
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 



11. AŽ TI ZAS ŽIVOT   Milan "Red" Šebek 

 
 
 C              E7                F                  C 
1.  Až ti zas život bude chutnat jako blín 
               E7              F 
 tvá ruka sáhne pro širák 
 Dmi         G              C                       Ami  
  Toulavý kanady sešlápnou na tvůj stín 
 C                       F               C 
  Vždyť sníh už taje na horách 
 
2.  Máš rád ty chvíle, kdy jseš volnej jako pták 
 a chtěl bys jen pro tohle žít 
 Znáš stovky míst, kde ti bylo akorát 
 teď nevíš kterým směrem jít 
 
3. Proklatě už je tady zase rozcestí 
 padla hlava a tak táhneš dál 
 A když tě jako navztek síly opustí 
 kápneš na zlatokopů pár 
 
4. A je ti OK a taky dobře víš 
 žes našel zase jeden ráj 
 A že se s touhle partou nikdy neztratíš 
 i když tě zatím málo znaj 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.   KOLIKRÁT Milan "Red" Šebek 

 
 
 C                   F          G        C   
1.  Kolikrát jsi touhle cestou jel 
 Ami                              G  
  Kolikrát jsi prachy utrácel  
        Ami                                  G 
  za lístek tam a lístek zpáteční tě zrovna tolik stál 
          F                          C               G 
  kolikrát už na peróně tvůj šátek vlál 
 
 
2.  Kolikrát jsi zpíval písně v mol 
  Kolikrát v nich zněl i rachot kol 
  o cestách tam a cestách zpátečních, co půvaby svý maj 
  kolikrát ti ve vagoně řekli "tak hraj !" 
 
3.  Kolikrát ti širák clonil tvář 
  Kolikrát jsi otevřít chtěl snář 
  pro očí pár co dálkou hladověj jsi po svým dřevě sáh 
 a jseš rád, že poslouchali tu o cestách 
 
4.  Musím říct, že máš ty štreky rád 
  musím říct, že zase budeš hrát 
  o cestách tam a cestách zpátečních, co půvaby svý maj 
 musím říct, že je to všechno děsně fajn 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



2.  BLÁZNŮM PÁR  (VLASŤÁKOVI) Robert "Roby" Čechák 

 
C  C/Emi  C/Ami  C/Emi 
                     C       C/Emi      C/Ami       Dmi  
1. Ze všech stran vítr vál, do rygolů listí stlal 
                  G7                                           C  C/Emi  C/Ami  C/Emi 
 podzim zase začal čmárat do těch strání 
                C         C/Emi   C/Ami                      Dmi 
 Na perón padl stín a já zůstal jsem tam s ním 
                G7                                         C C/Emi  C/Ami  C/Emi 
 dálka nemá se mnou žádný slitování 
 
2. Za okny vagónů mizí světla perónů 
 do uší mi kola náprav tiše hrají 
 Za sebou šňůru let, vpředu nepoznanej svět 
                 G7                                   C 
 právě někde tam se šíny protínají 
 
                  Ami                         Emi        F 
R1: Ze vzpomínek svých dobře vím, že jezdilo nás víc 
                     C                                   Dmi                              G7 Gsus  G 
 Víc bylo ohňů při kterých jsme vyli na měsíc a těch hvězd,  
                         D7           G7 Gsus  G 
 vzdálených obzorů a cest 
 
3. Do kopců a do lesů na neznámou adresu 
 mlčky posílám teď svoje tajný přání 
 Potokům podél skal a všem klukům co jsem znal, 
 dávným chvílím co už nejsou pro mě k mání 
 
R2: A tak znovu nacházím jako dřív místa našich setkání 
 Vzpomínám na každé z nich a na krásný toulání do těch rán, 
 mý kroky vedou právě tam 
 
4. Tak se vracím do těch let, kdy byl ještě mladej svět 
 z dálky mávaj na mě kluci rozesmátí 
 Bláznům pár, co jsem znal, jimž jsem svoje písně psal, 
           G7                                         C     C/Emi  C/Ami  C/Emi  do vytracena 
 věřit musím, že se třeba jednou vrátí... 
 
 

10.  PŘÍZRAKY Jiří "George" Jelínek 

 
 
 E                               A                  E 
1.  V létě tak chodím, po horách courám 
                            Cmi#         H7 
 jenom svůj bágl na zádech mám 
                  E         A              E 
  A když už zdá se, že den se krátí 
                          H7      A       E 
  tak si jen malej oheň rozdělám 
 
2.  Zapraská dříví, má píseň volá 
  vy co jste byli, tak pojďte blíž 
  Poctivej oheň, hořící smůla 
  i na mejch rukou stopy uvidíš 
 
3.  Franky Joe s bandou, co tenkrát banku 
  vzali v tom městě přímo útokem 
  Kulhavej Fredy krvavou ranku 
  dostal to, měl ji přímo pod vokem 
 
4.  Když pak byl funus, nebyla vdova 
  jenom ty hroudy padly o kus níž 
  Černej kněz Davy líně se loudá 
  dělá tam nad tím kopcem hlíny kříž 
 
5.  V tom nočním šeru, stíny jsou větší 
  je ale fakt, že jsem tu sám 
  Na novej východ slunce se těším 
  večer zas malej oheň v horách mám 
 
6.  Zapraská dříví, má píseň volá 
  vy, co jste byli, tak pojďte blíž 
  Poctivej oheň, hořící smůla 
  sednout si k němu brácho teď smíš 

 

 

 

 



9.  JESENÍKY CAPO 2 Milan "Red" Šebek 

 
  
 Ami 
1.  Znáš tu touhu, co ti duši voblejzá 
 Dmi 
 jít k těm horám, co mrak v dálce skrejvá 
 Ami 
 Znáš tu touhu, co ti chlopně rozhejbá 
                E7  Dmi     G  F#  F   Ami  
 tak až tě zavolá, tak majzla si dej 
 
2.  Rád ti řeknu, až zas někdy budeš chtít 
 prásknout do bot a do těch hor zajít 
 Rád ti řeknu, co tě čeká nesnází 
 tak až tě zavolá, tak majzla si dej 
 
3.  Sám to poznáš, kdo v těch horách vládu má 
 vítr, sníh a déšť tě hochu zdeptá 
 Sám to poznáš, co ti tady povídám 
 tak až tě zavolá, tak majzla si dej 
 
4.  Tvůj veksl ti ztěžkne jako šutrů pár 
 jeansy zařvou, z bot zbude jen cár 
 Tvůj veksl ti vydře v kůži cejchů pár 
 tak až tě zavolá, tak majzla si dej 
 Sólo 
 
5.  Máš mizernou šanci přežít zimu zlou 
 závějě ti staví hradbu bílou 
 Máš mizernou šanci, když tě hory zvou 
 tak až tě zavolá, tak majzla si dej 
 
  
 
 
 
 
 
 

3.  PROKLATEJ ROK Milan "Red" Šebek 

 
Ami              C                       F             G                   Ami 
1. Proklatej rok sedmdesát šest připravil mě horkej křest 
          F                    G              Ami                G 
 léto přesně jak má bejt, jenže měsíc nechce lejt 
                Ami                                G              
 V tom vedru se nedá žít, tak jsem do vagónu vlít 
              F                              E7 
 svýmu městu zamával a na cestu jsem se dal 
                      Ami 
 do Krušnejch hor 
 
                               G                      Ami 
R: Do Krušnejch hor, do Krušnejch hor 
                  F         
 Možná peklo na mě čeká 
                    C                   G 
 spral to ďas je žhavej rok 
                          Ami G                   Ami 
 Do Krušnejch hor, do Krušnejch hor 
                 F      
 Pot mi smejvá z tváře špínu 
                     C                  G 
 z cest co už za sebou mám 
              Ami               G            Ami                G                         Ami 
 táhnu dál (nejsem sám) táhnu dál (nejsem sám) do Krušnejch hor   
 
2. Když jsem na úpatí kopců stál, k hřebenům se zadíval 
 vánek pohladil mě tvář a mraky vzali slunci zář 
 Déšť pak skropil prašnou zem, já pak skoro každej den 
 moh jsem ždímat vejbavu já chytal jsem se za hlavu 
 z těch Krušnejch hor 
 
R: 

 

 

 

 

 

 

 



4.  DNESKA TĚ ČEKÁ N.Y. CAPO 2 P.Simon/J. "Edmond" Pavlíček 

 
G  C  G  C 
 G                                                      C 
1.  Tak jen Tome pospěš ať nezmeškáš 
 G                                           C 
  odvezu tě dnes až k letišti sám 
 G                                         C            Ami 
  Město tvý ti za chvilku z hloubky mává 
 D               C       
  .............město tvý 
 G                        C                    G  C  G  C     
  a dneska tě čeká New York 
 
2.  Rychle to tam vyřiď a hned se vrať 
  rozmetej pomluvy jak šedej prach 
  Budu stát a čekat u letištní dráhy 
  .............budu stát 
  a čekat až tě vrátí New York 
   
 G  C  C  G  G  C  Ami  D  C  Ami     G  C  G  C     E 
 ááá 
  Ami                    D                   G           C 
 Přeju ti ať skončí jízlivej smích lidí zlých 
  
 ááá 
                                             G  C  G  C  do vytracena 
1.  Tak jen Tome pospěš..... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8.  SMĚR GRÓNSKO  Traditional 

 
 
 D                            A                  D  G  D 
1.  Zrovna v červnu vám na den třináctý 
               Emi  A 
 v roce třiapadesát 
            D         Emi     G           A  
  Naše loď zas kotvu zdvíhat má 
                D            Emi     A   
  Směrem Grónsko má se dát (hoši)  
                 D         Emi  A  D  G  D 
 Směrem Grónsko má se dát 
 
2.  Naše hlídka v příčkách košových 
  v ruce dalekohled má 
  „Támhle velryba pluje“, hlásí nám 
  „Támhle stříká náramná“ 
 
 D  Emi  A  D  G  D 
 mezihra 
 
3. A náš kapitán chlapík maličký klidně na svým můstku stál 
  „Spustit čluny dolů mládenci, za ní chvátat stále dál !“ 
 
4.  Čluny spuštěný a my ve člunech, vidíš ji jak uhání 
  Sotva spatříme ji každý z nás dá se do veslování 
 
 mezihra 
 
5.  Máme zásah šňůra se povolí její ocas náhle máv 
  Člun se převrátí a čtyři z nás utopí se ve vlnách 
 
6.  „Dost mě trápí ztráta tý velryby“, přišel kapitán nám říct 
  „Ale ztráta statných mládenců desetkrát mě trápí víc“ 
 
 mezihra 
  
7.  A už svítí nám zase polárka je čas kotvu vytáhnout 
  a z těch krajin chladných nevlídných zase zpátky máme plout 
 



7.   DOVOLENÁ  Jiří "George" Jelínek 

 
 

 C                                      F                   C          
1. Celej den mám počasí, jaký jsem si přál 
                                          Dmi                    G 
  Vítr píseň tuláckou mi na mou štreku hrál 
     C                                         F                     C     
  Kdo mě přikryl peřinou, když napadla noc 
                  
  Ležím v mechu přemejšlím 
   Dmi         G          C 
  čas mám do vánoc 
 
                         F                 C   
R1: Komu dám to svoje první přání 
                       Dmi            G 
  upletený z cesty bláznivý 
                          F               C 
  Ráno vstanu, nemám ani zdání 
                          Dmi        G    C  
  kam se dám, slunce se podiví 
 
2.  Až mi stíny ukážou, kterým směrem jít 
  Třeba mi i zakážou občas pustě klít 
  Když se někdy nedaří, tak jak bych si přál 
  každej někdy láteří, nejsem na to sám 
 
R2: Hory znám i když jsou pořád jiný 
  v tom je kouzlo, já musím tam jít 
  V kopcích vím, kde začínají stíny 
  těhle vršků, tam se zastavím 
 
3.  Na stráni jsou maliny a med lesních včel 
  Prodloužit si tenhle vandr, to bych jednou chtěl 
  Chytat ryby v potocích, prostě nemít hlad 
  dál se toulat den co den, šťastnej usínat 
 
R3: Už jsem zpátky, sednu ke svý práci 
 Je to skoro v první moment šok 
 V horách vím, kde lítaj dravý ptáci 
 tam se vrátím zase příští rok  

5.  SPÁLENÁ ZEM Jiří "George" Jelínek 

 
 
 Dmi                     Gmi 
1. Pěšky se toulám spálenou pouští 
 Dmi                         A7 
 za sebou nechávám ten smutnej kraj 
 Dmi                    Gmi 
 Nevidím zbytky známýho houští 
 Dmi                             A7          Dmi 
 kde jsem byl tenkrát, když začal máj 
 
2. Byla to dřina přemluvit Dolly, aby šla se mnou ten kousek ven 
 Jedinou dceru táta si hlídá, Smith and Wesson mu střílí až sem 
 
3. Ukryti v křoví táta ji hledal, volal a byl kousek už vedle nás 
 Měla i sílu, tu já jsem zdolal, na ňáký řeči už nebyl čas 
 
4. Přišli si pro mě ten samej večer, voblíkni mundůr, nandej si kvér 
 Marně bych třeba před nima klečel, jak to že vojna, to není fér 
 
5. Pak došlo psaní až na mou rotu, že na mě čeká, mám si ji vzít 
 Volno si vezmu potom v sobotu, s tátou že přijde, a ven mám jít  
 
6. Potom byl útok, jak už to bejvá, v pondělí skončil, zbylo nás půl 
 S ránou já v boku líně se loudám, do stropu hledím, v očích mám sůl 
 
7. Přišlo mi psaní, je to už dávno, co na něj pošťák svůj štempl dal 
 Nesmíš se zlobit, bylo tam psáno, von si ji Garry vod vedle vzal 
 
8. Vlasy má černý, oči po tobě, připsáno bylo tam o kus níž 
 Třeba se vrátíš po dlouhý době, tak tedy sbohem musíme pryč  
 
9. Teď jsem tu znova, jako před léty, vidím tu jenom spálenou zem 
 Tam někde chodí, na ní se kouká, kluk nebo holka, není to sen 
 
 
 
 
 
 

 



6.  TEXIS RED Traditional /Milan " Red" Šebek  

 
 
 E                                                      C#mi 
1. Povím vám ten příběh, co se jednou tady u nás stal 
           E                                                                C#mi 
 Jako každej rok jsem s chlapci stáda na pastviny hnal 
                A                                       E 
 Jestli chcete znát mý jméno tak se běžte podívat 
                                                   C#mi 
 na ten papír, kterej vidím támhle na tom stromě vlát,    
  A                      E 
 na tom stromě vlát 
 
2. Tenkrát z jara přijel k nám na pozdrav rukou s dýmkou máv 
 Já ho poznal, byl to ten co jednou šerifovi plách 
 Pomalu slez z koně a hned po práci se tiše ptal 
 Žádnej job a žádný prachy na to předák povídal,   předák povídal  
 
3. Ten chlap podíval se na nás a řek že je Texis Red 
 a že má na svejch pažbách vrubů zrovna dvacet pět 
 Dvacet pět jsem chlapů krouhnul, dvacet pět jich kryje zem 
 Rychlost s jakou táhnul zbraně byla toho důkazem,   byla důkazem 
 
4. V naší partě byl snad nejrychlejší střelec z okolí 
 Lasem vládl jako bůh, jak ďábel střílel z pistolí 
 Arizonští jezdci po něm pásli dlouhou řadu let 
 Ale nikdo nedokázal to, co předved Texis Red,   předved Texis Red  
 
5. Náš ranč válčil s rančem dabl jů řek tenhle Texis Red 
 Nabídnul svý služby a šéf řek, že ho prej bere hned 
 Ještě ten večer jsme se rvali s těmi katy z dabl jů 
 Sedm jich teď odpočívá, oddává se věčnejm snům,   oddává se snům 
 
6. Ráno, když každej z nás vstával, krásnej den ho přivítal 
 Slunce pálilo jak cejch, na horách sníh už dávno tál 
   Jeden mezi náma chyběl, v noci zmizel jako stín 
 Stopy vedly tam, kde hory rozvíraj svůj včnej klín,   rozvíraj svůj klín 
 
 
 

 
 
 
 
 
7. Druhej den se z města přihnal šerif s celou patrolou 
 Za sedm chlapů chtěl nám navlíct smyčku konopnou 
 Ten kdo tenkrát roha nevzal sluncem vyschnul jako troud 
 A nikdo nemoh pro chudáky ani palcem hnout,   ani palcem hnout 
 
8. Jednou večer dojel jsem až tam co Texas říkají 
 Texis Red tam má kus země, nad ním kytky šeptají 
 Texas Ranger prej ho dostal ten rok na to co se rval 
 tehdy s rančem dabl jů, bůh věčnej klid mu dal,bůh věčnej klid mu dal 
 
            A              E 
 Jsem sám, jsem sám 
                                                  C#mi 
 tak sbohem já už taky v zádech Texas Rangers mám, 

  A                      E 
Texas Rangers mám   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


