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RYVOLOVKY 1.



 SEZNAM PÍSNIČEK 
 
1. Drátěný ohrady Miki Ryvola 
2. Nedohraná Miki Ryvola 
3. To bude asi tím  Wabi Ryvola 
4. Barevný stíny  Wabi Ryvola 
5. Karolína, good bye  Wabi Ryvola 
6. Ranní příboj (Good bye, girl)  Wabi Ryvola 
7. To zatracený vedro  Miki Ryvola 
8. Main street (Nájezd apačů)  Wabi Ryvola 
9. Vožralej vlak  Wabi Ryvola 
10. Slet divnejch ptáků  Wabi Ryvola 
11. Cesta zpátky  Wabi Ryvola 
12. Země tří sluncí  Miki Ryvola 
13. Velikonoce lampáře Tonyho  Wabi Ryvola 
14. Polední zem  Miki Ryvola 
15. Září  Miki Ryvola 
16. Smutná neděle  Wabi Ryvola 
17.  Song abonenta jihozápadní dráhy Wabi Ryvola 
18. Čekání  Wabi Ryvola 
19. Hobo  Wabi Ryvola 
20. Čas odjezdů  Wabi Ryvola 
21. Hic sunt leones  Wabi Ryvola 
22. Noc královny Kristýny  Miki Ryvola 
23. Co zbejvá  Miki Ryvola 
24. Poslední míle  Miki Ryvola 
 
 
Ahoj kamarádi !!! 
 
Dostává se Vám do rukou první zpěvníček z řady "Ryvolovky".  Jsou v 
něm zastoupeny známé i méně známé písničky Wabiho i Mikiho Ryvolů. 
Doufám, že tímto zpěvníkem přispěju svojí troškou do mlýna k rozšíření 
písniček mých nejoblíbenějších autorů.  
 
 Milda (T.O. Falešná karta) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Milda - grafická úprava, sazba, korektury, tisk 
Jim - korektury 
 
 
 
 
 
 
Kontakt:  Milda Dvořák  
 Tyršova 485  
 Nové Město na Moravě  
 592 31 
  
 Milda_fk@centrum.cz 
 http://www.mujweb.cz/zabava/fkarta 



24. POSLEDNÍ MÍLE Miki Ryvola 

 
G  D C# C H    E  A  A+ 
  D            F#mi     D6      F#mi  D           F#mi          D  Fdim 
1. Obloha bledne nastává den pokrývku mlhy zvedá 
 Emi            G+        G      G+  Emi            G#7      A7  A+ 
  z oblak se ženou stáda ven slunce jim spát nedá 
      D            F#mi   D6  F#mi  D  F#mi       D7 
  kamarád oheň zhasíná jitro je táhnu dál 
      G                               D C#  C  H   E7                   A7  A+ 
  na všechny strasti zapomínám vítr je sebou vzal 
 
2. Za zády sníh i pouště mám s mračny mé kroky jdou 
  stepí i lesem táhnu dál cestou dobrou i zlou 
  stopy jdou do země vyvolené po létech vracím se k ní 
  dnes moje nohy unavené jdou míli poslední 
 
 D F#mi D6  F#mi  Hmi  G                A7  A+ 
R: Spát            doma zas  jak prostý den 
 D  F#mi  D6  F#mi  Hmi       G               A7  A+ 
  s brá     -       chou si hrát den prozpívat 
       D7                         G              
  do nocí v ohradách dřít  
             H7                                 E7  
 bejt sedřenej domov však mít 
                         A7         A+ 
  vždyť jen po něm toužím 
 D  F#mi  D6  F#mi  Hmi                 G G#  A7  D 
 jen               o tom sním na své míli poslední 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.  DRÁTĚNÝ OHRADY Miki Ryvola 

 
 
 D              Fdim                   Gmi7                 Gmi6  A              D6 
1. Jen bůh ví co jim táhne hlavou klukům v zemích vzdálenejch 
     D                        Fdim          Cmaj7              F#7             Hmi         
  kouř dávnejch ohňů nad sázavou na ně vůní mládí dejch 
        G                           Hmi       G                                  F#7 A7  A+ 
  toulaví jsou ptáci toulavý ztrácejí se ze svejch hnízd 
     D              Fdim          Gmi7          Gmi6                               D 
  a kolem ohňů nad sázavou přibejvá nám prázdnejch míst 
 
                       Ami                                         C                                     D 
R: To jenom na mapách jsou ohrady a každá země svoji čáru mívá 
                     Ami                                     C                                    D  
  kluk toulavej má dávno jiný mapy jiný cesty jinak přečtený 
                            Ami                                C                                     D 
  když v noci telegraf babího léta svoje písně pro tuláky zpívá 
                  Ami                                    C                               D6 
  přeletí všechny hranice a ploty rezavý ohrady drátěný 
 
2. Ten kdo chce najít musí ztratit musí hledat kdo chce znát 
  jenom ten kdo se nesmí vrátit myslí denně na návrat 
  drátěný ohrady drátěný lidi dělí od lidí 
  když vracejí se domů ptáci kluci tajně závidí 
 
R: To jenom na mapách… 
 
3. Dál všichni tlačíme svý káry někdo málo a někdo víc 
  a každej ze svý strany čáry koukáme se na měsíc 
  zelenej zvon lesů zelenej jednou řečí zazvoní 
  pod jednou oblohou se sejdem jeden oheň zavoní 
 
                                                         Dmaj7  
R: To jenom na mapách… 
 

  
 
 
 
 

 



2.  NEDOHRANÁ  Miki Ryvola 

 
 
       Cmaj7       Emi7                Fmaj7 
1A. Dohasíná lampa zvolna dohasíná 
      Cmaj7               Emi7        C#dim 
 nad plamenem hoří křídla můr 
        F                     G                  Emi    C#dim 
 jedna píseň druhou trochu připomíná 
       Dmi                     B                      G7 
 hrajem v mollu co je psaný v dur 
 
 Cmaj7           Emi7          Fmaj7 
2B. Nejkrásnější zůstane už nedohraná 
      Cmaj7           Emi7     C#dim        
 hodiny nám odbíjejí  půl 
       Dmi                 G7             Emi7    A7 
 stopy jdou do mlhavýho rána 
       Dmi7          C#maj7          Cmaj7 
 bláznivej čas toulavou má hůl 
 
      Dmi7            D#dim      Emi7 
R: Mezi lidma natažený mosty 
      A7                                      Dmi 
 z břehu na břeh ruka podaná 
      E7                       Ami            F 
 půjdem po nich po prvý a po stý 
      D7                                         G   G+ 
 půjdem po nich nocí do rána 
 
3B. Prochází se po kytaře ruka líná 
 pořád ještě chtělo by se hrát 
 dohasíná lampa zvolna dohasíná 
 my  už asi neumíme spát 
 
                     sólo                    
 
4B. Dohasíná lampa zvolna dohasíná 
 slunce postavilo zlatej most 
 to se pod ním na tmu krásně zapomíná 
      Dmi7              C#maj7    C7maj 
 zase už jsme spolu….a dost 

 
 

23. CO ZBEJVÁ  Miki Ryvola 

 
Cmaj7 Emi Dmi G7 G+ 
                     Cmaj7      Emi     Dmi         G7  
1. Když je po hře jsi trop a docela v koutě 
       Cmaj7    Emi             A7        C#dim 
 a řeči jak promoklý boty už dřou tě 
                  Dmi          F+            F               G7 
 a když rozkrojíš jabko má uprostřed kříž 
           Cmaj7             Gsus  G+ 
 co zbejvá co ti zbejvá 
 
2. Když se jeden díl dočte na poslední stránce 
 a druhej už nenajdeš v poštovní schránce 
 v noci do stropu koukáš a mizerně spíš 
          C7maj              A7  C#dim 
 co zbejvá co ti zbejvá 
 
                 Dmi        F+               F                         G7 
R: Zbejvá jistoty dar že má každá řeka svoje ústí 
              Cmaj7    Emi             A7                          C#dim 
 zbejvá lidiček pár co tě v těhlech trablech neopustí 
                   Dmi         G7              Emi7                      A7 
 buď si jistej že jsou zlatem lemovaný mraky černý 
                 F            G7             Emi          A7 
 najdeš jistotu svou najdeš jistotu svou 
            F        Fmi            G7  G+ 
 a ptáci ti zůstanou věrní 
 
3. Když se namísto ano už říká jen třeba 
 a co bylo pevný se drobí jak chleba 
 když už k opření nenajdeš pořádnou zeť 
 co zbejvá co ti zbejvá 
 
4. Když se propiješ k ránu a hlava ti třeští 
 a den zrovna začíná v mlze a dešti 
 třeba otevřeš okno a řekneš si teď 
 co zbejvá co ti zbejvá 
 
                                             Cmaj7 
R: Zbejvá jistoty dar……věrný 

 



22. NOC KRÁLOVNY KRISTÝNY Miki Ryvola 

 
[:Emi  Gmaj7*  F#maj7*  Fmaj7:] 
      Emi                            F#maj7*   Fmaj7    Emi  
1. Ty co svou věčnou samotu slzama zapíjíš 
 Emi              F#maj7*    Fmaj7  F#maj7*  H7 

je málo lásky na světě a žebrat neumíš 
    Ami      Ami7       Emi                Ami        C    H7 

ty patříš k nim  co tuhle noc na pouť se vydají 
    Emi                   F#maj7*       Fmaj7        Emi 

je jejich noc těch lidí noc co lásku hledají 
 až večer padne do polí zaslechnou zvonu hlas 
 je bílá tma a bílá zem a divnej divnej čas 
 jen vítr houfu poutníků na cestu vyhrává 
 tu noc královna Kristina svý děti svolává 
 
          D          Emi    D                      Emi 
R: Zvon už volá  sníh lampu zhasíná  

C           Emi    A              Emi       [:Emi  Gmaj7*  F#maj7*  Fmaj7:] 
z dálky volá královna Kristýna 

 
2. Tak  táhnou kolem mýho domu slepí poutníci 
 jdou do tmy kolem mýho domu bílou vánicí 
 jdou za štěstím a za láskou jak zvony v dálce zvou 
 a vítr jejich stopy kryje dekou mrazivou 
 až tma se bleskem roztrhne a vítr půjde spát 
 uvidí zámek ledovej nad oblakama stát 
 v tý chvíli první z poutníků uslyší z nebe smích 
 teď leží tiše u cesty a v očích mají sníh 
 
R: Zvon už volá… 
 
3. Noc kouzel plná zázraků se k ránu naklání 
 už došli tam kam lákalo je zvonů volání 
 jak z hloubi domu navečer když dítě usíná 
 směje se tiše tichounce královna Kristýna 
 šla kolem mýho domu řada slepejch poutníků 
 snad před rokem snad před chvílí jsem vzala za kliku 
 je noc královny Kristýny už slyším zvony znít 
 volá královna Kristýna já taky musím jít 

 
R: Zvon už volá… 

3.  TO BUDE ASI TÍM Wabi Ryvola 

 
A  Hmi  Dmi  C#mi  A  A+ 
        A                           F#mi  A                      F#7       
1. Proč nemáš nikde stání co tě to popohání 
                                   H7    Dmi                E7        
 od kytky ke kytce lítáš oči máš bolavý 
                            F#mi  A                        F#7 
 dopisy nedostáváš a samotinkej spáváš 
                                 H7     Dmi           E7      A  
 do oken nocí ti hvízdá tulák vítr tulák rváč 
 
                          A7                            D 
R: To bude asi tím že lásku neuznáváš 
                               H7                                D Dmi E7 
 a lampy plynový jsou pro tebe jen     stín 
                            F#mi  A                         F#7 
 stejně ti závidím že nikdy neprohráváš 
                                    H7     Dmi                   E7   A   A+ 
 své city najevo dáváš jenom když tě nevidím 
 
2. Ty pořád jenom koumáš když pod lampama bloumáš 
 jak by sis utrhnul kvítí který tady potkáváš 
 a tajný plány střádáš sám se sebou se hádáš 
 když na rozloučenou máváš holce kterous neměl rád 

 
  

4.  BAREVNÝ STÍNY   Wabi Ryvola 

 
Emi  D  C  Ami  Emi  A  Emi  A 
Emi                                   D               Ami                    Emi  A  Emi  A 

1. Než podzim přes štíty hor přinese sníh a barevný stíny  
Emi                               D                    Ami                     E  Esus  E  
než přijde říjnovej spleen pomalej déšť a začátek zimy  
  G                                 C                       G Gsus G  
projdi se naposled strání kde voněl čas  
                                   C                        E  D  C  Ami  Emi  A  Emi  A 
dej zbohem letnímu vlání než přijde zas  
 

2. Ještě než přijde ten den kdy slunce spí v krvavý lázni  
musíš jet naposled ven abys byl blíž podzimní bázni  
promluv si na chvíli s ptáky co letí pryč  
aby Ti přinesli s jarem od léta klíč 



5.  KAROLÍNA, GOOD BYE Wabi Ryvola 

 
G D  C#  C  G 
G D  C#  C   E              G 
R: Karolína good bye 
 
      G                                      F        G  
1. Krásná zem je severní Karolína 
                                       F         E 
 jako pasy bederní Karolína 
            H7                                     A 
 obepínáš moje boky já tě hledal celý roky 
                    H7                                    A                                       G 
 prašný cesty moje kroky vedly jenom za Tebou Karolína 
 
2. Tvoje dívčí jméno mít Karolína 
 nechtěl bych už nikam jít Karolína  
 jenže Tvoje hvězda bledá tulákovi dospat nedá 
 za nocí ho z mechu zvedá musí jít a hledat dál Karolína 
 
R: Karolína good bye 
 
3. Tak a mám tě akorát Karolína 
 ňákej čas jsem tě měl rád Karolína  
 teď mám ovšem starost jinou a to jenom vlastní vinou 
 všechny řeky někam plynou jenom já tu stojím sám Karolína 
 
R: Karolína good bye 
 
4. Tak a mám tě právě dost Karolína 
 stejně jsem byl jenom host Karolína 
 neměla jsi pro mě práci tak se tulák zase vrací 
 podívej už letí ptáci já tu zase stojím sám Karolína 
 
R: Karolína good bye 
 
5. Na světě dvě jména jsou Karolína 
 pro dívku i zemi mou Karolína 
 jenomže jste krutý byly co jste se mě natrápili 
 já teď na poslední chvíli koně bodám ostruhou Karolína 

 
R: Karolína good bye 

21. HIC SUNT LEONES   Wabi Ryvola 

 
 
Emi          A                Emi               A  

1. Je to už dávno co mi zmizely v dálce stromy  
Emi             D                G  H7 
pro mě už zastavil se čas  
Emi          A             Emi        A 
stávaly kolem trati čekaly až se vrátí  
Emi            D                         G 
to co se vrací v každém z nás  
 
  A          H7             C 

R: Vál vítr vál cesta dál  
                 H7      Emi             Emi7  Emi6   Emi  Emi7  Emi6 

vedla nás do krajiny lvů  
  A                 H7            C 
bál jsem se bál jestli dál  
            H7              Emi  A  Emi  A 
kolem nás někdo není  
 

2. Do světa cesty vedou do dálky vlaky  
jedou za kopce slunce zapadá  
já měl svou bílou stránku napsanou  
do červánků aspoň mi to tak připadá 
 

R: Vál vítr vál… 
 

3. Cesty jdou za obzory každej z nás má  
svou story každej se někdy musí bát 
chlap ten se pořád chystá na mapě bílá 
místa  malých ohňů prozkoumat 
 

R: Vál vítr vál… 
 

4. Jak hrabě Monte Christo já měl svý bílý 
 místo tam kde na mě čekala mříž 
a stromy kolem tratí věděly že se vrátí 
jen ten kdo unese svůj kříž  
 

                                Emi  A  Emi  A   E 
R: Vál vítr vál… 



20. ČAS ODJEZDŮ    Wabi Ryvola 

 
 
E 

1. Už končí tanec uspěchaných kroků 
                                               E7 
já na tři dny zas měním alias 
Ami 
mé všední město pohyblivých roků 
H7       E 
teď na problémy lidí nemá čas 
 

2. Čas odjezdů a zavírání dveří 
čas horizontů probuzených rán 
čas očí které jenom dálkám věří 
čas loučení u vlaků dokořán 
 
    E 

R: Houká vlak kouká jak 
 A 
telegrafní dráty běží 
 
kolem trati jiskry sněží 
   E                 G  A  E 
houká vlak 
  

3. Znám vlaky které vedou za obzory 
a vlaky které jedou bůh ví kam 
já začínám psát dneska jinou story 
a na happy end vůbec nespěchám 
 

4. Jak láska neví kdy se příběh končí 
tak mraky mají vůni cizích měst 
a tulák často píseň nedokončí 
když pozdě je na refrén planých gest 
 
 
 
 
 
 
 

6.  RANNÍ PŘÍBOJ (GOOD-BYE GIRL)   Wabi Ryvola 

 
 
    Ami                                     F 

1. Vzpomínám si na to léto krásné 
E7                                  Ami 
do očí nám vítr dálky hnal 
                                                    Dmi 
nad hlavou nám plály hvězdy jasné 
F                     E7              Ami 
a já jsem se vůbec nevyspal 
 

2. Teď tam na palubě lodi stojíš před sebou máš modrý oceán 
zamávat se samou láskou bojíš tak tu ruce v kapsách stojíš sám 
 

                  A                                         E7 
R:  Až s příbojem se modré ráno vrátí 

                            D                    A 
já na břehu normálně budu stát 
                                         E7 
já vím že se tvá loď neobrátí 
                                                  A        
přijme ji každej svobodnej stát 
            F  E           A              F  E   
good bye good bye good bye 
            A 
good bye 

 
3. Do písku tvé jméno zahrabávám ve tvých stopách teď už moře spí 

zbytečně na kamarády mávám kde seš teď mi nikdo nepoví 
 

4. Do příboje volám vrať se zpátky nemůžeš mi přece srdce brát 
život je na velkou lásku krátký svět je malý a já tě mám rád 
 

R: Až s příbojem...  
                ...každej svobodnej stát   

Za horizont všechny cesty vedou  
vždycky někdo zůstanetu tu sám 
za sluncem a láskou lodi jedou 
po větru ti pozdrav posílám 
good bye good bye good bye 
good bye 

 



7.  TO ZATRACENÝ VEDRO  Miki Ryvola 

 
G   [:F F# G:] 3x 
 G                                        Emi  
1. Já zapomněl už dávno co je to boty zout 
     G                           Emi 
 a už si ani nemůžu vzteky odplivnout 
      C7         C#7  D7              C#7  C7             C#7 D7 G    F F# G  
 docela jsem zapomněl kam chtěl jsem vlastně jít 
  C7          C#7  D7        C#7  C7         C#7 D7    G     F F# G   
 šlapu dál a nezbejvá než klít než klít než klít 
 
2. Jen v prachu tichý kroky a místo vody prach 
 ta cesta nikde nekončí já začínám mít strach 
 že někde tečou řeky už mi zbejvá jenom snít 
 plavat s hubou dokořán a pít a pít a pít 
 
 Emi      C       D7          G F F# G        C     D7  G   F F# G 
R: Šílený slunce nad obzorem divný čáry maluje 
 Emi               C    D7       G         F F# G 
 z trávy se práší sůl jak bičem 
              C                H7 
 kůži ze zad stahuje 
 Emi                 C#dim      Emi          C#dim          
 to zatracený vedro to zatracený vedro 
              Ami              H7                    Ami        C7 H7 Emi       Dmi  Dmi#  Emi     D 
 [:ta žhavá koule se z mý žízně zatraceně raduje:] 
 
3. Táhnu vedrem do ticha a nikde ani stín 
 jsem v tomhle kraji jedinej kdo žije co já vím 
 už sup se snáší pomalu a slyším zvony znít 
 lezu dál a zbejvá jen umřít umřít umřít  
 
R: Šílený slunce... 

[:to zatracený vedro to zatracený vedro:] 3x 
 
 
 
 
 
 

19. HOBO Wabi Ryvola 

 
G7  G+ 
                               C                          Emi 
1. Já nechci bejt sám, když koleje duní 
                    Dmi       G7       C  G+ 
 a temná noc do dáli ubíhá 
                                       C                             Emi        
 co z toho k sakru mám že znám plno vůní 
                      Dmi      G7                     C  C7 
 dalekejch cest pohledy v očích mám 
                                 F                                Ami  
 tak co z toho mám že v srdci mám touhu 
                       F                                  G7  G+ 
 jenom se mrknout za nejbližší strouhu 
                        C                             Emi        
 já často šněroval svý toulavý boty 
                    Dmi           G7                C 
 musí to bejt můj vlak má zelenou 
 
          C                              B       G 
R: Tmou nákladní vlak těžce duní 
          C                              B       G 
 v mých uších jenom vítr šumí 
          C                       F    C                    G7  G+ 
 kraj kolem trati spí jen mašinfíra bdí  
          C                       B        G      C                        B        G 
 má ruku na rychlostní páce  má topič plný ruce práce 
       C                            F          C           G#     G          C  G+ 
 já si na nápravě zpívám píseň v který vlaky hřmí 
 
2. Když vagony hřmí a brzdař tě honí necejtíš hlad nohy tě nezebou 
 jen běžíš po střeše a chtěl bys bejt pod ní píšťala řve a tunel před tebou 
 tak co z toho mám, že znám celý státy když nesmím na voči vlastního táty 
 když stromy rozkvetou já stojím na trati musí to bejt můj vlak má zelenou 
 
R: Tmou nákladní… 
 
3. Můj osobní vůz je vagon s vepřovým můj rodnej dům je bouda brzdaře 
 kde nechal jsem svou squaw to vám už nepovím  
 snad ve Frisku tam jsem byl na jaře 
 tak co z toho mám pořád se jen toulat  špinavý ruce pár centů žmoulat 
 jednou se netrefím a budou mě sbírat musí to bejt můj vlak má zelenou   
 
R: Tmou nákladní…      C B C B C 



18. ČEKÁNÍ Wabi Ryvola 

 
 
        H7                     E   Emi                              D 
1. Dávno už nečekám že přijde pošťák k nám 
          C                        H7           Emi 
 stejně to dlouho vím já to vím 
       E7                          Ami      D                       G 
 že dopis kterej´s psal poštou jsi neposlal 
        F                  E7         Ami       H7 
 vítr mi řekl víc nežli ty polovic 
 
2. Vím že to těžký máš měsíce počíítáš 
 já tady čekám dál čekám dál 
 vím že to není med na krku mít pět let 
 snad proto nespěcháš abys mi zprávu dal 
 
3. Neboj se čekám dál vítr mý slzy svál 
 jak čekám u dveří u dveří 
 tou cestou přijdeš zpět až uplyne pět let 
 chlapa kterej tě prásk dostaneš na to vem jed 
 
4. Já teď už vrásky mám snad se tě nedočkám 
 tak pojď a přijď už k nám 
                  E  Emi 
 ráda tě mám 
                E  Emi 
 ráda tě mám 
                 E 
 ráda tě mám 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

8.  MAIN STREET ( NÁJEZD APAČŮ )   Wabi Ryvola 

 
 
      E                             H7      
1. Puchejř ten den v srpnu pálil  

 A                           A7                
po Main Streetu jezdec pádil  
  E   H7                 E 
hej! už z dálky řval  
                           H7 
vemte vozy střelný zbraně 
 A                   Ami7 
jenom kulka platí na ně 
  E   H7          E 
řval a pádil dál 
  A         E      A         E 
jedou sem berou zem 
  A       G       H7 
rudá krutá zvěř  
 

2. Indiánský léto zrálo ale nás tam bylo málo 
čert aby to spral když nemáme střelné zbraně 
vystrčíme záda na ně ať jen táhnou dál 
duní zem  jedou sem rudá krutá zvěř  
 

3. Nikdo nezval tváře rudé teď tu jsou a co dál bude 
ví je Manitou mlčky kolem muži stojí 
po Main street mrak se rojí psů těch rudejch psů 
nikdo je nezval sem  vždyť je to naše zem  
no tak ať táhnou dál !!  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



9.  VOŽRALEJ VLAK   Wabi Ryvola 

 
 
      E                                                A 
1. Do noci uhání vlak je studenej na omak 
                    E      
 ale mě hřeje v břiše Black & White 
                                A            
 ten chlap se přes kapsu plác a já teď najednou bác 
                      H7                          E 
 místo v báru v uhláku off side 
 
                            A 
R: Nevím ani kam jedu  
                                            E  
 a který město si zas vyberu 
                                               A 
 a abych z vlaku někde seskočil 
                                               H7 
 a bylo všechno zas [:all right:] 3x 
 
2. Kamarád spí na uhlí mě na vařený nudli 
 by utáh ten, kdo by chtěl stopnout vlak 
 jsem jenom hobo chudej ale ne tolik blbej 
 abych od poldů dostával na frak 
 
R: Nevím ani kam jedu… 
 
3. Je to jen záliba trhnout se od piva 
 nechat si do ksichtu plivat a řvát 
 už mě to nebaví když můj vlak zastaví 
 s ajznbónama se pořát jen rvát  
 
R: Nevím ani kam jedu… 
 
 E                                               A           
 Do noci uhání vlak je studenej na omak 
               E                     H7             E    E6 
 ale mě hřeje v břiše Black & White  
 
 
 
 

17. SONG ABONENTA  JZ  DRÁHY Wabi Ryvola 

 
  
C                                                                   Ami 

1.  Už jako holka malá vlakům jsem mávávala  
         Dmi                                Ami   

a hádala kdy za les dojedou 
         D7                                    G 
kam koleje mě jednou zavedou 
    C                                                                Ami 
máma se tomu smála už vím jak moc se bála 
    Dmi                                       Ami 
že náturu nemám zvlášť měkkou 
         D7                                      G 
tak proto jezdím stejnou štrekou 
 
       Dmi                                        Ami 

R: Já v duchu vlakům křídla přidávám  
              D7                                         G 

když odjíždím tak nikdy nemávám 
       Dmi                                      E7     Dmi                                  E7 

kdoví jestli na mě někdo čeká ztracenej na pustým perónu 
Dmi                                      E7        F                                      E7 
kamarád vlak ze sna tiše heká a mně sou těsný dveře vagónu 
Dmi                                              E7      Dmi                                     E7 
můj vlak směrem jihozápad spěchá tenhle expres už je poslední  
Dmi                                     E7           F                                    E7 
jiskra v dlani teplo nezanechá a měsíc je na straně polední  
                  Ami    G 
Jedu za tebou …  

 
1. Znám vůni prachů u mostů begónie všech přednostů 

i semaforu ostražitý kleště a průvodčí  že příjde v Planý ještě 
vím kde vlak tempo zpomalí vím kde se s vekslem pozdraví 
mý příjezdy i smutný návraty jsou jak saze u trati navátý 
 

R: Já v duchu vlakům… 
 

3. Světla co září na trati majákem jsou mejch závratí  
mě rachot kol do snění ponoří když nad krajinou jiskry zahoří  
čtu ze staničních návěstí svý štěstí i svý neštěstí  
s večerkou parní píšťaly už mužský všechny kytky rozdali  
 

R: Já v duchu vlakům… 



16. SMUTNÁ NEDĚLE Wabi Ryvola 

 
 
      Emi                                      F#7 
1. Šedivý déšť mou píseň splách 
         Ami                               Emi 
 chvějivý tón zní ve strunách 
      Gdim                                                 H7 
 kytara má zpívá teď už jenom v moll 
                   Ami7   H7             C      H7                  Emi 
 kapky dopadají slova doznívají v rachotu kol 
 
2. Unavený zas o dům dál 
 zapomenout co den mi vzal 
 kytara má provází staccato kol 
 kapky dopadají slova doznívají v tónině moll 
       
        G              H7                  C                    G 
R: Má uplakaná bude mi hrát nedělní blues 
         C                  Emi         F#7 
 dřív nemohu spát než nad obzorem  

                                   H7 
vyhoupne se velký vůz 

 
3. Vítr a déšť a smutný den 
 zahání pláč mi do oken 
 neděle má začíná a končí v moll 
 kapky dopadají slova doznívají v rachotu kol 
 
       G                        H7    C7 
R: Má uplakaná…vůz 
 
       Fmi                              G7 
3. Vítr a déšť a smutný den 
       Bmi                          Fmi 
 zahání pláč mi do oken 
       G#dim                                      C7 
 neděle má začíná a končí v moll 
                      Bmi                      C#    C7                  Fmi 
 [:kapky dopadají slova doznívají v rachotu kol:] 

 
 
 

 

10. SLET DIVNEJCH PTÁKŮ  Wabi Ryvola 

  
E9 D#9 D9 C#9 C9 H#9   E6  
      E6                                           Gdim          
1. Na pokroucenej generační strom 
             A                Ami6                      E6 
 se slétaj z dálky hejna divnejch ptáků 
                                      G#mi  Gmi  F#mi  
 už greenhorni se stavěj do haptáku 
          H7                                        E6 
 a ze smrákání temně duní hrom 
  
2. Zní kytary a horce tepe jazz 
 a ptáci křídlo vedle křídla sedí 
 má slunce na obloze barvu mědi 
 a na strom ptáků marně štěká pes 
 
                       E6           Gdim                              A 
R: To přece ví každej pták proč se domů vrací 
                                              H7                      E6 
 má doma chléb má svou stáj a má svou klec 
                                   Gdim                       A 
 vrací se rád jako vlak slepou navigací 
                                          H7          A     H7        E 
 když poznal svět jako květ mu voní rodná pec 
 
3. Přes pohoří a prachem bílejch cest 
 se vracej ptáci na jaře vždy domů 
 pod bukolickým stínem lesních stromů 
 čtou dojatě svůj rodnej manifest 
 
4. Ten mlčenlivej sbor co poznal svět 
 má pružná nikým nestřižená křídla 
 a kde jsou generace moudrá zřídla 
 má právo jiným ptákům vyprávět 
 
R: To přece ví… 
 
E9 D#9 D9 C#9 C9 H#9   E 

 
 
 



11. CESTA ZPÁTKY    Wabi Ryvola 

 
 
E                     G#7        A                      E      

1. Cár bílejch mračen klín šedivejch kačen  
H7                                 E   H+ 
má tulák rád nad hlavou  
E                 G#7      A                     E 
já hlavou kloním rukou oči cloním  
H7                                               G#7 
nikam nespěchám mám času dost  
     A                      H7         E                C#mi 
a kam bych taky šel stejně bych nenašel  
 A                        H7                    E   H7 
místo kde se nechá zapomenout  
 
E                                                   H7 

R:  Kdo se k tvýmu krbu jednou vrátí 
A                                     E 
po letech kdy pořád byl jen sám  
A                                                E   C#mi 
tulák si  rád dlouhou cestu zkrátí 
  F#7                                    H7   H+ 
aby se vrátil třeba nepoznán 
E                                               H7 
na světě má tulák spoustu kvítí 
A                                       G# 
ale jenom jeden rodnej dům 
A                                                   E  C#7 
cestou zpátky slunce mu vždy svítí 
F#7                H7                 E    H+ 
a tak obrací hlavu k nebesům 
 

2. Znám cestu zpátky tam kde za vrátky  
čeká starej pes a rodnej dům  
dům kde se svítí za okny plno kvítí  
voní tulákovi na pozdrav  
tak proč jsem tehdá šel stejně jsem nenašel  
místo kde se nedá zapomenout  
 

R: Kdo se k tvému krbu… 
 

 

15. ZÁŘÍ  Miki Ryvola 

 
[:Cmaj7 C#dim  Dmi7  C#maj7:]  
Cmaj7 C#dim  Dmi7 C#maj7 
1. V září  lásce  už  se  nedaří 
      Cdim                     Dmi7    Bmi7 Cmaj7  Gsus  G   
 podzim zle mě napadá já uvadám 
Cmaj7 C#dim  Dmi7 C#maj7 Cmaj7  
 v září  babí  léto  na  tváři 
Cdim                           Dmi7     Bmi7 Cmaj7 C#maj7  Dmaj7 D#maj7  Emaj7 
 nechce se mi do psaní je svítání 
 
 Fmaj7            D#dim                            Emi7 
R: Holka to víš se mnou vždycky byl kříž 
      D#maj7          C#dim               Dmi7  
 tenhleten list po sobě nechci číst 
    C#maj7        Fdim            Cmi7 
 někdy slova jsou jako z olova 
  C#maj7                           Gsus  G  G+  
 někdy i med chutná jak jed 
 
2. V září dopisům se nedaří 
 každej jdem svou pěšinou  

vlastní vinou 
 
R: Holka to víš… 

 
3.=2. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



14. POLEDNÍ ZEM  Miki Ryvola 

 
 
 A  A7         D       E         E7           A  A7  
1. Noc voní zemí měsíc skrývá tvář 
            Hmi             E       Hmi  E       A 
 usínám dobře je mi otevírám snář 
           D   E     A                 D      E         E7    A  A7 
 a hledám sen co mě vrátí než se rozední 
      D                          E             A  D  A 
 v nejšťastnější zem polední 
 
             D    E      A   Edim          Hmi    E7 
R: Dusot tam hřmí divokejch koní 
      D                        E7           Amaj   E7      
 sedlo žádnej z nich nepoznal 
             D  E    A   Edim       Hmi   E 
 ta moje zem šafránem voní 
         D                       E              A  D A  E                
 bezstarostnejch lidí je to ráj  
 
2. Zlý probuzení do šedivejch dnů 
 v životě všechno není jako v říši snů 
 však s večerem oheň hoří banjo tiše zní 
 zas se vracím v zem polední 
 
R: Dusot tam hřmí… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12. ZEMĚ TŘÍ SLUNCÍ  Miki Ryvola 

 
Ami  Fmaj7  Ami 
                          Ami                                       G  
1. Až jednou hejna mejch podivnejch ptáků 
                     Ami                      Cdim 
 vrátí se v podzimní větrnej den 
                    Ami                                    Dmi    
 zahlédnu za hradbou dešťovejch mraků 
                         F7                               E7 
 jak na mě kejvá můj bláznivej sen 
 
2. Až jednou poznám že sil se mi vrací 
 a bude jasný že zůstal jsem sám 
 já přijdu za vámi blázniví ptáci 
                   Ami          E7          Ami 
 já přijdu za vámi jedno je kam 
 
                      Dmi        G7             C Ami Dmi         G7                 C  Ami  
R: Nad obzorem trojice sluncí září volají hejna dál nad vodou 
                       Dmi            G7         C Ami       F7           E7             Ami Fmaj7 Ami 
 do smrti snad už se mi nepodaří dojít tam kam cesty nevedou 
       Ami7        Dmi               G           Ami Am7   Dmi             G7            Ami7 A7 
 slepeckou hůl v ruce mám nataženou majáků slunečních hledám zář 
               Dmi           G          G#                  C                  H7                   E7 
 svítí tmou pro duši unavenou svítí tmou pro každou smutnou tvář 
                      Dmi            G7                       C  Ami    Cdim          E7       Ami Fmaj7 Ami 
 zas vrací se hejna mejch divnejch ptáků jako strom opadal kalendář 
 
3. Až jednou ptáci mi přinesou psaní 
 na cestu s nima že musím se dát 
 zavřu a půjdu bez dlouhýho ptaní 
 odejdu s nima a odejdu rád 
 
                                            Ami6 
R:  Nad obzorem… 
 
 
 
 
 
 
 



13.  TONY Wabi Ryvola 

 
 
     Ami                                          Dmi 
1. Tony ve svým kvelbu mraky různejch cajků měl 
     G7                                               C     
  od cilindrů přes punčošky k lampám indickejm 
      Ami                                        E       
  večer když se smrklo nalil do všech petrolej 
         E7                                    Ami 
  a pozoroval jestli z ňáký neuchází dejm 
 on na knoty a  různý jehly zvlášť měl krabičku 
 od firmy Cron Brothers co maj hada na víčku 
 předpisy měl za ta léta služby v malíčku 
 a od vajglů a petráků měl cejtit pravičku 
 Tony ve svým strážním domku číslo dvacet pět 
 hlídal tunel za zatáčkou dobrejch patnáct let 
 jednou tejdně proviant mu házel brzdař Joe 
 a mašinfíra čvaňháků krabici objemnou 
 občas mu Joe hodil dopis známkou lepenej 
 to mu psával z New Yorku syn nepovedenej 
 patnáct let ho neviděl a bručel vem ho ďas 
      E7                                  A 
  netušil že hodně brzo uvidí ho zas 
 
       A                         D                                         A 
R:  Perfektní Tony na trati ho každej takhle znal 
                    E7        D                                    A 
  večerní zvony podle něj si padre šteloval 
                                   D                                  C#7 
  perfektní Tony na semafor symfonie hrál 
                        F#7  H7              E7               A 
  když vítr tóny do uší mu lehký šeptával 
 
2.  Na zelenej čtvrtek Tony lampy zapálil 
  a když byl čas je pověsit šutrák trať zavalil 
  Tony bafne lucernu a do běhu se dá 
  a na fleku pak vidí že ty šutry nevyndá 
  tak rozběhne se k semaforu lampu nasadit 
  a když doběhne k tunelu tak začne tiše klít 
  v dálce houká vlak a Tony už to nestačí 
  lokomotiva už do tunelu zatáčí 
 

 
 
 
 
 
  Tak Tony běží dál a hrůzou dochází mu dech 
  zakopne a upadne a leží na zádech 
  z rozflákaný lampy na něj crčí petrolej 
  a už je v jednom plameni a už mu není hej. 
 deset yardů od Tonyho vlak se zastaví 
  mašinfíra s topičem maj oči laskavý 
  Tony zvolna dohořívá v dálce štěká pes 
  muži smekaj stetsony a vedle šumí les. 
 
R: Perfektní Tony... 
 
3.  Od zadního vagonu sem běží postava 
  Tony se svým synem konečně se setkává 
  musel čekat patnáct let až do velikonoc 
  ani syna neviděl a Tony má už noc 
  tak naložili Tonyho a uvolnili trať 
  a řekli jeho synovi no tak se teda ztrať 
  vrať se zpátky tam co ti tvůj táta nescházel 
  a na Tonyho tělo Joe pak kytky naházel 
 
            A             F  G  A 
R: Perfektní Tony… 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


