
K.S K.

C G F

                 C         G F                  C                    G    F
Náladový kamna          závidí jak venku hučí starý   jez.
Dmi                          Emi           F                 C       G F
Dva se pádla v lodi  chopí, je to marný je to děs.
                    C       G F                 C                       G  F
Teď už řece patří,        ta je ještě nechá chodit po zemi.
Dmi              Emi  F                    G           
Na slunci se suší, naproti je zázemí.

                C                                      G
R: Venku jsou kluci s kytarou
             C                                     G
Venku jsou kluci s kytarou 
             Ami                                 G
Venku jsou kluci s kytarou
F        C            G
Mámo nemám stání
         F        C     G                       F     Hdim  Ami 
Vím že máš jiné přání ale musím jít          
G               F    D   G
už  musím jít    

C G F…

Na nebi se blýskne, kredenc vysype ze sebe čaj.
Matyáš si výskne, skvělý co mu dneska všechno daj.
Cizí kočka loudí, pak to velmi znechuceně vzdá.
Sleduju mraky jak pryč proudí, a také jak se zdá.

R: …

Holka dveřmi letí už ji  nedostihne za humny.
Mé volání „Vynes smetí !“,  mizí  jako cihla do studny.
Jaro všechny láká, tak jako vlk člověk by vyl.
Rytíř na koni se pořád někde fláká.
Děda bručí „Už aby tu byl“

R: ….



Hluboké Nedorozumění
Kapo IV

ON
C                  G          Ami              F  G
Pár velkých úspěchů víc tvrdých   pádů
C            G         Ami                  F       G          
Náhle je pryč to, co jsem v noci prožít chtěl
C   G                  Ami  F G
Já vím, co jsem ......
          C                  G       
Když po špičkách utíkám k ránu
 Ami          F       G
v křesle jsi ještě spala

Já byl jak právník, co neměl mnoho případů
Nesmělej kluk co odešel a neví kam
Zaklaply dveře po schodech proletěl
Ten šašek počmáranej,
madam to jenom hrála

ONA
Ami                       F
Zní kroky úsvitem tam někde za horama
C                    G           Ami             F    G
Spal tu jeden blázen a já se jenom smála
Ami                    F
Šedivou pavlačí loudám se ránem sama
F            G              C
Odešels jen Bůh ví kam

 Mezihra:    C    G   Ami   F  G

ON
Já byl jak vojín co neměl mnoho nábojů
Tys byla jako dělo, asi se ti pařit chtělo
Vývrtkou otvírám už pátý Vlašský ryzlink
Skleničky letí k zemi, tam udělají cink
Dopad jsem jak oškubanej princ
C         G          F             G          C
Z koně rovnou na zadek do bláta spad

Mezihra:    /: C    G   Ami   F  G /:   

ONA
Myslels to vážně? V noci se to nevědělo
U druhý láhve ses do mě zakoukal
Na rovinu hrál, ale sotva se rozednělo
Odešel jsi pryč, svůj poker k jiný hrát

ON
Utek jsem jak malej kluk, nevěděl, co přijde dál.
ONA
Seděls jak pecka a já se jenom smála
ON
Utek jsem jak malej kluk, nevěděl, co bude s náma.
ONA
V očích máš moje tělo, já ti ho nepodala

Mezihra:  /:  Pá dá da pá da da  :/   + 3x bez zpěvu



Namaluj 
                    Dmi           C
1. V rozhlase hlásí hodinu polední
                      G                Dmi
Prázdná jsou slova, která poté zní 
                  Dmi             C         
V temnotě kráčíš a ten pustý hluk 
              G                          Dmi
nabereš kádí, zas prázdno vytlouk tluk

                     F                    B
2. Protáhneš tahy, postava vyrůstá 
              Ami                   Dmi
ve tmě i ve dne od pasu po ústa
                                       C
ona je v tobě, možná že navždycky
          G
ponoř štětec do barvy toxický 

     Ami         F            Dmi
R: Namaluj  namaluj, namaluj

Co máš v sobě

Ami          F            Dmi  
Namaluj  namaluj  namaluj
                 G         
Ve výrobě máš obraz 
                   F
který náhle poztrácel svůj tvar
           Dmi                                  Ami
Vezmi štětec a naprav těch pár čar

3.  Bílou barvou, na plátně šetři jí
Radši se projdi rozkvetlou alejí
Pospěš než z povzdálí, tak jako mumii
Bílou peřinou , sestry tě přikryjí

4: Bílá je stránka či svetr z Anglie,
Bílý je prášek, který tě dobije
bílý je ručník, co hodíš do ringu
bílé jsou stopy po těžkém dopingu

R:   Namaluj…

(5.a půl): Ušetři černou, moc se s ní nemazej
Že bude pěkná, tak na to nesázej
Černá je černá, taková v tobě je
Jak bílé světlo, co závěs zakreje

Tak jako svíčka, která má černý knot
Tak jako v ráně sůl, na kterou kápneš jód

R: … 

6. Své barvy duhy ve slunci rozehrát
soukromou impresí jak šedi renegát 
Bláznivá zblízka, nádherná z pozvdálí 
Snídaně v trávě, kupky a frgály

7. Barvy náhle do sebe splývají
Ve strohé šedi jen stíny zbývají
Vem žlutou barvu, než se kdo naděje
             B                       Gmi7              
nakresli v sobě jiskřičku naděje
              Dmi
jiskřičku naděje



Deska

          
     C                                       F                  
1.  Na hřbitově západ slunce proříz dlouhý stín
         Dmi             Ami      G
to se šourá děda Jeřábek a má v ruce klín
C                                      F                 
Chodívá za svojí bábou, každý dobře ví
Dmi                  Ami               G                     
Dnes přišel až za soumraku, nikdo nepoví 
           
    D                                     G
2. Že náhrobní kámen celý vrazil na káru
         Emi               Hmi   A
V půli týdne maso naložil pěkně po staru
D                                          G
Přivez soudek na barbeque, hosty navnadil
          G                   D          A            D
/: pod mramorovou deskou oheň zapálil :/

Mezihra:  /:  F   C  G  :/
  
3.  Jak si čuchne k mandlovici, tak hned nával má
okolo se roztáčí a pivo rozdává
Náhle všichni strnou, děda pustí z ruky kost
Dvířky dovnitř kráčí bába, ve vočích má zlost.

4.  Zpropadenej dědku ty jsi býval vždycky škrt
Hele máš tu soudek piva a mě nedáš ani hlt
Kámen vrátíš, schová moje kosti v negližé
A teď podej plnej džbánek, než budeš mít potíže.

Mezihra: ..

5. Já měla ráda kytky, to bejvávalo dřív
až příště půjdeš na hřbitov, vem s sebou basu piv.
Až jej vsákne černozem, divy se budou dít 
bezdomovci těžko stihnou láhve odvozit.

6. Z toho plyne poučení, lidé vážení
Jak je láska silná, že i zvedá kamení
Děda v noci na svou bábu stále vzpomíná
Dvanáct šroubů pevně desku k hrobu upíná

Mezihra:  /:  F   C  G  :/   F C G C



Noční hlídka

Emi                 Hmi
Temná je noc, bledá je tvář 
C                     D
Měsíc rozsvítil svou slabou zář
Emi                     Hmi
Smrtihlav sed na okenice
C                D
Vytí zní od šibenice

G                                    D
Jak varhan akord je Noc svatojánská
C                    Ami            D
Modravý opar a v něm se ztrácí
G                                    D
Šplouchání vody, chůze pravidelná       *
C                      H7
na cimbuří, jak po tahu ptáci

                C        H7     Emi      C        G             D
R: Noční hlídka, noční hlídka, strážní oheň září tmou
          C          Hmi   Emi         C      G            D              G
Noční hlídka, noční hlídka /: chrání tvrz nad řekou Vltavou :/

Mezihra: /: C D :/  C D Emi

Hej, posviťte dolů, jestli tam někdo je
Tak ten se do rána nedožije
Ve skrytu noci zvěd vrací se zpět
Posádka netuší, že ji čeká střet             *

Na louce ukryté za kopcem leží
sám Hejtman Žižka a s ním vozů třicet.
Chystá zteč proti pár mužům, co střeží
vodní cestu a brod, Zvírotice.

R: Noční …
…. neubrání tvrz …

Dva rybáři, loď dřevěná.
Na Slapské přehradě pokouší štěstí
Měsíční svit, hladina ozářená.
Noc svatojánská dobrý lov věstí

Náhle se zřetelně na dálku zdá
Tam, kde se modravý opar nad hladinou ztrácí.
Přízračná věž, hradba pravidelná.
Vojáci ve zbroji, jak černí ptáci

R: … Noční …
…. stále /: chrání tvrz pod řekou Vltavou :/

Mezihra:...



To se někdy
Capo I

A                                     E
Hrávali jsme hru, kterou měl jsi tak rád.
Hmi                       Fismi              E
Zalomit to v pátek, až v neděli z postele vstát
A                                 E
Bývali jsme volní jako starý fáro.
Hmi                                    Fismi          E
Dlouhá chvíle byla krátká, jako pauza na cigáro.

      A                           E
R:  To se někdy stává  To se někdy stává  
     Hmi                           D  E 
To se mi někdy stává 
      A                           E
     To se někdy stává  To se někdy stává  
     Hmi                           Fismi   E
To se mi někdy stává

Zabalíme věci, dneska nemám stání
Ve větru cítím příboj, slunce pálí nad Bretaní
Vezmeme to spolu napříč hraniční čárou
Dlouhá chvíle bude krátká, jako pauza na cigáro

R: ...

Chci hrát tak, jak mám to ráda.
Když zalomíš to v pátek, až v neděli se pak vstává.
Vypadneme z města, u večerního hraní.
Kdo vydrží ví, že se nejlíp zpívá nad svítáním.

R: ...



Chtěla bych
Capo II

A                                                          Hmi/E

Chtěla  bych letět modrým nebem, jako může letět pták

Cismi/E                              D                    A

Velkou dálku v dálce vítat, letět s tebou do oblak

E                           Fismi/E A         E     D  

V podloubí jen tak hráli     v tom je celý vtip.

E                        Fismi/E  A          E         D

Když se tě ptám zdáli:    Kam zmizel tvůj klid ?

Na Portě v oblastním kole, kde jsi se mnou kdysi hrál

Vydal jsi ze sebe všechno všechno, stejně při nás zdrhnul sál

Večer jsme se tomu smáli, to nebyl žádný hřích

Teď se tě ptám zdáli: Kam zmizel tvůj smích ?

                        A         Fismi        Hmi           E

R: Najděte  mi lásku, netvrďte že už se nevrátí

                  A     Fismi                  Hmi   

Najděte mi víru,            že se vše v dobré obrátí

                  Cismi     Fismi                     A       

Najděte mi vlídnost            pro nevlídné dny jako právě teď

                 Hmi/E   Cismi/E                   D 

Najděte mi sílu,                       ať můžu rozbít 

                /: A   E D  :/    Fismi E D

mezi námi zeď.

Ve svých letech těžko schrastíš někde slevu na trávu.

Po dvojité denní směně drhneš hubou podlahu

Všechny tyhle chvíle já velmi dobře znám

Tak ti říkám zdáli: V tomhle nejsi sám

Jak signální světlo v mlze nechám svoje slova znít.

V knize poztrácených lodí můžeš další řádek být.

Stále hledám spoustu věcí, které ti všechny dám

Jen se tě ptám zdáli: Kde tě vlastně mám ?

R: … ať můžu najít

R: mezi námi lásku … .. ať můžu rozbít mezi námi zeď

Chtěla bych letět modrým nebem, jako může letět pták



Gang rytmu

E                                                                Fismi

1. Mám starou kytaru rezavý struny stěží naladím,

                               A                                  Cismi H

dejte mi tempo já jí pohladím,  ať zazní první píseň.

  

2. Já přidám rytmiku, směs zvuků, co nám dlouho nedá stát

Basa je ready, tak už pojďme hrát a zaženem i žízeň.

              Cismi     H                A        H

Bridge:  Zpěvy   od sudu se ženou tmou 

Cismi          H               A           H

Dnes žádné stíny nás nedostanou.

    E            A                 E            H          E

R: Jdem do toho všichni tóny se roztočí

         A             E                H           E

silou lokomotiv zametem s půlnocí

               A                  E            H        E

spojeni v gangu rytmu, písní neubývá

             A                   E           H       E    A   Fismi   H  E A  Fismi H

jdem do toho všichni ráno nás přivítá.          

3. Střídáme nápěvy v souznění s příběhy nám známými,

v písních schovanými za rýmy budou ještě dlouho žít.

Bridge: …

R: …

                    Cismi                    H                               A

Až tahle noc skončí ta síla přetrvá, akordy zní v nás dál

                            Cismi       H

když každý jde už sám, ó ooo

Bridge: ...

Půl R: Jdem do toho všichni , tóny se roztočí,

  silou lokomotiv zametem s půlnocí

R: jdem do toho …

E               A         Fismi     H          E  

Střídáme nápěvy, tóny se roztočí

                      A          Fismi      H         E   A  Fismi  H  

V souznění s příběhy zametem s půlnocí.

    E                                                           Fismi A     E7

4. Mám starou kytaru, rezavý struny stěží naladím.



Řeka

/: D C Ami C D C :/

D                           Emi7
K řece přilétá bílý pták
G                                   D
Jako perla na modrém nebi svítí
             C       G                     D    
Letí tak nízko, že oslní i malé luční kvítí
            C       G        Ami                             D
Letí tak vysoko, že z oblohy ho nikdo nesundá

Nad řekou letí bílý pták
podvacáté vidí stejnou modrou stužku
která leží neklidně ve svém písečném lůžku
to břehy se mění a voda plyne tam kam nestačí zrak

     C                   G                    D
R: Přeletěl další rok nad řekou času
           Ami                G                      D
Sčítáš přátele sčítáš veselé smutné chvíle
              C              G                          D
Připijem na zdraví, nic není jen černobílé
C                C/H   Ami        Ami7          D
sousedům dáme  ochutnat pořádného vícehlasu

Od řeky letí bílý pták
jen ať přeletí všechny hory světa
ať nespálí ho slunce, ať oblohou klidně létá 
ať se vrátí nad řeku, ať ho nezastaví žádný deštivý mrak

R2:  Zas přeletí další rok nad řekou času.
Sečteš přátele, sečteš veselé smutné chvíle.
Připijem na zdraví, nic není jen černobílé
Sousedům dáme ochutnat pořádného vícehlasu



Pár triků
C                    Ami7         G
Tady je okno, v něm vidíš strom
        C                              Ami7         G
Tam dál teče řeka, nad ní mrak jako slon
          Dmi7           Cmaj     G
Z něj padá déšť, v louži se zrcadlí dům
            Dmi7            Cmaj       Emi      Ami
V něm zní tvůj křik, jak jsme tě sebrali snům 
Dmi7                        Fmi                     C
Dobře se dívej, to je svět, co jsem ti dal
 
Je v něm i písmo, věda a čest
Pravda a láska, pro něž války lze vést
Ale také psát básně, plátna vymalovat
Stavět monumenty nebo si jen prozpěvovat
Dobře poslouchej, to je svět, co jsem ti dal
  
Závist a hloupost mají náruč hrubou
Intriky se lží tě k sobě lákat budou
Prý je v nich síla a jen silní přežijí
Já přeju ti vstřícnost, ať se perou jiní 
Je málo jen přežít na světě, co jsem ti dal
 
Tohle je domov, v něm své místo máš
Naučí tě pár triků pro životní mariáš
Ta hra nemá hranice, často se zamotá
Jistě v ní poznáš všechny barvy života
Ale jestli bych mohl někde prosit, přeci jen, 
té černé by mohlo být míň



Desperát  
(Johny Stone Desperado)

/: Ami Dmi  F  Emi :/

                        F                                            C
1. V zapadlém místě, kde se dlouho na vlak čeká,
F                   C                   G
Jenda Pecka vybral si svůj krám  
  F                         C                  G             Ami
S kvérem dovnitř vlítnul žádný odpor nečekal
C               D               E
Věřil, že je tady dobře znám

2. Za chvíli vyběhl a na to třeskla rána
že to takhle skončí, ráno netušil
Za autem zakleknutej šerif, ani chvíli neváhal
Přesnou ranou mu z těla život vystřelil.

3. Všichni až na jednoho děkovali bohu
Byli šťastní, že už skončil desperát,
Všichni až na malýho kluka, co na světě zůstal sám
Dost dobře netušil, jak se to mohlo stát

     Ami      Dmi  F              Emi 
R: Hou hou hou, dál jedem stejnou lodí
Ami       Dmi               F             Emi
Hou hou hou, jen tak nás něco nerozhodí.
Ami         Dmi   F                  Emi
Hou hou hou,   slunce svítí nad rovníkem
Ami        Dmi  F              Emi             Ami   
Hou hou hou, nás čekaj slapy pekelný

/: Ami Dmi  F Emi :/

4. Prach ulice už podbízivě šeptá
Nádražní sloupy zpívaj svoje temný blues
Tam kde jedni skončí, druzí začnou, netřeba se bát 
Parta obsadí čtvrť, obejít je zkus

R:

5. V zapadlém místě, kde se dlouho na vlak čeká
Všichni jsme zkejsli a málokdo zná
co je za dveřmi krámu, už tam klidně může být
ten, kdo naše účty všechny vyrovná

R:
Mezihra:  (pekelný slapy)
R:



Človíček

                 Dmi       C             Ami      Dmi

Recitativ: Hlídej si človíčku, hlídej si sebe
         G           F            B          Es D Cis  
Když přítel tě zradí jak říjnový ne-be
Dmi            G               C             A7
Jak deštivý mraky z krajů severních
Dmi           B7              A7                 Dmi     Ami7
Koukej se zvednout z kostek dlažebních

      Dmi       C             Ami      Dmi

Sl: Hlídej si človíčku, hlídej si sebe.
         G           F            B          Es D Cis  
Když přítel tě zradí jak říjnový ne-be
Dmi            G               C           A7
Jak deštivý mraky z krajů severních
Dmi           B7              A7                 Dmi
Koukej se zvednout z kostek dlažebních

         F                      B
Sl 2: Zapal si cigáro navzdory všem
Es                                D  Cis A7
Zítra s bankéři na whisky zaj-dem
Dmi                  G              C           A7
Co se má stát, staň se, ať zas je to nic
        Dmi       B                  A7     Dmi
Jen svý pěsti nenazouvej, do rukavic

Sl: Hlídej si človíčku, hlídej si ji
Abys nezapad ve svý závěji
Abys nezapad do zbytečnejch vět
To si radši nalej vodku na led

Sl 2: Zajdi si do stráně tam, kde je vidět les
V celý svý šířce a síle i dnes
Až poletíš krajem, tak bude ti hej
Nazpátek ani moc nepospíchej

Sl: Hlídej se človíčku, až budem spolu
Nemusíš zpívat jak sbory apoštolů
Nemusíš zpívat, jak my budem hrát
Jen z pěstmi v rukavicích tě tu nechci vidět stát

Sl. 2:  beze slov.



Vrnící 

/: Emi  H/E  G  D :/

Emi              Ami7            D                  G
1. Stíny chodí s večerem cestou podél vrat
Emi                   Ami7       D                   G
Naskočí mi husí kůže, úlekem zůstanu stát
D                   G        C                   G
I já jsem tím stínem, začínám mít strach
            Ami7                D
To jen nostalgie dotek na mě sáh

/: Emi Ami7 D :/

2. Býváš jak podzimní slunce, co nehřeje, jen svítí
Když z pod mraků vytáhneš svou tvář, hned se tě chytím
Zavrníš, když přitáhnu se k tobě na polštář
Paprskem slunce prozářenou vrásku máš

             D        C       G         D       C       G
R: Ruka má je studená jako mapa ztracená
        D                       G                   Ami              D
proč nechápeš dnes, co můj letmý dotyk znamenal
             D            C   G     D         C       G
vem mě s sebou do lesů, s časem zatřesu  
 D                     G                        Ami
zmizí všechny smutky (všechny smutky), 
C                      Ami                          C    D      G 
co jsi s sebou (co jsi s sebou) za ta léta posbíral

/: Emi  H/E  G  D :/

3. Býváme plní starostí, když není čas na snění
s prvním jarním dnem venku se vše mění
proč od dveří k létu stále hledáme klíč
Snad u sebe jej máme, přece není pryč

4. Jak dva malé džbánky, které dobře znáš
V jednom skrýváš svoji duši, v druhém, co za povinnost máš
Když upustíš ten druhý, sám se spraví každý den
Ale když upustíš ten první, zmizí jako sen

R:…



Pokec čtyřicátníků

                G                        D                       Emi              D
1. Píšu Ti psaní ze svého hradu, ve kterém bydlím nastálo
                   G                     D                  Emi            D
 prosím Tě příteli o malou radu, snad to nemáš za málo
       Ami7                   D                  G                     C
 má soustava páček, spojení pístů pracuje naprázdno
 Ami                      D                            C
 kde je ten háček, kde je to místo, i ta láhev nemá dno  
F                  D
láhev nemá dno

               E                      A                       Fismi                 H 
R1: Když letní čas zimní střídá, jak tažný koně se zapřáhnem
                  E                       A                     Fismi               H
 že se svět mění, už dávno víme od holky onehdá nad ránem   
                  E                     A                     Fismi                 H
můžeš mě praštit, utopit, zabít, pozvolna na krk smyčku dát
                Cismi                 Fis  A                   E        
abych se nezved je třeba příště  použít delší drát

2. Hej kámo dívej, není to lehký, napravo práce, nalevo běs
 ani ty mejly, co jsi mě napsal, jsem do dneška neprolez
 A fůru věcí, co jsem kde slíbil, mám jak obřák před sebou
 na nohou lyže, startovní pásku a vzhůru dolů, go go go
dolů, go go go
 
R2:  Letní čas zimní střídá, jak tažný koně se zapřáhnem
 že se svět mění, už dávno víme, od holky onehdá nad ránem   
žít po životě je docela snadný, jak láhev vína na doraz
 všichni jsme stejní, jen co se mění, když oheň vyhasne, 
k ránu přijde mráz

 3. Píšu ti psaní z pěknýho místa, na kterém bydlím právě teď
 kabát visí na zdi vzadu, ve sněhu, vem si ho radši hned  
 jak malé děcko, prožít jsem chtěl vánoce na hradě
 některá přání, ta když se splní, nejsou výhrou v zásadě 
výhrou v zásadě

R1:

Dohra:



Po papíru

D ...
                   D        G
První den v září   
D              
na trati je božský klid    
A                    Emi   Fis7                 Hmi
Muž s vážnou tváří vypráví v kupé vtip
                    Emi7      A  
Je napsáno křídou   
                D             G
 na zašlé stěně v atriu
A                 Emi              
Smiřuji se s bídou
                      D            Emi  A
Ode dneška nepiju

První den v září, film ve kterém krajina ubíhá
Kola vlaku duní, pán v kupé zazívá
Na stříbrných skráních stezka se klikatí
A             Emi                             
Co jsi léty ztratil, 
    Fis7          Hmi
to se ti navrátí.

                  E                                              Emi         A7
R: Dřív než půjdem večer spát, projdeme cestu po papíru
               D                           Esdim
Zapálená svíčka a tvůj stín udělá do noci díru
       Emi                           C    G                            D
je to zvláštní zůstat stát,        kde tě nikdo nečeká.

Emi   A   G  D Emi  A  

Přivezl tě náklaďák, až odněkud z Marseje
Děrovanej vaťák, sněhu závěje
jestli tady končil nebo tě nechtěl vézt už dál
Je asi celkem jedno, když je tu plný sál

R: .....   
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