
1. Jdem zpátky do lesů (Žalman) 

1) 
Ami7

Sedím na kolejích, 
D
které nikam nevedou

G
, 

C
, 

G 
 

koukám na kopretinu jak miluje se s lebedou.  

Mraky vzaly slunce zase pod svou ochranu
G
, 

Emi 
 

Jen ty 
Ami

nejdeš holka zlatá 
D
kdypak já tě dostanu

G
, 

D 
 

 

®: 
G
Z ráje, my vyhnaní 

Emi
z ráje,  

kde není už 
Ami7

místa 
C7

 

prej něco se 
G
chystá

D G
 

Z ráje nablýskaných 
Emi

plesů,  

jdem zpátky do 
Ami7

lesů.  

(
C
)Za nějakej 

G
čas (

D
)
 
 

2) Vlak nám včera ujel ze stanice do nebe  

málo jsi se snažil málo šel jsi do sebe  

Šel jsi vlastní cestou to se dneska nenosí  

i pes kterej chce přízeň napřed svýho pána poprosí  

3) Už tě vidím z dálky jak mávaš na mě korunou  

jestli nám to bude stačit zatleskáme na druhou  

Zabalíme všechny co si dávaj rande za branou,  

v ráji není místa možná v pekle se nás zastanou 

6. Želva (Olympic) 

1) 
C
Ne moc 

F
snadno se 

C
želva 

F
po dně 

C
honí,

F
, 

C
, 

F 
 

C
velmi 

F
radno je 

C
plavat 

F
na dno za 

C
ní, 

F
, 

C
, 

 
F 

jenom 
G
počkej, až se zeptá, na to, 

Ami
co tě v mozku lechtá, 

C
nic se 

F
neboj a 

C
vem si 

F
něco od 

C
ní. 

F
, 

C
, 

F 
 

 

2) Abych zabil dvě mouchy jednou ranou, 

želví nervy od želvy schovám stranou, 

jednu káď dám zvlášť pro tebe, a pak aspoň dvě pro sebe. 

Víš má drahá a zbytek je pod vanou. 

 

®: 
C
Když si 

G
někdo 

F
pozor nedá

C
, jak se 

G
vlastně 

F
želva hledá

C
, 

F
ona,ho na 

D7
něco nachytá

G7
, 

F
i když si to 

D7
pozděj’c vyčítá

G7
. 

 

3) Ne moc lehce se želva po dně honí, 

ten, kdo nechce, pak často(brzo) slzy roní, 

jeho úsměv se vytratí a to se mu nevyplatí, 

má se nebát želev a spousty vodní. Ref.: 
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14. Blues Folsfonský věznice 

C
Můj děda bejval blázen Texaskej ahaswér  

a na půdě nám po něm zůstal vošoupanej kvér  

F
ten kvér obdivovali všichni kámoši z okolí 

C
  

a 
G
máma mi říkala nehraj si s tou pisto

C
lí  

 

Jenže i já byl blázen, tak zralej pro malér  

a ze zdi sem sundával tenhle ten dědečkův kvér  

pak s kapsou vyboulenou chtěl sem bejt chlap ourajt  

a s holkou vykutálenou hrál sem si na Bonny and Claid  

 

Ale udělat banku to není žádnej žert  

sotva sem do ní vlítnul hned zas vylít sem jak čert  

místo jako kočka já utíkám jak slon  

takže za chvíli mě veze policejní anton  

 

Teď vokno mřížovaný mi říká že je šlus  

proto tu ve věznici zpívám tohle Folsom blues  

pravdu měla máma radila nechoď s tou holkou  

a taky mi říkala nehraj si s tou pistolkou 

28. Amazonka (Hop Trop) 

1. Byly krásný naše 
G
plány, byla jsi můj celej 

Hmi
svět,  

Ami
čas je vzal a nechal 

G
rány, sta

Ami
rší jsme jen o pár 

D
let.  

2. Tenkrát byly děti malý, ale život utíká,  

už na "táto" slyší jinej, i když si tak neříká.  

 

®: Nebe modrý zrcad
G
lí se  

v 
Emi

řece, která všechno 
Ami

ví,  

stejnou barvu jako 
G
měly  

t
Ami

voje oči džíno
D
vý.  

 

3. Kluci tenkrát, co tě znali, všude, kde jsem s tebou byl,  

"Amazonka" říkávali, a já hrdě přisvědčil.  

4. Tvoje strachy, že ti mládí pod rukama utíká  

vedly k tomu, že ti nikdo "Amazonka" neříká. ®:  

5. Zlatý kráse cingrlátek, jak sis časem myslela,  

vadil možná trampskej šátek, nosit dáls' ho nechtěla.  

 

®: Teď jsi víla z paneláku, samá dečka, samej krám,  

já si přál jen, abys byla pořád stejná, přísahám,  

Ami
pořád stejná, přísa

G
hám. 
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29. Severní vítr  

1) Jdu s 
C
děravou patou, mám 

Ami
horečku zlatou,  jsem 

F
chudý, jsem sláb 

a 
C
nemocen. A hlava mě pálí a v 

Ami
modravé dáli se 

F
leskne a 

G
třpytí můj 

C
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 tisíc krát zdát  

 

®:
C
Severní 

C7
vítr je 

F
krutý,  

počítej
C
 lásko má s 

G7
tím  

C
k nohám ti 

C7
dám zlaté 

F
pruty  

nebo se 
C
vůbec 

G
nevrátím

C
  

 

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  

Zde leží ten blázen, chtěl vilu, chtěl bazén  

A opustil tvou krásnou tvář  

Má plechovej hrnek a pár zlatejch zrnek  

Nad hrobem polární zář 

31. Colorado (Kabát) 

1) 
G
Táta vždycky říkal hochu žádný 

C
strachy 

seš kovboj 
G
v Coloradu můžeš krávy 

D
pást 

já radši 
G
utratil jsem psa a všechny 

C
prachy 

do srdce 
G
Evropy já 

D
v klidu odjel 

G
krást 

2) Narvaný kapsy prsteny řetězy zlatý 

tam kolem krku místní indiáni maj 

a ti co nemakaj tak sou nejvíc bohatý 

musím si pohnout dokavaď tam rozdávaj 

 

®: Z Billa na Nováka změním si svý jméno 

a až tu malou zemi celou rozkradem. Rozkradem 

tak se vrátím ve svý rodný Colo
Emi

ra
C
do 

a o tý zlatý žíle řeknu doma všem 

 

3) Tam kradou všichni co okolo bydlej 

šerif se na ně jenom hezky usmívá 

kdyby se nesmál tak ho okamžitě zmydlej 

házej mu kosti za to že se nedívá 

4) Místo krav tam nelžu vám prej pasou holky 

a když jim nezaplatíš vyrazej ti dech 

ale s IQ to tam nebude tak horký místo na koních tam jezděj v medvědech 
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39. Louisiana (Hop Trop) 

1) Ten, 
Ami

kdo by jednou chtěl bejt vopravdickej chlap  

a na 
C
šífu křížit 

G
svět ho nele

Ami
ká,  

teď příležitost má a stačí, aby se jí drap',  

ať 
C
na tu chvíli 

G
dlouho neče

Ami
ká.  

 

®: 
Ami

Louisi
C
a
G
na, Louisi

C
a
G
na  

z
C
ná už 

G
dálky modra

D
vý,

Ami
  

C
bí

G
lá Louis

C
ia

G
na, jako 

C
víra pevná 

G
loď,  

podepiš a s náma 
Ami

pojď, taky hned si z bečky 
G
nahni na zdra

Ami
ví.  

 

2) Jó, tady každej z nás má ruku k ruce blíž,  

když to musí bejt, i do vohně ji dá,  

proti nám je pracháč i kostelní myš,  

nám stačí dejchat volně akorát.  

 

®:  

 

3) Až budem někde dál, kde není vidět zem,  

dvě hnáty křížem vzhůru vyletí,  

zas bude Černej Jack smát se nad mořem,  

co je hrobem jeho obětí. ®: 

41. Zachraňte koně (Kamelot) 

1) 
Ami

Peklo byl ráj, když hořela stáj, 
Dmi7

příteli,  

F
věř mi, koně 

G
pláčou, poví

C
dám.

E7
  

Ami
To byla půlnoc, vtom křik o pomoc, už 

Dmi7
letěly  

F
hejna kohoutů

G
 a bůhví 

C
kam 

E7
.  

 

®: 
C
Zachraňte koně, 

Emi
křičel jsem tisíc

F
krát,  

C
žil jsem jen pro ně, 

Emi
bránil je nejvíc

F
krát,  

než přišla 
Dmi

chvíle, kdy hřívy 
F
bílé  

pročesal 
Dmi

plamen, spálil na 
E7

troud.  

 

2) Ohrady a stáj a v plamenech byl kraj, už nedýchal,  

já viděl, jak to hříbě umírá.  

Klisna u něj a smuteční děj se odbývá,  

jak tiše pláče oči přivírá.  

 

®: Zachraňte koně, ...  

.. spálil na tro
E7

ud.  

Ami
, 

Dmi7
, 

G
, 

C
, 

E7
, 

Ami
, 

Dmi7
, 

G
, 

C
, 

E7
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45. Veď mě dál (Pavel Bobek) 

1) 
C
Někde v dálce 

Ami
cesty končí,  

G
každá prý však 

F
cíl svůj 

C
skrývá  

Někde v dálce 
Ami

každá má svůj cíl  

G
ať je pár chvil dlouhá 

F
nebo tisic 

C
mil  

 

®: Veď mě 
C
dál, cesto 

G
má,  

veď mě 
Ami

dál, vždyť i 
F
já  

Tam kde 
C
končíš, chtěl bych 

G
dojít  

Veď mě 
F
dál, cesto 

C
má  

 

2) Chodím dlouho po všech cestách,  

všechny znám je, jen ta má mi zbývá  

Je jak dívky co jsem měl tak rád  

Plná žáru bývá, hned zas samý chlad  

 

© 
Ami

Pak na 
G
patník 

C
poslední napíšu křídou 

F
jméno své  

A pod 
C
něj, že jsem 

G
žil 

C
hrozně 

G
rád  

Ami
Písně své, co mi 

B
v kapsách zbydou  

F
Dám si bandou 

C
cvrčků hrát  

A 
G
půjdu spát, půjdu 

G7
spát 

49. Stánky (Brontosauři) 

 

1) 
D
U stánků na 

G
levnou krásu 

D
postávaj a 

Edim
smějou se času 

s 
D
cigaretou a 

A
holkou co nemá kam 

D
jít. 

 

2) Skleniček pár, pár tahů z trávy 

uteče den jak večerní zprávy 

neuměj žít, bouřej se a neposlouchaj. 

 

®: 
G
Jen zahlídli svět maj na 

A
duši vrásky 

tak má
D
lo jen, tak málo 

Edim
je lásky 

D
ztracená víra 

A
hrozny z vinic nepos

D
bírá. 

 

3) U stánků na levnou krásu postávaj 

a ze slov a hlasů poznávám 

jak málo jsme jim stačili dát. 

®: 

®: 
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50. Valčíček (Brontosauři) 

 

®: 
G
 Tuhle písničku chtěl bych ti, 

D
lásko, dát,  

ať ti 
D7

každej den připomí
G
ná, 

toho, 
G7

kdo je tvůj, čí ty jsi 
C
a kdo má 

G
rád  

ať ti každej den 
D
připomí

G
ná 

 

1) 
G
Kluka jako ty hledám už 

D
spoustu let, 

tako
D7

vý trošku trhlý mý 
G
já, 

dej mi 
G7

ruku, pojď, půjdeme 
C
šlapat náš 

G
svět, 

G
i když obrovskou 

D
práci to 

G
dá. 

 

®: Tuhle písničku ... 

 

2) Fakt mi nevadí, že nos jak bambulku máš, ani já nejsem žádnej ideál, 

hlavně, co uvnitř nosíš a co ukrýváš, to je pouto, co vede nás dál. 

 

®: Tuhle písničku ... 

52. Kozel (J. Nohavica) 

 

1) Byl jeden 
C
pán ten kozla 

F
měl 

velice 
G7

si s ním rozuměl
C
 

Měl ho moc rád, opravdu 
F
moc 

Hladil mu 
G7

fous na dobrou noc
C
, 

G7
, 

C
 

 

2) Jednoho dne se kozel splet 

rudé tričko pánovi sněd 

Když to pán zřel, zařval jejé 

Svázal kozla na koleje 

 

3) Zapískal vlak, kozel se lek 

To je má smrt, mečel mek mek 

Jak tak mečel, vykašlal pak 

Rudé tričko, čímž stopnul vlak. 
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54. Na kameni kámen (Brontosauři) 

 

1) Jako 
C
starej suchej strom jako 

Fmaj7
vše ničící  

hrom, jak v poli 
C
tráva připadá mi ten náš svět  

plnej 
Fmaj7

řečí a čím 
Ami

víc tím 
G
líp se 

C
mám  

 

®: Budem
Fmaj7

o něco se rvát až tu
Ami

nezůstane
G
stát  

na kameni 
C
kámen a jestli 

Fmaj7
není žádnej Bůh  

tak nás 
Ami

vezme země 
G
vzduch  

No a potom
C
Amen  

 

2) A to všechno proto jen že pár pánů chce mít  

den bohatší králů přes všechna slova co z nich  

jdou hrabou pro kuličku svou jen pro tu svou  

 

3) Možná jen se mi to zdá a po těžký noci přijde  

přijde hezký ráno jaký bude nevím sám  

taky jsem si zvyk na všechno kolem nás 

55. Ptáčata (Brontosauři) 

1) 
C
Na kolejích stála za uchem květ 

vlasy trávou zavázaný 

F
s kytarou na zádech 

C
strun už jen pět  

G7
hezký oči uplakaný

C 
 

 

2) Opuštěnej ptáčat plnej je svět 

hnízda hledaj neví co dál 

F
vyšlápli jsme ránem a v 

C
nědeli zpět 

G7
za tejden jsem u trati stál

C 
 

 

®: 
F
 Víš holky těžší to 

C
maj 

Dmi
víš 

F
holky těžší to 

C
maj 

 

3) Říkal jsem jí "štístko zatoulaný" vždycky 

smála se a začala hrát, o potocích v trávě 

a o znameních co lidi uměj ze zloby dát 
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56. Bedna od whisky (W. Ryvola) 

1) 
Ami

Dneska už mě f
C
óry n

Ami
ějak nejdou přes p

E
ysky  

Ami
Stojím s dlou

C
hou k

Ami
ravatou 

Ami
na brdně 

E
od wh

Ami
isky.  

Stojím s dlouhým obojkem jak stájovej pinč.  

Tu kravatu co nosím mi navlík soudce Linch.  

®: 
A
Tak kopni do tý b

D
edny ať pa

E
nctvo n

A
ečeká  

jsou dlouhý schody 
D
do nebe a c

E
esta da

A
leká.  

Do nebezskýho bá
D
ru já sucho v

E
 krku 

A
mám.  

Tak kopni do tý b
D
edny ať n

E
a cestu 

A
se dá

Ami
m.  

2) Mít tak všechny brdny 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 bych tam Ben.  

®: Tak kopni do tý bedny ...  

3) Kdyby si se hochu jen pořád nechtěl rvát.  

Nemusel jsi dneska na týhle bedně stát.  

Moch si někde v suchu tu svoji whisky pít.  

Nemusel si dneska na krku laso mít. + ®:  

4) Až kopneš do tý bedny jak se to dělává  

v krku ti yůstane jenom dírka mrňavá.  

Jenom dírka mrňavá a k smrti janom krok.  

Má to smutnej konec a whisky ani lok. 

58. Červená řeka  

1) Pod tou 
C
skálou kde proud řeky 

F
syčí  

tam kde 
C
ční červený kamení  

G7
žije 

C
ten co mi 

C7
jen srdce ničí  

F
toho 

C
já ráda 

G7
mám k zbláznení  

 

2) 
C
Často k nám chodívá s kytkou růží,  

nejhezčí z kovbojů v okolí  

vestu má ušitou z hadích kůží  

bílej pás na něm pár pistolí  

3) Vím že lásku jak trám lehce slíbí,  

já ho znám srdce má děravý  

ale já chci ho mít mně se líbí  

bez něj žít už mě dál nebaví  

4) Hned se ptá jak se mám jak se daří  

kdy už prý mu to svý srdce dám  

Na to já odpovím že čas maří  

srdce blíž červený řeky mám  

5) Když je tma a jdu spát, noc je černá  

hlavu mám bolavou k závrati  

Ale já chci mu být přesto věrná  

Dokud sám se zas k nám nevrátí. 
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59. Okoř 

1) 
C
 Na Okoř je cesta jako žádná ze sta 

G7
 vroubená je stroma 

C
 ma  

C
 když du po ní v létě samoten ve světě 

G7
 sotva pletu noha 

C
 ma  

F
 na konci té cesty 

C
 trnité 

D
 stojí krčma jako 

G7
 hrad  

C
 tam zapadlí trampi hladoví a sešlí 

G7
 začli sobě noto 

C
 vat  

 

®: 
C
 Na hradě Okoři 

G7
 světla už nehoří 

C
 bílá paní 

G7
 šla už dávno 

C
 spát  

C
 ona měla ve zvyku 

G7
 podle svého budíku 

C
 o půlnoci 

G7
 chodit straší 

C
 

vat  

F
 od těch dob co jsou tam 

C
 trampové 

D
 nesmí z hradu 

G7
 pryč  

C
 a tak dole v podhradí 

G7
 se šerifem dovádí 

C
 on ji sebral 

G7
 od komnaty 

C
 klíč  

 

2) Jednoho dne z rána roznesla se zpráva že byl Okoř vykraden  

nikdo neví dodnes kdo to tenkrát odnes nikdo nebyl dopaden  

šerif hrál celou noc mariáš s bílou paní v kostnici  

místo aby hlídal zuřivě ji líbal dostal z toho zimnici  

 

Na hradě .. 

60. Není nutno (Zdeněk Svěrák & Jaroslav 
Uhlíř) 

1) 
C
Není nutno, není nutno, aby bylo přímo vese

Dmi
lo, 

G7
hlavně nesmí býti smutno, natož aby se breče

C
lo.

G
 

 

2) Chceš-li, trap se, že ti v kapse zlaté mince nechřestí, 

nemít žádné kamarády, tomu já říkám neštěstí. 

 

*: Nemít 
Ami

prachy - 
C
nevadí, nemít 

Ami
srdce - 

C
vadí, 

zažít 
Ami

krachy - 
C
nevadí, zažít 

Ami
nudu - 

F
to 

G
vadí. 

61. Rovnou (Greenhorns) 

1) 
C
Tak už jsem ti teda 

C7
fouk',  

F
prsten si dej za klo

C
bouk,  

F
nechci tě 

G
znát a 

C
neměl jsem tě 

Ami
rád,  

C
to ti ří

G7
kám rov

C
nou.  

 

®: Rovnou, jo, tady rovnou, rovnou, jo, tady rovnou,  

prostě těpic a nehledej mě víc, to ti říkám rovnou.  

 

Z Kentucky do Tennesee přes hory a přes lesy,  

z potoků vodou já smejval stopu svou, to ti říkám rovnou. +®: 
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62. Panenka (Poutníci) 
C
, 

F
, 

C
, 

F
, 

C
, 

G
, 

C
  

1) 
C
Co skrýváš za 

F
víčky a 

C
plameny 

F
svíčky  

snad 
C
houf bílejch holubic nebo jen 

G
žal  

tak 
F
odplul ten 

C
prvý, den 

F
zmáčený 

C
krví  

ani pouťovou panenku 
G
nezane

C
chal.  

 

®: Otevři 
F
oči Ty 

C
uspěcha

G
ná, 

F
dámo 

C
uplaka

G
ná,  

F
otevři 

C
oči ta 

F
hloupá noc 

C
končí  

a mír je 
G
mezi ná

C
ma.  

 

F
, 

C
, 

F
, 

C
, 

G
, 

C
  

 

2) Už si oblékni šaty a řetízek zlatý  

a umyj se půjdeme na karneval  

a na bílou kůži Ti napíšu tuší  

že dámou jsi byla a zůstáváš dál.  

 

®: Otevři .......... 

63. Ruty šuty 

1) Šinu
C
 si to starým Kolorádem, když tu slyším výkřik vzdálený

G7
,  

C
jel sem podle hla

C7
su a k 

F
mému úžasu

Fmi
  

C
ležel tam muž v krvi skolený.  

 

®: Ruty šuty Arizóna, Texas  

Ruty šuty Arizóna má.  

jel sem podle hlasu a k mému úžasu  

ležel tam muž v krvi skolený.  

 

2) Obracím ho k sobě obličejem,  

spoznávám v ňem svého dvojníká  

Jeho telo bylo probodáno nožem  

Teplá krev mu z rány vytéká.  ®: 

3) Pravil ke mně hlasem zmírajícím,  

Johny přítely můj jediný  

byla to léčka, já to nevědel  

jako starej vůl sem naletel. ®: 

4) Když chceš chlapče Arizónu poznat  

Když chceš chlapče Arizónu znát  

musíš umnět střílet, holky milovat  

musíš chlapče Arizónu znát.  

®: 
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64. Když náš táta hrál 

1) Když 
C
jsem byl chlapec malej, tak metr nad zemí,  

F
scházeli se farmáři tam 

C
u nás v přízemí,  

mezi nima můj táta u piva sedával  

G7
a tu svoji nejmilejší 

C
hrál.

F
, 

C
, 

G7
, 

C
  

 

2) Teď už jsem chlap jak hora, šest stop a palců pět,  

už jsem prošel celý Státy a teď táhnu zpět,  

kdybych si ale ve světě moh' ještě něco přát,  

tak zase slyšet svýho tátu hrát.  

 

3) Ta písnička mě vedla mým celým životem,  

když jsem se toulal po kolejích, žebral za plotem,  

a když mi bylo nejhůř, tak přece jsem se smál,  

když jsem si vzpomněl, jak náš táta hrál.  

 

4) To všechno už je dávno, táta je pod zemí,  

když je noc a měsíc, potom zdá se mi,  

jako bych od hřbitova, kam tátu dali spát,  

zase jeho píseň slyšel hrát. 

65. Báječná ženská (Michal Tučný) 

1) Tenhle 
C
příběh je pravda, ať visím, jestli vám budu 

F
lhát, 

že jsem 
G
potkal jednu dívku a do dnešního dne ji mám 

C
rád, 

nikdy neměla zlost, když jsem hluboko do kapsy 
F
měl, 

vždycky 
G
měla pochopení a já se s ní nikdy hádat nemu

C
sel. 

 

®: Když si 
C
(
D
)báječnou ženskou vezme báječnej ch

F
(
G
)lap, 

tak mají 
G
(
A
)báječnej život plnej báječnejch dní bez 

C
(
D
)útrap, 

celý den jen tak sedí a popíjejí Chatoneaux d'
F
(
G
)Pappe, 

když si 
G
(
A
)báječnou ženskou vezme báječnej 

C
(
D
)chlap. 

 

2) Nikdy jsem neslyšel: kam jdeš, kdy přijdeš a kde jsi byl, 

a já nikdy nezapoměl, abych svoje sliby vyplnil, 

a když vzpomínala, tak jen na to hezký, co nám život dal, 

nedala mi příležitost, na co bych si taky stěžoval. 

®: 

3) Tenhle příběh je pravda a sním svůj klobouk, jestli jsem vám lhal, 

že jsem potkal jednu dívku a tu jsem si za ženu vzal, 

zní to jako pohádka z příběhu královny Máb, 

že si báječnou ženskou vzal jeden báječnej chlap. 

2 x ®: 
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66. Dej mi víc své lásky (Olympic) 

1. 
Ami

Vymyslel jsem spoustu nápadu , a
C
úú  

co 
Ami

podporujou hloupou nála
G7

du, a
E7

úú,  

Ami
hodit klíče do kanálu,  

D
sjet po zadku 

Dmi
holou skálu  

Ami
v noci chodit 

E7
strašit do hra

Ami
du  

 

2. Dám si dvoje housle pod bradu, aúú,  

v bíle plachtě chodím pozadu, aúú,  

úplně melancholicky,  

s citem pro věc jako vždycky  

vyrábím tu hradní záhadu , aúú.  

 

® 
C
Má drahá dej mi víc, 

E7
má drahá dej mi víc,  

Ami
má drahá 

F
dej mi víc své 

C
lásky, a

G7
úú  

C
Ja nechci skoro nic, 

E7
já nechci skoro nic,  

Ami
já chci jen 

F
pohladit tvé 

C
vlásky, a

E7
úú  

 

3. Nejlepší z těch divnej nápadu , aúú,  

mi dokonale zvednul náladu, aúú,  

natrhám ti sedmikrásky,  

tebe celou s tvými vlásky  

zamknu si na sedm západu , a
G7

ú  ® 

67. Sbohem galánečko (Vlasta Redl) 

1) 
G
Sbohem galá

Emi
nečko 

Ami
já už musím 

D
jí
G
ti 

A7
  

D
sbohem galá

Hmi
nečko 

Emi
já už musím 

A
jíti 

D4sus
, 

D
  

Ami
Kyselé ví

D
nečko, 

G
kyselé ví

Ami
neč

D
ko  

G
Podalas mně 

Ami
k 

D
pi

G
tí  

 

2) Sbohem galánečko rozlučme sa v pánu  

Kyselé vínečko, kyselé vínečko  

Podalas mně v džbánu.  

 

3) Ač bylo kyselé přeca sem sa opil  

Eště včil sa stydím, eště včil sa stydím  

Co jsem všechno tropil  

 

4) Ale sa nehněvám žes mňa ošidila  

To ta moja žízeň to ta moja žízeň  

Ta to zavinila 
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72. Holubí dům (Jiří Schelinger) 

1) 
Ami

Zpí
G
vám 

F
ptákům a 

E
zvlášť holubům

Ami 

Ami
stá

G
val v 

F
údolí 

E
mém starý

Ami
dům  

C
ptá

G
ků 

C
houf zalétal

G
 ke krovůmC 

Ami
měl 

G
jsem 

F
rád holubích

E
 křídel šum

Ami
 

2) Vlídná dívka jim házela hrách  

mávání perutí víří prach  

ptáci krouží a neznají strach  

měl jsem rád starý dům jeho práh  

 

®: Hledám
F
dům holubí

G
  

kdopak
C
z vás cestu 

Ami
ví  

míval  
Dmi

stáj roube
G
nou bílý štít

C
  

kde je 
F
dům holubí 

G
a ta 

C
dívka kde 

Ami
spí  

vždyť to 
Dmi

ví že jsem 
Emi

chtěl pro ni 
Ami

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 

73. Jaro na Aljašku (Greenhorns) 

1) Když 
C
jaro na Aljašku z

F
avítá k

C
 nám  

hromadu zlata já 
D
na zimu m

G
ám  

š
C
ampaňský víno si d

F
o sudu d

C
ám  

když jaro na Aljašku z
G
avítá k

C
 nám  

 

2) S dívenkou krásnou budu tam žít  

čeká na jihu a chci si ji vzít  

mosaznou postel jí do srubu dám  

když jaro ....  

3) Z těch velkejch plánů nezbylo nic  

já dva roky čekal a měl jsem snad víc  

teď už je vdaná a co z toho mám  

když jaro .....  

4) Nač hlavu věšet nedá se žít  

šampaňský víno tu sám budu pít  

s partnery svými tu zůstanu sám  

když jaro ..... 
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74. Jesse James 

1) Jesse 
C
James chlapík byl, hodně 

F
lidí vodpra

C
vil,  

vlaky přepadával 
G
rád,  

bohá
C
čům uměl brát, chudá

F
kům dával 

C
zas,  

přál bych vám 
G
abyste ho mohli 

C
znát.

C7
  

 

®: Jó, 
F
Jesse ženu svou tady 

C
nechal ubohou  

a tři děcka říkám 
G
vám,  

ale ten
C
hle přítel hadí ten 

F
vám Jesse z

C
radí,  

já vím tenkrát v 
G
noci prásk ho 

C
sám.  

 

2) Jednou vám byla noc měsíc tenkrát svítil moc, když tu vláček zůstal stát,  

kdekdo ví že ten vlak přepad James kabrňák, čistě sám se svým bráchou 

akorát.  

®:  

 

3) Jedenkrát Jesse James sedí doma za stolem a svým dětem vypráví.  

Roberd Ford v nočních tmách připlíží se jako had, a on vám Jesse Jamese 

odpraví.  

®: 

75. Jupí, čerte (Greenhorns) 

1) 
C
To bylo v Dakotě 

F
o vejpla

C
tě,  

whisky sem tam pašo
G7

val,  

a 
C
že sem byl sám jak ten 

F
kůl v plo

C
tě,  

s holkou sem 
G7

tam špáso
C
val.  

 

2) Šel jsem s ní nocí, jak vede stezka, okolo Červenejch skal,  

než jsem jí stačil říct, že je hezká, zpěněnej bejk se k nám hnal.  

 

®: Povídám: Jupí, čerte, jdi radši dál, pak jsem ho za rohy vzal,  

udělal jsem přemet a jako tur řval, do dáli upaloval.  

3) To bylo v Dawsonu, tam v salonu a já jsem zase přebral,  

všecký svý prachy jsem měl v talónu, na život jsem nadával.  

4) Zatracenej život, čert by ho spral, do nebe jsem se rouhal,  

než jsem se u báru vzpamatoval, Belzebub vedle mě stál.  

®:  

5) Jak rychle oplácí tenhleten svět, než bys napočítal pět,  

ďáblovým kaňonem musel jsem jet, když jsem se navracel zpět.  

6) Jak se tak kolíbám, uzdu v pěsti, schylovalo se k dešti,  

Belzebub s partou stál vprostřed cesty, zavětřil jsem neštěstí.  

®:®:  
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76. Kdyby tady byla taková panenka (Pavel 
Lohonka Žalman) 

1) /: 
C
Kdyby tady byla taková panenka, 

G7
která by mě chtě

C
la,:/  

/:kte
F
rá by mě chtěla, sy

C
na vychovala, 

G7
přitom pannou by

C
la.:/  

 

2) /:Kdybych já ti měla syna vychovati, přitom pannou býti,:/  

/:ty by jsi mi musel kolébku dělati, do dřeva netíti.:/  

 

3) /: Kdybych já ti musel kolébku dělati, do dřeva netíti,:/  

/:ty bys mi musela košiličku šíti bez jehly a nití.:/  

 

4. /:Kdybych já ti měla košiličku šíti bez jehly a nití,:/  

/:ty by jsi mně 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.:/ 

77. Okno mé lásky (Olympic) 

1) 
G
Kdo tě líbá, když ne já

C
,  

G
kdo tě hlída, když ne já

C
, 

G
okno v přízemí je 

F
zavřené i 

C
dnes, lásko 

G
má 

 

2) Kdo ti zpívá, když ne já,  

kdo tě mívá, když ne já, okno v přízemí ......  

 

®:  
Emi

A v jeho 
D
lesku vidím 

C
přicházet  

Emi
tebe ve 

D
věku 15 

C
let 

Emi
a znovu 

D
říkám spoustu 

C
něžných vět.  

G
Ty, 

C
já, 

G
jsme, 

C
my, 

G
my a 

D
náš je 

C
svět 

 

3) Kdo tě budí, když ne já,  

kdo tě nudí, když ne já, okno v přízemí .......  

 

4) Kdo tě hladí, když ne já,  

kdo tě má rád, když ne já,  

kdo tě zradí, když ne já,  

ty, já, jsme, my, my a náš je svět. 
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81. Rosa na kolejích (Wabi Daněk) 

1) 
C
Tak jako jazyk 

F6
stále na

F#6
rá

G6
ží na vylomený 

C
zub  

tak se vracím 
F6

k svýmu ná
F#6

dra
G6

ží abych šel zas 
C
dál  

Fadd9
Přede mnou stíny se 

G
plouží a 

Ami
nad krajinou 

F#dim
krouží  

podivnej
F6

 pták,
F#6

 
G6

pták nebo 
C
mrak.  

 

®: Tak do toho 
F6

šlápni ať 
G6

vidíš kousek 
C
světa  

vzít do dlaní 
F6

dálku 
G6

zase jednou 
C
zkus  

telegrafní 
F6

dráty 
G6

hrajou ti už 
C
léta  

to nekonečne
F6

dlou
F#6

hý
G6

mono
F#6

tón
F6

ní 
C
blues  

C
Je ráno, je ráno.  

Nohama 
F6

stí
F#6

ráš 
G6

rosu na 
F#6

ko
F6

le
C
jích  

Nohama stíráš rosu na kolejích  

 

2) Pajda dobře hlídá pocestní co se nocí toulaj  

Co si radši počkaj až se stmí a pak šlapou dál  

Po kolejích táhnou bosí a na špagátu nosí  

celej svůj dům - deku a rum.  

 

®: 

89. Tak fidlej a hraj (Michal Tučný) 

1) 
G
Tenkrát skončila válka, když

G7
 spatřl jsem svět, 

C
  

já sotva nohama plet
G
, když mě byl 

Emi
jeden rok.

D7
  

Jenže nebyla ků
G
že, táta ušil 

G7
mi pár bot

C
  

z kůže toulavejch psů 
G
a řek v nich budeš mít pev

Emi
nej krok.

D7
  

 

®: Tak 
G
fidlej a 

G7
hraj jen pro 

C
ty, co maj

Ami
  

hlavu v 
D7

oblacích a plnou snů.
G
, 

D7
  

Tak 
G
fidlej a 

G7
hraj jen pro 

C
ty, co maj

Ami
  

boty z 
D7

kůže toulavejch psů.
G
  

 

2) Já zůstal jsem stejnej, jak bejval jsem dřiv,  

to jen čas na mě kýv, v proudu dní jak se zdá.  

Mám pořád svý první banjo, co jeden tulák mi dal.  

Já sním pod hlavou spal a do dnes stejnej zvuk má.  

 

®: Tak fidlej a hraj jen pro ty co maj hlavu v oblacích ..... 
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90. Růže z texasu (Waldemar Matuška) 

 

1) Je
D
du Vám takhle 

D7
stezkou dát 

G
koňům v řece 

D
pít  

v tom potkám holku hezkou až 
A7

jsem Vám z koně slit 

Měla 
D
kytku žlutých 

D7
květů, snad 

G
růží, co já 

D
vím  

znám plno hezkejch ženskejch květů, ale 
A7

tahle hraje 
D
prim  

 

®: 
D7

Kdo si 
G
kazí smysl pro krásu, ať s 

D
tou a nebo s tou  

Děj si říct, že kromě Texasu tyhle 
A7

růže nerostou 

Ať máš 
D
koltak nízko 

D7
u pásu, ať jsi 

G
třeba zloděj 

D
stád  

tyhle žlutý růže z Texasu budeš 
A7

pořád mít už 
D
rád  

 

2) Řekla, že tu žije v ranči, jen sama s tátou svým  

a že hrozně řada tanci, však právě nemá s kým  

tak já jsem se ji nabíd, že půjdu s ní a rád  

a že se dám i zabít, když si to bude přát  

 

3) Hned si dala se mnou rande a přišla přesně v půl  

a dole teklo Rio Grande a po něm měsíc plul  

Když si to tak v hlavě srovnám, co víc jsem si moh přát  

ona byla krásná, stihla, rovná, skrátka akorát  ®:  

 

4) Od těch dob švy stádo koní sem vodím k řece pít  

a žiju jenom pro ní a chtěl bych si ji vzít  

Když večer banjo ladím a zpívám si tu svou  

tak v duchu pořád hladím tu tuží voňavou ®: 

100. Poraněný koleno (Pacifik) 

 

1) 
Emi

Poraněný koleno to 
D

místo jméno má,  

Emi
krví zpitá zeme, co 

D
tance duchu zná,  

Emi
bídu psancu štvanejch a z 

D
kulovnice strach,  

C
zeme, která skrývá zlatej 

H7
prach.  

 

2) Dýmky míru zhasly a zoufalství jde tam  

na pahorek malý, kde z hanby stojí chrám,  

z hanby bledejch tvárí, co prej dovedou žít,  

C
s Písmem svatým 

H7
pres mrtvoly 

Emi
jít.  

 

®: 
Emi

Až z vetrnejch plání 
C

zazní mo
Ami

cný 
G

hlas,  

zazní 
Emi

hlas, zazní 
G

hlas touhy 
Emi

mý,  

Siouxové táhnou z 
C

rezerva
Ami

cí 
G

zas,  

táhnou 
Emi

zas, táhnou 
G

zas, statec
Emi

ní.  
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3) Poraněný koleno je místo prokletí,  

Siouxové táhnou jak tenkrát pred lety,  

pošlapaný právo kdo v zemi otcu má,  

tomu slova jsou tak zbytecná.  

 

4) Poraněný koleno, at horí Kristuv kríž,  

detem týhle zeme at slunce vyjde blíž,  

láska kvete krajem a písne znejí dál  

tam, kde hrdý Sioux verne stál.    

 

®:  

 

5) Černý hory v dálce prý otvírají den,  

tam z jeskyne vetru k nám Mesiáš jde ven,  

voják hlavu sklopí a k nohám hodí zbran,  

pochopí, kdo splatil krutou dan.  

 

6) Třista bojovníku tak, jako jeden muž,  

neproklál jim srdce zlý nenávisti nuž,  

pro kousek svý zeme svůj život pujdou dát,  

i jejich deti chtej' si taky hrát.  

102. Mravenčí ukolébavka 

 

1)
C

Slunce šlo 
G

spát  
F
za hromádku 

G
klád  

C
na nebi 

ami
hvězdy klí

G
čí.  

C
Už nepra

G
cuj, 

F
mravenečku 

G
můj,  

C
schovej se 

G
do jehli

C
čí.  

 

®: 
C

Máš 
F
nožičky 

C
uběha

G
né, 
C

den 
F
byl tak tě

G
žký.  

C
Pojď, 

F
lůžko máš 

C
odestla

G
né 
C

v chládku 
F
od maceš

C
ky.  

 

2) Spinká a sní mravenec lesní  

v hromádce u kapradí.  

Nespinká sám, s maminkou je tam,  

tykadlama ho hladí.  

®: 

3) Spinká a sní mravenec lesní  

v hromádce u kapradí.  

Nespinká sám, s maminkou je tam,  

tykadlama ho hladí.  

 

®:
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103. Už to nenapravím (Lenk) 

®: 
E
Vap tap tap ...

Ami
, 
D

 
F
, 
E
, 
Ami

, 
E
, 
Ami

, 
D

, 
F
, 
E
 
Ami

, 
E
  

 

1) V 
Ami

devět hodin dvacet pět 
D

mě opustilo štěstí,  

ten 
F
vlak, co jsem jím měl jet, na koleji 

E
dávno 

E7
nestál,  

v 
Ami

devět hodin dvacet pět 
D

jako bych dostal pěstí,  

já 
F
za hodinu na náměstí měl jsem 

E
stát,  

ale v 
E7

jiným městě.  

 

Tvá zp
A7

ráva zněla prostě a byla tak krátká,  

že 
Dmi

stavíš se jen na skok, že nechalas' mi vrátka  

G
zadní otevřená, 

E
zadní otevřená,  

já 
A7

naposled tě viděl, když ti bylo dvacet,  

Dmi
to jsi tenkrát řekla, že se nechceš vracet,  

G
že jsi unavená, 

E
ze mě unavená.  

®: 

 

2) Já čekala jsem, hlavu jako střep, a zdálo se, že dlouho,  

může za to vinný sklep, že člověk často sleví,  

já čekala jsem, hlavu jako střep, s podvědomou touhou,  

já čekala jsem dobu dlouhou, víc než dost, kolik přesně, nevím.  

Pak jedenáctá byla a už to bylo passé,  

já dřív jsem měla vědět, že vidět chci tě zase,  

láska nerezaví, láska nerezaví,  

ten list, co jsem ti psala, byl dozajista hloupý,  

byl odměřený moc, na vlídný slovo skoupý,  

už to nenapravím, už to nenapravím.  

®: 
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116. U starého mlýna 

1) Kam se všichni těší, kdo to ví,  

jen já to vím, i ty to znáš, 

tam, kde leží tábor stanový,  

ten přítel náš, ten přítel náš. 

 

®: Tam v dáli, u starého mlýna, teče řeka líná,  

v měkké trávě záda nebolí, 

 tam hukot jezů a zpěv žabí, láká nás a vábí,  

tam je naše krásné údolí. 

 

2) Kamarádi tábor postaví a jak v něm žít si poradí 

ožije i náhon bublavý, a šťastný smích nás omámí.  

®: 

3) Přijde doba her a soutěží, kdo první byl, kdo poslední, 

o to tady vůbec neběží, chcem´ svorně žít, jen těch pár dní.  

 

®: 

 

4) Přijde večer všichni povstanou a zapálí tu vatru svou, 

Stopa chce žít s touhle přírodou s tou nádhernou, s tou překrásnou. 

 

®: 

121. Tři kříže  

1) 
Ami

Dávám sbohem 
G

břehům prokla
Emi

tejm,  

který 
Ami

v drápech má 
G

ďábel 
Ami

sám.  

Ami
Bílou přídí 

G
šalupa „My 

Emi
grave“  

míří 
Ami

k útesům, 
G

který 
Ami

znám.  

 

®: Jen tři 
C

kříže z bí
G

lýho kame
Emi

ní  

někdo 
Ami

do písku 
G

posklá
Ami

dal.  

Slzy 
C

v očích měl a 
G

v ruce znave
Emi

ný,  

lodní 
Ami

deník, co 
G

sám do něj 
Ami

psal.  

 

2) První kříž má pod sebou jen hřích, samý pití a rvačka jen.  

Chřestot nožů. při kterých přejde smích, srdce kámen a jméno „Sten“.  

®:  

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.  

®:  

4) Třetí kříž sand vyvolá jen vztek, Katty Rodgers těm dvoum život vzal.  

Svědomí měl vedle nich si klek ...  

 

®: Jen tři kříže z bílýho kamení někdo do písku poskládal.  

Slzy v očích měl a v ruce znavený, lodní deník, co sám do něj psal. 
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127. Zrození hvězd (Kamelot) 

1. 
C

Zrození hvězd čas 
F
vykřesá kvapem 

a 
Ami

můžou mě vézt, až 
Emi

vyryju drápem 

staré 
F
medvědice do 

Ami
skály větrů 

G
tvůj obličej. 

 

2. Kraj otěhotněl jak prvnička v máji 

tou padlou tmou a někde ve stáji 

se splaší koně a přiklušou blíž, ke mně blíž. 

 

®: A (že) 
F
březí klisna má oči jako ty a 

Ami
sedlo z ně

G
hy, 

možná 
F
se jí stýská, možná je zraněná a 

Ami
možná je 

G
ty, 

všechno 
F
možná, všechno možná bude lepší než 

C
dřív. 

 

3. Tahleta létavice mně do uší zpívá 

píseň panice, co z tváře ti slíbá 

tvůj vodopád slz a měsíční prach, co ty víš. 

 

4. Kraj Indiánů mě úsvitem vítá 

a ranní déšť mou rytinu smývá, 

jsi vzdálená víc, co můžu ti říct, můžu říct, jen to. 

  

2 x ®:  

128. Ještě jedno kafe (Druhá tráva) 

 

1. Máš 
Ami

sladkej dech a oči, kterým 
G

patří svatozář, 

a 
F
vlasy máš jak hedvábí, když je 

E7
vhodíš na polštář, 

ale 
Ami

já se o tvou lásku ani 
G

vděčnost neprosím, 

ty 
F
děkuješ jen hvězdám a jseš 

E7
věrná jenom jim. 

 

®: 
F
Ještě jedno kafe bych si 

E7
dal, 

F
ještě jedno kafe, kruci

E7
nál, než pojedu 

Ami
dál. 

 

2. Tvůj táta, to je vandrák a od přírody zběh 

a místo písmen učí tě jen dorovnávat dech, 

a taky házet nožem a držet pospolu 

a brada se mu třese, když se nosí ke stolu.  ®: 

 

3. Tvá sestra hádá z ruky a tvá máti jakbysmet 

a ty sama umíš všechno, co je mimo tenhle svět, 

a tvá rozkoš nezná hranic, děvče s hlasem skřivana., 

jen tvý srdce je jak moře - samý tajemství a tma.  ®: 
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133. Divokej horskej tymián (Žalman) 

1) Dál za vo
C

zem s
F

polu š
C

lapem,  

někdo 
F

rád a někdo 
C

zmaten,  

kdo se v
F

rací, není sá
Emi

m, 

 je to 
Dmi

věc, když pro nás 
F

voní  

z hor di
C

vokej 
F

tymi
C

án.  

 

2) Léto, zůstaň dlouho s námi, dlouho hřej a spal nám rány,  

až po okraj naplň džbán, je to věc, když pro nás voní  

z hor divokej tymián.  

 

®: Podí
F

vej, jak málo st
C

ačí, když do 
F

vázy natr
Emi

hám  

bílou 
Dmi

nocí k milo
F

vání z hor di
C

vokej 
F

tymi
C

án.  

 

3) Dál za vozem trávou, prachem, někdy krokem, někdy trapem,  

kdo se vrací dolů k nám, je to věc, když pro nás voní  

z hor divokej tymián.  

 

®:  

142. Holka od koní (Devítka) 

1) Pro vlasy 
Emi

rozcuchaný z naivních snů, svobodu 
A

větru na 

tvá
C

řích,  

možná jsem 
Ami

zapomněla něco ti 
Hmi

říct, a najednou je 
Emi

pozdě,  

pro lásku koní, krásu všedních dnů, na kontě 
A

mám zase jeden 
C

hřích,  

pozdě se 
G

omlouvat, že ublížit 
C

nechci ani jednomu z 
Hmi

nás.
H7

  

 

®: A jak ty 
Emi

bláznivý koně chci 
D

dohonit slunce, když 
C

zapadá,  

písničku 
Ami

kolejí, který se tam 
D/F#

někde v dálce snad 

setka
G

jí,
H7

  chci tiše 
Emi

zpívat a hrát jenom 
D

pro ně, než prach na 

ni 
C

napadá, a 
Hmi

zapomenout, že se ještě někdy rozed
H7

ní,  

kolem hlavy 
Emi

mám svatozář 
C

holky od koní,  

když zaví
Ami

rám oči a 
H7

doufám, že předhoním aspoň o 

kousek 
Emi

čas.  
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2) Ztracená v rozpacích, když o tobě sním a do těch snů se mi připlétá  

i vůně potu a zkosenejch trav, a pak se tiše vytrácíš,  

stejně po dnech krátkejch vteřin štěstí, po nocích hlídám telefon,  

a krabice na sny pro hloupý holky nezvoní.  

 

®: 
Emi

+ dráhy čar 
C

osudu odkloním,  

a příště, až se 
Ami

probudím,  

možná to 
H7

budu zase já, tak jako dřív
Emi

 ...
E

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

144. Jantarová země (Žalman) 

1) Do 
Emi

splašenejch 
G

koní už zase lovci 
Emi

střílí  

ulicí je 
G

ženou dolů k ohradám
Hmi 

zítra jako 
Ami

vloni hra je pro 

ně
Emi

dohraná  

bujný hlavy 
Ami

skloní někam do 
Emi

trávy  

 

® 
Ami

Krá - až si kabát 
Emi

změní  

Ami
krá - bílé vrány odletí

Emi
                                                                    

 

Dmi
krá - v Jantarový 

Emi
zemi  

přistanou 
C

v jiném století
Hmi

,
Ami

,
Emi

,
Ami

,
Emi

  

 

2) Zamčený jsou stáje kat už hřívy stříhá  

lovčí král je v kapli po stý korunován  

sníh pomalu taje těla stromů se probouzí  

v Jantarový zemi bude zas co pít  
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155. Cesta 

1) Tou 
C

 cestou  

Tím směrem prý bych se 
G

 dávno měl dát  

Když 
Ami

 sněží, jde to stěží, ale sněhy pak tají  

Kus 
F

 něhy ti za nehty 
G

 slíbí a dají  

 

2) Víc síly  se prát  

Na dně víc dávat než brát.  

A i když se vleče a je schůdná jen v kleče  

Donutí  přestat se zbytečně ptát  

 

REF : Jestli se 
C

 blížím k cíli ,kolik 
G

 zbývá víry  

Kam 
Ami

 zvou svodidla, co po tmě mi 
F

 lžou? 
G

  

Snad 
C

 couvám zpátky a 
G

 plýtvám řádky  

Co 
Ami

 řvou že už mi doma neotev
F

řou 
G

  

 

3) Nebo jít s  proudem  

Na lusknutí prstu se  začít hned smát,  

Mít  svůj chodník slávy a před sebou davy  

A přes zkroucená záda být součástí stáda  

 

4) Ale zpívat a hrát  

Kotníky  líbat a stát  

Na  křídlech všech slavíků  

A vlastně už ze zvyku   

Přestat se zbytečně  ptát  

 

REF 
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