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 SEZNAM PÍSNIČEK 
 
1. Dlouhá cesta (Paperback) Wabi Ryvola 
2. Chudák holka Wabi Ryvola 
3. Návrat  Wabi Ryvola 
4. Jarní kurýr  Miki Ryvola 
5. Poslední píseň  Miki Ryvola 
6. Já jsem tak línej  Miki Ryvola 
7. Půlnoční kvítí  Miki Ryvola 
8. Dům smutný víly  Miki Ryvola 
9. Tak ahoj !  Wabi Ryvola 
10. Život jde dál  Wabi Ryvola 
11. Rychlé šípy  Wabi Ryvola 
12. Pat a Dan  Wabi Ryvola 
13. Ze všech chlapů nejšťastnější chlap Miki Ryvola 
14. Poslední Jumbo jet  Wabi Ryvola 
15. Vracím se ze všech stran  Wabi Ryvola 
16. Kamarád  Wabi Ryvola 
17.  Zvláštní znamení woodcraft  Wabi Ryvola 
18. Mrtvej vlak  Miki Ryvola 
19. Pane bože vod tý lásky zachraň nás  Miki Ryvola 
20. Tunel jménem čas  Miki Ryvola 
21. Předpověď počasí  Miki Ryvola 
22. Padá láska  Wabi Ryvola 
23. Noci  Wabi Ryvola 
24. Sochám brečí déšť na vobočí Wabi Ryvola 
 
 
 
Ahoj kamarádi !!! 
 
…a je tu další zpěvníček z řady "Ryvolovky" - v pořadí již druhý.  
Dalších 24 známých i méně známých písniček  klasiků moderní trampské 
písně - Wabiho a Mikiho Ryvolů. 
 
 Milda (T.O. Falešná karta) 

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



24.  SOCHÁM BREČÍ DÉŠŤ NA OBOČÍ Wabi Ryvola 

 
 
 G                      D                  G    C           Gdim         Hmi 
1. Modrý podzimní dny se krátí listí spadaný trávu zlatí 
       Ami               Emi         D     C                Gdim        Hmi 
  chytám do rukou pápěří smutnej zaleh čas do opratí 
       Ami            D             G 
  a já stojím líně u dveří 
 
2. Čekám až se můj smutek ztratí  
 smekám před každou dlouhou tratí. 
 zatím nevím kterou přijet mám  
 jednou až se k nám slunce vrátí  
 možná modrým ránem zavolám 
 
                    D                C  D               G 
R: Nedejchej slunce mává zlatou nití 
                  D             C  D               G 
  pospíchej dokud září nad hlavou 
               D           C  D                G 
  zavolej kamarády dokud svítí 
         C             D                  G 
  zpívá vítr píseň sněhovou 
 
3. Sochám brečí déšť na obočí  
 řekám nikdo proud neotočí 
  cestám domů jít chce se snad  
 holkám padají slzy z očí 
  nevím kterou má rád listopad 
 
4. Spěchám alejí starejch stromů  
 ptákům závidím že jdou domů 
  listí barevný potkávám  
 tichou hudbu hrát není komu 
  podzim na svý stráni chce bejt sám 

 
 
 
 

 

1.  DLOUHÁ CESTA  (PAPER BACK)   Wabi Ryvola 

 
 
                 G                                        C          D7          G 
1.  Měl jsem se radši usadit když dostal jsem ten šek 
                                                          C      D7        G 
  čert ví kdo mi to poradil koupit si paperback 
                  C                                                                   G  
  v tý knížce jsem se dozvěděl jak zlato hledat mám 
                                                              C          D7     G 
  tak jsem se jednou rozhodnul a to vám povídám 
 
                      G  F#   C                      D7    G 
R: Byla to dlouhá cesta a já byl stále sám 
                      G  F#  C                   D7          H7 
  vzdálená bílá města a poslední můj flám 
         C                 D7                    G 
  a já nevěděl zda se vrátit mám 
 
2. Pak kůň se náhle zastavil a nechtěl dále jít 
  u stromu jsem se posadil abych měl chvíly klid 
  pod tím stromem jsem narazil na zlatý podloží 
  tak jsem ho všechno vykopal a šel na nádraží 
 
R: Byla to dlouhá… 
 
3. Teď jsem v nákladním vagónu a mám pořádnej hlad 
  prachy jsou všechny v talonu a kůň mi vedrem pad 
  až přijdu zase do báru a whisky budu pít 
  koupím si radši kytaru abych zas nenalít 
 
R: Byla to dlouhá cesta... 
 ..a já nevěděl zda se vrátit mám 
 a já nevěděl zda se vrátit mám 
 

 
 
 
 
 
 



2.  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 zval 

23. NOCI    Wabi Ryvola 

 
 
Ami                                         B 

1. V nocích v kterých muži nespí  
                    Gmi     
sedí kolem stolu  maj nohu přes nohu  
                    A7        Dmi   E7 
a tiše klábosí vo ničem 
Ami                         B 
mají jo to voni mají 
                 Gmi        
flašku alkoholu voddávaj se bolu 
                        A7      Dmi 
vůbec se nebojí ani žen 
 

                      F           C 
R:  A pak zpívají si do rána do rána  

A7                                         Dmi  E7 
vo tom že mládí prchlo v dál  

 
2. Mají jo to voni mají 

venku osedlané čtyři koně vrané 
jako za mlada hojaja 
hrají jo to voni hrají 
na kytary bílé pějí písně tklivé 
luny svit se line 
slza se ve voku zableskne 
 

R:  A pak zpívají si… 
 

3. Kdo ví co si muži myslí 
když tak spolu sedí do skleniček hledí  
tiše zpívají lalala  
vidí asi modrý dálky  
slyší dupot koní do uší jim zvoní  
veselý smích žen krucifix  

 
                      F           C 
R:  A pak zpívají si do rána do rána  

A7                       Dmi 
vo tom co život dal  

 



22. PADÁ LÁSKA Wabi Ryvola 

 
 
 F                                                Fmaj7               Gmi7  Gmi   
1. Čekám až se vrátí z Modrých hor podzimní den  

                  C7             Gmi                  C7          Gmi    
večery se krátí nad skalou léto neobrátí laskavou  
                        C7                Gmi  C7                     F   Ami  G#mi  Gmi  C7  
větrem provonělou svraskalou sympatickou tvář  

                           F            Fmaj7                       Gmi7  Gmi   
to se někdy stává na podzim že chce se jít ven  
                     C7         Gmi                    C7            Gmi  
pod nohama listí spadaný severního větru varhany  
                C7        Gmi  C7                  F   
mají hity léta nahraný jako každej lhář  
 

 F Fmaj7 F7     Gmi Gmi7 B                     C7               F Fmaj7  
R:  Léto     končí svítí           dálka našich ohňů loučí láska  

  F7   Gmi             C7 
padá na zem aby přikryla ji  
Gmi                C7 
věncem z jehličí a chvojí 
Gmi          C7                 F  Ami  G#mi  Gmi  C7  
unavená moudrá příroda  

 
2. Do barevnejch strání vyběhnout pozdravit déšť  

kterej padá tiše z oblaků na ramena smutnejch tuláků  
nosí hořký vůně od vlaků co už v nebi jsou  
a tak láska padá na podzim do bílejch rán  
mizí jako šedejch kačen klín zneuctěna barvou jeřabin  
zahalená jíním pavučin mlhou lezavou  
 

R: Léto končí… 
 
 
 
 
 

 
 

 3.  NÁVRAT  Wabi Ryvola 

 
[:G F  F# G:] 4x  
 G                     C              G  [:G F F# G:] 4x  
1.  Už se k tobě hej navracím  
 G                C          BG 
 obvazy mi dej krvácím 
 Ami                 D7                     G   Emi 
  ze sedla mi pomoz v břiše díru mám 
 Ami                   D7                G  [:G F  F# G:] 4x 
  mimo to mám žízeň jako trám 
 
2.  Bitva byla zlá to mi věř byli jsme jen dva na tu zvěř 
  střelivo nám došlo potom Franky pad 
  zatracenej měsí listopad 
 
                     C                             G                D7                G 
R:  Tak jsem ji dostal přišel můj čas votři si slzy a nezoufej 
                                 C                                   G      
  šest jsem jich sebou vzal vodnes to ďas 
                       F                   D7 
  odcházím v botách je mi O.K. 
 
3.  Za těch minut pár co teď mám počkám na černej telegram 
  sklenku whisky vypít teď už zbejvá jen 
  pohřební blues ukončí můj den 
 
4.  Už nebudu zlej ty to víš ruku mi podej a pojď blíž 
  ubejvá mi sil a v břiše díru mám 
  odcházím na poslední flám 

 
R:  Tak jsem ji dostal… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



4.  JARNÍ KURÝR Miki Ryvola 

 
 
C                      F                 C                        Emi               E7 

1.  Dunění kopyt večer slýchávám údolím jarní kurýr jede k nám 
               Ami            G         F              E7 
  v peřejích řeka zvoní a jarem vítr voní 
       Ami          G      F    E       Ami 
  přijíždí jarní kurýr dobře ho znám 
                     G            F             G          F       E7   Ami 
  ví celej kraj to ví veze nám jaro v brašně sedlový 
 
2.  Zase jdou krajem vánky voňavý obouvám svoje boty toulavý 
  dobře ví moje milá i kdyby víla byla tyhle toulavý boty nezastaví 
  mám boty toulavý ty ani kouzlem nezastaví 
 
3.  Musím jít mraky táhnou nad hlavou musím jít stopou bílou toulavou 
  neplakej že se ztratím já do roka se vrátím prošlapám cestu domů jarní trávou 
  víš ty to dobře víš ty moje boty nezastavíš 
 
 

5.  POSLEDNÍ PÍSEŇ  Miki Ryvola 

 
 
      G  G# A                       D7 G                F# F E7 
1. Poslední se píseň zpívá naposled kytara zní 
                    F         Fmi          C 
 dnešní noc se hochu neusíná 
                         D7                        G  F#  G                 
 dnes nás hřeje oheň poslední 
  
      G   G#   A                       D7                   G        F# F E7  
2. Každá loď má někde přístav každý sen probuzení 
 A7           D7 
 svítání se blíží, oheň zhasíná 
     G   F   G   C 
 nový den znamená loučení  
 
 sólo   (akordy jako sloka č.1)   
 
2. Každá loď…znamená loučení 

21. 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… 

 
 
 
 
 

 



20. 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 

6.  JÁ JSEM TAK LÍNEJ  Miki Ryvola 

 
 
 Ami                      F                         G7                           C 
1. Dole pod alejí kousek od kolejí sametovej flíček znám 
       Ami                         F                                 G7                        E7 
  oblaka si plavou kus drnu pod hlavou pane bože já se mám 
       Dmi                               Ami                      F                         E7 
  támhle za smetištěm jako brabeniště šedý město rámusí 
  Ami                            F                                     D7                              G7 
  ať si nohou trhne ten kdo z města zdrhne poslouchat ho nemusí 
 
            C                Dmi          G7            Ami 
R: Jó já jsem tak línej tak překrásně línej 
         Dmi         F               D7              G7 
  a nejhezčí na tom že nechci bejt jinej 
            C           Dmi            G7          Ami 
  jó  to se to válí když sluníčko pálí 
      Dmi          F              G7           C        E7 
  za to mě veřejnost nepochválí 
 
2.  Uspěchanej pane co se s váma stane až budete v důchodu 
  v pozlacený kleci bejvák plnej věcí a funění do schodů 
  žádná cesta rájem jestli máte zájem měl bych pro vás dobrej tip 
  co vám sakra brání válet se na stráni a bejt na tom mnohem líp 
 
R: Jó já jsem tak línej… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



7.  PŮLNOČNÍ KVÍTÍ  Miki Ryvola 

 
 
 C              Gdim           Dmi       Fdim 
1. Čekám a číhám když nastane noc 
      C                  Gdim         F             G7 
 na hloupou hvězdu já těším se moc 
      C7                            F 
 po stromě sleze a zapadne do vřesu 
      D7                       G7                  G+ 
 tiše ji polapím s sebou ji odnesu 
 
 
2. Pospíchám lesem a půlnočním kvítím 
 v kapse mi hvězda jak baterka svítí 
 nad jejím šajnem chvílema žasnu  
 nevrť se povídám nebo tě zhasnu 
 
3. Posviť mi pořádně ty hvězdo hloupá 
 támhle se na jezu pěknice koupá 
 je asi právě na vrcholu blaha 
 v půlnoční době a docela nahatá 
 
4. Na řece k půlnoci dějou se kouzla 
 do stanu pěknico mokrá mi vklouzla 
 brouci jen zíraj a rudnou jim uši 
 jak to tý pěknici s tulákem sluší 
 
5. Lidi by žasli a volali jéje 
 kdyby jen zahlídli co se tu děje 
 hvězda jen mrkla a potichu žasla 
 sklopila oči až docela zhasla  
 
 
 
 
 
 
 
 

19. PANE BOŽE OD TÝ LÁSKY… Miki Ryvola 

 
G  G#  A  H  C 
      C                                       G7                  C   
1. Já šlapal jsem už dlouho a slunce jako pec 
  C7    F                                                        C  C7 
 mý břicho bylo prázdný jó zatracená věc 
            F                                                           C 
 [:u cesty chajda stála a holka se tam smála 
                                               G7                     C  C7 
 a prej abych šel dál - a bum a spadla klec:] 
 
                        F                           Gmi7 
R: Dlouhej vlas outlej pas hubičky zas a zas 
                C7                                          F  B7  Gmi7   
 pane bože od tý lásky zachraň nás 
      C7        F                     Gmi7 
 ženská ti zlomí vaz utíkej dokud je čas 
                     C7                                             F        C7          F   G  G#  A  H  C 
 každej chlap nám může k týhle písni zpívat druhej hlas  
 
2. Že měla černý voči tak sem tam zvostal rád 
 a že mě ráda měla já ji měl taky rád 
 byla to holka skvělá jen jednu chybu měla 
 že jenom kvůli ní nesměl sem karty hrát 
 
R: Dlouhej vlas… 
 
3. A byla celkem milá a dalo se s ní žít 
 jen fajfku zahodila a zakázala pít 
 to vydržet se dalo jen jediný mě štvalo 
 že vod prvního dne jsem whisku nesměl pít 
 
R: Dlouhej vlas… 
 
4. Sem akorát tak starej abych vám radu dal 
 na ženskou jenom mrknout a honem mazat dál 
 ten kdo se drápkem chytne a hned do toho vlítne 
 to není žádnej chlap - čert aby ženský vzal ! 
 
R: Dlouhej vlas… 



18. MRTVEJ VLAK  Miki Ryvola 

 
 
 Ami                                         Dmi                             Ami 
1. Znáš tu trať co jezdit po ní je tak zrovna k zbláznění 
                                             Dmi                       E7 
 v semaforu místo lampy svítěj kosti zkřížený 
      Dmi                                            F                                E7 
 pták tam zpívat zapomněl a vítr jenom v drátech zní 
      Ami                                      Dmi                      Ami 
 jednou za rok touhle tratí zaduní vlak pohřební 
 
 
2. Po koleji rezavý tam kde jsou mosty zřícený 
 bez páry a bez píšťaly kotle dávno studený 
 nikdo lístky neprohlíží s brzdou je to zrovna tak 
 s pavučinou místo kouře jede nocí mrtvej vlak 
 
             Dmi               F+      Ami           F#dim 
R: Mrtvej vlak mrtvej vlak nedrží jízdní řád 
                 Ami         F#dim     E7  Ami   
 dálku máš přece rád tak nasedat 
            Dmi                F+       Ami             F#dim 
 neměj strach ve skalách zaduní mrtvej vlak 
                 Ami            F#dim      E7  Ami 
 chceš mít klid máš ho mít tak nasedat 
 
3. V životě jsi neměl prachy zato jsi měl řádnej pech 
 kamarádi pochcípali v sakra divnejch tunelech 
 že si zvostal sám a že si jenom hobo ubohej 
 zasloužíš si za to všechno aspoň funus fajnovej 
 
4. Jednou vlezeš pod vagon a budeš to mít hotový 
 kam si s tímhle vlakem odjel nikdo už se nedoví 
 slunce tady nevychází cesty zpátky nevedou 
 ďábel veksl přehodí a stáhnešraňka za tebou 
 
R: Mrtvej vlak… 
 
 
 

8.  DŮM SMUTNÝ VÍLY  Miki Ryvola 

 
 
 Ami                                                  G7   C     
1. Ležím sám v těch ohradách a končí den 
 E7      Ami          G7         C   E7 
 ležím sám jen s ránou zlou 
               Ami                                             E7        F 
 ležím dál v horečnejch snách mám divnej sen 
                Ami                     F                Ami 
 [:z dálky smutnou píseň slyším najednou:] 
 
 Ami     C               A    Ami    C              D 
R: Jdou jdou mlhy bílý jdou jdou nocí zlou 
 Ami     C                    G     Ami                      F                   E7 
 znám dům smutný víly bloudím k němu cestou mlhavou 
    Ami  C                A    Ami     C                   D 
 vím vím že se blíží dům smutnej jako kříž 
         Ami               D               Ami                     D     
 [:už nemá šance žádný kdo bloudí v mlze zrádný 
          Ami               F                   Ami 
 moje smutná vílo ty už dávno spíš:] 
 
 
2. Rána zlá krev ubejvá a žízeň mám 
 není cesta k ohradám   
 už to vím nic nezbejvá sám umírám 
 [:smutná vílo už tě nikdy nezlíbám:] 
 
                               Ami    C               A 
R: Jdou jdou… +  Jdou jdou mlhy bílý 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



9.  TAK AHOJ ! Wabi Ryvola 

 
 
       C                                        G 
1. Na Pacifik se náš vlak řítí 
                          F                          C               G 
 a do tmy svítí pár žhavejch vajglů cigaret 
      C                                     G 
 kamarád sehnal flašku pití 
                     F                     C    G        C 
 a kdo ji chytí ten od ní neodtrhne ret 
 
2. Už se nám tunel v zádech ztrácí 
 táhnem jak ptáci na jih do Californie 
 možná tam pro nás mají práci 
 na týhle štaci se v zimě špatně nežije 
 
                      C                       F      G             C 
R: Miami Beach a slunko zlatý boys kudrnatý 
                                         F    C                             G 
 od léta klíč a nahý paty to je žhavá Californie 
                         C                     F       G                C 
 tam budu žít a jen tak zpívat pít a holky líbat 
                                                         F 
 když budeš chtít přijď se podívat 
         C                   G              C   
 vlak ti jede v pátek tak ahoj ! 
 
3. Na vekslech se náš vagon kejvá 
 jen pár mil zbejvá do slunný Californie 
 hobo se pod vagonem skrejvá  
 cesta ubejvá Lucie noci upije 
 
4. Zas kolem frčej známý místa  
 a vlak se chystá že sjede z hor do údolí 
 tulák je věčnej optimista je duše čistá 
 z dálek ho oči nebolí  
 
R: Miami Beach… 
 
 

17. ZVLÁŠTNÍ ZNAMENÍ WOODCRAFT Wabi Ryvola 

 
 
 Ami                                     Dmi        
1. Zase vidím za soumraku na pozadí šedejch mraků  

E7                                     Ami 
mlčenlivej zástup kamarádů 
Ami                              Dmi 
siluety hor a stromů starejch opuštěnejch lomů  
  G                                       C 
blíží se s duněním vodopádů  
A7                                     Dmi 
táhnou krajinou strží a tůní  
G                                                  C 
muži z Shakespearovejch sonetů  
Ami                                     Dmi 
postavy divnejch tvarů a vůní 
F7                  E7            Ami 
přízraky červenejch baretů  
 
C                              Emi            Ami                          E7 

R: Zvláštní znamení Woodcraft touhám prostřenej stůl 
  F                     Dmi                    A 
dálka ruku Ti podá  chleba a sůl 
      C                       Emi       Ami                 E7 
zvláštní znamení touha v nohách tisíce mil  
  F                             Dmi                        A 
obzor kdo v očích nemá nic nepochopil  

 
2. Do šedivejch dnů a roků duní rytmus těžkejch kroků  

vichřice a sníh je doprovází  
maskovaný kombinézy po všech armádách co lezly  
úbočíma našich hor a strání  
táhnou krajinou podivný stíny  
muži z Shakespearovejch sonetů  
za nechtama smutek rodný hlíny  
přízraky červenejch baretů  
 

R: Zvláštní znamení Woodcraft…   
 
 
 
 



16. KAMARÁD  Wabi Ryvola 

 
 
Emi                Ami                                 Emi 

1. Kdo v očích blankyt modrých dálek má 
     D                        G   H7 
a drží srdce na dlani 
        Emi      Ami                               Emi 
kdo rozbít camp jen pod širákem zná 
     F#                   H7 
a neví co je váhání 
        Ami               C              Ami   C 
ten bez řečí Ti podá svoji ruku 
Ami                             C                   H7 
vždy k pevnému stisku připravenou 
      Emi  Ami                         Emi 
ten řečí svou Ti bude vyprávět 
                H7            E   C   Ami   H7 
co je to dálek volání 
 

2. Já viděl nad hlavou jen hvězdy plát 
a svítit ohně v údolí 
kdo slyšel prudké letní bouře řvát 
ten ví že dlouhá cesta nebolí 
pro nás je vzteklej blizzard sladká hudba 
a černé mraky výzvou k zápasu 
do očí Ti začne šlehat déšť 
na svět se smát a zpívat Ti dovolí  
 

3. Kdo na kytary struny zahrát zná  
a jehož píseň zpíváš rád  
kdo ve svý uzdě vždy jen radost má  
ten může toulat se a hrát  
kdo na hřbetě si nosí svoji volnost  
ze spacáku a šálku složenou  
ten v sobě všechnu moudrost má  
to je Tvůj dobrý kamarád  
 
 
 

 

10. ŽIVOT JDE DÁL  Wabi Ryvola 

 
 

G                             D7                G 
1. Končil tejden a já na nádraží stál  

           G7                                          C 
nastoupil jsem do vlaku co jezdí na sever  
Gdim                      G 
abych byl z města dál  
        G7 
za sebou jsem nechal ulice  
         C         Gdim            G  
kde vítr si s odpadkama hrál  
      
jel jsem vyprávět svejm kamarádům  
D7                                             G 
co bych si tak na tom světě přál  
 
       C            Gdim           G 

R:  Široká země má jak jsi krásná 
                                           Hmi 

v dálce vidím krávu holky jdou na trávu 
       G                                    E7                     A7  D7 
já marně čekám zprávu vagonem poštovním 
           G                            D7                G 
já to vím že se vrátím a život pude dál 

 
2. Kousek žvance a trochu tabáku  

vždycky stačilo mejm kamarádům  
který patřej k rodu tuláků  
můžou mi bejt ukradený  
všechny druhy nablejskanejch bouráků  
ke štěstí mi stačí kytara  
a bílá kopretina ve vlaku 
 

R: Široká… 
 
 
 
 
 
 

 



11. RYCHLÉ ŠÍPY Wabi Ryvola 

 
 
               Emi            
1. Můj život je hned plnej nesnází 
       A         
 na jaře, když duben přichází 
            C        
 já vracím se do poválečnejch let 
             Emi     
 kdy vycházel náš starej dobrej Vpřed 
            G               
 já žlutý kvítek za klopu si dám 
         Ami 
 a píseň vontů tiše zabroukám 
              D 
 do Stínadel se šerem vypravím 
              Emi                                          H7 
 snad potkám cestou Losnu co já vím 
 
2. Dunivá Kateřina burácí a Širokko má dávno po práci 
 jen já se vracím Myší pastí sám nevím co s ježkem v kleci dělat mám 
 Bohouš Dlouhé Bidlo Štětináč pan Fišer pustil z okna květináč 
 Jan Tleskač Jiří Rymáň a tak dál pan Foglar tohle nikdy nenapsal 
 
3. To Rychlé šípy sami byli v nás a žlutý kvítek symbolem byl krás 
 co nemůže nám nikdy nikdo vzít kdo kopal studnu aby druhej moh pít 
 snad jednou až se jaro navrátí můj život píseň Vontů obrátí 
 já svobodný a čistý půjdu dál a směšný bude ten kdo se mi smál 
  
              Emi         

Tak Mirek Dušín s Červenáčkem jdou 
     A 
 a Jindra Hojer s Jarkou Metelkou 
             C 
 za nima Rychlonožka s Bublinou 
          Emi 
 naší krásnou chlapeckou krajinou 
 
   G    D   C               Emi       Emi6 
 Duj duj duj fujaro vítězná 
 
 

15. VRACÍM SE ZE VŠECH STRAN Wabi Ryvola 

 
 
      Ami                    D                        Ami 
1. Včera jsem se vracel z vandru domů 
                         D              Ami 
 utahanej starej línej chlap 
      C                                              Dmi 
 za sebou jsem táhnul stíny stromů 
       F              Ami                 E7 
 větrnou růžici starejch map 
          Ami                D                Ami 
 a slunce který nemělo dát komu 
                              E7                  Ami  G 
 za obzorem poslední žhavej slap 
 
         C               G                           C 
R: Vracím se vracím ze všech stran 
                                F                           C             
 telegrafním sloupům naslouchám 
                                  G            F                 C        
 [:vítr v drátech vzlyká a píseň dálek tichá 
                     G               C               E7 
 otvírá krajinu dokořán:] dokořán 
 
2. Tak mžourám oči na tu rudou kouli 
 ruce v kapsách šmátraj po sirkách 
 za patama už mlha se mi houlí 
 tak jsem ji i s cigaretou vtáh 
 a když jsem došel na poslední bouli 
 hvězdy zrovna překročily práh 
 
R: Vracím se vracím… 
 
3. Nedívám se k mihotavejm hvězdám 
 zavedly mě jinam než jsem chtěl 
 dávno starou cestu domů neznám 
 větru jsem už všechno pověděl 
 dál v kapse nosím jenom kempů seznam 
 kdybych na svou zemi zapomněl 

 
R: Vracím se vracím… 



14. POSLEDNÍ JUMBO JET Wabi Ryvola 

 
 
    E                           A                     E 
1. Když se v baru židle na stůl dávají 
                             H7                     E    H7 
 nechoď ještě pryč máš času dost 
    E                      A                         E  
 neříkej že mužský šátkem mávají 
                          H7                    E   E7 
 to oni dělaj ptákům pro radost 
              A                 H7                 E    
 že křížej cestu burácivejch korábů 
              A                F#7         H7 
 co dotýkaj se kumulů a řas 
          E                     A                       E 
 klovaj do hermetickejch oken nomádů 
                             H7                 E 
 co na nás obyčejný nemaj čas 
 
                     H7        
R: Poslouchej už Boeing hřmí 
                    E 
 Jumbo jet polední 
           G#7     
 odlítá právě včas 
   C#mi 
 pedály nadoraz 
              A                                           E   C#     
 tak rozběhni se s ním po pátý ranveji 
         F#7                H7                E    H7 
 a zamávej mi, já ti draka vzal 
 
2. Hledám tě po ulicích a nábřežích 
 zkouším s tebou slepou bábu hrát 
 po vesnickejch zaplivanejch nádražích 
 maluju tvůj portrét po stěnách 
 snad vůně horních vrstev atmosféry 
 ti důlky ve tvejch tvářích prohloubí 
 zabal se do svý moskytiéry 
 a já jdu na pivo do podloubí 
 
R: Poslouchej… 
 

12. PAT A DAN Wabi Ryvola 

 
[:G C7 C#7 D7:] 
 G                 C7            G  C7 C#7 D7  
1. Tam co je kraj dokořán 
      G                  C7             H7 
 žil v boudě svý sám a sám 
              Emi                       H7 
 ten co fousy má rudý k ženám je hrubý 
      C                   Gdim 
 v pokeru bratra nezná 
  G                D7      G 
 ten co mu říkají Dan 
 
   G                         H7               C               Gdim  
R: Pat a Dan spolu žijí jak má žít správný pár 
                G                 E7              A7             D7 
 den co den whisky pijí za pět centů za dolar 
            G                H7                  C                   Gdim 
 Pat a Dan věčně paří Dan má rum a Pat má grog 
           G                      E7                A7                  D7  [:G C7 C#7 D7:] 
 jinak se jim dobře daří budou spolu ještě mnohý rok 
 
2. Už v mládí byl krásnej chlap 
 do osidel ale pad 
 tý co vlasy má rudý ruce má hrubý 
 obličej samej svrab   
 tý co jí říkají Pat 
 
R: Pat a Dan… 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



13. ZE VŠECH CHLAPŮ NEJŠŤASTNĚJŠÍ… Miki Ryvola 

 
 
 Ami         
1. Shejbni hlavu kamaráde tunel před námi 
 Dmi        
 veksle tlučou píšťaly řvou zvonce vyzvání  
       E7            
 v boudě dobrej mašinfíra nejni žádnej srab 
 Ami                Dmi                E7                   Ami 
 i v tom dešti sazí jsem ten nejšťastnější chlap 
            E7                                                Ami 
 yes ze všech chlapů nejšťastnější chlap 
 
2. Když z komína vod mašiny letí černej dým 
 na tom světě jenom jednu věc natuty vím 
 na tom světě širokým věc jednu jistou mám 
 na kolejích chudej hobo nejni nikdy sám  
 yes chudej hobo nejni nikdy sám 
 
                Dmi                   Ami 
R: [:To znám to dobře znám 
       E7                                       Ami 
 na kolejích nejsem nikdy sám:] 
 
3. Pod zádama uhlí mám a deku děravou 
 místo lampy večerní jen hvězdy nad hlavou 
 navečer sem do vagónu zalez jako krab 
 i v tom dešti sazí sem ten nejšťastnější chlap 
 yes ze všech chlapů nejšťastnější chlap 
  
4. Za zádama frisko semafor je zelenej 
 vlak se žene do tmy jako bejček splašenej 
 radujte se vobčánkové hobous jedou k vám 
 na kolejích chudej hobo nejni nikdy sám 
 yes chudej hobo nejni nikdy sám 
 
R: To znám… 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
5. Viděl jsem ji u pangejtu vedle dráhy stát 
 zamávala usmála se z vagónu sem spad' 
 jářku - helou - sklopí oči udělá to klap 
 i v tom dešti sazí sem ten nejšťastnější chlap 
 yes ze všech chlapů nejšťastnější chlap 
  
6. Když z komína vod mašiny letí černej dým 
 na tom světě jenom jednu věc natuty vím 
 na tom světě širokým věc jednu jistou mám 
 na kolejích chudej hobo nejni nikdy sám 
 yes chudej hobo nejni nikdy sám 
 
R: To znám… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


