              D    D7
chmelový nektar já znám.
  G                  A         D           Hmi
Jen jsem to zkusil a jednou se napil,
 G                 A         D
od těch dob žízeň mám.

2. Bída a hlad, kolem šel strach,
když piva bylo dost, mohlo se smát.
Tři sta let stál, stát bude dál.
ten, kdo zná Jarošov, zná pivovar.

REF: Bílá pěna...
REF: Bílá pěna...
                   G          A           D
DOHRA: Jarošovský pivovar.
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ČERVENÁ ČEPICE

      D                             G
1. Potkal jsem na rohu šedivý ulice
       A                               D

 blankytnou oblohu v krajině skořice,
                                 G
 co popsat nemohu, to byla čepice
   A                        D
 červená jak vlčí mák.

             G                             A
REF: Střílel jsem na slona, na bílou opici,
           D                         Hmi

 na růže, na panny, na Turka v krabici,
   G                                 A                   D  D7
 pak jsem chtěl tři rány na její čepici mít.
   G                               A
 Řekla mi: „Nelžete, zkuste to na špičku,
 D                        Hmi
 a jestli nechcete, já to mám v malíčku,
  G                      A                           D
 zítra si můžete lekci při měsíčku vzít.“

2. Těšínská jablíčka bývají kyselá,
 červená čepice najednou zmizela,
 kde byla zvečera střelnice veselá,
 zůstal jsem docela sám.

REF: Nestřílím na slona...
3. Svět jsem už prochodil, města i vesnice,

 nikde však nebyla ta pravá čepice,
 červených byly snad stovky a tisíce,
 nikde ta, kterou mám rád.

REF: Střílel jsem na slona...
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BLÁZNOVA UKOLÉBAVKA

       D                         A                  G                 D
1. Máš, má ovečko, dávno spát, i píseň ptáků končí,

                              A                  G              D
kvůli nám přestal 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
REF: 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, dnes máme půlnoc temnou,
ráno budou nám bláznům lát, že ráda snídáš se mnou.
Proč měl bych jim lhát, že jsem tady sám,
když tebe mám rád, když tebe tu mám.

REF: Máš, má ovečko...
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TO VŠECHNO ODNES ČAS

                C
1. Když jsem byl chlapec malý, tak vždycky se mě ptali,

                                               F
zdali bych chtěl pásat stáda krav,
pročpak se mě ptali, když nakonec mě dali
D7                                      G
na loď starou a řekli mi: Plav!

           C                F         C                                 F
REF: To všechno odnes čas, to všechno odnes čas

     G
a hlavu za to dám, že nevrátí se nikdy k nám to,
 C               F         C
co všechno odnes čas.

2. Na vezdejší pouti bylo jest mi plouti
tam, kde v moře vtéká řeky proud,
jel jsem proti proudu, když zřel jsem rodnou hroudu,
pohnutím jsem nemoh z ní se hnout.

REF: To všechno odnes čas...
3. Za nejbližším rohem dal jsem lodi sbohem,

krásnou holku z ranče jsem si vzal,
a tak při tý shodě já dočkal jsem se koně,
všichni tři tu šťastně žijem dál.

REF: To všechno odnes čas...
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ZEJTRA MÁM

                 G               Hmi         Emi  D
1. Zejtra mám, zejtra mám svůj den,
                          C                      Emi          Ami  D

zejtra se mi splní moje tajný přání, můj sen.
                     G                    Hmi                Emi  D
Dlouho tě znám, dlouho tě znám, mám tě rád,
                  C                       Emi  Ami      D
uvidím tě zas, uslyším tvůj hlas, možná.

2. Zejtra mám, zejtra mám svůj den,
asi to tak bude, je to cejtit všude, je to cejtit všude.
Všude tam, kam se podívám, něco z tebe mám,
                 C                   Emi                 A                    D
tak se mi zdá, tak se mi zdá, že už asi zejtra nebudu sám.

                          C                 H7                 Emi G
REF: Nebudu sám, nebudu sám, zejtra tě máááám,
           Emi A     Emi A     H7

máááám, máááám, jé.
3. Zejtra mám, zejtra mám svůj den,

zejtra se mi splní moje tajný přání, můj sen.
Všude tam, kam se podívám, něco z tebe mám,
poslední den, jednou vyspím se jen, a pak už nikdy nebudu sám.

REF: Nebudu sám…
REF: Nebudu sám…
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DOKUD SE ZPÍVÁ

         C       Emi      Dmi          G          C   Emi  Dmi  G
1. Z Těšína vyjíždí vlaky co čtvrthodinu,

    C           Emi       Dmi         G         C  Emi  Dmi  G
včera jsem nespal a ani dnes nespočinu,
   F           G                 C                         G
svatý Medard, můj patron, ťuká si na čelo,
        F             G      F          G         C  Emi  Dmi  G
ale dokud se zpívá, ještě se neumřelo.

2. U 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 okny 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.
Že dokud se zpívá, ještě se neumřelo.
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HYMNA TAKU

              C                 G  C  G  C  G  C  G  C  G  C
REF: Tjamtadadá…
       C                                 G                   C
1. Sláva nám, sláva nám, my jsme ňácí kabrňáci,
                                         G                    C

sláva nám, sláva nám, my jsme ňácí kosové.
                                                  G                          C
Ve dne spíme, v noci bdíme, zbytek času sou- a soutěžíme.
                                      G                    C
Sláva nám, sláva nám, my jsme ňácí kosové.

REF: Tjamtadadá…
2. Sláva nám, sláva nám, sláva nám a žížaličkám,

sláva nám, sláva nám, sláva nám a žížalám.
Žížala je príma zvíře, když neprší tak, a tak je v díře.
Sláva nám, sláva nám, sláva nám a žížalám.

REF: Tjamtadadá…
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ČERVENÁ SE LINE ZÁŘE

       E     A      E     A      E      A      E      A
[: Červená se line záře, červená se line záře,
   E A   E A

oheň, oheň,
   E    A        E        A       E     A       E        A
hřeje ruce, barví tváře, hřeje ruce, barví tváře. :]

VLAJKA

                       Ami                            E
1. Vše tone v snách a život kolem ztich,
                        E7                             Ami

jen dole v tmách kol ohně slyšet smích.
                     A                           Dmi
Tam srdce všem jen spokojeně zabuší,
   Ami                         E                 A
z písniček známých vše jistě vytuší.

              A                   E             E7            A
REF: Vlajka vzhůru letí k radosti svých dětí,
            C#                          D

hned se s mráčky snoubí,
                 A                    E              A
vlát bude zas, až mládí čas opustí nás.

2. Po létech sám zas zabloudíš v ten kraj
a staneš tam, kde býval kdys tvůj ráj.
Vzpomeneš chvil, těch, kterés míval tolik rád,
tak jako kdysi ozvěnou slyšíš hrát.

REF: Vlajka vzhůru letí…
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