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Niagara  
 
     D                  A7 

Na břehu Niagary stojí tulák starý,
           D 
na svou první lásku vzpomíná. 
     D                   A7 

Jak tam stáli spolu, dívali se dolů, 
           D 

jak jim půlnoc spadla do klína. 
          D         A7 

R1: Teskně hučí Niagara, 
                    D 

 teskně hučí do noci. 
 D7               G  Gmi 

/: Komu vášeň v srdci hárá, 
             D          A7          D 

tomu není pomoci. :/ 
 
R2: Střemhlav do propasti padá 
proud, na něm vidím tebe děvče 
plout. /: Škoda, že ten přelud 
krásný nelze obejmout. :/ 

 
Osud tvrdou pěstí zničil lidské 
štěstí, i ten nejkrásnější jara květ. 
A ten kvítek jara vzala Niagara, 
ta jej nenavrátí nikdy zpět. 
 
R1: Teskně hučí … 
 

Vlaštovko, leť 
C                Am 

Vlaštovko leť přes Čínskou zeď 
F               G 

přes písek pouště Gobi. 
C            Am 

Oblétni zem, přileť až sem, 
F      G 

 jen ať se císař zlobí.  
Em                 Am       

Dnes v noci zdál se mi sen, 

F      G 

že ti zrní nasypal Ludwig van 
Beethoven. 
      C     Am  FGC 
R: Vlaštovko, leť nás chudé veď. 
  

Zeptej se ryb, kde je jim líp, zeptej 
se plameňáků. Kdo závidí, nic 
nevidí z té krásy zpod oblaků. Až 
spatříš nad sebou stín, věz, že ti 
mává sám pan Jurij Gagarin. 
 

R: Vlaštovko, leť … 
 

Vlaštovko, leť, rychle a teď, 
nesu tři zlaté groše. 
První je můj, druhý je tvůj, 
třetí od světlonoše. 
Až budeš unavená, pírka ti pofouká 
Máří Magdaléna.  
 

R: Vlaštovko, leť … 
 

Ruty Šuty Arizona Texas 
A    

Šinu si to starým Coloradem 
            E7 
v tom uslyším výkřik vzdálený. 
A          A7       D             Dm 

Jedu podle hlasu a k mému úžasu, 
A  E      A 

leží tam muž k zemi skolený. 
 

R: Ruty-šuty,  Arizóna, Texas! 
Ruty-šuty‚ Arizóna má! 
 Jedu podle hlasu a k mému úžasu 
leží tam muž k zemi skolený. 
 

Obrátím ho k sobě obličejem, 
poznal jsem v něm svýho dvojníka. 
Jeho tělo bylo probodáno noži, 
čerstvá krev mu z rány uniká. 
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R: Ruty-šuty … 
Jeho tělo bylo probodáno noži, 
čerstvá krev mu z rány uniká. 
 

Pravil ke mně hlasem zmírajícím: 
Parde, příteli můj jediný, byla to 
jen léčka, já to nevěděl, jako starej 
vůl jsem naletěl.  
 

R: Ruty-šuty … 
Byla to jen léčka, já to nevěděl, 
jako starej vůl jsem naletěl. 
 

Bedna od whisky 
Am                C  

Dneska už mi fóry 
           Am             E 

ňák nejdou přes pysky, 
Am      C 
stojím s dlouhou kravatou  
        Am       E      Am 

na bedně od whisky. 
Am         C 
Stojím s dlouhým obojkem 
Am             E 

jak stájovej pinč, 
Am  C 
tu kravatu, co nosím, 
       Am       E          A 

mi navlík soudce Lynč. 
 
 A         D 
R: Tak kopni do tý bedny, 
        E  A 

ať panstvo nečeká, 
              A            D 
jsou dlouhý schody do nebe 
    E           A 

a štreka daleká. 
          A  D 
Do nebeskýho báru, 
       E  A 

já sucho v krku mám, 

          A  D 

tak kopni do tý bedny, 
      E  A Am 

ať na cestu se dám. 
 

Mít tak všecky 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. 
 

R: Tak kopni do tý bedny … 
 

Kdyby si se, hochu, jen pořád 
nechtěl rvát, nemusel jsi dneska 
na týhle bedně stát.  
Moh' jsi někde v suchu 
tu svoji whisky pít, nemusel jsi 
dneska na krku laso mít. 
 

R: Tak kopni do tý bedny… 

 

Až kopneš do tý bedny, 
jak se to dělává, do krku mi 
vostane jen dírka mrňavá. 
Jenom dírka mrňavá 
a k smrti jenom krok, 
 mám to smutnej konec 
a whisky ani lok. 
 

R: Tak kopni do tý bedny, 
ať panstvo nečeká, 
jsou dlouhý schody do nebe 
a štreka daleká. 
Do nebeskýho báru, 
já sucho v krku mám, 
tak kopni do tý bedny… 
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Morituri te salutant 
   Am    G 

Cesta je prach a štěrk 
Dm         Am 

a udusaná hlína 
C F G7          C 

a šedé šmouhy kreslí do vlasů 
      Dm        G 

/: a z hvězdných drah má šperk 
      C  E     

co kamením se spíná 
Am G Em         Am 

a pírka touhy z křídel Pegasů. :/ 

 

Cesta je bič, je zlá, 
jak pouliční dáma, 
 má v ruce štítky, v pase staniol 
/: a z očí chtíč jí plá, 
když háže do neznáma 
dvě křehké snítky rudých gladiol. :/ 
            G 
R: Seržante písek je bílý, 
jak paže Daniely. 
Am 

Počkejte chvíli! 
  G7 

Mé oči uviděly tu strašně dávnou, 
           Am  
vteřinu zapomnění. Seržante!  
   G7 

Mávnou a budem zasvěceni. 
C   

Morituri te salutant 
E 

Morituri te salutant 
 

Tou cestou dál jsem šel, 
kde na zemi se zmítá 
a písek víří křídlo holubí 
/: a marš mi hrál zvuk děl,  
co uklidnění skýtá  
a zvedá chmýří, které zahubí. :/ 

Cesta je tér a prach a udusaná 
hlína,mosazná včelka od vlkodlaka, 
/: rezavý kvér - můj brach 
a sto let stará špína  
a děsně velká bílá oblaka. :/ 
 

R: Seržante písek je bílý … 
 

Buráky 
            D       G  

Když Sever válčí s Jihem a zem  
                        D 

jde do války, na polích místo  
                      E   A7 

bavlny  teď rostou bodláky. 
       D     G 
Ve stínu u silnice vidím z Jihu  
          D 

vojáky, jak válejí se s kvérem  
       A7                D 

a louskaj buráky. 
    G 

R: Hejhou, hejhou, nač chodit 
               D   

do války, je lepší doma sedět  
      E                 A7 

a louskat buráky. 
             D   G 
Hej hou, hej hou, nač chodit   
               D 

do války, je lepší doma sedět  
      A7                 D 

a louskat buráky. 
 

Plukovník je v sedle, volá Yankyové 
jdou, ale mužstvo stále křičí, že dál 
už nemohou. 
Plukovník se otočí a koukne do 
dálky, jak jeho slavná milice teď 
louská buráky.  
 

R: Hejhou … 
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Až tahle válka skončí, a my zas 
budem žít, své milenky a ženy pak 
půjdem políbit. 
Až zeptaj se tě: 
Hrdino, cos dělal za války? 
Já flákal sem se s kvérem a louskal 
buráky. 
 

R: hejhou … 
 

Okoř 
D 

Na Okoř je cesta jako žádná ze sta, 
A7            D 
vroubená je stromama. 
Když jdu po ní v létě 
samoten na světě, 
A7       D 

sotva pletu nohama. 
G      D E 

Na konci té cesty trnité stojí  
          A7 

krčma jako hrad, jako hrad. 
D  

Tam zapadli trempi, hladoví a  
               A7               D 

sešlí, začli sobě notovat. 
 
         A7 

R: Na hradě Okoři světla už nehoří, 
D    A7  D 

bílá paní šla už dávno spát. 
D   

Ta měla ve zvyku  
A7 

podle svého budíku 
D      A7               D 

o půlnoci chodit strašívat. 
G 
Od těch dob, co jsou tam  
D          E        A7 

trempové nesmí z hradu pryč. 

D   
A tak dole v podhradí 
A7 

se šerifem dovádí, 
D  A7 D 

on jí sebral od komnaty klíč. 
 

Jednoho dne zrána 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, v kostnici. 
Místo aby hlídal, zuřivě ji líbal, 
dostal z toho zimnici. 
 

R: Na hradě Okoři … 
 

Kytka 
   F     C 

Otvírám lásku na stránce rád, 
               G7               C 
přišel jsem, milá má, něco ti dát, 
               F                 C 
zeptat se, co děláš a jakej byl den, 

    G7        C 
pohladit tvář, tu kytku si vem. 
                                
R: Ty jsi tak jiná, tak jiná, kdo ví, 
jestli má touha tě neporaní, ty jsi 
tak jiná, pojď, ruku mi dej, s tebou 
je celej svět jak vyměněnej. 
 

Sedíme tu spolu a slova si jdou, 
propletený prsty leží na kolenou, 
oči jako čert a malinkej nos, 
ze všech je nejhezčí, tiše, už dost. 
 

R:  Ty jsi tak jiná … 2x 
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Hudsonský šífy 
 Am 

Ten kdo nezná hukot vody 
          C                  G                C 

lopatkama vířený jako já, jako já, 
  Am 

kdo hudsonský slapy nezná 
              G 

sírou pekla sířený, 
             Am           G 

ať se na hudsonský šífy 
  Am   G    G#   Am 

najmout dá, jo ho ho. 
 

Ten kdo nepřekládal uhlí, šíf když 
na mělčinu vjel, málo zná, málo 
zná. Ten kdo neměl tělo ztuhlý, 
až se nočním chladem chvěl, 
ať se na hudsonský šífy 
najmout dá, jo ho ho. 
 
          F        Am 
R: Ahoj, páru tam hoď, 
      G                    Am 

ať do pekla se dříve dohrabem. 
G  G#  Am    G   G#   Am 

Jo ho ho, jo ho ho. 
 

Ten kdo nezná noční zpěvy 
zarosených lodníků, 
jako já, jako já. 
Ten kdo cejtí se bejt chlapem, umí 
dělat rotyku, ať se na hudsonský 
šífy najmout dá, jo ho ho. 
Ten kdo má na bradě mlíko, 
kdo se rumem nevopil, 
málo zná, málo zná. 
Kdo necejtil hrůzu z vody, 
kde se málem utopil, 
ať se na hudsonský šífy 
najmout dá, jo ho ho. 
 

R: Ahoj, páru tam hoď … 
 

Kdo má roztrhaný boty, kdo má 
pořád jenom hlad, jako já, jako já. 
Kdo chce celý noci čuchat 
pekelnýho ohně smrad, 
ať se na hudsonský šífy 
najmout dá, jo ho ho. 
Kdo chce zhebnout třeba zejtra, 
komu je to všechno fuk, 
kdo je sám, jako já. 
Kdo má srdce v správným místě, 
kdo je prostě prima kluk, 
ať se na hudsonský šífy 
najmout dá, jo ho ho. 
 

R: Ahoj, páru tam hoď … 

 
Amazonka 
     A     A4 A 

Byly krásný naše plány,  
     C#m   Cm 
byla jsi můj celej svět,  
Hm            A    A4    A 

čas je vzal a nechal rány,  
Hm              E    E4    E 

starší jsme jen o pár let.  
 

Tenkrát byly děti malý, 
ale život utíká, 
už na táto slyší jinej, 
i když si tak neříká. 
 
            A 

R: Nebe modrý zrcadlí se  
F#mi              Hm 

v řece, která všechno ví,  
              A 

stejnou barvou jako měly  
Hm  E 

tvoje oči džínový. 
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Kluci tenkrát, co tě znali, 
všude, kde jsem s tebou byl, 
Amazonka říkávali 
a já hrdě přisvědčil. 
 

Tvoje strachy, že ti mládí  
pod rukama utíká, 
vedly k tomu, že ti nikdo  
Amazonka neříká.  
 

R: Nebe modrý … 
 

Zlatý kráse cingrlátek,  
jak sis časem myslela,  
vadil možná trampskej šátek,  
nosit dáls' ho nechtěla.  
 

R2: Teď jsi víla z paneláku,  
samá dečka, samej krám,  
já si přál jen, abys byla  
pořád stejná, přísahám, 
Hm         A 

pořád stejná, přísahám. 
 
 

Anděl 
 
C         Am 

Z rozmlácenýho kostela 

C       G7 

v krabici s kusem mýdla, 
C Am 

přinesl jsem si anděla, 
C G7 

polámali mu křídla. 
 

Díval se na mě oddaně, 
já měl jsem trochu trému. 
Tak vtiskl jsem mu do dlaně 
lahvičku od parfému. 
 
 

  C         Am 

R: A proto prosím, věř mi, 
C               G7 

chtěl jsem ho žádat, 
C Am 

aby mi mezi dveřmi 
C   G7 

pomohl hádat, 
C      Am 

co mě čeká 
G7 C  Am 

a nemine, co mě čeká 
G7 C 

a nemine. 
 

Pak hlídali jsme oblohu, 
pozorujíce ptáky, 
debatujíce o Bohu 
a hraní na vojáky. 
Do tváře jsem mu neviděl, 
pokoušel se ji schovat, 
to asi ptákům záviděl, 
že mohou poletovat. 
 

R: A proto prosím, věř mi … 

 

Když novinky mi sděloval 
u okna do ložnice, 
já křídla jsem mu ukoval 
z mosazný nábojnice. 
A tak jsem pozbyl anděla, 
on oknem uletěl mi, 
však přítel prý mi udělá 
novýho z mojí helmy. 
 
R: A proto prosím, věř mi … 
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Little Big Horn 
             Am 

Tam, kde leží Little Big Horn je  
      Am 

indiánská zem, tam přijíždí generál  
                Dm 

Custer se svým praporem, 
Am 

modrý kabáty jezdců, stíny 
Dm             Am 

dlouhých karabin, a z indiánských  
              A 

signálů po nebi letí dým 
          

R: Říkal to Jim Bridger, 
          E 

já měl jsem v noci sen, 
pod sedmou kavalerií  
           E7  A 

jak krví rudne zem, kmen Siouxů je  
          A7         D 

statečný a dobře svůj kraj zná,  
              E   

proč Custer neposlouchá  
        A                   Am 

ta slova varovná. 
 

Tam blízko Little Big Hornu šedivou 
prérií, táhne generál Custer 
s sedmou kavalerií, marně mu 
stopař Bridger radí: Zpátky povel 
dej, jedinou možnost ještě máš, 
život si zachovej. 
 

R: Říkal to Jim Bridger … 
 

Tam blízko Little Big Hornu se 
vznáší smrti stín, padají jezdci z 
koní, výstřely z karabin, límce 
modrých kabátů barví krev 
červená, kmen Siouxů je statečný 
a dobře svůj kraj zná. 

R: Říkal to Jim Bridger … 
 

Pak všechno ztichlo, jenom 
tam-tam duní nad krajem, 
v oblacích prachu mizí Siouxů 
vítězný kmen, cáry vlajky 
hvězdnatý po kopcích vítr vál, 
tam uprostřed svých vojáků leží i 
generál. 
 

R: Říkal to Jim Bridger …  
 

Severní vítr  
             D   

Jdu s děravou patou, 
              Hm 
mám horečku zlatou, 
              G   

jsem chudý, jsem sám,  
 D       A 

nemocen. 
D  Hm 
Hlava mě pálí a v modravé dáli 
        G         A7                 D            A7 
se leskne a třpytí můj sen. 
 
Kraj pod sněhem mlčí, 
 tam stopy jsou vlčí, 
tam zbytečně budeš mi psát. 
Sám v dřevěné boudě 
sen o zlaté hroudě 
já nechám si tisíckrát zdát.    
 
      D                D7     G 
R: Severní vítr je krutý, 
D         A7 
počítej, lásko má s tím. 
D          D7                  G 
K nohám ti dám zlaté pruty 

    D A7         D 
nebo se vůbec nevrátím. :/ 
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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 dům a chtěl bazén 
a opustil tvou krásnou tvář. 
Má plechovej hrnek 
v něm pár zlatejch zrnek 
a nad hrobem polární zář. 
 
              D           A7         G    D 
R: … nebo se vůbec nevrátím. 
 

Stánky 
D             G 

U stánků na levnou krásu 
D        Gm 
postávaj a smějou se času 
D              A7 
s cigaretou a holkou,  
                D   D4    D 

co nemá kam jít. 
 

Skleniček pár a pár tahů z trávy, 
uteče den, jak večerní zprávy, 
neuměj žít a bouřej se a 
neposlouchaj. D7 

 
 G  A7 
R: Jen zahlídli svět, maj na duši  
           D          Gm 

vrásky, tak málo je, málo je lásky, 
D              A7 
ztracená víra hrozny z vinic  
 D D7 

neposbírá. 
 
 

U stánků na levnou krásu 
postávaj a ze slov a hlasů 
poznávám, jak málo jsme jim 
stačili dát. 
 

R: 2x 
 

Montgomery 
D                 G           Em 

Déšť ti, holka, smáčel vlasy, 
A7   D A7 
z tvých očí zbyl prázdný kruh. 
D               G         Em 
Kde jsou zbytky tvojí krásy, 
A7            D   A7 
to ví dneska jenom Bůh. 
 

R: Z celé Jižní eskadrony 
nezbyl ani jeden muž. 
V Montgomery bijou zvony, 
déšť ti smývá ze rtů růž. 
 

Na kopečku v prachu cesty 
leží i tvůj generál. 
V ruce šátek od nevěsty, 
ale ruka leží dál. 
 

R: Z celé Jižní eskadrony … 
 

Tvář má zšedivělou strachem, 
zbylo v ní pár těžkých chvil. 
Proužek krve stéká prachem, 
vlasy lepí jako jíl. 
 

R: Z celé Jižní eskadrony … 
 

Déšť ti šeptá jeho jméno, 
šeptá ho i listoví. 
Lásku měl rád víc než život, 
to ti nikdy nepoví. 
 

R: Z celé Jižní eskadrony … 
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Tři kříže 
Dm  C 

Dávám sbohem břehům  
 Am              Dm 

proklatejm, který v drápech  
C                       Dm 

má ďábel sám. 
Dm           C  Am 
Bílou přídí šalupa My Grave 

Dm C Dm 
míří k útesům, který znám. 
    F        C              Am 
R: Jen tři kříže z bílýho kamení 

Dm  C Dm 
někdo do písku poskládal. 
                F        C  Am 
Slzy v očích měl a v ruce znavený 
            Dm  C        Dm 
lodní deník, co sám do něj psal. 
 

První kříž má pod sebou jen hřích, 
samý pití a rvačky jen, chřestot 
nožů, při kterých přejde smích, 
srdce kámen a jméno Sten. 
 

R: Jen tři kříže … 
 

Já Bob Green mám tváře zjizvený, 
štěkot psa zněl, když jsem se smál. 
Druhej kříž mám a spím pod zemí, 
že jsem falešný karty hrál. 
 

R: Jen tři kříže … 
 

Třetí kříž snad vyvolá jen vztek, 
Katty Rodgers těm dvoum život 
vzal. Svědomí měl, vedle nich si 
klek: Vím, trestat je lidský, ale 
odpouštět božský, snad mi tedy 
Bůh odpustí. 
 
 

R: Jen tři kříže z bílýho kamení 
jsem jim do písku poskládal. 
Slzy v očích měl a v ruce znavený 
lodní deník a v něm co jsem psal. 
 

Starý příběh 
          D  

Řek Mojžíš jednou lidu svému:  
Přišel čas, dnes v noci tiše vytratí  
       A7       D    D7     G         G#dim 
se každý z vás! Mává, mává nám  
D      A7   D 

všem svobodná zem. 
 

Já říkám rovnou, každý ať s tím 
počítá, že naše cesta ke štěstí je 
trnitá. Mává, mává nám všem 
svobodná zem. 
     D 

R: A kdo se bojí vodou jít,         A7 

ten podle tónů faraonů musí žít. 
Mává, mává nám všem 
svobodná zem. :/ 
 

Až první krůček bude jednou za 
námi, už nikdo nesmí zaváhat, dát 
na fámy. Mává, mává … 
 

Pak tenhle vandr všem potomkům 
ukáže, že šanci má jen ten, kdo má 
dost kuráže. Mává, mává  
 

R: A kdo se bojí … 
 

Ten starý příběh z knížky vám tu 
vykládám, ať každý ví, že 
rozhodnout se musí sám. 
Mává, mává … 
 

R: A kdo se bojí …  
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Tulácký ráno 
Dm 
Posvátný je mi každý ráno, 
Am   Dm 
když ze sna budí šumící les. 
Dm 
A když se zvedám s písničkou  
  Am  

známou, a přezky chřestí 
           Dm 

o skalnatou mez. 
        Dm 
R: Tulácký ráno na kemp se snáší 
B    C      F 
za chvíli půjdem toulat se dál 
Dm 
a vodou z říčky oheň se zháší 
B     C      Dm 
tak zase půjdem toulat se dál 
 

Posvátný je mi každý večer, když 
oči k ohni vždy vrací se zpět. Tam 
mnohý z pánů měl by se kouknout 
a hned by věděl, jaký chcem svět. 
 

R: Tulácký ráno … 
 

Posvátný je mi každý slovo, když 
lesní moudrost a přírodu znáš. 
Bobříků sílu a odvahu touhy, kolik 
v tom pravdy, však kdo nám ji dá. 
 

R: Tulácký ráno … 
 

Ezop a brabenec 
C Em         Am Am7 

Jednou z lesa domů se nesa  
F           G7  C 

moudrý Ezop.  
C Em Am Am7 

Potkal brabce, který brabence 
F        G7   A7 

málem sezob. 

 Dm               E 

Brabenec se chechtá 
Dm            D7      G7 

Ezop se ho hned ptá 
C             Em       Am                Am7 

čemu že se na trávě v lese  
F       G   Dm   G7 

právě řehtá. 
 
      C             G7 
R: Já, povídá brabenec, se taky  
C          B           A7 

rád hlasitě chechtám,  
               D7               As7 

chechtám, když pupenec  
             G7  C     D7     Dm    G7 

kyselinou leptám.  
 

Vím, totiž ten brabenec, 
mravenečník, že se mě neptá, 
neptá, pozře mě, ať se chechtám, 
nechechtám. C     Dm   G7   C 

 
As  Es7 

Kampak by to došlo třeba 
As                     Es7 
s pouhou ponravou,  
G             D7 

kdyby měla plakat,   
             Dm   G7 

že je ptačí potravou.  
 
C         G7 

Ty, ač nejsi brabenec,  
 C   B          A7 

se taky rád hlasitě chechtej, 
              D7         As7 

chechtej a na svou bídu si  
G7 C 

nezareptej. 
 

 
 
 



12 
 

Frankie Dlouhán 
 C    F 

Kolik je smutného, když mraky 
 C     G 

černé jdou lidem nad hlavou,  
                  C 

smutnou dálavou. 
C  F 

Já slyšel příběh, který velkou  
 C  G 

pravdu měl, za čas odletěl, 
F               C 

každý zapomněl. 
 
  G 
R: Měl kapsu prázdnou Frankie  
              F 

Dlouhán po Státech toulal se jen  
C                F       C 

sám, a že byl veselej, tak každej  
 G  F 

měl ho rád, tam ruce k dílu mlčky  
 C       Am      F 

přiloží a zase jede dál a každej, 
        G 

kdo s ním chvilku byl, 
          F          G           C 

tak dlouho se pak smál. 
 

Tam, kde byl pláč, tam Frankie 
hezkou píseň měl. Slzy neměl rád, 
chtěl se jenom smát. A když pak 
večer ranče tiše usínaj, Frankův 
zpěv jde dál, nocí s písní dál. 
R: Měl kapsu prázdnou … 
 

Tak Frankieho vám jednou našli, 
přestal žít. Jeho srdce spí, tiše 
smutně spí. Bůh ví, jak, za co 
tenhle smíšek konec měl. Farář 
píseň pěl, umíráček zněl. 
 

 R: Měl kapsu prázdnou … 

Holubí dům 
Am  G F      E              Am 

Zpívám ptákům a zvlášť holubům, 
Am   G     F  E       Am 

stával v údolí mém starý dům, 
C       G    C  G     C 

ptáků houf zalétal ke krovům, 
Am       G      F         E               Am 

měl jsem rád holubích křídel šum. 
 
Vlídná dívka jim házela hrách, 
mávání perutí víří prach, 
ptáci krouží a neznají strach, 
měl jsem rád starý dům, 
jeho práh. 
 
      Am            Dm           G7 

R: Hledám dům holubí,  
 C         Am 

kdopak z vás cestu ví? 
             Dm     G7      C 

Míval stáj roubenou, bílý štít. 
 Dm   G7 

Kde je dům holubí 
           C  Am 

a ta dívka, kde spí? 
  Dm            E  Am 

Vždyť to ví, že jsem chtěl pro ni žít. 
 

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

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

R: Hledám dům … 
Zpívám ptákům a zvlášť holubům, 
stával v údolí mém starý dům ... 
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To ta Heľpa 
Am        Dm         Am         Dm 

To ta Heľpa, to ta Heľpa, 
Am       E           Am 

to je pekné mesto. 
Am           Dm       Am             Dm 

A v tej Heľpe a v tej Heľpe,  
Am                 E        Am 

švárnych chlapcov je sto. 
       F  C 

/: Koho je sto, toho je sto, 
G             C   E 

nie po mojej vôli, 
Am Dm Am       Dm 

len za jedným, len za jedným,  
Am        E             Am 

srdiečko ma bolí. :/ 

 

Za Janíčkom, za Palíčkom, 
krok by nespravila. 
Za Ďuríčkom, za Mišíčkom, 
Dunaj preskočila. 
/: Dunaj, Dunaj, Dunaj, Dunaj, 
aj to širé pole, 
len za jedným, len za jedným, 
počešenie moje. :/ 
 

Hlídač krav 
D 

Když jsem byl malý, říkali mi naši: 
Dobře se uč a jez chytrou kaši, 
G            A7 

až jednou vyrosteš, budeš  
         D 

doktorem práv. 
Takový doktor si sedí pěkně v 
suchu, bere velký peníze  
a škrábe se v uchu, 
G               A7 

já jim ale na to řek: Chci být  
       D 

hlídačem krav. 

              D 

R: Já chci mít čapku 
s bambulí nahoře, 
jíst kaštany a mýt se v lavoře, 
G  A7              D 

od rána po celý den zpívat si jen, 
A7       D      G  A7  D 

zpívat si: pam pam pam ...   
 

K vánocům mi kupovali hromady 
knih, co jsem ale vědět chtěl, 
to nevyčet' jsem z nich. 
Nikde jsem se nedozvěděl, 
jak se hlídají krávy. 
Ptal jsem se starších a ptal jsem se 
všech, každý na mě hleděl jako na 
pytel blech, každý se mě opatrně 
tázal na moje zdraví. 
 

R: Já chci mít čapku… 
 

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

R: Já chci mít čapku… 
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Bláznova ukolébavka 
D       A 

Máš, má ovečko dávno spát, 
  G               D 

i píseň ptáků končí. 
D        A 

Kvůli nám přestal vítr vát, 
            G  D 

jen můra zírá zvenčí.  
       A               G 

Já znám její zášť, tak vyhledej skrýš 
          A             G  A 

zas má bílej plášť a v okně je mříž. 
 
 
       D    A 

R: Máš, má ovečko dávno spát  
G              E 

a můžeš hřát, ty mě můžeš hřát.  
 D     G 

Vždyť přijdou se ptát, zítra zas  
D            G    D 

přijdou se ptát, jestli ty v mých  
 G D 

představách už mizíš. 
 

 
 
 
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. 
 

R: Máš má ovečko … 
 
                                          

 

Dokud se zpívá 
C                Em Dm7 

Z Těšína vyjíždí vlaky co  
G    C    Em   Dm7   G 

čtvrthodinu. 
C           Em            Dm 

Včera jsem nespal a ani dnes  
G C      Em   Dm7 G 

nespočinu. 
F       G  C 

Svatý Medard můj patron ťuká si  
             G           F              G 

na čelo, ale dokud se zpívá, 
F G   C     Em   Dm7  G 

ještě se neumřelo. 
  

Ve stánku koupím si housku a 
slané tyčky. Srdce mám pro lásku a 
hlavu pro písničky. Ze školy dobře 
vím, co by se dělat mělo, ale 
dokud se zpívá, ještě se neumřelo. 
  

Do alba jízdenek lepím si další 
jednu. Vyjel jsem před chvílí konec 
je v nedohlednu. Za oknem míhá 
se život jak leporelo, ale dokud se 
zpívá, ještě se neumřelo. 
  

Stokrát jsem prohloupil a stokrát 
platil draze. Houpe to, houpe to na 
housenkové dráze. A i kdyby supi 
se slítali na mé tělo, tak dokud se 
zpívá, ještě se neumřelo. 

 

Z Těšína vyjíždí vlaky, až na kraj 
světa. Zvedl jsem telefon a ptám 
se: Lidi jste tam? A z veliké dálky 
do uší mi zaznělo, že dokud se 
zpívá, ještě se neumřelo. 
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Eště som sa neoženil 
Em 

Eště som sa neoženil, 
H7   Em 

už ma žena bije. 
Em 

A já som si narychtoval  
              H7      Em  D7 

tri dubové kyje. 
G    

/: S jedným budzem ženu bici 
Am  D               H7 

a s tým druhým dzeci, dzeci, dzeci,  
 Em 

dzeci, a s tým tretím kyja,  
          Am           Em            H7         Em 

kyjačiskom pojdzem na zálety. :/ 
 
Kam ty zajdeš, aj já zajdem, 
pojdzeme do mlýna, 
opýtáme sa mlynář,  
čo že za novina. 
/: Kolečka sa otáčajú, 
žitečko sa mele, mele, mele, mele, 
moja milá sa vydává, pojdzem na 
veselie. :/ 
 

Kdyby tady byla taková panenka 
       D 

/:Kdyby tady byla taková panenka,  
A7     D 

která by mě chtěla :/ 
     G                 D 

/: Která by mě chtěla, syna  
         A7               D 

vychovala, přitom pannou byla :/ 
 

/: Kdybych já ti měla syna 
vychovati, přitom pannou býti :/ 
/: Ty by si mně musel kolíbku 

udělati, do dřeva netíti :/ 
 

/: Kdybych já ti musel kolíbku 
udělati, do dřeva netíti. :/ 
/: Ty bys mně musela košiličku šíti 
bez jehel a nití. :/ 
 

/: Kdybych já ti měla košiličku šíti 
bez jehel a nití. :/ 
/: Ty by si mně musel žebřík 
udělati až k nebeské výši. :/ 
 

/: Kdybych já ti musel žebřík 
udělati až k nebeské výši. :/ 
/: Lezli bysme spolu, spadli bysme 
dolů, byl by konec všemu. :/ 
 

Ho Ho Watanay 
D             C 

Spinkej můj maličký máš v očích  
D             C 

hvězdičky. Dám ti je do vlasů, tak  
G         D 

usínej, tak usínej.  
          C    D 

R: Ho ho watanay, ho ho watanay. 
 C     G      D 

Ho ho watanay, kiokena kiokena.  
 

Sladkou vůni nese ti noční motýl z 
perleti. Vánek ho kolíbá už usíná, 
už usíná. 
 

V lukách to zavoní, rád jezdíš na 
koni. Má barvu havraní, jak uhání, 
jak uhání. 
 

V dlani motýl usíná, hvězdička už 
zhasíná. Vánek co ji k tobě nes až 
do léta ti odlétá. 
 

R: Ho ho watanay … 
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Hejkal 
Am 

Divnej jekot po lesích se prohání  
     Dm    Am 

až v žilách tuhne krev  
 F E 

a zuby cvakaj' SOS,  
Am 

utichá až u potoka pod strání,jó,  
Dm       Am        E7                 Am 

takovýhle řvaní by nesnes' ani pes.  
Dm          Am      Dm         Am 

Žhavý rudý oči a drápy krvavý,  
F              E 

kosti chřestěj' v rytmu kastanět,  
Dm          Am      Dm  Am 

strašidelný vytí a skřeky chraplavý,  
         F               E   Am 

tak to je hejkal, na to vemte jed.  
 
     C     F      C 

R: U nás hej, hej, hejkal straší 
v lese, jen ten, kdo něco snese,  
           D7     G 

tam může v noci jít,  
              C      F        C 

jeho hej, hej, hejkání se nese,  
          F       C 

každej se strachy třese, k ohni  
F          C               F 

nesesedneme se, neboť za boudou  
C         G7  C         E7 

v lese zase hejkal začal výt.  
 
Kdo z vás tady na hejkaly nevěří, 
ten může u nás přespat, 
až se zastaví, nevystrčí špičku nosu 
ze dveří a bude jásat, 
že se dožil rána ve zdraví.  
Jenom kalný oči a rysy ztrhané, 
kalhoty si bude muset prát, 
a děs a hrůza v hlase, jó, to mu 
zůstane, až koktavě bude povídat:  

R: … neboť za boudou v lese zase 
hejkal začal výt. Hej! 
 

Tři citrónky 
C   Am   Dm      G7 

V jedné mořské pustině 
C        Am      Dm  G7 

ztroskotal parník v hlubině, 
C     Am Dm       G7 

jenom tři malé citrónky 
              C 

zůstaly plout na hladině. 
 

R: rýbaroba, rýbaroba, rýbaroba 
čuču :/zůstaly plout na hladině.  
 

Jeden z nich povídá: přátelé, 
netvařte se tak kysele, 
vždyť je to přece veselé, 
že nám patří moře celé. 
 

R: rýbaroba … 
 

A tak se citrónky plavily dál, 
jeden jim k tomu na kytaru hrál, 
a tak se plavily do dáli, 
až na ostrov korálový. 
 

R: rýbaroba … 
 

Tam je však stihla nehoda zlá, 
byla to mořská příšera, 
sežrala citrónky i s kůrou, 
zakončila tak baladu mou. 
 

R: rýbaroba … 
 
 

                       



17 
 

Červená řeka 
    D              

Pod tou skálou, kde proud řeky  
G       D          H7         Em   A7 

syčí a kde ční červený kamení, 
           D                 D7 G         Gm 

žije ten, co mi jen srdce ničí, 
             D              A7           D 

toho já ráda mám k zbláznění.  
 

Vím, že lásku jak trám lehce slíbí, 
já ho znám srdce má děravý. 
Ale já ho chci mít, mně se líbí, 
bez něj žít už mě dál nebaví. 
 

Často k nám jezdívá s kytkou růží, 
nejhezčí z kovbojů v okolí. 
Vestu má ušitou z hadích kůží,  
bitej pás, na něm pár pistolí. 
 

Hned se ptá, jak se mám, jak se 
daří, a kdy prý mu to svý srdce 
dám. Na to já odpovím, že čas 
maří, srdce blíž červený řeky mám.  
 

Když je tma a jdu spát, noc je 
černá hlavu mám bolavou závratí. 
Ale já přesto dál budu věrná, 
dokud sám se zas k nám nevrátí. 
 

 

Válka růží  
        Dm  Gm 

Už rozplynul se hustý dým. 
Dm       A7 

Derry down, hej, down-a-down,  
          Dm            C 

nad ztichlým polem válečným, 
 Dm A7 

derry down. 
           F  C        A7 

Jen ticho stojí kolkolem 

   Dm              B           A7 

a vítěz plení vlastní zem. Je válka  
Dm      Gm     A7 

růží, derry, derry, derry, down, 
          Dm 

hej down.  
 

Nečekej soucit od rváče, 
 derry down, hej, down-a-down, 
kdo zabíjí ten nepláče, derry down. 
Na těle mrtvé krajiny se mečem 
píšou dějiny. Je válka růží, derry, 
derry, derry, down, hej, down.  
 

Dva erby, dvojí korouhev, 
derry down, hej, down-a-down, 
dva rody živí jeden hněv, 
derry down. 
Kdo změří, kam se nahnul trůn, 
zda k Yorkům nebo k Lancastrům. 
Je válka růží, derry, derry, derry, 
down,hej, down.  
 

Dva erby, dvojí korouhev, 
derry down, hej, down-a-down, 
však hlína pije jednu krev, 
derry down. Ať ten či onen přežije, 
vždy nejvíc ztratí Anglie. 
Je válka růží, derry, derry, derry, 
down, hej, down. 
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Bon Soir Mademoiselle Paris 
Em H7             Em 

Mám v kapse jeden frank, jsem  
D              G       H7 

nejbohatší z bank nad Seinou, 
Em       H7       Em    D 

mám víc než krupiér, stíny 
 G           H7 

Sacre-Coeur nade mnou. 
 
       C        D   G 

R: Láska je úděl tvůj,  
Am      H7 Em 

pánbůh tě opatruj, 
             C         D      Em 

bonsoir, mademoiselle Paris,  
             C         D      Em 

bonsoir, mademoiselle Paris. 
 

Znám bulvár Saint Michelle, 
tam jsem včera šel s Marie-Claire, 
vím, jak zní z úst krásných žen 
slůvka Car je t' aime oh ma chére. 
 

R: Láska je úděl tvůj … 
 

Já budu chodit po špičkách 
D             G 

Zavři pusu a jdi spát, 
Em  A 

vždyť už bude brzo den, 
D  G 

nech si o mně něco zdát, 
Em            A 

ať je krásný ten tvůj sen. 
 
Em       A 

R: Já budu chodit po špičkách, 
Em           A 

snad tě tím nevzbudím, 
Em     A 

až slunce vyjde v tmách, 
G              A 

polibkem tě probudím. 

Jdi si lehnout ať už spíš, 
ať z toho snu něco máš, 
ráno až se probudíš, 
polibek mi taky dáš. 
 

R: Já budu chodit … 
 

Rozhoď vlasy na polštář 
a sni o mně krásný sen, 
nebo ráno nepoznáš, 
že je tady nový den. 
 
Em  A 

Já budu chodit po špičkách … 
Já budu chodit po špičkách ... 
Ááá ... 
 

Prachovské skály 
Am 

Zavři svoje oči, Hano, rozvázalo se  
      A7       Dm 

ti lano, padej trochu doprava, 
          H7     E7 

pod námi jde výprava, buch!  
               Am 

Tentokrát to dobře dopadlo,  
H7 

zahrálas jen turistům 
E7             A    G7 

hrozné divadlo.  
 
        C  

R: Co bychom se báli, 
G7 

na Prachovské skály, 
C G7          C     G7 

dudlaj dudlaj dá. 
C     

Do českého ráje  
G7 

cesta příjemná je, 
C G7 C        G7 

dudlaj, dudlaj, dá. 
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F 

Horolezci, horolezkyně,  
C      Am  D7 

horolezčata, nelezte na skálu, 
             G7 

co je hodně špičatá. 
C 

Spadnete do písku 
G7 

a svou rodnou vísku C     E7 
nespatříte více, dudlaj dá. 
 

Je mi podezřelé Hano, 
že ti povolilo lano. 
Že jsi něco vypila? 
Málem jsi se zabila! Ach! 
Příště než tě vezmu do věží, 
foukneš si do balónku, 
on tě prověří. 
 

R: Co bychom se báli …  
Horolezci, horolezkyně … 
 

Kde ty kytky jsou 
 
C              Am 

Řekni, kde ty kytky jsou, 
F        G 

co se tady mohlo stát, 
C             Am 

řekni, kde ty kytky jsou, 
F            G 

kde mohou být. 
C         Am 

Dívky je tu během dne 
F G 

otrhaly do jedné, 
F         C 

kdo to kdy pochopí, 
F         G     C 

kdo to kdy pochopí. 
 
 

Řekni, kde ty dívky jsou, 
co se asi mohlo stát, 
řekni, kde ty dívky jsou, 
kde mohou být. 
Muži si je vyhlédli, 
s sebou domů odvedli, 
kdo to kdy pochopí, 
kdo to kdy pochopí. 
 

Řekni, kde ti muži jsou, 
co se k čertu mohlo stát, 
řekni, kde ti muži jsou, 
kde mohou být. 
Muži v plné polní jdou, 
do války zas je zvou, 
kdo to kdy pochopí, 
kdo to kdy pochopí. 
 

A kde jsou ti vojáci, 
lidi co se mohlo stát, 
a kde jsou ti vojáci, 
kde mohou být. 
Řady hrobů v zákrytu, 
meluzína kvílí tu, 
kdo to kdy pochopí, 
kdo to kdy pochopí. 
 

Řekni, kde ty hroby jsou, 
co se s nimi mohlo stát, 
řekni, kde ty hroby jsou, 
kde mohou být. 
Co tu kytek rozkvétá 
od jara až do léta, 
kdo to kdy pochopí, 
kdo to kdy pochopí. 
 

Řekni, kde ty kytky jsou … 
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Hrobař 
G 

V mládí jsem se učil hrobařem, 
Em 

jezdit s hlínou, jezdit s trakařem, 
C   D 

kopat hroby byl můj ideál! 
 

Jezdit s hlínou, jezdit s vozíkem, 
s černou rakví, s bílým pomníkem, 
toho bych se nikdy nenadál! 
 

Že do módy přijde kremace, 
černý hrobař bude bez práce, 
toho bych se nikdy nenadál! 
 

Kolem projel vůz milionáře, 
záblesk světel pad mi do tváře, 
marně skřípěj' kola brzdící. 
 

Stoupám vzhůru, stoupám ke 
hvězdám, tam se s černou rakví 
neshledám, sbohem, bílé město 
zářící! 
 
G  Em 

Sbohem, moje město, 
C      D 

vzpomínat budu přesto, 
G   Em 

jak jsem poznal tvůj smích 
C            D         G 

i tvůj pláč. Na na na na na na  
 

Spomaľ 
D       Am 

Za niečim krásnym 
D       Am     D 

tak rýchlo ako sa dá 
       Am 

do tvojich básni 
G  D 

márne rým hľadám. 

Za niečim zvláštnym 
do záhrad kde nie je kríž 
kam sa to blázniš 
nestíham s tebou isť. 
 
      D             G 

R: Spomaľ máš privysokú rychlost 
C  G 

vnímam ju len šiestym zmyslom 
D      G    C 

mám závrat. 
D                G 

Náhlim sa po tvojom boku 
     C          G 

a mám už dosť zbytočných pokút 
D       G    C G 

mám sa báť? 
 

Za niečim stálym 
tak rýchlo ako to dá 
sa všetko máli 
aj napriek výhodám. 
 

Za niečim bájnym 
do záhrad kde nie je kríž 
kam sa to blázniš 
nestíham s tebou ísť. 
 
R: Spomaľ … 2x 
 

 
 
 
Pátá 
F               Hes      C 

Hodina bývá dlouho trpělivá, 
    F          Hes    C 

a potom odbíjí PÁTÁ. 
F               Hes             C 

A tak tu zpívám slova mlčenlivá 
     F Hes    C 

o tom, že pomíjí PÁTÁ. 
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     F 

R: Zvonek zvoní, škola končí, 
Dm 

po schodech se běží. 
F 

Novák leze po jabloni 
Dm    Am 

a je náhle svěží, bláznivej den. 
Hes 

A já smíchem umírám, 
     G7 

kdosi mě kárá a páni, 
já nenabírám neboť 
F     Am   Hes    C 

PÁTÁ, právě teď odbila 
PÁTÁ,právě teď odbila    F     C4   F 

PÁTÁ, právě teď odbila nám. 
 

Hodina bývá někdy nekonečnou, 
a pak už odbíjí PÁTÁ. 
A proto zpívám píseň jedinečnou, 
právě že pomíjí PÁTÁ. 
 

R: Zvonek zvoní … 
 

Š-Š-Š 
C              Dm     F           Em 

Akáty šumí,když padá déšť, 
C   Dm       F            Em 

padá mi do vlasů,chce mi je splést. 
C    Dm     F            Em 

Neví, že láskou chci hlavu si plést 
     Dm  G7 Dm  G7 Dm            G7 

tak mu to š-š-š   š-š-š  š-š-š-š-š-š- 
C Dm F 

šepotám. 
 

Do mého ticha tiše vkročil on, 
lásku rozhoupal jak velkej zvon, 
před chrámem lásky byl bláznivej 
shon, každej si ššš ššš ššš šepotá. 
 

 

Jenže ten den je už včerejší, 
já nevím, proč mě všichni konejší, 
vždyť nejsem jediná, co bloudí, 
co modlitbu, ššš ššš ššš šepotá. 
 

Ten kdo v noci vtéká jako každej 
den, vím, že někdo zbarví černej 
sen, sen zmoklej jako dnešní den, 
po kterém ššš ššš ššš šepotám. 

 
 

Rychlé šípy 
         Em 

Můj život je hned plný nesnází 
A 

na jaře, když duben přichází, 
       C 

já vracím se do poválečnejch let, 
          Em 

kdy vycházel náš starej dobrej 
Vpřed. 
      G 

Já žlutý kvítek na klopu si dám 
   Am 

a píseň Vontů tiše zabroukám, 
         D 

do Stínadel se šerem vypravím, 
            Em 

snad potkám cestou Losnu, 
              H7 

co já vím. 
 

Dunivá Kateřina burácí a Široko má 
dávno po práci, jen já se vracím 
Myší pastí sám, nevím, 
co s Ježkem v kleci dělat mám.  
Bohouš, Dlouhé Bidlo, Štětináč, 
pan Fišer pustil z okna květináč, 
Jan Tleskač, Jiří Rymáň a tak dál, 
pan Foglar tohle nikdy nenapsal. 
 



22 
 

 
To Rychlé šípy sami byly v nás 
a žlutý kvítek symbolem byl krás, 
co nemůže nám nikdy nikdo vzít, 
kdo kopal studnu, aby druhý mohl 
pít. Snad jednou až se jaro navrátí, 
můj život píseň Vontů obrátí, 
já svobodný a čistý půjdu dál 
a směšný bude ten kdo se mi smál. 
 

Tak Mirek Dušín s Červenáčkem 
jdou a Jindra Hojer s Jarkou 
Metelkou, za nima Rychlonožka 
s Bublinou naší krásnou 
chlapeckou krajinou. 
G         D    C  Em 

Duj, duj, duj, fujaro vítězná! 
 

Mezi F. O. B.  
              E  

Mezi Frýdkem, Ostravou a  
             A          A2 

Bohumínem, mezi malým a velkým  
   E 

komínem, vlakem si to šinem,  
            A             A2 

vlakem si to šinem. 
 

Osm hodin ráno, dvacet stupňů, 
prší, jen tak lehce, vánek to vysuší,  
dneska je krásně, pohoda, labutí 
jezero. 
 
       E       F#m   A           H 

R: Stůůůj, zastavte vlak, 
E               F#m    A H 

nad střechami lítá bílý drak,  
E            F#m      A          H 

v tlampačích každodenní hlášení:  
E         F#m  A             H 

Omluva za mimořádné zpoždění. 
 

 
Vůně lesů, uhlí, oceli a sava, 
další zastávka Stodolní-Ostrava, 
sláva, veselí, veselí, veselí … 
Lysá hora sleduje to všecko 
z dálky, spletené řeky tančí jak 
rusalky, dneska je krásně, pohoda, 
labutí jezero. 
 

R: Stůůůj … 
 

Mezi Frýdkem, Ostravou a 
Bohumínem, krajina šumná jak 
voda s vitamínem, vlakem si to 
šinem, vlakem si to šinem. 
Kdo nezkusil tu trasu, tak ať zkusí, 
nedá mu nevidět černohnědé 
husy, lítají krásně, pohoda, labutí 
jezero. 
 

R: Stůůůj … 
 

Mezi Frýdkem, Ostravou a 
Bohumínem, mezi malým a velkým 
komínem, vlakem si to šinem, 
vlakem si to šinem.  
Mezi Frýdkem, Ostravou … 
 

Krásný je vzduch  
      D            Hm            Em  

/: Krásný je vzduch, krásnější 
       A7 

je moře. :/ 
      D                   D7         G 

/: Co je nejkrásnější, co je  
 Em A    D Hm  Em A7  D 

nejkrásnější, usměvavé tváře. :/ 
 

Pevný je stůl, pevnější je hora. 
Co je nejpevnější, co je 
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nejpevnější, ta člověčí víra. 
 

Pustá je poušť i nebeské dálky. 
Co je nejpustější, co je nejpustější, 
žít život bez lásky. 
 

Mocná je zbraň, mocnější je právo. 
Co je nejmocnější, co je 
nejmocnější, pravdomluvné slovo. 
 

Velká je zem šplouchá na ní voda. 
Co je však největší, co je však 
největší, ta lidská svoboda. 
 

Široký, hluboký 
C F      G    C      F    G   C 

Široký, hluboký, ty Vltavský tůně.  
                 F    G  

/: Měl jsem já panenku, měl jsem  
      Am             C                 F       G     C 

já panenku. Teď mi srdce stůně. :/ 
 

Měl jsem já panenku, měl jsem ji 
dvě léta. /: Teď mi ji odvedli, teď 
mi ji odvedli, po lásce je veta. :/ 
 

Co jsem se nachodil, co našlapal 
bláta. /: Přec jsem Tě nedostal, 
přec jsem Tě nedostal, má 
panenko zlatá. :/ 
 

Co jsem se nachodil, našlapal 
kamení. /: Přec jsem Tě nedostal, 
přec jsem Tě nedostal, moje 
potěšení. :/ 
 

 
 
 
 
 

Leť, písničko 
           D   A7 

Když v noci kraj má víčka zavřená,  
    D 

hoř ohni můj, ať tvář mi zčervená.  
                  G 

Pak ruka má do strun se zaplétá  
            D       A7 

a píseň staletá, jak tažný pták, 
     D  D7 

pryč odlétá.  
 
 G A 

R: Leť, písničko k místům  
D Hm                G 

vzdáleným, kde svou mámu 
   A                 D           D7 

i lásku tajnou máš.  
           G  A       D 

Leť, kam vane vítr, kam táhne  
Hm  G A 

dým, pozdrav známé a zpátky  
 D 

přileť k nám.  
 

Jsem zálesák a dál mi roky jdou,  
že raděj dám si schůzku s ozvěnou.  
Já hvězdy mám jak svíce nad 
hlavou, a lžíci plechovou a dobře 
spím pod oblohou.  
 

R: Leť, písničko ...  
 

Až v ohni už dřívka pohasnou,  
já vychutnám tu chvíli úžasnou.  
Les hrozí tmou, já cítím mírný 
chlad, já půjdu na mech spát, o 
blízkých svých si nechám zdát.  
 

R: Leť, písničko … 
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Proměny 
Am            G 

Darmo sa Ty trápíš, můj milý  
     C        G    C 

synečku, nenosím já Tebe,  
E7              Am                 G 

nenosím v srdéčku, přece Tvoja  
C    G4   C     Dm        E7 Am 

nebudu, ani jednu hodinu! 
 

Copak sobě myslíš, má milá 
panenko, vždyť Ty si to moje 
rozmilé srdénko a Ty musíš býti 
má, lebo mi Tě pán Bůh dá. 
 

A já sa udělám malú veveričkú, 
a já Ti uskočím z dubu na jedličku, 
přece Tvoja nebudu, ani jednu 
hodinu! 
 

A já chovám doma takú sekérečku, 
ona mi podetne dúbek i jedličku  
a Ty musíš býti má, lebo mi Tě 
pán Bůh dá. 
 

A já sa udělám tú malů rybičkú,  
a já Ti uplynu preč po Dunajíčku, 
přece Tvoja nebudu, ani jednu 
hodinu! 
 

A já chovám doma takovú udičku, 
co na ni ulovím kdejakú rybičku 
a Ty přece budeš má, lebo mi Tě 
pán Bůh dá. 
 

A já sa udělám tú velikú vranú 
a já Ti uletím na Uherskú stranu, 
přece Tvoja nebudu, ani jednu 
hodinu! 
 

A já chovám doma starodávnú 
kušu, co ona vystřelí všeckým 
vranám dušu a Ty musíš býti má, 
lebo mi Tě pán Bůh dá. 
 

A já sa udělám hvězdičkú na nebi 
a já budu lidem svítiti na zemi, 
přece Tvoja nebudu, ani jednu 
hodinu! 
 

A sú u nás doma takoví hvězdáři, 
co vypočítajú hvězdičky na nebi 
a Ty musíš býti má, lebo mi Tě pán 
Bůh dá. A Ty musíš býti má, lebo 
mi Tě pán Bůh dá ... 
 

Kozel 
      G     C 

Byl jeden pán, ten kozla měl, 
               D          G 

velice si s ním rozuměl, 
           G        C 

měl ho moc rád, opravdu moc, 
        D        G      G  C  G 

hladil mu fous na dobrou noc. 
 

Jednoho dne se kozel splet, 
rudé tričko pánovi sněd, 
když to pán zřel, zařval "jéjé", 
svázal kozla na koleje. 
 

Zapískal vlak, kozel se lek: 
"to je má smrt", mečel mek, mek, 
jak tak mečel, vykašlal pak 
rudé tričko, čímž stopnul vlak. 
 

Na, na, na, na … 
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Dobrej vítr 
Hmi           D              Emi 

Přejem dobrej vítr lahvím  
               G 

trosečníků,  
      D      C 

ať nesou proudy zprávu  
D 

smotanou,  
Hmi  D           Hm 

břeh ať nemá skály a slova  
F# 

prosebníků  
Hmi       D      G          D  Hm 

do rukou správný lidi dostanou.  
 

Přejem klidný nebe stěhovavejm 
ptákům, ať silný křídla je zpátky 
donesou, tratím pevný mosty a 
volný tratě vlakům, pošťákům 
psaní s dobrou adresou.  
 
            Emi                  A          Emi 

R: Ať každej další den je vždycky  
             A                        D 

lepší aspoň o poznání  
    F#mi            Emi A 

a zdání neklamou,  
       Emi                A             Emi 

ať dočká se i ten, kdo marně zatím  
A          D 

touží po setkání  
F#mi          C A7 Hm 

s dívkou hledanou.  
 

Přejem cestám, který v úvozech se 
stáčí, ať každej poutník má cíle 
poctivý, loukám plno květů a lesní 
ticho spáči ve stínu stromů, v rose 
perlivý.  
 

R2: Ať není nikdy sám ten, kdo si 
starejch kamarádů váží a žádný 

nezradí, ať zády k pomluvám se 
postaví a pravdu nepodráží  
a správný prosadí.  
 

Přejem dobrej vítr lahvím 
trosečníků, ať nesou proudy 
zprávu smotanou, břeh ať nemá 
skály a slova prosebníků do rukou 
správný lidi dostanou. 
 

Kamarád 
D         D4 

Měsíc cestou svojí nad řekou, když 
hvězdy provází, každej kamarád si 
s kytarou svý tóny nachází, 
           G D 

lalalaj ..., 
A             A2            A 

jdeme spolu cestou dál, aby oheň  
 A4          D D4   D 

věčný kamarádství plál. 
D G A Hmi A D G A Hmi A D 

R: Lalalaj ... 
 

Někde v dálce život probouzí se, 
jinej umírá, ještě dneska patnáct 
let ti bije, zejtra šedesát, 
lalalaj ... 
Každou vteřinu se usmívej a v duši 
pláč a smutek ukrývej. 
 

R: Lalalaj ... 
 

A když vlasy tvoje šediví, tvá píseň 
utichá, můžeš s klidem říct svý 
poctivý jen "ahoj" do ticha, 
lalalaj ... 
Přijdou tuláci ti sbohem dát, pak 
šeptem řeknou: byl to kamarád. 
 

R: Lalalaj … 
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My pluli dál a dál 
D           A 

My pluly dál a dál v zelené lesy, 
            D 

kde vlnka s vlnkou slaví své plesy.  
          D7        G 

My pluly dál a dál v zelený háj. 
     D      A         D 

My pluly dál a dál v zelený háj. 
 

Loďka je malá, vesla jsou krátký, 
poplujem chlapci poplujem zpátky. 
Či máme plouti dál v zelený háj? 
Či máme plouti dál v zelený háj? 
 

My pluly dál a dál v rákosí tmavé, 
kde rybka s rybkou spolu si hraje. 
My pluly dál a dál v zelený háj. 
My pluly dál a dál v zelený háj. 
 

Píseň zhrzeného trampa 
C         G 

Poněvadž nemám kanady 
    F       C              F         C 

a neznám písně z pamp, johoho 
G7       C     

a neznám písně z pamp, 
vyloučili mě z osady, že prý jsem 
houby tramp, johoho, 
že prý jsem houby tramp. 
 

Napsali si do cancáků, jen ať to 
každý ví, johoho, jen ať to každý ví, 
vyloučený z řad čundráků, 
ten frajer libový, johoho, 
ten frajer libový. 
 
       C         G      Am 

R: Já jsem ostuda traperů, 
F          C 

já mám rád operu, 
 

G            C    G7 

já mám rád jazz, rock 
C   G      Am 

Chodím po světě bez nože, 
F    C 

to prý se nemože, 
G            C 

to prý jsem cvok. 
F             

Já jsem nikdy neplul na šífu a všem  
D7         G 

šerifům jsem říkal, ba ne, pane. 
C G Am 

Já jsem ostuda trempů, 
F C  G7 C 

Já když chlempu, tak v autokempu. 
 

Povídal mi frajer Joe, jen žádný 
legrácky, johoho, jen žádný 
legrácky, jinak schytneš na bendžo, 
čestný čundrácký, johoho, 
čestný čundrácký. 
A prý se můžu vrátit zpět, 
až dám se do cajku, johoho, až 
dám se do cajku. A odříkám jim 
nazpaměť akordy na Vlajku, 
johoho, akordy na Vlajku. 
 

R: Já jsem ostuda … 
 

A tak teď chodím po světě a mám 
zaracha, johoho a mám zaracha. 
Na vandr chodím k Markétě 
a dávám si bacha, johoho 
a dávám si bacha. Dokud se 
trampské úřady nepoučí z chyb, 
johoho, nepoučí z chyb. 
Zpívám si to svý nevadí a zase 
bude líp, johoho a zase bude líp. 
 

R: Já jsem ostuda traperů… 
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Poštorenská kapela 
E 

Poštorenská kapela hraje  
 H7 

pěkně zvesela, za ní v plné parádě  
                  E 

skauti v dobré náladě. 
 

R: Je to slyšet v širý kraj, jenom,  
 H7       

bando, dále hraj, bando, hraj,  
             H   H7 

bando hraj, bando stále hraj. 
E 

Džina džina, džinadrá, jak ta banda  
H7 

pěkně hrá, pikola i bombardon, 
         E 

i ten velký heligon, velký buben,  
            H7 

džinadrá, i ten malý eskadra 
      A             E                H7 

ta banda, ta banda ta banda  
 E 

pěkně hrá. 
 

Ještě nám kolena nevrzaj, jenom, 
bando, dále hraj, bando, hraj, 
bando, hraj, bando, dále hraj. 
 

Kdo má žízeň, pije čaj, jenom 
bando, dále hraj, bando, hraj, 
bando, hraj, bando, dále hraj. 
 

Jede dědek z kopečka, vrzají mu 
kolečka. Za ním v plné parádě... 
 

Šel okolo vandrovník, praštil sebou 
o chodník. Za ním v plné parádě... 
 

S poštorenskou bandou zas 
půjdeme my v každý čas, ať je 

bláto nebo prach, z toho my 
nemáme strach. Je to slyšet ... 
 

Měl dědeček kolotoč, sežral mu ho 
červotoč, sežral mu i figurky, teď 
prodává okurky. Je to slyšet ... 
 

Kdo má žízeň pije vody ze školního 
vodovodu. Školník ten nám 
nadává, že jsme banda chlastavá. 
 

Junácká hymna 
 

Junáci vzhůru, volá den, 
luh květem kývá orosen. 
Sluníčko blankytem pílí, 
před námi pouť vede k cíli. 
/: Junáci vzhůru, volá, den, junáci 
vzhůru, volá den! :/ 
 

Junáci, vzhůru volá, volá den! 
Buď připraven, buď připraven! 
V obraně dobra krásy 
dožiješ vlasti svých spásy, 
/: buď připraven, buď připraven! :/ 
 

Večerka 
 

Zapad den, slunce svit, 
vymizel z údolí, z temen hor 
odpočiň každý kdos boží tvor. 
 

V lesa klín padl stín, 
hasne již vatry zář, 
svatý mír kráčí z hor, 
usíná boží tvor. 
 

Dobrou noc, dobrou noc, 
dobrou noc … 
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