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Veškerou hudbu a texty napsala Hanka Zagodolová

V tomto zpěvníku bych Vám ráda představila písně geniální
skladatelky, textařky, muzikantky a v neposlední řadě obdivuhodné
šoumenky Hanky Zagodolové.
Budu velmi ráda pokud si tyto písně, a to i díky tomuto zpěvníku, bude
zpívat co nejvíce lidí.

Reklamní stránka

...přijď i TY pracovat k Českým dráhám !!!
Nabízíme Vám zajímavou práci v dynamickém, kolektivu.
Možnost rychlého profesního růstu. Výhodné platové podmínky
(Nástupní plat 60 - 70 000 Kč). Možnost rekreace v podnikovém
rekreačním středisku na břehu Středozemního moře.

Případné dotazy Vám ráda zodpoví slečna Sochorová z
personálního oddělení ČD na telefonním čísle: 603 827 318

Vaše HELENKA

12.

NÁPAD

Hanka Zagodolová

C

1.

JÁ SE VZNÁŠÍM

C

1. Byl krásný tvůj nápad,

Ami

1. Ať jdu sama nebo v davu

F

F

dlaň vztáhnout, tmou tápat
Dmi

G C

F
C

F

Dmi

R1: Jdeme tmou a bosí, dlaně lásku prosí
G

G

což už možná víš
2. Jsem tím známá a jsem v stavu
zapomenout na únavu
zapomenout na únavu
i na zemskou tíž

C

buď tam, kde tě čekám a znám.
F

Dmi

Oči žárem tají, hvězdy jsou kde mají,
F

G

mám tě pořád plnou hlavu

2. Já řekla, jsi v úzkých,
já vzdám se své blůzky, má barvu
světlou a je v tmách snadno k poznání.

F

G

mám tě pořád plnou hlavu

až se ústa střetnou v bodě líbání.

C

Hanka Zagodolová

G

C

jdem tam, kde je v lukách tráva měkká.

F

G

C

Ami

R: Já se vznáším, já si létám nadzvukovou rychlostí.
F

G

C

C7

Já si létám, já se vznáším a činím tak s radostí.
F

G

C

Ami

Já se vznáším, já si létám let se stal mou vlastností
3. I další tvůj nápad
byl krásný, začlo krápat
a tys mě přesto líbal právě dál.

F

G

4. Když přešla průtrž mračen,
každý z nás byl krásně zmáčen
a přesto ve tvářích nám úsměv hrál.

3. K čemu řeči, k čemu sliby,
mě se s tebou prostě líbí
mě se s tebou prostě líbí
tím se netajím.

R2: Šli jsme bosky domů, cestou krásných hromů,
pak déšť dostal nápad, šel spát.
Město úsvit protkal, každý kdo nás potkal,
moh číst, mám tě ráda, mám tě rád.

4. Jsem tím známá a i kdyby
měla naše láska chyby
tak i přes všechny ty chyby
já ji uhájím.

5. Byl krásný ten tvůj nápad
dlaň vztáhnout, ve tmě tápat
až se ústa střetnou v bodě líbání.

R: Já se vznáším.........2x

R2: Šli jsme bosky domů......2x

C

Já si létám, já se vznáším s radostí.

2.

DÁL JEN VEJDI

G

Hanka Zagodolová

D

11.

VÍŠ

Ami

1. Přicházel s rosou každé ráno
C

Hanka Zagodolová

F

G

C

1. Víš, jsi jednoduchá a voníš vesnicí.
Ami
F
G
Nic tě nerozhází, jsi dívka tajně spící.

G

na dveře psal mi že je sám.
D

Ami

A já si tolik přála jen

F

G

C

Jen jedny boty máš, o jiný nestojíš.

C

G

Ami

podlehnout jeho nástrahám.
C

F

G

A ty se nebojíš, že se mi nelíbíš.

D

Byl plachý, doteků se bál,
C

D

Ami

D7

D

R: Ty, jsi víš, ty jsi z jinýho světa,

když mluvil, očima se smál.

Hmi

E

víš, stačí ti jen pouhá věta
G

C

D

C D

R: Říkal mi plný lásky dál, jen vejdi.
G

C

D

C D

Ami

D

G E

víš, stačí ti místo drahejch dárků.
Ami

D

Do snů pro zlatovlásky dál, jen vejdi.

Víš, je to fakt zajímavý

G

Hmi

C

D

C D

E

Pro štěstí bez nadsázky dál, jen vejdi.

víš, že tě to se mnou baví

C

Ami

G

Do mých snů - ke hvězdám.
2. Přicházel s rosou každé ráno
bál se mě jenom obejmout.
Snad čekal na zázračný proud.
Byl zvláštní, dnes to dobře vím
v myšlenkách dál mu odpouštím.

D

G

víš, snad je to tím že tě mám rád.
2. My spolu chodíme, za ruce se vodíme.
Když nejsem střízlivej, domů mi cestu ukážeš.
A celou vejplatu, celou projíme,
a potom stačí nám jen když se spolu vyspíme.
R: Ty, jsi víš, ty jsi...

R: Říkal mi plný lásky...
3. Třeba jednou přijde den kdy se spolu rozejdem.
Třeba nám to nějakej ideál překazí.
Pak jenom vzpomínej,
pak jenom vzpomínej,
pak jenom vzpomínej
a nikomu nepovídej.
R: Ty, jsi víš, ty jsi...

10.

BRATŘÍČEK

Hanka Zagodolová

Ami

3.

Dmi

C

1. Zvíře vždy navečer samotu hledá si.
G

NECHTE ZVONY ZNÍT

G

Ami E

G

Ty hledáš společnost a s nudou zápasíš.
Ami

Dmi
Dmi

F

Ami

E

G

C

G

F

G

E

E7

Ami

R: Jen zvony ví, co jsi mi vzal,

Ami E

D

D7

G

jen zvony ví, co bude dál.
Dmi

Vždycky jsi dal zlým lidem znát
Ami

Ami

2. Chtěla bych znát píseň hrozně dlouhou,
vyzpívat v ní samotu svých snů,
tys naučil mě polovinu pouhou
a já prosím: nechte zvony znít.

Já jediná tvoje sny znám.
Ami

G

a já prosím: nechte zvony znít.

Dmi

R: Bratříčku můj, vrať spánek nám.

C

v nich starý kostel modlí se mou touhou

Bratříčku můj, kam jsi zas táh, kde máš své šou.
2. Hledám tě celý den, bratříčku, kam jsi šel.
Máma má děsnej strach, táta zas vyváděl.
Dává jí za vinu, že z tebe flákač je,
že nejsi chlap, jen darmošlap, že nežiješ.

C

naplněnou spoustou divnejch snů,

Parta tě utáhne, naši už slabí jsou.
Ami

C

1. Bez tebe mám jenom chvíli dlouhou,

Dmi

bratříčku můj, že chráníš mě,
E7

že mě máš rád.

3. Přijde jednou skladatel a básník,
kterej umí sto divnejch snů žít,
má píseň bude růst jak křehkej krápník
a já prosím: nechte zvony znít,
C

3. Italský botičky, ponožky bílý máš,
řetízky ze zlata na duši navlíkáš.
Modlíš se k penězům, chceš si jen užívat.
Kde je tvůj hlad mít něco rád, zůstal jsi stát

F

G

[: a já prosím: nechte zvony znít. :]
R:
4.=3.

Hanka Zagodolová

4.

ABECEDA

Hanka Zagodolová

C

E7

C

F
G

Hanka Zagodolová

F

G

G

F

někdo našel, někdo hledal, život je jak abeceda
C

ŽÍT LÁSKOU

C

1. Až přijde čas tak pochopíš, že život za lásku položíš.

1. Život je jak abeceda, smysl písmen, slov a vět
Ami

9.

G

C

Štěstí je největší bohatství, já mít tu moc tak vás podělím.

C

a z ní složíš spoustu vět:

C

R: Žít, žít, za láskou jít,
C

E7

F

A je alej třešní z jara, alej bílá jako pára
Ami

G

růže rozsévat, štěstí rozdávat.

F

G

C

B jsou barvy květin v září, každá kytka má své stáří

Ó, žít, žít, za láskou jít,

C jsou cesty tam a zpátky, někdy dlouhý jindy krátký
D je domov někde v koutě kam se vracíš z každé poutě
E je Eva, první žena za hřích z ráje vyhoštěná
F je faleš, sestra zrady, k té se raděj otoč zády
G jsou gesta, němá slova a za ty se všechno schová
H jsou hvězdy co se třpytí, barvy slunce noční kvítí
CH je chleba z velkých lánů, skýva chudých, skýva pánů
I je inkoust první řádky co jsi čmáral do pohádky
J je jizva v srdci skrytá, život jizvy nepočítá
K je kámen, nezestárne, jenom Číra má to marné
L je láska, slabé chrání, za peníze není k mání
M je matka, má tě ráda i když pláče i když strádá
N je nouze, přepych střídá, někdy po ní přijde bída
O je omyl, to se stává, čekáš pád a přijde sláva
P je pravda, maják v bouři, nikdy oka nezamhouří
R je radost, malé ptáče, co si jinak žitím skáče
S je smutek, kreslí vrásky, často bejvá z velký lásky
T je touha, voda živá, její plamen v kamnech dřímá
U je úžas dětských očí nad tím že se země točí
V je hořká vůně hlíny , každý mizí mezi stíny

ona jediná velké kouzlo má

F

C

E7

Z je zemřít a tak tedy Z je konec abecedy
Ami

F

G

někdo našel, někdo hledá, život je jak abeceda
C

G

C

a z ní složíš celej svět

G
C

G

a nás spoutává
2. Šetři si slzy z očí svých, já vím kam se poděl tvůj dětský smích.
Zpívej tu píseň se mnou dál, možná že přehluší povel pal.
R: Žít, žít, za láskou jít...
3. Zas běží lidé do války, proč řve hlas bubnů do dálky.
Připněte růže k bodákům a zpívej tu píseň vojákům.
R: Žít, žít, za láskou jít...

8.

TOHLE JE RÁJ

C

Hanka Zagodolová

Ami

TROUBA

G

1. Před kým dveře zavíráš, proč se stále schováváš,
Emi

5.

F

C

1. Plyn už syčí z trouby ven,
D

bojíš se prý nočních můr, kam to utíkáš
G

G

D

to znám, že budeš otráven.
G

počkej na mě bejby.

Hanka Zagodolová

C

Ty prý se u mě zadusíš,
G

2. Pořád mě jen odmítáš, proč už něco neříkáš,
blízko už je věčný ráj, tam tě nečekám,
moje smutná lejdy.
Ami

E7

R: Pojď ke mě a dej mi ruku ať ji políbím,
Ami

D

G

D

tak tu zůstaň, už nikam nemusíš.
2. Plyn už syčí z trouby ven,
jak doufám budeš spokojen.
Jak rád jsi říkal však já vím,
že tě vždycky příšerně otrávím.

E7

tvé oči jsou tak blízko, já ti nabízím,
F

G

F

G

nabízím toulání, poslouchej volání.
C

Ami

Tohle je ráj, tohle je ráj,
F

G

tohle je ráj, tohle je ráj.
3. Neboj se jít kousek blíž, konečně snad uvidíš,
je to jako v pohádkách, jsi tak bázlivá,
budu tě jen líbat.
4. Zavři oči neváhej, jenom kousek srdce dej,
polož hlavu na mou dlaň, teď už můžu sám,
na tebe se dívat.
R: Pojď ke mě a dej...

3. Plyn už syčí z trouby ven,
na zemní ještě nebyl přepojen.
Ach vážně ona nemá cit,
chce se mi tě naschvál zachránit.
4. Plyn ti křivě zavírám,
a dveře, okna otvírám.
Jó, tůdle hezky zůstaň žít,
hořkej kalich se mnou do dna pít.

6.

BOTY PROTI LÁSCE

Hanka Zagodolová

a to něco vitamín prý je.
A

A

Já však nechci žádnej sajrajt v domě

Já však nechci žádnou lásku v domě,

E

E

přináší jen hlad a výdaje.

přináší jen žal a výdaje.

G
G

E

Mám proti lásce boty, ty chrání paní svou,
G

Hanka Zagodolová

1. Zas mi říkal že má něco pro mě

a to něco, to prý láska je.

E

VITAMÍNY

E

E

1. Zas mi říkal že má něco pro mě

G

7.

E

E

G

E

Mám pro zdraví svůj vlastní žebřík joulový
G

E

a nejpřednější místo na něm drží vepřový.

ty boty vždycky jdou a všechno hezké pošlapou.
2. Žiju sama díky těmto botám,
žiju sama zásluhou těch bot.
Často sice klukům hlavy motám,
botám ale city nejsou vhod.
V těch botách ráda šlapu zvlášť po lásce nás dvou,
ty boty vždycky jdou a všechno hezké pošlapou.
3. Tyhle boty nosím někde v duši,
někde v duši, ne však na nohou.
Jsou tam dole, kde mi srdce buší,
od bušení mi však pomohou.
V těch botách ráda šlapu a to se mi prý mstí,
když v těch botách jdu a tak si šlapu po štěstí.
Pozor boty - Pochodem vchod !

2. K snídani dám šest buličích oček
k přesnídávce tláču s cibulí.
V poledne se na mě směje bůček
po osmi knedlích se jen zahulí
Pak se chvíli šoupnu do příčný polohy
a sním o řízku silným jak můj palec u nohy.
3. Odpolední svačinku už spojím
v restauraci přímo s večeří.
Pak to všechno pěkně v klidu dojím
s dalším pivem se už sešeří.
A jestli ještě jednou se ptáte co ten vřed
to dá přeci rozum pingle s Í Kvé nula pět
4. Nevím co je mrkev nebo kiwi
soja nechť mi roste na hrobě.
Z ovoce uznávám jenom slívy
v přepálené čiré podobě.
A možná ještě broskev a nebo meruňku
tak nalejvej a nelelkuj ty starej šizuňku.
5. Tak se valím tím přiblblým světem
makrobiotických orgií.
Nejsem přeci žádnej malej kretén
na kterýho boudu ušijí..
A o joulech vím svoje a to mě teda ctí
kdo o nich nemá pojem, sám si šlape po štěstí.
Vitamíny z mého domu pochodem vchod !

