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47.  PÍSEŇ CO MĚ UČIL LISTOPAD  Wabi Daněk 

 
C  F7maj C  F7maj 
 C               F7maj              C              F7maj              
1.  Málo jím a málo spím a málokdy tě vídám  
      C                Emi             Dmi7  G       
 málokdy si nechám něco zdát 
       F                      C       Ami             F      
  doma nemám stání už od jarního tání  
       B                               C       F C F   
 cítím že se blíží listopad   hm...hm.. 
 
                   B            F               C  
R:  Listopadový písně od léta už slýchám  
                    Dmi  F               C 
 vítr ledový přinesl je k nám 
                            B               F                 C    
  tak mě nečekej dneska nikam nepospíchám  
                      Dmi  F                 C 
 listopadový písni naslouchám 
 
2.  Chvíli stát a poslouchat jak vítr větve čistí  
   k zemi padá zlatý vodopád 
  pod nohama cinká to postrácené listí  
 vím že právě zpívá listopad hm...hm.. 
 
R: Listopadový písně… 
 
3.  Dál a dál tou záplavou co pod nohou se blýská  
 co mě nutí do zpěvu se dát 
  tak si chvíli zpívám a potom radši pískám  

píseň co mě učil listopad   hm...hm.. 
 
R: Listopadový….+ listopadový písni naslouchám x2 

 
 
 
 
 
 
 
 

1.  FALEŠNÁ KARTA  Míra Navara 

 
 
     Dmi                                        C 
1. Co vlaků denně jezdí starou roklí  
       Dmi                                 C 

co vlaků vozí cizí lidi v dál 
Dmi                                                C 
teď my tu s bráchou stojíme jak zmoklí  
Dmi                             G 
za chvíli už táta zamává 
Dmi                                          C 

  a tak tiše sbírám síly pro svůj úsměv  
   Dmi                                       C 

ten rok co táta se štěstím si hrál 
Dmi                                            C 

  byl pro nás trošku hořký písně nápěv  
Dmi                                  G 
my věřili že vrátí se jak král 
 

                   F                          C 
R: Falešná však byla karta táto  
             F                                 C 

a křivej parťák co ti ji namíchal 
        F                                    C 
je smutnej den a na peróně bláto  
       F                                C 
a vstříc ti jdem jen já s bráchou 

 
2.  A tak netrap se že svět ti dal jen vrásky  

a nezoufej žes nedokázal víc 
  že nevyšly ti zatím všechny sázky  
    to pro tvý kluky neznamená nic 

čert vzal ty vlaky nech je plavat táto  
jseš doma kde tě každej dobře zná 

  a ta tvoje štreka nebude stát za to a  
tady tě má brácha rád i já 

 
R Falešná však byla….. 

a vstříc ti jdem jen já s bráchou  2x: 
 
 



2.  PANENKA  Robert Křesťan 

 
  
       C                      F          C             F 
1.  Co skrýváš za víčky a plameny svíčky 
                  C                                            G 

snad houf bílejch holubic nebo jen žal 
                  F               C              F          C        
  tak skončil ten prvý den zmáčený krví 

                                      G         C 
ani pouťovou panenku nezanechal 
 

                     F       C          G   F      C        G       
R: Otevři oči ty uspěchaná dámo uplakaná 
       F       C          F              C                     G         C     
 otevři oči ta hloupá noc končí a mír je mezi náma 
 
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    R:      

3.  MONTGOMERY  Traditional 

 
 
      D                                  G Emi A                                   D    A  
1.  Déšť ti holka smáčel vlasy z tvých očí zbyl prázdnej kruh 
      D                               G Emi A                          D 
  Kde je zbytek tvojí krásy to ví dneska jenom bůh 
 
      D                          G Emi A                       D    A 
R: Z celé jižní eskadrony nezbyl ani jeden muž 
             D                          G Emi A                            D    A 
  v Montgomery bijou zvony déšť ti smejvá ze rtů růž 
 
2.  Na kopečku v prachu cesty leží i tvůj generál 
  v ruce šátek od nevěsty ale ruka leží dál   R: 
 
3.  Tvář má zšedivělou strachem zbylo v ní pár těžkých chvil 
  proužek krve stéká prachem déšť mu slepil vlas jak jíl   R: 
 
4.  Déšť ti šeptá jeho jméno šeptá ho i listoví 
  lásku měl rád víc než život to ti nikdy nepoví   R:  2x 
 

46. ROSA NA KOLEJÍCH  Wabi Daněk 

 
 
       C                        F6  F#6 G6                       C 
1.  Tak jako jazyk stále naráží na vylomenej zub 
                                     F6      F#6 G6                       C                             
 tak se vracím k svýmu nádraží abych šel zas dál 
                          F6          G        Ami              Cdim  
  předemnou stíny se plouží a nad krajinou krouží 
                        F6 F#6 G6  F#6 F6  C 
  podivnej pták, pták nebo mrak 
 
                                F6  F#6  G6         F6      C 
R: Tak do toho šlápni ať vidíš kousek světa  
                                 F6  F#6 G6      F6  C 
     vzít do dlaně dálku zase jednou zkus 
                             F6  F#6 G6    F6  C 
  telegrafní dráty hrajou ti už léta  

                   F6  F#6 G6 F#6  F6  C 
nekonečně dlouhý monotónní blues 

                                                  F6 F#6 G6 F#6 F6  C     
 je ráno, je ráno  nohama stíráš rosu na kolejích 
 
2.  Pajda dobře hlídá pocestný co se nocí toulaj 
  co si radši počkaj až se stmí a pak šlapou dál 
  po kolejích táhnou bosí a na špagátku nosí 
  celej svůj dům, deku a rum 
 
R: Tak do toho …. 
 nohama stíráš rosu na kolejích  2x   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tradiční 
sejšny po trampských 
bálech Falešné karty 



6.  TOULAVEJ  Vojta Kiďák Tomáško 

 
 
 Ami                                   G                 Ami               E7 
1. Někdo z vás kdo chutnal dálku jeden z těch co rozuměj 
             Ami                 G                   F             Ami  
  ať vám poví proč mě říkaj proč mě říkaj toulavej 
                                        G               Ami             E7  
  kdo mě zná a v sále sedí kdo si myslí je mu hej 
           Ami                 G                  F           Ami 
  tomu zpívá pro všední den tomu zpívá toulavej 
 
 F                          G        G7                           C 
R: Sobotní ráno mě neuvidí u cesty s klukama stát 
 F                           G               
  na půdě celta se prachem stydí 
 F                             G                               Ami 
  a starý songy jsem zapoměl hrát zapoměl hrát 
 
2. Někdy v noci je mi smutno často bejvám doma zlej 
  malá daň za vaše umí kterou splácí toulavej 
  každej měsíc jiná štace čekáš kam tě uložej 
  je to fajn vždyť přece zpívá třeba smutně toulavej    
 
R: Sobotní ráno mě neuvidí… 
 
3. Vím že jednou někdo přijde tiše pískne no tak jdem 
  známí kluci ruku stisknou řeknou vítej toulavej 
  budou hvězdy jako tenkrát až tě v očích zabolej 
  celou noc jim bude zpívat jeden blázen toulavej 
 
R: Sobotní ráno nám poletí vstříc budeme u cesty stát 
  vypráším celtu a můžu vám říct že na starý songy 
  si vzpomenu rád vzpomenu rád 
 
 Někdo z Vás kdo chutnal dálku jeden z těch co rozuměj 
 ať Vám poví proč mě říkaj proč mě říkaj toulavej 
 
 
 
 
 

43. KLÁDA Hop Trop 

 
F# Hmi 
                                                                   D                     E            Hmi   
1.  Celý roky prachy jsem si skládal nikdy svýho floka nepropil 
                                                          D                             E               Hmi 
  vod lopaty měl vohnutý záda a paty vod baráku jsem nevodlepil 
        A                                     Hmi                          D        E                Hmi 
  nikdo neví do čeho se někdy zamotá tohle já už dávno pochopil 
 
2.  Taky kdysi vydělat jsem toužil brácha řek mi že by semnou šel 
  tak jsem háky  lana  klíny koupil a sekyru jsme svojí každej doma měl 
  a plány veliký  jak fajn budem se mít nikdo znás pro holku nebrečel 
 
      G         D             Emi            Hmi  F#            Hmi 
R:  Duní kláda korytem bacha dej  hej bacha dej ! 
          G           D            Emi          F#       Hmi 
  s tou si bráško netykej  netykej ! 
 
3.  Dřevo dostat k pile kde ho koupí není těžký vždyť jsme fikaný 
  ten rok bylo jaro ale skoupí a teď jsme na dně mi i vory svázaný 
  a k tomu můžem říct jen že nemáme nic jen kus práce nedodělaný 
 
                                H 
R:  2x  Duní kláda… 
 

44. RUTY ŠUTY ARIZÓNA TEXAS  Traditional 

 
 
       C                                                                                                            G 
1.  Šinu si to starým Kolorádem když uslyším výkřik vzdálený 
   C                              C7   F               Fmi  C                       G              C 
  jel jsem podle hlasu a k mému úžasu ležel tam muž k zemi skolený 
 
       C                                                                                  G 
R:  Ruty šuty Arizona Texas ruty šuty Arizona má 
       C                        C7   F            Fmi   C   G   C 
  jel jsem podle hlasu a k mému ……….. 
 
2.  Skloním se nad jeho obličejem poznal jsem v něm svého dvojníka 
  jeho tělo bylo probodáno nožem teplá krev mu z rány vytéká   R: 
 
3.  Pravil ke mě hlasem zmírajícím: "příteli můj parde jediný" 
 byla to léčka já to nevěděl jako starej vůl jsem naletěl   R: 



45. RÁNO BYLO STEJNÝ  Žalman 

 
G C G C 
 G                                  Hmi           D  
1.  Stál na zastávce s vypůjčenou kytarou  

Ami                               D                G 
v druhý ruce holku - to zavazadlo svý 

  Emi                                D              
 a tý holce v sáčku řek dobrýtro miláčku  

C                G 
podívej se do dáli  
E                  E7         Ami     D            G  C  G  C 
uvidíš dvě smutný koleje     na silnici 

 
2.  Ráno bylo stejný stejný pivo stejný blues  

ospalý a nudný byli po flámu 
  kouřili partyzánku dým foukali do vánku  

dívali se do dáli  
viděli dvě smutný koleje     na silnici 

 
 D                               C      G  C  G  C  G 
R: Ráno bylo stejný nesváteční 
 D                            C            G  C  G  C  G 
  na tvářích počasí promněnlivý 
      D                   C                 G 
  rádio hlásilo na blatech svítá 
     E               E7             Ami  D  G  C  G  C 
  každej byl tak trochu sám     hm hm hm 
 
3.  Holka zvedej kotvy nikdo nás už nebere  

pojedeme po svejch do podnájmu žít 
  koupíme na splátky jízdenku tam a zpátky  

až omrzí nás dálky 
  budem jak dvě smutný koleje    na silnici 
 
R: Ráno bylo stejný… 
 
 
 
 
 
 

4.   NELLY BLY  Traditional 

 
 
   G                                                                       D 
1.  Každej večer v ohradě já koně nechávám 
    G                   C                    D              G 
  v zanedbaný zahradě svou milou čekávám 
 
      G                 C           G                 D 
R:  [:Bly Nelly oh Nelly je to dívka má 
    G                 C           D            G 
  v kuchyni se otáčí a milování zná:] 
 
2.  Tuhle dívku Nelly Bly já nechci nechat být 
  ona už to taky ví a hned si mě chce vzít   R: 
 
3.  Takovouhle paštičku co ona umí péct 
  za tu chtěl bych na kraj světa na rukou ji nést   R: 
 
4.  Tuhle dívku Nelly Bly tu si vyberem 
  paštičky jí v kuchyni pak všechny sežerem   R. 
 
 
 
 

5.   ROVNOU  Greenhorns 

 
 
 C                                     F                          C  
1.  Tak už jsem ti teda fouk prsten si dej za klobouk 
            F                G         C            Ami  C       G           C   
  Já nechci tě znát a neměl jsem tě rád to ti říkám rovnou 
 
 C                                   F                          C 
R:  Rovnou jó tady rovnou rovnou jó tady rovnou  
 F              G      C              Ami C        G           C 
  prostě tě pic a nehledej mě víc to ti říkám rovnou 
 
2.  Z Konetucky do Tennessee přes hory a přes lesy 
  z potoků vodou já smejvám stopu svou to ti říkám rovnou   R: 



8.   ŠLAPEJ DÁL  Greenhorns 

 
 
       C                                          G                                                 
1.  Hej nandej na sebe modrý džíny  
                                                  C 
 vlak houká v kopci je pomalej 
 C                                        G                                                         
  tak vstávej z tý udusaný hlíny  
                                                            C  
 hej tuláku už je ráno a tak oči otvírej 
 
                 C                              G  
R:  Šlapej dál a táhni ke všem čertům 
                                           C 
  tohleto je město proklatý 
                                             G 
  a šerif náš ten nerozumí žertům 
                                                                            C C# D 
  a tak tohle ráno mohlo by bejt pro tebe dost zlý 
 
 D                                       A                                           D  
2.  Hej padej už dál jak vede cesta a koukej si chytit ňákej vlak. 
                                               A                                                                   
  šerif náš je z pepřenýho těsta a jak zmerčí tuláka  
                                        D     
 tak začne řádit jako drak 
 
 D                              D D# E 
R: Šlapej dál....dost zlý 
 
      E                                          H7                                              E 
3.  Hej nandej na sebe modrý džíny vlak houká v kopci je pomalej 
                                              H7 
  jeď dál kam povedou tě šíny  
                                                                         E 
 a k našemu městu už se nikdy víckrát nevracej 
 
R: Šlapej dál…    
 
 
 
 

40. JOHN HARDY I  Greenhorns 

 
 

 G                                                        Emi                                      G 
1.  John Hardy to byl malej chudinka měl za pasem pár bouchaček 
                                                                   Emi                        
  v západním pohraničí chlapa voddělal chtěl utýct bez voplejtaček 
 G               D                  G  
 chtěl utýct bez voplejtaček 
 
2.  John Hardy nad karetním stolkem stál a do hry nechtělo se mu 
  nahnědlá holka dolar na stůl hodila rozdejte taky Hardymu   R: 
 
3.  John Hardy čtyři karty vytáhnul a číňan sebral jenom dvě 
  John vytáh moc tak číňan shrábnul bank a John mu pomoh do rakve   R: 
 
4.  Chtěl chytit John vlak směrem na východ ve tmě si ale spletl trať 
  najednou cítí ruku šerifa já musím želízka ti dát   R: 
 
5.  Přivedli Johna pod šibenici a zbejvala jen chvilička 
  já zaslech jeho slova poslední pravdu má jenom bouchačka   R. 
 
 

41. ZUZANA  Traditional 

 
 

      C                                                           G 
1.  Sjíždím z hor do údolí kde hučí Tennessee  

          C                                           G      C C7 
tam z kaňonů se valí dým a stoupá nad lesy 

 
       F                      C                 G         
R:  [:Ó Zuzano zda-li mě ráda máš 
  C                                                G      C       
 moje milá Zuzano zda na mě vzpomínáš:] 
 
2.  V dáli vidím světla ranče která září tmou 
  ta mě k tobě Zuzano má nazpět přivedou   R: 
 
3.  Projíždím Coloradem s banjem na kolenou 
  ptám se tebe ó Zuzano zda býti chceš mou   R. 



42. RŮŽE Z TEXASU  W. Matuška 

 
 

 C                           C7              F                C 
1.  Jedu vám takhle stezkou dát koňům k řece pít 
                                       Ami7          D7                     G 
  vtom potkám holku hezkou až jsem vám z koně slít 
                  C                    C7             F               C 
  měla kytku žlutejch květů snad růží co já vím 
                                       Ami            Ami7            Dmi  G       C     C7 
  znám plno hezkejch ženskejch k světu ale tahle hraje prim 
 
                  F                                           C      
R:  Kdo si kazíš smysl pro krásu ať s tou a nebo s tou 
                                        Ami              D7             G 
  dej si říct že kromě Texasu tyhle růže nerostou 
                  C                 C7                   F                  C 
  ať máš kolťák nízko u pasu ať jsi třeba zloděj stád 
                                    Ami                 Dmi    G        C 
  tyhle žlutý růže z Texasu budeš pořád mít už rád 
 
2.  Řekla že tu žije v ranči jen sama s tátou svým 
  a hrozně ráda tančí teď zrovna nemá s kým 
  tak já se klidně nabíd že půjdu s ní a rád 
  a že se dám i zabít když si to bude přát   R: 
 
3.  Hned si dala se mnou rande a přišla přesně v půl 
  a dole teklo Rio Grande po něm měsíc plul 
  když si to tak v hlavě srovnám co víc jsem si moh přát 
  ona byla milá štíhlá rovná zkrátka akorát   R: 
 
4.  Od těch dob svý stádo koní sem vodím k řece pít 
  a žiju jenom pro ni a chtěl bych si ji vzít 
  když večer banjo ladím a zpívám si tu svou 
  tak pořád v duchu hladím tu růži voňavou   R: 
 
 
 
 
 
 

7.   SEVERNÍ VÍTR JE KRUTÝ Svěrák/Uhlíř 

 
 
 D                                         Hmi                            
1. Jdu s děravou patou mám horečku zlatou  
             G                              D  
 jsem chudý jsem sláb nemocen 
 D                           Hmi                     
  hlava mě pálí a v modravé dáli  
      G               A           D 
 se leskne a třpytí můj sen 
 
2. Kraj pod sněhem mlčí tam stopy jsou vlčí  
 tam zbytečně budeš mi psát 
  tam v děravé boudě sen o zlaté hroudě  
 já nechám si tisíckrát zdát 
 
 D                         G    D                             A 
R: Severní vítr je krutý počítej lásko má s tím 
 D                                   G                   D              A   D 
  k nohám ti dám zlaté pruty nebo se vůbec nevrátím 
 
3. Tak zarůstám vousem a vlci už jdou sem  
 už slyším je výt blíž a blíž 
  už mají mou stopu už vědí že kopu  
 svůj hrob a že stloukám si kříž 
 
4. Zde leží ten blázen chtěl dům a chtěl bazén  
 a opustil tvou krásnou tvář 
  má plechovej hrnek a pár zlatejch zrnek  
 a nad hrobem polární zář 
 
R: Severní vítr....                                                          
 ....k nohám ti dám zlaté pruty nebo se vůbec nevrátím  2x 
 
 
 
 
 
 
 



10. TAM U NEBESKÝCH BRAN M. Tučný 

 
 
 F               C                                     G  
1.  Měl jsem rád pár písní v nich jsem žil  

                            G7                    C     F C 
cesty toulavý ty o kterých jsem snil 

                     F                                       C    F C  
 s vlídnou tmou když v létě kraj šel spát  

    F        C           G                       C    F C 
poznal jsem že tenhle svět mám rád 

 
2.  Bez řečí jsem každou práci vzal 
  a měl problémy že málem jsem to vzdal 
  pokaždé jsem vstal a zkoušel jít 
  pro tu čest že směl jsem s vámi žít 
 
 F               G                         F          C    F C 
R:  Měl jsem rád stín stromů říční proud  
 F       G                        F       C    F C 
 štíty hor co nejdou překlenout 
              F                      G       C    F C 
 krásnější svět vůbec nehledám  
       F        C            G                     C    F C 
 to řeknu vám tam u nebeských bran 
 
3.  Dětský smích a vlání koňských hřív 
  něco moudrých vět co měl jsem znát už dřív 
  slunce zář když hřála do mých zad 
  poznal jsem že tenhle svět mám rád 
 
R: 2x 
 to řeknu vám tam u nebeskejch bran 

 
 
 
 
 
 
 
 

38. ŘÍKAL MI BRÁCHO Hop trop 

 
C  F  C 
                   C                F                   Ami  Emi                                       G  
1. Slunce rozpálilo střechy kodrcáků špinavej plech nám záda hřál 
                   C                 F             Ami               G          D                 G  
 kolejí spojky počítali kola vlaků jelo se dál vagón to odkejval 
 
2. V kapse jenom tupej zavírák a lžíci nic o co člověk by se bál 
  nikdy jsme nebyli vážení cestující co znamenaj pro dráhu kapitál 
 
                      Ami                                   Emi 
R: Říkal mi brácho a já měl ho proto rád  
                  Gmi                                     C 
 a naše jména byly zkrátka vedlejší 
                        Ami                                         Emi 
  oba jsme měli víc než moh by si kdo přát  

               Gmi                                  G 
společný nebe dny a cesty včerejší 

 
3. Až zas jeho vlasy větrem rozevlátý poznám na dálku za tratí 
  přečtu si na zarostlý tváři rozesmátý že dobrej chlap se prostě neztratí 
  že dobrej chlap se prostě neztratí 
 
R: Říkal mi brácho… 
 
4. Až zas jeho vlasy větrem... 
 ...že dobrej chlap se prostě neztratí 
                      Dmi         G                  C   
 že dobrej chlap se prostě neztratí 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



39. BURÁKY  Greenhorns 

 
G G C D G  2x 
 G                                          C                      G 
1. Když sever válčil s jihem a zem jde do války 

                                                A7                D 
a v polích místo bavlny teď rostou bodláky 

          G                                  C            G 
 a v prachu u silnice vidíš z jihu vojáky 
                                                   D       D7  G 
  jak flákají se s kvérem a louskaj buráky 
 
      G                  G7          C                  G   
R: Hej hou hej hou nač chodit do války 
                                     A7                 D 
  je lepší doma sedět a louskat buráky 
 G                  G7         C                    G  
 hej hou hej hou nač chodit do války 
                                      D          D7   G    G G C D G  2x 
  Je lepší doma sedět a louskat buráky 
 
2. Plukovník je v sedle volá: "Yankiové jdou" 
  jeho mužstvo leží, že dál už nemohou 
  plukovník se otočí a hledí do dálky 
  jak jeho slavná milice tam louská buráky   R: 
 
3. Až tahle vojna skončí a my zas budem žít 
  svý milenky a ženy svý zas půjdem políbit 
  ty se zeptaj: "Hrdino, cos dělal za války" 
  já flákal jsem se s kvérem a louskal buráky   R: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9.  ARIZÓNA  Traditional 

 
 
      Dmi                   
1.  Tam na mexický hranici maj stromy krátkej stín 
                                                                  C 
  a ve vyprahlý pustině kamení bez travin 
              Gmi                                                                 B 
  když já tam tenkrát s Tomem jel přes polední žár 
              C                                  Dmi 
  my měli z Arizóny už hezkejch kiláků pár 
 
               B  C           Dmi                              
R:  Arizóna mizí do dáli i když koně mám 
                B    C            Dmi         
  loudavý a sedlo vrzavý 
 
2.  Tam na mexický hranici my zlato chtěli mít 
  a až se domů vrátíme tak jak budem si žít 
  prej Tom si koupí malej ranč a já hned vedle něj 
  že potom k stáru nám oběma bude hej   R: 
 
3.  Tam na mexický hranici při práci tý velký 
  pojednou nám za zády dva výstřely štěkly 
  jedna kulka z mýho banja vyloudí smutnej tón 
  a ještě stačím zahlídnout jak vedle padá Tom   R: 
 
4.  Hej Tome kamaráde dostal jsem to i já 
  už v dálce od nás odjíždí ta banda proklatá 
  už nezahrajem kamarádům tam u nás doma 
  už nepřivítá nás naše Arizóna    
 
 Dmi                                                    D  
R: Arizóna mizí…vrzavý, vrzavý, vrzavý   
 
 
 
 
 
 

 



12. CHUDÁK HOLKA Wabi Ryvola 

 
[:Emi  C7  H7:] 
              Emi                     C7     H7      Emi    C7  H7 
1. Ten příběh co vám zazpívám se stal 
      Emi                       C7     H7        Emi   C7  H7 
 kamarád o něm často vypravoval 
             Ami                D7       G                      C    
 on jmenoval se Edd a hezkou holku sved 
        Ami                  H7                  Emi  C7  H7    Emi  C7  H7   
 a jak to bejvá k oltáři ji nedoved 
 
2. Tak její starej brokovnici vzal 
 a oba laufy krátce upiloval 
 a do fordky si sed z očí mu sršel jed 
 vrazil tam kvalt a na plyn šlápnul hned 
 
3. Eddyho našelo večer v salónu 
 seděl u stolu vestu v talonu 
 a nepadal mu list a tak si Edd nebyl jist 
 co mu starej chce takk pozdě říct 
 
4. Poslechni Eddy venku fordku mám 
 než řeknu tři tak v ní nechci bejt sám 
 když holku jsi mi sved tak vypadni a hned 
 pastor čeká k oltáři ji veď 
 
5. Jenomže Eddy vstal a neměl zbraň 
 povidá starej tak se teda braň 
 vestu z talonu zved brokovnici přikryl hned 
 a povídá tak střel já přijdu hned 
 
6. Jak tohle řek tak někdo vystřelil 
 starýmu obě spouště ustřelil 
 a tak tam starej stál celej saloon se mu smál 
 a Eddy za pultem h na lok zval 
 
 a tak tam starej stál celej saloon se mu smál 
     Emi  C7  H7   Emi  C7  H7      E  
 a Eddy za pultem ho na lok zva 

 

36.  ZLATOKOP TOM  Traditional 

 
 
 E                     
1. Tom dostal jednou nápad když přestal v boudě chrápat 
                              H7 
  že má se něco stát 
                                                                                                    E    E7 
  a že byl kluk jak jedle tak rozhodl se hnedle a odjel na západ 
    A                                 E      F#                                        H7 
  z domova si sebral sílu krumpáč bibli dynamit a pilu 
      E                                                                            H7 
  mimo to prut a červy do torny dal konzervy a jel zlato vyhledat 
 
        E                                H7 
R: Ty jsi to moje zlato který mám tak rád 
                                        E        A        E  E7 
  jen ty mi stojíš za to život pro tě dát 
      A                            E       F#                          H7 
  bez tebe zlato nic není jen ty jsi to moje haťa paťa potěšení 
      E                                                             H7            E 
  zkrátka a dobře ty jsi to moje zlato zlato kočičí 
 
2. Říkal že je zlatokop o zlato ani nezakop neví jak vypadá 
  a jak tak dlouho kopal tak dostal na to dopal, přešla ho nálada 
  sebral si svoji kytaru dal si nalejt whisky brandy v báru 
  a za poslední nuget svý holce koupil puget a vesele si zazpíval   R: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Fan klub Falešné karty 

Mikulášský bál Vír 2000 



37. AMAZONKA Hop Trop 

 
A  Asus  A 
                                          A  Asus  A                    C#mi  Cmi  Hmi 
1.  Byly krásný naše plány byla jsi můj celej svět 
                                     A  Asus  Hmi                         E  Esus 
  čas je vzal a nechal rány starší jsme jen o pár let 
                                  A  Asus  A       C#mi  Cmi  Hmi 
  tenkrát byly děti malý ale život utíká 
                                  A  Asus  Hmi              E  Esus  E 
  už na "táto" slyší jinej i když si tak neříká 
                          
                                  A  Asus  F#                        Hmi 
R:  Nebe modrý zrcadlí se v řece  která všechno ví 
                                           A  Asus  Hmi        E  Esus  E 
  stejnou barvou jakou měli tvoje očí džínový 
 
2.  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: 
 
3.  Zlatý kráse cingrlátek jak sis časem myslela 
  vadil možná trampskej šátek nosit dáls ho nechtěla 
  teď si víla z paneláku samá dečka  samej krám 
  já si přál jen abys byla pořád stejná přísahám   R: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11. TEN ZATRACENEJ PISTOLNÍK Kapitán Kid 

 
 
 C                                          A7 
1.  Dnes už dávno žádnou cenu nemá 
 D7 
 rozmejšlet, jestli to mělo bejt 
 G                                        C 
 měla jsi mi snad bejt ukradená 
     D7                                         G 
 a já dneska moh o trošku míň klejt 
          C                                   A7 
 jó  kdyby tenkrát namísto tý noci 
  D7                            
 byl jen prostej vobyčejnej den 
     G                                       C 
 neměl by nás ďábel ve svý moci 
          G                                     C 
 a já teď věděl kudy z toho ven 
 
 Dmi                                 Ami  
R: Snad tě jednou napadne  že mě vlastně ráda máš 
 Dmi                               D7            G 
 prostě tě to popadne a koně osedláš 
      C              C7 
 a ujedeš tu stovku mil  

        F                    Fmi 
k tý hospodě kde whisky pil 
       C              A7 
ten zatracenej pistolník 
       D7      G     C 
co moje jméno má 
 

2. Ten kamarád co tenkrát se ti líbil nemusel teď pod kytkama spát 
 kdybych já tě tenkrát nepolíbil kdybych já tě tenkrát neměl rád 
 je to holka divný pomyšlení že jsem teďka od tebe sto mil 
 a ten ďábel co prej vůbec není nakonec mě stejně dohonil 
 
R: Snad tě jednou… 
 
3. Než mě budou holka zejtra věšet napíšu ti krátkej líbesbríf 
 předpokládám že nebudeš brečet tak jako jsi nebrečela dřív 
 vždyť je všude plno hodnejch chlapů já byl stejně prevít vzal mě ďas 
 tak mi teda věř že já tě chápu jsme oba stejný sejdeme se zas 
 
R: Najednou tě napadne… 

Hodnej Peťa hraje sólo na motorovou pilu 
Mikulášský bál Vír 2001 



14. VLAK V  05  Greenhorns 

 
 
 C         
1.  Já ti řeknu proč jsem dneska divnej tak 

                                                 G 
když v dálce za tunelem začne houkat vlak 

                       
 proč nechávám svou cigaretu vyhasnout 
    C                                     
  a každou chvíli stojím jako solnej sloup 
 
2.  Touhle tratí já jsem jezdil řadu let 
  mašina a koleje byly můj svět 
  a parta z vlaku se kterou jsem chodil pít 
  strojvůdce Mike výhybka Joe a brzdař Kid 
 
3.  Jednou když jsme jeli z Friska v nula pět 
  tahle trať nebejvala nikdy žádnej med 
  po banánový slupce sklouz a z vlaku slít 
  a pod kolama zůstal mladej brzdař Kid 
 
4.  Za rok na to zase z Friska v nula pět 
  vyjel si Mike mašinfíra naposled 
  tam v zatáčce za tunelem při srážce 
  z kobky vylít a zlomil si vaz o pražce 
 
5.  Pak už jsem zbyl jen já a vyhybka Joe 
  ale neštěstí chodilo kolem nás dvou 
  jednou výhybka Joe už nevrátil se zpět 
  ani on ani ten vlak z Friska v nula pět 
 
6.  Takže už víš proč jsem dneska bledej tak 
  já slyším za tunelem houkat divnej vlak 
  v něm jede parta se kterou jsem chodil pít 
  strojvůdce Mike výhybka Joe a brzdař Kid 
 
 F                  
  Ten vlak od Friska už se blíží tmou 
        D7            G         C 
  tak ahoj Kide Miku Joe 
 
 

33. SBOHEM GALÁNEČKO Vlasta Redl 

 
 
 C                    Ami  Dmi           G C 
1.  Sbohem galánečko já už musím jíti 
 G                    Emi  Ami            D G 
    sbohem galánečko já už musím jíti 
 Dmi         G      C                 G  C                  G C 
  kyselé vínečko kyselé vínečko podalas mi k pití 
 Dmi         G      C                 G  C                  G C 
  kyselé vínečko kyselé vínečko podalas mi k pití 
 
2. Sbohem galánečko rozlučme sa v pánu 
  kyselé vínečko podalas mi v džbánu 
 
3. Ač bylo kyselé přeca som sa opil 
  ešče včíl sa stydím co jsem všecko stropil 
 
4. Ale sa nehněvám žes mňa ošidila 
  to ta moja žízeň ta to zavinila 
 
 

34. HUČKA  Greenhorns 

 
 
 G                                                                  Ami 
1.  Hučku svou na pozdrav smekám světla vlaků vidím plát 
              D                                            C               G 
  na svůj nárazník tu čekám už jsem tě měl akorát 
 
2.  Zejtra ráno až se vzbudíš zjistíš že se slehla zem 
  a tvůj miláček že pláchnul tím půlnočním expresem 
 
R:  Za chvíli už budu v dáli za chvíli mně bude fajn 
  o tvý lásce která pálí nebudu mít ani šajn 
 
3.  Nejdřív zní vlakovej zvonec pak píšťala je mi hej 
  konečně vím že je konec naší lásky tutovej 
 
4.  Z kapsy tahám harmoniku tuláckej song budu hrát 
  sedím si na nárazníku a je mi tak akorát   R: 



35. PŘEDPOVĚĎ POČASÍ  Miki Ryvola 

 
 
Hmi       A                  Hmi              D           Hmi 

1. Slyším kapky v listí hrát teplej vítr začal vát 
           D                G                D                     F# 
  je to jako loni v létě samotnej na celým světě 
                 Hmi      A               Hmi   E   G 
  viděl jsem tě na perónu stát 
 
2. Padaj saze na vlasy než nám odjezd ohlásí 
   na kafe se budem skládat z lógru na dně hrnku 
                        Hmi     A          Hmi   Hmi7 
  hádat naší nový lásky počasí 
  
       D                       Ami  D                               Ami 
R: Tvoje oči medový lásky stav nám předpoví 
                Hmi               E                     A              G   
  moje proměnlivá ženo nad láskou je zataženo 
       F#        Hmi        A               Hmi      E  G  Hmi  E 
  v očích máš přeháňky dešťový 
 
3. Do půl roku do rána láska je už dohraná 
  teplý léto dávno není jen mrznoucí mrholení 
  předpověď zas byla vylhaná 
 
4. Jízdní řád se nemění lásky mají spoždění 
  jak semafor nad krajinou jak světýlko nad bažinou 
  vyhlížím tě holka k zbláznění 

 
R: Tvoje oči medový… 
 
 sólo 
 
R: Tvoje oči medový… 

 
 
 
 
 

 

13.  COWBOY OD ČERVENÝ ŘEKY Greenhorns 

 
 
 C                      C7                F               C 
1.  Jsem potulnej cowboy já se potloukám  
                       Emi        Dmi        G 
 a od ranče k ranči se najímat dám 
  C                             C7              F              C 
 a v těch mlžnejch horách na konci štreky  

                     Emi            Dmi        G  C 
potkal jsem holku vod Červený řeky 

 
2.  Pak začlo mý trápení a spousta běd   
 když táta se bál abych mu ji nesved 
  a v těch mlžnejch horách na konci štreky  

dal hlídat dceru vod Červený řeky 
 
3.  Já schůzku jsem si s ní dal uprostřed skal  
 abych se s ní konečně pomiloval 
  a v těch mlžnejch horách na konci štreky  

já líbal holku vod Červený řeky 
 
4.  Sotva mi však řekla: Miláčku můj  
 ze skal se ozvalo: Bídáku stůj! 
  a v těch mlžnejch horách na konci štreky 
  stál její táta vod Červený řeky 
 
5.  Tam pušky se ježily moc jich bylo  
 mně štěstí se najednou vytratilo 
  a v těch mlžnejch horách na konci štreky 
  já vobklíčenej byl u Červený řeky 
 
 G                                       F            C 
6.  Pak ke slovu přišla má pistol a pěst 
            G                               C              Ami 
 já poslal je na jednu z nejdelších cest 
            C                      C7               F               C 
  a z těch mlžnejch hor tam na konci štreky 
                    Ami           Dmi        G  C 
  vez jsem si holku vod Červený řeky 
 



17. ZÍTRA RÁNO V PĚT  Jarek Nohavica 

 
 
 Ami                                 C       
1.   Až mě zítra ráno v pět ke zdi postaví  

    Dmi            G             C       Emi       A 
ještě si naposled dám vodku na zdraví 

            Dmi      C       G                  C             Ami 
 z očí pásku strhnu si to abych viděl na nebe 
     Dmi                   E7      Ami                     Dmi  C  G  C  Ami     
 a pak vzpomenu si má lásko na tebe  
    Dmi                   E7      Ami 
 a pak vzpomenu si na tebe 
 
2.  Až zítra ráno v pět příjde ke mně kněz 
  řeknu mu že se splet že mně se nechce do nebes 
  že žil jsem jak jsem žil a stejně tak i dožiju 
  a co jsem si nadrobil to si i vypiju  
 a co jsem si nadrobil si vypiju 
 
3.  Až zítra ráno v pět poručík řekne pal 
  škoda bude těch let co jsem tě nelíbal 
  ještě slunci zamávám a potom líto přijde mi 
  že tě lásko nechávám samotnou tady na zemi  
     že tě lásko nechávám na zemi 
 
4.  Až zítra ráno v pět prádlo půjdeš prát 
  a seno obracet já u zdi budu stát 
  tak přilož na oheň a smutek v sobě skryj 
  prosím nezapomeň nezapomeň a žij  
 na mě nezapomeň a žij 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

30. DIVOKEJ HORSKEJ TYMIÁN Irská l./Žalman 

 
 
 D                        G         D                    G                       D 
1.  Dál za vozem spolu šlapem někdo rád a někdo zmaten 
                  G            F#mi      Emi                           G                    
  kdo se vrací není sám, je to věc když pro nás voní  
               D      G    D   
 z hor divokej tymián 
 
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 
 
                G                    D                     G          F#mi  
R:  Podívej jak málo stačí když do vázy natrhám 
                Emi             G                     D        G     D 
  bílou nocí k milování z hor divokej tymián 
 
3.  Dál za vozem trávou prachem někdy krokem někdy trapem 
  kdo se vrací domů k nám, je to věc když pro nás voní  
 z hor divokej tymián   R: 
 
 

31. VELKÁ VÝPLATA  Traditional 

 
E  H7  E  A  E 
                E                                                            C#mi   F#mi  H7  
1 Zas už nastává doba hnaní stád dobytek pádí ohradou 
        E                                            C#mi      F#mi  H7  E A E 
 zní výkřiky kovbojů jak ženou dál stáda písní svou 
 
                   E                                                                               H7 
R: [:Žeňte dál (žeňte dál) jen žeňte ty krávy a telata cestou starou 
        E                                                                  H7          E 
 jipi já (jipijá) pospěšte slunce už končí cestu svou oblohou:] 
 
2. Až zas přiženem stáda do města a mzdu nám předák rozdělí 
  pak ukážem děvčatům jak umí být kovboj veselý 
 
                            C            E              C            E          E H7 E A E 
R: Žeňte ....oblohou oblohou oblohou oblohou 



32. ZLATÝ ÚDOLÍ CAPO 2 Tony Linhart 

 
Ami  G  F  E7  Ami 
                  Ami                      G                     Ami 
1.  Mokro v botách píseň v notách nikdy nepsanou 

           Ami          G                 Ami 
slunce pálí že i skály úpal dostanou 

                G                               F       
 jen osamělý balvany až uslyší tvý přiznání 
      Dmi                                        E7 
 ti řeknou že jsi dávno ztratil směr 
          Ami             G               F                  E7             Ami        G 
 a že patříš mezi pohany a místo na jih táhneš na sever 
 
                C                  Emi              F                                        G                          
R:  Zlatý údolí touha vzdálená je chimérou všech dálek modravejch  
             C                 Emi            F                                  G 
 zlatý údolí co jen vítr zná ti v horkým srdci vypaluje cejch 
                 Ami                  Emi           F                                        G 
 jak je vzdálený každý mámení a druhá strana řeky nemá břeh 

           C               Emi         F                   G               C  Ami  G  F  E7   
Zlatý údolí, zlatý údolí je celej život s rancem na zádech 

 
2.  Snad tě k cíli dobrý víly jednou dovedou 
  slunce hoří, zlatí oři z dálky přijedou 
  Než zmizí fata morgana je zpověď dávno napsaná 
  do kamene mlčenlivejch skal 
  Až se cestou někdo zastaví tak bude psáno, že jsi tady stál   R: 
                                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

15. DIEGO  Španělská l./Ozvěna 

 
D  Emi  G  D 
          D              Emi       G                   D 
R:  Diego don Diego krásný koně máš 
                           Emi               G                    D 
  Diego don Diego proč máš v očích pláč 
 
1.  Za to hříbě don Diego tady nugety mé všechny máš 
  za to hříbě don Diego za tu malou bílou tvář 
 
2.  Pohlédni do očí svému koni až v nich uzříš ohňů zář 
  pak skloň hlavu do jeho hřívy a vzpomeň na tu bílou tvář 
 
Rc:Tenkrárt tenkrát jsem ještě nevěděl stařičký done Diego 
  co to hříbě pro tebe znamená 
  nevěděl jsem že se přihnalo štváno žárem až ke dveřím tvého ranče 
  s malým živým uzlíčkem u sedla 
 
R:Diego… 
 
 

16.  JANTAROVÁ ZEMĚ  Žalman 

 
Dmi  Ami  Dmi  Ami 
                                  C                        Ami  
1.  Do splašenejch koní už zase lovci střílí  
                      C                      Emi 
 ulicí je ženou dolů k ohradám 
                         Dmi                        Ami 
  zítra jako v loni hra je pro ně dohraná  
                            Dmi                   Ami 
 bujný hlavy skloní někam do trávy 
 
      Dmi                      Ami   Dmi                   Ami 
R:  Krá až si kabát změní krá bílé vrány odletí 
      Dmi                    Ami            F                        Emi      
  krá v jantarový zemi přistanou v jiném století 
 
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   R: Falešná karta na pódiu 

Nedvědice 2003 



19. JEZDILI JSME VE DVOJICI Traditional  

 
 
 Dmi                             Gmi                             Dmi 
1. Jezdili jsme ve dvojici já a můj starej dobrej Jim 
                                      Gmi                                        Dmi 
  co to bylo za stanici kde jsem se dal dohromady s ním 
          F                                   Gmi                           
  státy projeli jsme spolu starej Jim mi dával školu 
       F Gmi                  Dmi    
  uměl s životem se rvát 
                                            Gmi                                 Dmi 
  měl ve svojí šedý hlavě vše co musí dobrej hobo znát 
 
2. Všichni brzdaři nás znali věčně spolu já a starej Jim 
  když spolu jsme usínali když vzpomínal zavál černej dým 
  naše kapsy věčně prázdný a strniště nehorázný 
  jezdil jsem s Jimem slunci vstříc 
  bohatí maj jenom prachy řeknu vám že my jsme měli víc 
 
3. Jednou takhle v Minesotě dobíhali jsme nákladní vlak 
  Jim už skoro na plošině zavrávoral najednou a pad 
  viděl jsem jak dolů padá jak přes jeho starý záda 

těžký kola vlaku jedou 
  jako malej kluk jsem brečel když jsem viděl Jimovu tvář bledou 
 
4. Na kolejích zůstal ležet na kolejích který měl tak rád 
  ve mně život náhle ustal zapoměl jsem že jsem ještě mlád 
  na skráni mám vlasy šedý dneska jedu naposledy 
  vím že Jimův vlak se blíží 
  za chvíli se sejdu s Jimem v tomhle světě by to bylo stěží 
 
  Viděl jsem jak dolů padá jak přes jeho starý záda 
  těžký kola vlaku jedou 
 
 
 
 
 
 

28.  DEZERTÉR CAPO 2 Miloš Dvořáček   

 
•* 
 G              Ami         G   D   G      D           Emi         D   A    D                             
1. Zdál se mi má milá jednou sen  zdál se mi má milá jednou sen 
      G                Ami   G    C  G      D    G            Ami         G    C   D    
  žes přišla k nám žes přišla k nám já jsem mašíroval pod oknem 
      G                Ami    G   C  G      D     G              Ami         G    D    G 
 žes přišla k nám žes přišla k nám já jsem mašíroval pod oknem 
 
* 
 
2.  To nebyl můj milej žádnej sen já přišla k vám 
  ty jsi byl na vojnu odveden 
 
•* 
 
3.  Na vojnu do Hradce Králové tam prej na nás 
  šavlema blejskají Preisové 
 
* 
 
4.  Tejden už v zákopu ležíme co přijde dál 
  kdy budem ládovat nevíme 
 
•* 
 
5.  Vtom se zved větříček májovej od Preisa k nám 
  přinesl papírek notovej 
 
* 
 
6.  Tak mě tu máš zase milá má proč bych měl jít s Preisem se bít 
  když on je muzikant jako já 
 
• 
 
(• =  G  C  G  D  C  G             * =  G  Gmaj  G*  Gmaj) 
 
 
 
 
 
 
 



29.  VŠICHNI JSOU UŽ V MEXIKU M. Tučný 

 
 

A    D                                          A               
1.  Kde jen jsou a kde jsem já proč všechno končí co začíná 
       Hmi                   E                       A                         A7 
  smůla se na mě lepí ze zvyku a všichni jsou už v Mexiku 
 
       D                 
R:  Všichni jsou už v Mexiku   
       A 
 buenos dias já taky jdu 
       Hmi                                       E   
  aspoň si poslechnu pěknou muziku 
      A                           A7 
  co se hraje v Mexiku 
 
2. Kde je můj kůň co měl mě nést blátem měst a prachem cest 
  dělal, že se ho to už netýká asi šel do Mexika 
  kde je ta holka co měl jsem rád už tu na rohu měla stát 
  s pihou na svým krásným nosíku už se asi nosí někde v Mexiku   R: 
 
3. Kde je můj pes co mě hlídat měl že nezaštěkal kam jen šel 
  bez obojku a bez košíku už se asi toulá v Mexiku 

kde je ten náš slavnej gang postrach saloonů a postrach bank 
  nechali mi všechno pěkně na triku a už jsou někde dole v Mexiku   R: 
 
4. Kam šel barman teď tu stál a chlapů houf co s nima hrál 
  jen zatykač s mojí fotkou visí tu a ostatní jsou v Mexiku 
  kde je ten chlápek co tu spal a ta kočka co jí nalejval 
  šerif právě bere v báru za kliku asi jsem měl bejt už taky v Mexiku   R: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

18. NO TO SE VÍ  Kapitán Kid 

 
D7 
                 G                                     A7 
1. To co na nás doma čeká není zrovna fajnový 
 D7                               G 
 od pondělka na koni letos jako předloni 
                                                 C  
 je to zatracenej úděl od prašivejch estakád 
             G        E7             A7   D7    G  
 jipijou jipijou ňáký cizí stáda hnát 
 
                    G                A7 
R: No to se ví  zase se sejdem 
                   D7                G 
 za sedm let či příští tejden 
                                           C 
 budeme hrát budeme zpívat 
                        D7                     G 
 přijďte se dívat bude nám hej 
 
2. Celý léto nezaprší a když jó tak leje furt 
 všude bláta čím dál víc nebo zase strašnej hic 
 ti co neznaj čistý víno ať se z louže napijou 
 jipijou jipijou možná že to přežijou   R: 

 
3. Všechno špatný jednou skončí pán bůh to tak nenechá 
 pochopí že tenhle svět se mu zrovna nepoved 
 od tý doby bude z hlíny lepit samý anděly 
 jipijou jipijou a taky zruší pondělí   R: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



21.  ZELENÉ PLÁNĚ CAPO 2 Traditional 

 
Dmi  Ami  E7 
 Ami                Dmi  Ami      E7  
1.  Tam kde zem duní kopyty stád  
      Ami           Dmi       C                    G 
 znám plno vůní co dejchám je tak rád 
   F                  G        C          A        
 čpí tam pot koní a voní tymián  
 Dmi              G             C                E7 
 kouř obzor cloní jak dolinou je hnán 
  Ami       Dmi        Ami E7   Ami 
 rád žiju na ní v tý pláni zelený 
 
2.  Tam kde mlejn s pilou proud řeky hnal  

já měl svou milou a moc jsem o ni stál 
  až přišlo psaní ať na ní nečekám 
  prý k čemu lhaní a tak jsem zůstal sám 
  sám znenadání v tý pláni zelený 
 
 F                             G              C 
R:  Dál čistím chlív a lovím v ořeší  
      F                              G         E 
 jenom jako dřív mě žití netěší 
      Ami                         Dmi 
  když hlídám stáj a slyším vítr dout  
      Ami             Dmi   H7                      E7  
 prosím ať ji poví že mám v srdci troud 
 
3.  Kdo ví až se doví z větrnejch stran   
 dál že jen pro ni tu voní tymián 
  vlak hned ten ranní ji u nás vyloží  
 a ona k spaní se šťastná uloží 
  sem do mejch dlaní v tý pláni zelený 
 
 
 
 
 
 
 
 

26. PÍSEK CAPO 5 Nezmaři  

 
Fmaj7 E7 
 Ami      D    G                  E7  
1. Jako písek přesíváš mě mezi prsty 
 Dmi         E7                 Ami G C 
 stejně ti dlaně prázdný zůstanou 
       Dmi                       G 
 [:ani vodu nepřeliješ sítem 
                  C                Ami 
 někdy je strašně málo chtít         ( Ami  E  Ami ) 
 Dmi                                  E7               Ami  G  C 
 já nejsem z  těch co po těžký ráně nevstanou:] 
 
2. Pevnou vůlí taky příliš neoplýváš zdá se že nemíníš mě vážně brát  
 [:kolik času nám to ještě schází nebo je všechen dávno pryč         
                                                                    (F) 
 a za čím se to vlastně máme stále hnát:] 
 
3. Jako kámen najedenou mi v cestě stojíš  vím, že se lecos těžko obchází 
 [:radši zkusím někde jiný příběh který bude lepší konec mít 
 ale už teď ti můžu říct že mi nescházíš :]   
 
4.  Jako písek …nevstanou 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Metalová kapela "Vaření chrousti" 
Mikulášský bál Vír 2003 



27. FLÁM  Rowers 

 
A H7 E7 A  E7  A H7 E7 A  
 sólo 
 A                                         H7                     
1.  Pár žíznivejch námořníků proud nese k nám 
 E7                                                              A   E7 
 to chce gin a harmoniku a pár krásnejch dam 
 A                                      H7 
 kterj dobrej vítr zavál k nám jejich prám 
 E7                                                             A 
 to zas bude v baru nával to zas bude flám 
 
                          Hmi                            E7               
R: Než spláchnou sůl (než spláchnou sůl)  
                           A   
 je prázdnej stůl (je prázdnej stůl) 
 E7                                            A 
 krčmář nemá co by hostům dal 
           Hmi           E7             
 a kapitán (a kapitán)  
                        A 
 pil by jak Dán (pil by jak Dán) 
   H7                                    E7 
 a tak táhnou pít zas o dům dál 
 
 sólo  
 
R: Než spláchnou sůl… 
 
2. A ráno chystá se pár námořníků plout bůh ví kam 
 snad k těm palmám na rovníku, snad k polárním krám 
 kéž by zase vítr zavál k nám jejich prám 
 to zas bude v baru nával 
 to zas bude v baru nával 
 to zas bude flám 
 
 
 

 
 
 
 

20. POJĎME SE NAPÍT  R. Křesťan 

 
C FC  FC 
 C                         F  Emi  C  
1. Pěkně tě vítám lásko má 
                   Emi      F  Emi      G 
 tak trochu zbitá a víc soukromá 
                 C          F         
 pěkně tě vítám a čemu vděčím  
 Emi                   Ami F Emi Dmi C  G 
 za tak krásnou chvíli jednou za sto let 
 
  G                   C      C7              F Emi Dmi 
R: Pojďme se napít, pojďme se napít 
        C     Dmi            F     C    
 ať nám mají z čeho slzy týct 
      G7             C C7                 F Emi Dmi 
 pojďme se napít  pojďme se napít 
       C     Dmi            F      C  FC  FC 
 ať nám mají z čeho slzy týct 
 
2. V nohách ti dřepí bílej pták 
 už nejsme slepí a zlí naopak 
 už nejsme slepí a rozdejchaní 
 jako když se spěchá bránou vítěztví 
 
R: Pojďme se napít… 
 
3. V očích ti svítí a sládne dech 
 a něco k pití tu ční na stolech 
 a něco k pití a nepospíchej 
 stoletá má lásko když už nemáš kam 
 
R: Pojďme se napít… 
 
 
 
 
 
 
 
 



23. TUNEL JMÉNEM ČAS  Miki Ryvola 

 
E  G#mi  E  A  Ami  E  F*  E  
 E                                  G#mi                E                     A 
1.  Těch strašnejch vlaků co se ženou kolejí tvejch snů 
              Ami          E              F#                      H7    
  těch asi už se nezbavíš do posledních dnů 
             E                    G#mi          E                     A 
  a hvězdy žhavejch uhlíků ti nikdy nedaj spát 
        Ami               E            F*                    E 
  tvá dráha míří k tunelu a tunel ten má hlad 
 
2. Už tolikrát ses mašinfíry zkusil na to ptát 
  kdo nechal roky nejhezčí do vozů nakládat 
  proč vlaky co si každou noc pod oknem laděj hlas 
  polyká díra kamenná tunel jménem čas 
 
 sólo 
 
3. Co všechno vlaky vodvezly to jenom pánbůh ví 
  tvý starý lásky mladej hlas a slova bláhový 
  a po kolejích zmizela a spadla za ní klec 
  co bez tebe žít nechtěla a žila na konec 
 
4.  A zvonky nočních nádraží i vítr na tratích 
  a honky-tonky piáno a uplakanej smích 
  a písničky a šťastný míle na tuláckej pas 
  už spolkla díra kamenná - tunel jménem čas 
 
 sólo 
 
5.  Než poslední vlak odjede a to už bude zlý 
  snad ňákej minér šikovnej ten tunel zavalí 
  a vexl spátky přehodí v tý chvíly akorát 
  tvá kapela se probudí a zase začne hrát 
 
6. Vlak v nula nula dvacet pět bude ten poslední 
  minér svou práci nestačí než se rozední 
  ten konec moh být veselej jen nemít tenhle kaz 
  tu černou díru kamennou tunel jménem čas..... 
 
 sólo 
 
 

24. TŘI KŘÍŽE Hop trop 

 
Dmi  C  Ami  Dmi  Ami  Dmi 
 Dmi                                  C                    Ami                Dmi               Ami   Dmi  
1. Dávám sbohem všem břehům proklatejm který v drápech má ďábel sám 
                   C                  Ami            Dmi     C Ami  Dmi 
  bílou přídí šalupa My Grave míří k útesům který znám 
 
                F            C          Ami             Dmi          Ami  Dmi 
R: Jen tři kříže z bílýho kamení někdo do písku poskládal 
             F                       C            Ami            Dmi        Ami           Dmi 
  slzy v očích měl a v ruce znavený lodní deník co sám do něj psal 
 
2. První kříž má pod sebou jen hřích samý pití a rvačky jen 
  druhej kříž mám a spím pod zemí že jsem falešný karty hrál   R: 
 
3. Já Bob Green mám tváře zjizvený štěkot psa zněl když jsem se smál 
  chřestot nožů při kterým přejde smích srdce kámen a jméno Sten   R: 
 
4. Třetí kříž snad vyvolá jen vztek Faty Rodgers těm dvoum život vzal 
  svědomí měl vedle nich si klek 
 

Rec: Snad se chtěl modlit  vím trestat je lidský a odpouštět božský 
  snad mě tedy bůh odpustí 
 
R:  Jen tři kříže....zrychlovat.... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jim v  zajetí fanynek 
Boleradický bál 2003 



25. MERLIN SONG  Rowers 

 
B C7 F D7 G C7 F C7 
 F                         A7            D7  
1.  Nad Vobřanskó palírnó se volkny valijó 
 G                                          C7 
 to když borci vod Lambošů klofny ladijó 
 F                    A7            D7 
 mezi nima sedává tam mistr Merlin sám 
 B              C7     F       D7   G   C7      F                  C7 
 von když hraje, gefec taje a já zas hókám 
 
 F                                             A7 
R: Sám Marko Čermák by zbled závistí 
    D7 
 kdyby ho slyšel někdy hrát 
                      G               C7 
 byl by spocené a vodvařené 
 F                    D7                 G   C7 
 mohl by svý banjo rozdupat 
 F                                      A7 
 nikdo tak na to banjo neválí 
 D7 
 jako náš Merlin bendža král 
                  G                       C7 
 von je špicové  borec světové 
  F               D9 C#9  C9  F     C7 
 kocóři mu lezó na futrál 
 
2. Písně trempské v rytmu džezu znějí po sále 
 za chvilku už ani timpl néni v lokále 
 to je proto že tu hraje dneska mistr sám 
 hajfy z fošny rvó si mošny a já zas hókám 
 
R: Sám Marko Čermák… 
 
3. T.O. Lamberk říkal Baťoh: " to je kolektiv " 
 ty dovedó z fleku vyžrat třeba dvěstě piv 
 láska k trampu ale dělá velký zázraky  
 Merlin vaří sajtna paří pinty kořalky 
 
R: Sám Marko Čermák....borec světové 
 kocóři mu lezó na fut 
 kocóři mu lezó na fut 
 kocóři mu lezó na futrál 

 

22. VANDROVNÍ CAPO 2 J. Samson Lenk 

 
Gsus G Ami7 C Emi Ami G D G 
          G                             Gsus G                          Ami7                              
1. Svět byl krásnej umytej jak pěkná holka co má dvacet 
                                          C                    D                          G 
 a já sám celtou přikrytej chystal se dál pročpak se vracet 
                                          Gsus G                               Ami7 
 Petr nás máchal celou noc a co my jsme mu dali jmen 
                                          C     D                                 G 
 uhasil oheň zlej byl moc daleko dřív než přišel den 
 
 Emi               Hmi          C          G 
R: Bylo to postý a jako prvně znovu 
 Emi                  Hmi             C                G 
 znám chvíle prostý v noci slýchám sovu 
 Emi                  Hmi              E7                   Ami 
 spali jsme pod stromy v čekárnách podél dráhy 
 A7                                                    D    G  Gsus G Ami7 C Emi Ami G D G    
 promrzlí doufali zda rozední se záhy                       
 
2. Les kouřil jako ranní čaj a slunci nechtělo se vstávat 
 počasí jak by nebyl máj trpěl jsem jednou ze svejch zásad 
 pak píseň napsal na papír kritik by šílel dejme tomu 
 nebyl v ní chýr a netopýr jen smutek že už musím domů   R: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Falešná karta se Samsonem 

5 let dua Rosa coeli - Padochov 2003  


