
 
ABILENE 

 
 E           G#   
R: Abilene, Abilene 

A                      E 
teď už jen o tobě sním 

      F#7            H7 
ten věčnej sen mě táhne jen 
E           A         E 
k Abilene tam k Abilene 

 
1. Už dávno nejsem mladíkem 

a tak se vracím s prosíkem 
tím vandráckým taxíkem 
jó k Abilene jó k Abilene 

 
Sólo 

 
2. Abilene Abilene 

tam vedou koleje tam táhne dým 
když se s jarem navracím 
k Abilene k Abilene 

 
R: Abilene, Abilene… 
 
3. Abilene Abilene 

pražce všech tratí znaj můj stín 
ten stín jde krokem pomalým 
k Abilene k Abilene 

R: Abilene, Abilene… (závěr 2x) 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
ALJAŠKA 

 
    G                       C       G 
1. Když jaro na Aljašku zavítá k nám 
            A7          D 
 hromadu zlata za zimu mám 
 G                  C            G 
 šampaňský víno si do srubu dám 
                C       G 
 když jaro na Aljašku zavítá k nám 
 
2. S dívenkou krásnou budu tam žít 
 čeká na jihu a chci si ji vzít 
 mosaznou postel jí objednám 
 když jaro na Aljašku zavítá k nám 
 
3. Z těch velkejch plánů nebylo nic 
 já dva roky čekal a měl jsem snad víc 
 teď už je vdaná tak co z toho mám 
 když jaro na Aljašku zavítá k nám 
 
4. Nač hlavu věšet nedá se žít 
 šampaňský víno tu sám budu pít 
 s partnery svými tu zůstanu sám 
 když jaro na Aljašku zavítá k nám 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

AŽ SI JEDNOU (SUNDÁM KLIŠÉ) 
 
 
 

C            F                   C   
1. Až mi čas řekne stůj, až si jednou sundám boty 
            F          C              G  
 až mi smích kolejnic řekne příteli skoč 
           C                     F                  C 
 až mi zesvětští dlaň jako kachel z terakoty 
           F                C                  G       C  
 až se posadím k tvým dveřím, prosím neptej se proč 
 
 
2. Až mi prach z věčných cest zhladí jizvu na mé tváři 

až budu vědět věci, které líp nevědět 
až mi poslední verš zplaní v starém makuláři 
snad to bude pozdě, ale jistě naposled 

 
 

D                           G          D  
3. Až pak vítr a déšť smyjí stopy u Golgoty 
                 G             D                      A 

až se dým spálenišť nakonec rozplyne 
          D                  G                      D 

až si odepnu pás, až si jednou sundám boty 
         G                     D          A     D 

až nezbude mi nic a možná tobě taky ne 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

BAREVNÝ ŠÁL 
 

E              C#m     F#m       H 
1. Dej na hrob můj       barevný šál 
               C#m  F#m            H 

odpusť mi hřích já se hrozně bál 
                E      F#m            G#7 

dál chci se prát i když prohrávám 
A         H       A     E 
ve chvíli té když zhasínám 
H        E  F#m              G#7 
a do dlaní   dej mi slunce žár 
A         H             A      E 
dej listopad a v něm listů pár 

 
 H         C#m    A          H   
R: Jak bílej sníh     tu vyhlížím 
            C#m   F#m            H 
 já měl rád smích taky dívčí klín 
                E     F#m                 G#7 
 do vysokých trav chodíval jsem k ní 
 A                 H              A       E 
 navečer když snad každý motýl bdí 
 
2. Dej na hrob můj barevný šál 

odpusť mi hřích já se hrozně bál 
odcházím rád nemám dost už sil 
jak psanec dál bych tu věčně žil 
/:a do dlaní dej mi slunce žár 
a na hrob můj barevný šál:/         E7maj 

 
 
 
 
 



 
BÍDA S NOUZÍ 

 
 G                 C              G   
1. Táta můj snad měří jen dva couly 
      D           G  D7 G 

ale dům má velkej jako boží chrám 
                        C          G 

a peněz má že neví kam se koulí 
    A7                        D 

a stále píše ať se vrátím k nám 
   
  
              G                     C                   G 
R: Já raděj sám bych s tebou třel jen bídu s nouzí 
         D               G  
 když tebe táta můj už nechce znát 
                             C             G 

on nezná rána kdy mě jen tvůj dech probouzí 
      D                G 

ani noc kdy žárem nedá se už spát 
 
 
2. Pojď se mnou tam kde řeka v údolí se kroutí  

než ranní mlha trávu orosí 
tam najdem zámek z vrbovýho proutí bez oken  
a jen s lůžkem z rákosí 

 
 
 
 
 
 
 



 

 
BLÍZKO  LITTLE BIG  HORNU 

 
 
 
 Am         
1. Tam kde leží Little Big Horn je indiánská zem 
                       Dm 
 tam přijíždí generál Custer se svým praporem 
     Am                                 Dm 
 modrý kabáty jezdců stíny dlouhejch karabin 
   Am                               A 
 a z indiánskejch signálů po nebi letí dým 
 
 A                   E 
R: Říkal to Jim Bridger, já měl jsem v noci sen 
                        A  
 pod sedmou kavalérií jak krví rudne zem 
             A7         D 
 kmen Siouxů je statečný a dobře svůj kraj zná 
         E                         Am 
 proč Custer neposlouchá ta slova varovná 
 
2. Tam blízko Little Big Hornu šedivou prérií 
 táhne generál Custer s sedmou kavalérií 
 marně mu stopař Bridger radí: zpátky povel dej 
 jedinou možnost ještě máš, život si zachovej 
 
R: Říkal... 
 
3. Tam blízko Little Big Hornu se vznáší smrti stín 
 padají jezdci z koní, výstřely z karabin 
 límce modrejch kabátů barví krev červená 
 kmen Siouxù je statečný a dobře svůj kraj zná 
 
R: Říkal... 
 

Pak všechno ztichlo a jen tam-tam duní nad krajem 
v oblaku prachu mizí Siouxů vítěznej kmen 
cáry vlajky hvězdnatý po kopcích vítr vál 
tam uprostřed svých vojáků leží i generál 

 
R: Říkal...  
   ....neposlouchal ta slova varovná. 
 
 
 



 
 

BLUES  HVÍZDAVÉHO  VLAKU 
 
        C (F)            
1.  /:Poslouchej jak ve stráni 
                     (C) 

ozvěna šum kotle odráží :/ 
                 G  

až uslyšíš hvízdání 
                 C 

to můj vlak vjede do nádraží 
  
           C(F) 
R: /:Jen mou rakev klidně  
               (C)  
 víkem zandavej :/ 
          G 

kdo však dál teď bude 
                        C 

řídit můj vlak hvízdavej  
 
2. /:Už je dvanáct nula pět 

za pět minut má vyjet :/ 
 kdo ho spustí ale vpřed 
 když já musím tu ležet naznak 
 
R: /: Jen mou rakev klidně  

na vůz nandavej :/ 
kdo však dál teď bude 
řídit můj vlak hvízdavej 

 
3. /: Dejte pryč ty věnce 

strhejte ten černej flór :/ 
musím vyjet přece 
zelenej mám semafor 

 
 
 



 

 
BURÁKY 

  
/:G C D7 G:/ 
G                  C             G       

1. Když Sever válčí s jihem a zem jde do války 
                          A         D 
 a v polích místo bavlny teď rostou bodláky 
      G                C              G 
 ve stínu u silnice vidím z Jihu vojáky 
                   D           G 
 jak se tu válej v trávì a louskaj buráky 
 
        G              C                 G 
R: Hej hou, hej hou, nač chodit do války 
              A               D  
 je lepší doma sedět a louskat buráky 
  G       C                  G 
 Hej hou, hej hou, nač chodit do války 
              D               G  
 je lepší doma sedět a louskat buráky 
 
  
2. Plukovník sedí v sedle a Yankeeové jdou 
 ale mužstvo v trávě leží, prej dál už nemohou 
 pan plukovník se otočí a koukne do dálky 
 vidí slavnou armádu jak louská buráky 
 
R: Hej hou... 
 
3. Až tahle válka skončí a jestli budem žít 
 svý milenky a ženy pak půjdem políbit 
 a když se zeptaj: hrdino cos dělal za války 
 no flákal jsem se s kvérem a louskal buráky 
R: Hej hou... 
 



 
 

CESTA  DO  MEXIKA 
 

 E                       A   E      
1. Já dávno si přál odtud odejít 
                           A         E   
 i když od mládí jsem tu zvyklej žít 
                E7                G# C#m 
 i když děvče svý tady nechávám 
                    H7               A        E      A  E 
 že si mně chce vzít, slib už od ní mám 
 
 
2. A když přijde máj, z domu odcházím 
 do Texasu sám zrána vyrazím 
 moje nejdražší na mě čekat má 
 vždyť mám slíbený, že se neprovdá 
 
3. A když přijdu tam, hned se běžím ptát 
 proč to děvče mý proč mi nemá psát 
 a já prej si mám bohatšího vzít 
 musíš hochu můj za jinejma jít 
 
4. Jsem v Texasu sám, kdo mi práci dá 
 starej Simon vám tohle povídá 
 já tě najímám, přišels akorát 
 budeš stáda mý do Mexika hnát 
 
5. Já ke stádům svým zas se vrátím rád 
 srdce falešný já tam nepoznám 
 kulky hvízdají pořád kolem nás 
 /: já tam budu žít, budu krávy pást :/ 
 
 
 



 

CESTA  V  BAŽINÁCH 
 
 Am               Dm         Am   
1. Noci jsou tu studený a dlouhý 
 Am              Dm           E7 
 mlhavý a smutný jako spleen 
 Am                       Dm   Am          E7 
 a všechno cos měl rád, mámení je pouhý 
 Am           Dm     Am           Dm 
 nemáš ani s kým v moři mlhavým 
 Am        Dm             Am   Am  C   E7  Am 
 abys mohl s ním si povídat  uá,  uá,  uá,  ua 
  
2. Mraky jsou tu smutný, pořád brečí 
 drobný studený slzy maj 
 a kmeny stromů tlí zkroucený jak v křeči 
 je to smutnej kraj, všichni co ho znaj 
 o něm povídaj, že je zlej 
 
3. Osm nás tu bylo, jeden zůstal 
 je to smutný, když je člověk sám 
 a kolem mlha jen a blata pustá 
 pustá jako klam, jako místo tam 
 v bažinách co Sam utonul 
 
4. Asi se už vodsaď nedostanu 
 cestu v bažinách málo málo znám 
 a tak ležím sám v tomhle vlhkým stanu 
 marně přemítám, kudy pak se dám 
 myslím si že mám asi strach 
 
 
 

 



 
CO SE BUDE DÍT 

 
 
 
         C                            D7   
1. Ty a já prázdnej dům přímo svádí ke hříchům 
                F           G                C         G7  

Co se dál bude dít dám ti hned znát 
             
2. Až se víc sešeří zamkni zámky u dveří 
 co se dál bude dít dám ti pak znát 
   
 F                                    C      
R: Až uzamkneš všechny vchody zhasnu lampu i retku 
 D7                              G7  
 nespoléhej na náhody chci si tě vzít beze svědků 
  
 
3. Dírku klíčovou zandej touhle podkovou 

co se dál bude dít dám ti pak znát  
 
4. Okenní přivři rám pomoz dolů roletám  

Co se dál bude dít dám ti pak znát 
 
R:  
 
5. Dřív než spácháš hřích zevnitř klíč nech ve dveřích 

co dál bude dít nechtěj už znát 
 
 
 
 
 



 

ČEKÁNÍ 
 
 C                        C7         F      
1. Plný stůl plný džbán v očích sůl smutných rán 
          G 
 prázdný kout pro tvůj klín 
 C      G7     C 
 prázdné dvě sklenky co čekají na vůni vín 
 C                 C7  F   

Slyším čas kolem jít každý z nás musí chtít 
      G 
 je tak pár motýlů 
      C       G7             C      C7 
 co slepě jak za láskou za světlem z noci sem vlít 
  
 F                 G 
R: Kdybych tak znal kde hledat tě mám 
       C                    C7  
 tak nestál bych tu víc 
 F        G 
 to snad bych dal hned přivést tě k nám 
 C   C7  
 tím párem motýlů 
 F           G 
 pak vína zář by ti zbarvila tvář 
           C 
 svým nachem ze sklenic 
       G7                    C 
 a to co mám na srdci moh bych ti konečně říct 
 
2. Jako vrah lampy žár změnil v prach křídel pár 

slyším čas kolem jít 
marné je čekání nestačí pouze jen chtít 
slyším čas kolem jít každý z nás musí chtít 
jak ten pár motýlů 
co slepě jak za láskou za světlem z noci sem vlít 

 
R: Kdybych tak znal ... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ČEKEJ  TIŠE 

 

                 C                  F                 C  
1. Čekej tiše až mraky měsíc rozpletou 
                 G 

pak se dej na cestu známou staletou 
              C      C7     F 

najdi si zem, kam stopy lidí nevedou 
                         C          G7       C 
 kam mohou jen ti, kteří stěstí dát dovedou 
 
 Tam mě hledej až den ráno zrůžoví 
 tam je cíl a nikdo víc ti nepoví 
 svět chci ti dát nenech mě stát tak bezradnou 
 navíc hvězdy, které ti svítí, ty nespadnou 
 
C7       F         C   C7 
R: Usínej a zvony zlacené zazvoní a ty to víš 
       F       Fm     C        G7 
 Usínej a neříkej že ne a neříkej že netrefíš 
 
2. Usni tiše až mraky měsíc rozpletou 
 pak se dej na cestu známou staletou 
 najdi si zem, kde stopy lidí nejsou znát 
 kam mohou jen ti kteří štěstí dovedou dát 
 
R: Usínej a zvony… 
 

3. Usni tiše… 
 
 

 
 
 



 
  

ČERVENÁ  ŘEKA 1 
 
 

C     C7        F               C       
1. Jsem potulnej cowboy, já se potloukám 
         Em    Dm        G7  
 a od ranče k ranči se najímat dám 
      C               C7           F            C 
 a v těch mlžnej horách na konci štreky 
           Em              Dm G7 C 
 potkal jsem holku vod Červený ře-ky 
  
2. Pak začlo mi trápení a spousta běd  
 když táta se bál abych mu ji nesved 
 v těch mlžnejch horách na konci štreky 
 dal hlídat dceru vod Červený řeky 
 
3. Já schůzku jsem si s ní dal uprostřed skal 
 abych se s ní konečně pomiloval 
 a v těch mlžnejch horách na konci štreky 
 já líbal holku vod Červený řeky 
 
4. Sotva mi však řekla: miláčku můj 
 ze skal se ozvalo: bídáku stůj! 
 a v těch mlžnejch horách na konci štreky 
 stál její táta vod Červený řeky 
 
5. Tam pušky se ježily a moc jich bylo  
 mně štěstí se najednou vytratilo 
 a v těch mlžnejch horách na konci štreky 
 já vobklíčenej byl u Červený řeky 
 
        G                  F          C 
6. Pak ke slovu přišla má pistol a pěst 
     G                C            Am 
 já poslal je na jednu z nejdelších cest 
    C                   C7       F  C 
 a z těch mlžnejch hor tam na konci štreky 
          Em             Dm  G7 C 
 vez jsem si holku vod Červený ře – ky 
 
 
 
 
 
 
 



ČERVENÁ  ŘEKA 
     D  F#7        Hm    D9    G       D 

1. Pod tou skálou kde proud řeky syčí 
       D9     H7        E7   A7 
 a kde ční červený kamení 
         D  F#7    Hm  D9      G  
 žije ten co mi jen   srdce ničí 
           D Hm  E7       A7       D   G    D  
 koho já  ráda  mám k zbláznění   
 
2. Vím že lásku jak trám lehce slíbí  
 já ho znám srdce má děravý 
 ale já ho chci mít mně se líbí 
 bez něj žít už mně dál nebaví 
  
3. Často k nám jezdívá s kytkou růží 
 nejhezčí z kovbojů z okolí 
 vestu má ušitou z hadích kůží 
 bitej pás na něm pár pistolí 
  
4. Hned se ptá jak se mám jak se daří 
 kdy mu prý už to svý srdce dám 
 na to já odpovím že čas maří 
 srdce blíž červený řeky mám    D 
 
               E  G#7        C#m  E9    A       E 
5. Pod tou skálou kde proud řeky syčí 
           E9    C#7       F#7   H7  
 a kde ční červený kamení 
          E     G#7 C#m  E9      A        
 žije ten co mi jen     srdce ničí 
          E C#m  F#7      H7           E   A E 
 koho já ráda   mám k zbláznění 
 
6. Vím že lásku jak trám lehce slíbí  
 já ho znám srdce má děravý 
 ale já ho chci mít mně se líbí 
 bez něj žít už mně dál nebaví   C7   
 
              F    A7    Dm   F9      Bb        F       
7. Když je tma a jdu spát noc je černá 
              F9     D7       G7    C7 
  Hlavu mám bolavou závratí 
        F  A7      Dm  F9     Bb 
 Ale já přesto dál   budu věrná 
             F     Dm    G9      C7    F    Db   F 
 Dokud sám se zas k nám nevrátí 



DÁL  DÁL  DÁL 
 
 D, G, A7, D 

D          F#m           G          A7          
1. Za horama zlato leží v žílách černejch skal  
 D   F#m  G    A7  
 horečkou tě nohy povedou 
 D      F#m          G    A7 
 nepřemejšlej chvilku na to ruksak klidně sbal 
 G      E7          A7 
 zanech doma holku zklamanou 
 
 Nezapomeň s sebou bibli nezbude ti víc 
 nežli v těžký chvíli modlení 
 eskymáci prej tam bydlej, neroste tam nic 
 prokleješ to zlatý kamení 
 
 D           G        D  
R: Dál, dál, dál co řeka pramení 
           E7          A7 
 tam kde břeh ukrývá drahý kamení  
 D                G           D 
 Dál, dál, dál tou řekou mámení 
         A7        D 
 Tam kde na tě kývá zlatý znamení 
   
2. Snad se vrátíš jako tulák nebo jako pán 

nebo zůstaneš v tý zemi spát  
nekoupíš si ani burák až se vrátíš k nám 
jak se budeš vo ty prachy bát 
holka se ti dávno vdala, spadlo stavení 
na tebe už každej zapomněl 
máma co se na tě smála už je pod zemí 
a pro ni si valoun zlata chtěl 

 
3. Postavíš si barák v bílej v modrým pobřeží 

bankéři se vo tě budou prát 
už nebudeš chlapče milej vo to neběží 
už nebudeš šťastnej klidně spát 

 
 



 
DIVOKEJ HORSKEJ TYMIÁN 

 
 D               G       D  
1. Dál za vozem spolu šlapem 
             G     D 

někdo rád a někdo zmaten 
                  G              F#m 
 kdo se vrací není sám 
              Em                G  

je to věc když pro nás voní 
                   D       G   D 
  z hor divokej tymián 
          
 
2. Léto zůstaň dlouho s námi 

dlouho hřej a spal nám rány 
až po okraj naplň džbán 
je to věc když pro nás voní 
z hor divokej tymián   D7  

  
             G    D 
R: Podívej jak málo stačí 
              G             F#m 

když do vázy natrhám 
               Emi              G      

bílou nocí k milování 
                  D        G   D 

z hor divokej tymián 
    
3. Dál za vozem trávou prachem 

někdy krokem někdy trapem 
kdo se vrací dolů k nám 
je to věc když pro nás voní 
z hor divokej tymián   D7 

 
R:     

 
 
 
 



 

DOBREJ  DEN 
 
 C         G7               C      
1. Kdybys žil podruhý, čím bys byl 
                   G7            C  
 kdybys žil potřetí, čím bys byl 
         Em         Am          F           G7 
 byl bych dál tím co jsem a co víc taky jen 
        C             G7             C  
 když mi dá slunce mý dobrej den 
 
 C7        F 
R: Dobrej den slunce dává 
    C               Am       F    G7 
 a před očima tráva vyrůstá, vyrůstá 
         F 
 A ty rád třeba pěstí 
           C                   Am      F          C 
 chraň kousek toho štěstí dojista, dojista 
 
2. Kdybys žil podruhý, kam bys šel 
 kdybys žil podruhý, co bys chtěl 
 Proč jen chtít pořád víc 
 to má svůj rub a líc 
 co chci já nestojí vůbec nic 
 
R: Dobrej den.... 
 
3. Kdybys žil podruhý, co chceš mít 
 kde chceš stát a jak dál vůbec jít 
 Nehledám ideál, pro něj žít bych se bál 
 proč bych sám sebe jen předstíral  
 
R: Dobrej den ... 
 
 
 



 
DONEY GAL 

 

 
 
        G            D             C         G 
1.  Kdo ví proč to hříbě tak v lásce mám 
                    D              C        G 

stádo mu zbloudilo bůh ví kam 
    
 
           G  
R: Ať sníh či déšť padá tmou 

D        G           C            G 
já a můj Doney Gal nesmíme snít 

             
    Stále dál cestou svou  

D        G            C          G 
 já a můj Doney Gal musíme jít   
 
2. V zádech už máme snad tisíc mil 

stále jen spolu jdem neznáme cíl 
 
3. Až z nás jeden zůstane v klínu hor 

já ať to jsem a ne Doney Gal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
DRNOVÁ  CHAJDA 

 
          D              G                D        
1. Já tu na svým dílci celkem vzato bídnej život mám 
                    A 
 a tak vypadám moc schlíple pánbůh ví 
    D       D7                 G         D      
 myši začnou rejdit kolem sotva večer usínám 
               A           D     D7  
 na svým dílci v starý chajdě drnový 
  
        G              D 
R: Dveře mají panty z kůže, okna nejsou zasklený  
                A 
 kolem kojoti se plížej hladový 
        D         D7             G                 D 
 dovnitř vánice mě věje dírou v střeše prkený 
             A          D 
 na mým dílci v starý chajdě drnový 
 
2. Když jsem z domova tam na východě vyšel zbohatnout 
 zkusil jestli potkám štěstí, kdopak ví 
 sotva napadlo mě tenkrát, že mě čeká tenhle kout   
 na mým dílci v starý chajdě drnový 
 
3. Přece rád bych aby se tu našla dívka laskavá 
 jejíž soucit mě z tý bryndy vyloví 
 jak bych žehnal tomu andělu, co život uznává 
 na mým dílci v starý chajdě drnový 
 
 



 
 

FINTIL    
 

 C9                  C      C9  H H7 D7sus4         Dm7    D7sus4    Gmaj  G                     
1. Koukněte na toho fintila pod krkem žluté - ho         motý -  la  
 D7sus4  Dm7      D7sus4   G   D7            G7          C       G+ 
 zelený tralalák do   tý -la   šoupne si na bílou pleš  
 I když ten tralalák padá mi hlavně že vyhrávám barvami 

hlavně že vyhrávám barvami zase jsem šťastnej jak veš       C7 
 
            F          Fm7   
R: Co po mně chceš pravdu či lež 
                    C                    C7 

zkus ty dvě rozeznat a pak se směj 
                    F                  Fm7 
 barevný svět láme mi hřbet 
 C                     Gdim     Dm7       G7 
  přesto chci být šašek     počmáranej 
 
2. Ucho mu hryžou jak oplatku s rozběhem kopou ho do zadku 
 tvrděj že všechno je v pořádku když mu daj mizernej plat 
 Když ale koukám se na lidi všechno tak černě zas nevidím 
 všechno tak černě zas nevidím ještě se dovedem smát 
 
R: Ne že se snad není co bát 
 úzkost má tlapy jak Cassiuss Clay 
 Ten věčný strach na miskách vah 
 převážit chce šašek počmáranej 
 
3. Kampak chcem ve  věku rozumu strkat prý své nosy na gumu 
 určitě od rumu z konzumu tak strašně červené jsou 
 Ptám se však tebe náš osude co bude až tady nebude 
 co bude až tady nebude dojemně pitomá šou 
 
R: Bláhová šou šaškové jdou 
 s barevnou nadějí vytřískat smích 
 Hledáme brod uprostřed vod 
 my věční šaškové počmáraní 
 
Fin:Ptám se však tebe můj osude co bude až tady nebude 
 co bude až tady nebude dojemně pitomá šou                   Gmaj 



 
 

FRAJER JOE 
 
F,G,F,G   G                      F      G                     F         D     

Každý vlak má své sloky jen poslouchej o čem jsou 
          G            A        B         C 

buď moudrý a vnímej hlas kolejí ti pošeptá 
G         F9  G  F  G  
kdo to byl frajer Joe 

  G                                       F 
Rec.  Kdo první šel a koleje klad, kdo často měl i žízeň a hlad 

G 
a kdo se nikdy nebál a všemu se smál 
F               D 
a kdo byl všech tratí jedinej král?  

  G          F        G              F  
No Joe, byl velkej, štíhlej a byl samej sval 

  G          F           G       F 
rád brandy pil a někdy se rval.  

  G        F                    G                       F  
Když býval sám, tak díval se rád jak mraky nebem jdou 

  G                    F        G,F  G   
tu volnost mrakům záviděl snad,           ten Joe, frajer Joe  
Emi,D,A,Emi,G, C7,H7,Emi, H7 

                   Emi     G        C7       H7  Emi   H7  
1.  Znal východ západ sever i jih  Joe     frajer Joe 
                    Emi    G     C7       H7     Emi   H7 

snad deset   tisíc kolejí zdvih Joe    frajer Joe 
  Emi                       C7         H7   

že věčně věky věků on tam na zemi stál 
  Emi       G        H7 

a žil jak mraků proud 
        Emi    G          C7         H7 Emi  H7  Emi 

tak jednou tajně si mašinu vzal a jel      frajer Joe 
  Emi             D    A      Emi   

Joe frajer Joe, Joe frajer Joe 
  Emi          G         C7        H7     Emi    H      Emi 

on jednou tajně si mašinu vzal a jel       frajer Joe 
 
2.  Už černej stín se na trati mih to Joe frajer Joe 
  se šťastnej řítí po kolejích náš Joe frajer Joe 
  teď se svým vlakem letí volnej jako ten pták 
  a volá jipi jou 
  už předjíždí svůj vysněnej truck náš Joe frajer Joe 
  Joe frajer Joe, Joe frajer Joe 
   už předjíždí svůj vysněnej truck náš Joe frajer Joe 
 
3.  Má hlavu lehčí než kdyby pil ten Joe frajer Joe 
  zná trať a ví že až v nebi má cíl náš Joe frajer Joe 
  vtom zákrut rána výkřik a pak střemhlavej pád 
  a kámen pod hlavou 
  tam v troskách snů zůstal navěky spát náš Joe frajer Joe 
  Joe frajer Joe, Joe frajer Joe 
  tam v troskách snů zůstal navěky spát náš Joe frajer Joe 



   
 

HARDY 
 
 
 

      G                        C        
1. Jó, vo poslední pranici měl Hardy mušku zlou   
        D                 G 
 a teď ho k Fordu vedou a čtyři na něj jsou 
               C        
 to když si na něj vyšláp sám policejní šéf 
 D            G  
 nechtěl aby znovu tekla krev 
  
             D            G          D               G 
R: A teď mu zní poslední zvonění, jó pohřební  
                 C 
 V okolí se každej bál, koho sejme Hardy dál 
    D                                 G 
 a marně za ním oddíl vojska hnal. 
 
2. Ten Hardy prostě neuměl bez pistole žít  
 teď v pekle si dá nalejt a pak se cítí líp 
 jeho stín se plouží v noci častokrát   
 tam co musel Hardy hlavu do oprátky dát 
 
R: A teď mu zní... 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
HEJ  JOE 

                    C        
1. Hej Joe, jen uvědom si dojista, že každá holka od těsta 
            G7 

hned jak přijede do města je dámou   
          
 Hej Joe, město nejsou pastviny 
                  C        
 zde platěj zákony jiný a tak nedělej blbiny před dámou 
  
  
             F     
R: S tebou je kříž, ty snad nevíš  
    
 že ti musí přijít jistě na obtíž 
 
 chodit špinavej v městě, když je v cestě 
             G7 
 ženskejch dvěstě pěkně pěstěnejch-to je hřích 
       C            C7              F 
 Hej Joe, proč chodíš jako spařený to chce jít jinak na ženy 
            G7                          C 
 vždyť tvý šance nejsou zmařený 
 
 
2. Hej Joe, buď prosím tě tý dobroty a kup si nový kalhoty  
 a naplivej si na boty před dámou 
 Hej Joe, hleď trošku  na svou parádu, nečisti boty o trávu   
 a nesmrkej do rukávu před dámou 
 
R: S tebou je kříž... 
 
 
 
 



 

 
HEJNO  VRAN 

 
 

F, B, F 
F                                         B  

1. Když nad pasekou vzlétne hejno vran 
            F 
 hejno vran, hejno vran 
         B           
 je léta pel už dávno vyprodán 
 C7         F  
 podzim se hlásí chladem jasných rán  
           B 
 tím ránem prochází se sám a sám 
 C7                  F 
 kdo městu dávno sbohem dal 
  
 
                                   A7       
R: A tak se toulá trávou spálenou 
                                                 Dm 

neví jak rozloučit se s létem 
       B 

dívá se na krajinu vzdálenou 
C7        F 
které dal celý život svůj 

 
2. Nad hlavou zakrouží ti hejno vran 

hejno vran, hejno vran 
a bílých hvězd je všude oceán 
přece si nepostavíš pod ně stan 
i když už podzim přichází 

 
R: A tak se touláš trávou spálenou 

nevíš jak rozloučit se s létem 
díváš se na krajinu vzdálenou 
kterés dal celý život svůj 

       F, B, F6 
 



 
 

HENY 
 
 C                         
1.   Šest let hledám zlato v jílu kat aby to spral 
 

za pět let jsem od svý Heny řádek nedostal 

F     
na Jima co vozí poštu čekám každej den 
C 
přicházívá vždycky zjara než zafouká fén 

 G7       F7        C  G7  
 Heny   Heny   Heny 
 
2. Na pláni se černej bod už v dáli objevil 

jako vichrem měkkej sníh se kolem rozvířil 
sáně s poštou táhne jen pět bílejch koster psích 
šestá kostra Jimova se klátí na saních 
Heny Heny Heny  

 
3. V bílým hnátu Jimy svírá ohořelej list 

že to psaní je od Heny jsem si celkem jist 
hvizd a sáně v mlze zmizí byl to možná sen 
na sněhu však leží dopis je ho půlka jen 
Heny Heny Heny 

 
4. To máš za to bídnej chlape žes do psaní vlez 

za každej tvůj švindl s poštou chcíp ti jeden pes 
pět let čekat na psaní je sakra dlouhej čas 
spálil si mý šestý psaní tak si tě vzal ďas 
Heny Heny Heny 

 
5. Možná že se Heny zeptá kdepak zůstal Jim 

že jsi spálil její psaní to jí nepovím 
udělal jsi sakra divnej dopisovej dluh 
za to tě tak pěkně zaklel bílejch plání duch 
Heny Heny Heny 



 
  

HLEDÁM  DĚVČE  NA  NEDĚLI 
 
 D           E7      
1. Bloudit světem bez děvčete, žít ve stanu sám 
 A7                      D  Ddim  Em A7   
 to abys měl nervy jako drát 
 D                    E7  
 Pak se divit nemůžete že si asi dám 
                        A7 
 do nedělních novin inzerát 
 
 
 D           Hm   Em      A7            D     Hm Em    A7   
R: Hledám děvče na neděli aby mi kamarádi záviděli aby si 
 D      Hm Em       A7    D   Hm   Em      A7 
 nemysleli že jsem samotář           to tedy ne 
 D       Hm     Em                  A7           D      Hm    Em     A7 
 Rozhlížím se v jednom kuse dokonce ve vlaku i v autobuse 
          D  Hm      Em    A7     D    G   D 
 den ke dni počítám a trhám kalendář 
      D7          G 
 Až najdu tu pravou z vlastního popudu 
      E7         A7 
 ať snědou či plavou tyhle detaily už svěřím osudu 
 D           Hm  Em              A7                    D      Hm    Em           A7 
 Hledám štěstí kolem sebe chtěl bych mít pod širákem kousek nebe 
     D         Hm  Em   A7    D    G     D  (A7) 
 já už tu poustevníka dělat nebudu 
 
2. Potkal jsem ji na Sázavě, kývla na pozdrav 
 v jejích očích jsem se utopil 
 Měla husí brko v hlavě, učiněná squaw 
 tak jsem jí svý srdce vyklopil 
 
R: 
 
 
 
 
 



  

HLEDÁM  DĚVČE  PRO BOOGIE  
WOOGIE 

 
 GDGADGA 
 D         G     D       G  D         
1. Až najdu sympatickou děvu vysoce moderního zjevu 
        G            A 
 tak něco jako Anabelu, přes rameno kabelu 
 D              G   D                G      D 
 budeme spolu denně v kinu, může si dát třeba i grenadinu 
                G                    A 
 to všechno já budu financovat, jen když umí tancovat 
  
 D     Hm    G         A            D       Hm           G          A 
R: Hledám děvče pro boogie woogie, zbláznil jsem se do boogie woogie 
 D   Hm    G              A          D 
 já chci slyšet jen boogie woogie hrát 
 D      Hm           G         A    D        Hm       G A 
 Zbláznil jsem se do boogie woogie, zfandil jsem se do boogie woogie 
 D   Hm    G               A         D 
 já chci slyšet jen boogie woogie hrát 
 G              D 
 A že ten tanec trsám skvěle, k sobě si hledám světačku 
 G          A 
 musí mít tenhle rytmus v těle a musí žvejkat žvejkačku 
 D     Hm          G         A            D       Hm       G         A  

Hledám děvče pro boogie woogie, zbláznil jsem se do boogie woogie 
 D         Hm         G         A         D 
 já chci slyšet jen boogie woogie hrát 
 
2. Košili nosím barvy khaki, kalhoty samozřejmě taky 

tričko mám zaručeně americký a mluvím plynně anglicky  
když někde potkám děvu skvělou já zavolám si na ni hallo 
budím tak dojem opravdický, že pocházím z Kentucky 

 
R: Hledám děvče pro boogie ... 
 

 
 



HOBO 
 
         G+             C               Em     
1. Já nechci bejt sám když koleje duní   
           Dm      G7         C     

a teplá noc do dáli ubíhá 
                        C            Em         

co z toho ksakru mám že znám plno vůní 
                      Dm     G7                  C  

dalekejch cest pohledy v očích mám 
                     F           Am 

Tak co z toho mám že v srdci mám touhu 
          F         G7 

jenom se mrknout za nejbližší strouhu 
               C             Em 

já často šněroval svý toulavý boty 
              Dm        G7            C 
  musí to bejt můj vlak má zelenou 
 
 C           B      G7 
R: Tmou nákladní vlak těžce duní  
    C           B    G7 

v mých uších jenom vítr šumí 
C                F   C                  G7  
kraj kolem trati spí jen mašinfíra bdí 
C  B G7 
má ruku na rychlostní páce 
C            B     G7  
má topič plný ruce práce 
C                F  
já si na nápravě zpívám 
C       As       G7      C  
píseň v které vlaky hřmí 

 
2. Když vagony hřmí a brzdař tě honí 

necejtíš hlad nohy tě hezebou 
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 oči vlastního táty 
když stromy rozkvetou já stojím na trati 
musí to bejt můj vlak má zelenou 

 
3. Můj osobní vůz je vagon s vepřovým  

můj rodnej dům je bouda brzdaře 
kde nechal jsem squaw to vám už nepovím snad ve Frisku 
tam jsem byl na jaře 
tak co z toho mám pořád se jen toulat 
v špinavý ruce pár centů žmoulat 
jednou se netrefím a budou mě sbírat 
musí to bejt můj vlak má zelenou 

 
 
 



HOUSTON 
 
 C                         F    
1.     Nelidský je můj osud spíš 
           C    F 

nikde tady nemám skrýš 
           C                F   

nikde jíst mi nedají 
            C   

tak šeptám potají 
                      C            G7          C 

co by řek mi Houston Houston Houston  
 
2. V botách je díra šaty jsou cár 

na čele deště krůpějí pár 
půldolar v kapse mám  
a tak vím dík novinám 
co by řek mi Houston Houston Houston 

 
3. Tulák se zoufale zpátky vlík 

aby svému městu složil dík 
mou duší táhne stín 
je zlé když teď už vím 
/: co by řek mi Houston Houston Houston :/ 

 
4. Jednou se vrátím a budu mít  

na řece dům v něm víno pít 
široký stůl ten hezký sen 
pak už nezáleží na ničem 
/: co by řek mi Houston Houston Houston :/      A7 

 
 D                 G 
5. Nelidský je můj osud spíš 
        D   G 

nikde tady nemám skrýš 
           D               G 

nikde jíst mi nedají 
             D 

tak šeptám potají 
             D      A7          D 

co by řek mi Houston Houston Houston 
 
 
 
 
 

 



 
ISLAND 

  
 G, Em, G, Em  
     G               Em   Hm         C      D7   G   Em   
1. Má zem je krásná jako stín červených borovic  
   G      Em             Hm         C             H7 
 tam, kde je Island, hoří den jako knot voskovic  
  Em             H7                Em  C          Am        H7 D7 

hřímá zemí fjordů severák, má země zpívá jako pták 
       G    Em            Hm           C  D7      G     
 vím, že je příliš vzdálená, vzdálená, vzdálená 
  
2. Můj starý kompas na svou zem dávno už zapomněl 

jít za modrou střelkou nikdy jsem v pravý čas neuměl 
 když září na obloze velký vůz, 
 zpívám o své zemi smutné blues   
 o zemi kde roste jen lišejník, jenom mech a lišejník 
         G, Em, G, Em, H7 
 
3. Tam kde můj otec míval dům z červených borovic 
 vítr už rozvál všechen dým ze starých voskovic 
 o tom, kde jsou lidé, co jsem znal, 
 o dívce, kterou jsem nikdy nepoznal 
 jen staré ságy zpívají, zpívají, zpívají 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
JÁ BYCH SI RÁD NAJAL DŮM 

    
 
 

 
 
                   D           D7   G                Gm 
1. Já bych si rád najal dům kde bych moh’ žít jen svým snům 
          D       Hm Em     A7    D   D#dim   Em  A7 
 celý stmělý slepá okna v průčelí 
 
 S korouhvičkou na střeše půdu plnou veteše 
 pak bych čekal až to vítr pročeše  D   D7 
 
   
  
 G   G#dim   
R: Ve slepě bych našel dívku zazděnou 

D           D7 
 kolem sudy starých vín 
 G              Gm 
 Zahrál bych na harfu opuštěnou 
 E7            A7 
 v duši bych měl samý splín 
 
 
   D          D7              G                    Gm 
2. Já myslívám si potajmu že až si ten dům pronajmu 
        D       Hm     Em      A7       D        G         D    
 oběsím se samým štěstím na římse 
  
 

 
 
  



 
JÁ  DEN  CO  DEN  SNÍDÁM 

 
 
 
  E              A         E      
1. Já den co den snídám a večeřím sám 
                    A E        F#7           H7    
 sám ohradu hlídám a co z toho mám 
 E           E7           A 
 Mě burzovní zprávy jó neříkaj nic 
             E  C#m F#m  H7              E 
 já pasu jen krávy    jsem kovboj nic víc 
 
 
 
2. Jó kdypak si koupím svou židli a skříň 
 vždyť i to mý banjo má o strunu míň 
 mám na patách smůlu jak čehý tak hot 
 jsem jak ten kus kůlu co nemá svůj plot 
 
 
3. Když pod hlavu soukám svý sedlo a pás 
 a do tmy se koukám a ohýnek zhas 
 a nebe se blejská jak hvězdnatej plyš 
 jó, mně se tak stejská jsem kovboj nic víc 
 
 
 
 
 
 
 



 
JÁ V POSLEDNÍ DOBĚ 

 
 
 
 C         F     C 
1.  Já v poslední době dost odjíždím k tobě 
                        G 

podvečerní mlhou 
            C             F     C 

s měsícem se střídám když tvůj domov hlídám 
                   G7        C  C7      

a nejvíc ložnici tvou 
 
 
      F              C            C7 
R: Odjíždím nocí a tmou 
      F              C       G7 
 prosím Irene buď jen mou 
     C       F              C 
 já držím tu dohled a dost zlej mám pohled 
      G7         C 
 a kvér svůj na kolenou   
 
 
2. Já z tý velký lásky už mám asi vrásky 

a jsem dost nevyspalej  
když kolem tvejch očí moc jinejch se točí 
tak mám strach a ne malej 

 
 
 
 
 
 
 



 
  

JARNÍ  KURÝR 
 
 

 
              C         F              C 
1. Dunění kopyt večer slýchávám  
           Em            E7 
 údolím jarní kurýr jede k nám 
    Am    G         F         E7                    
 v peřejích řeka zvoní a jarem vítr voní 
        Am       G       F        E7 Am  
 přijíždí jarní kurýr dobře ho znám 
        G   F              G    F       E7   Am 
 ví celej kraj to ví, veze k nám jaro v brašně sedlový 
   
2. Zase jdou krajem vánky voňavý 
 vobouvám 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 domù jarní travou 
víš ta to dobře víš, ty moje boty nezastavíš 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
JDEM  ZPÁTKY  DO  LESŮ 

 
 
      Hm7                       E7        A   D   A  
1. Sedím na kolejích, které nikam nevedou 
      Hm7             E7               A 
 koukám na kopretinu, jak miluje se s lebedou 
  Hm7    E7    A     F#m   
 mraky vzaly slunce zase pod svou ochranu, ó 
      Hm7            E7           A  E7         
 jen ty nejdeš holka zlatá, kdypak já tě dostanu 
  
 A         F#m     Hm7   
R: Z ráje, my vyhnaní z ráje, kde není už místa 
 D      A        E7   
 prej něco se chystá, ó 
 A     F#m   
 z ráje nablýskanejch plesů 
      Hm7    D        D      E7   
 jdem zpátky do lesů za nějaký čas 
 
2. Vlak nám včera ujel ze stanice do nebe 
 málo jsi se snažil, málo šel jsi do sebe 
 šel jsi vlastní cestou a to se dneska nenosí 
 i pes, kterej chce přízeň, napřed svýho pána poprosí 
 
R: Z ráje… 
 
3. Už tě vidím z dálky, jak máváš na mne korunou 
 jestli nám to bude stačit, zatleskáme na druhou 
 zabalíme všecky, co si dávaj rande za branou 
 v ráji není místa, možná v pekle se nás zastanou 
 
R: Z ráje 
 
 
 



 
 

 
JEN TOHLE CHCI TI ŘÍCT 

 
 D                      G   
R: Jen tohle chci ti říct 

A                D            Hmi 
než v dálce zas zmizím 

               G     C#mi Emi  
jó holka ztrať stopu mou 

                A7           D  
vždyť víš jak se toulám 

    
  
 G                   A         G         A7      D 
1. Kapsu děravou mám a nejsem ten pravej 
      G                       A         G             A7   D  
 tak kam jsem odcházel po známejch se neptej 
 
R: Tak tohle chci ti říct… 
 
 
2. Pořád zakopávám vo ten kořen bludnej 

tak abych klidně žil už víc na mě nechtěj 
 
R: Tak tohle chci ti říct… 
 
3. Nám zůstanou pěkný dny co jsem s tebou žil 

už nechtěj na mě víc asi bych se nudil 
 
 
 
 
 



 
 

JENOFÉFA 
 
 C                Am   
1. Cowboyové slyšte píseň mou 

Dm              G7 
nechte chvíli těch pitomejch krav 
C                        Am 
v Utahu jsem nechal lásku svou 
Dm    G7 
Jenoféfa zve se ona squaw 
C    Am 
vlasy má jak řeka zvlněný 

 Dm              G7 
 oči jako květy šalvěje 
 C             Am 
 pro ty oči má hned splněný 
 Dm        G7 
 co přeje si i co nepřeje 
        C       D7     G7              C 
R: Jenoféfo, Jenoféfo, Jenoféfo prérie spí 
        C      D7     G7           C 
 Jenoféfo, Jenoféfo, Jenoféfo má píseň zní 
 E       Am 
 kdyby měsíc nemusel ti svítiti tmou  
 E              F            G 
 jistě by ti se mnou zazpíval písničku mou 
        C      D7     G7         C 
 Jenoféfo, Jenoféfo, Jenoféfo na shlednou 
  
2. Abyste to nezapomněli opakuju, že jsem ji měl rád 

než mi začal chodit do zelí jeden starej dobrej kamarád 
dostal olověnou do těla, Jenoféfě zrovna na prahu 
do dneška ho neobrečela, tak jsem raděj ujel z Utahu 

 
R: Jenoféfo… 
 
3. Jako kojot vyju na měsíc, cowboyové slyšte píseň mou 

ačkoliv znám jinejch na tisíc, Jenoféfa byla jedinou 
moh bych o tom zpívat ještě dál, kdyby mě má láska slyšela 
někdo z vás mi na krk laso dá, vem to ďas, ráda mě neměla 



 

 
JESSE  JAMES 

 
         G                           C             G 
1. Jesse James chlapík byl, hodně lidí odpravil 
                     D7 

vlaky přepadával rád 
              G              D7             C               G 
 boháčům uměl brát, chudákům dával zas 
         D7                           G        
 přál bych vám, aby jste ho mohli znát 
  
  
     C          G 
R: Jó Jesse James ženu svou tady nechal ubohou 
             D 
 a tři děcka říkám vám 
   G         G7              C              G 
 ale tenhle přítel hadí, ten vám Jesse zradí 
        D               G 
 já vím tenkrát v noci prásk ho sám 
 
 
2. Jednou vám byla noc, měsíc tenkrát svítil moc  
 když tu vláček zůstal stát 
 kdekdo ví, že ten vlak přepad James kabrňák  
 Jesse sám se svým bráchou akorát 
 
R: Jó Jesse ženu svou... 
 
3. Jedenkrát Jesse James sedí doma za stolem 

a svým dětem vypráví 
Robert Ford v nočních tmách připlíží se jako vrah 
a on vám Jesse Jamese odpraví 

 
R: Jó Jesse ženu svou... 
 
 
 
 



 

 
JEZERO BÍTOVSKÉ 

 
    

C Dm G7 
 C            
1. Mám tu na zemi mezi stráněmi 
         Dm    G7     C 
 svůj nejkrásnější kout 
 tam se mohu dát větrem kolébat 
 vlnkami obejmout 
 
             G7                             C 
R: Den šel už spát za hory do červánků 
               G7                             C 
 nad jezerem bítovským už měsíc vychází 
        G7                 C   
 přišel si hrát na nebe bez beránků 
              G7                   C 
 na mé cestě údolím mě tiše provází 
 
2. Snad se jednou tam zase zatoulám 
 k té skále bítovské 
 záře ohnivá jež hrad odívá 
 jak roucho královské 
 
R: Den šel už spát ... 
 
 
 
 
 
 
 



 
  

JOHN  HARDY 
 

G        
1.   John Hardy to byl malej chudinka  

Em               G 
měl za pasem pár bouchaček   

 
 v západním pohraničí chlapa voddělal 

Em        C         
 chtěl utýct bez voplejtaček 
 G        D     G 
 chtěl utýct bez voplejtaček 
 
2. John Hardy nad karetním stolkem stál  
 a do hry nechtělo se mu 
 nahnědlá holka dolar na stůl hodila 
 /:rozdejte taky Hardymu:/ 
 
3. John Hardy čtyři karty vytáhnul  

a číňan sebral jenom dvě 
John vytáh moc, tak číňan shrábnul bank 
/:a John mu pomoh do rakve :/ 

 
4. Chtěl chytit John vlak směrem na východ 
 ve tmě si ale spletl trať 
 najednou cítí ruku šerifa 
 /: já musím želízka ti dát :/ 
 
5. Přivedli Johna pod šibenici 
 a zbejvala jen chvilička 
 já zaslech jeho slova poslední 
 /: pravdu má jenom bouchačka :/ 
 
 
 
 



 
JULLIANNE 

                     Hm   
1.     Když mlžný závoj slunce zdvíhá 
                 Em           Hm 

když začíná tam nový den 
             

nejhezčí už jak to bývá 
               Em        Hm 

ze všech dívek Jullianne 
            

popsat vám ji lze jen ztěží  
              Em               Hm 
 slovník můj má málo slov 
  
 její krásu hory střeží 
            Em         Hm 
 spatřit ji je smrti lov  
  
               GA7    D   
R: Když se bílý měsíc dívá 
           G    A7     D    F#7  
 krade stín nad krajinou 
           Hm   

vychází ta co je vílou 
            Em          F#7               G  Hm 

jméno má jméno má ó Jullianne  
 
2. Kdo se dá tou zrádnou cestou  

její hlas kdo chtěl by znát  
ať se smíří s pravdou prostou 
se smrtí že jde si hrát 
supí křídla koncert hrají 
kořist příští čekají 
kostí pár se v prachu válí 
slunce žár je vybělí 

 
3. Zakletou je paní bílou 

bez hradu a bez moci 
přes den paní v noci vílou 
těžko dát jí pomoci 
jenom přítel s čistou duší 
supů bát se nemusí 
kdo se zná ten ať to zkusí 
kdo se zná kdo se zná jen kdo se zná 

 



 

 
KALIFORNIE 

 
       C               G7   
1.    My partu měli v mžiku fit tju-dá, tju-dá 
   C                       G7                  C 

a tak jsme mohli vyrazit tju-dá, tju-dá dej 
                         
 
                  C7      F       C 
R: /: Hej hoši hej do Kalifornie 
                                G7                C   
 tam zlata metrák najdeme na březích Sacramenta  :/ 
               
 
2. Život náš bude strádání tjudá tjudá  

pod nebem lehnem ke spaní tjudá tjudá dej 
jen když nebudou vlci výt tjudá tjudá 
na holý zemi najdem klid tjudá tjudá dej 

 
R: /: Hej hoši hej do Kalifornie… 
 
3. Až prohledáme dálný břeh tjudá tjudá 

rozcinká zlato kapsy všech tjudá tjudá dej 
pak rozlehne se křik a jek tjudá tjudá 
my shrábnem tucty bankovek tjudá tjudá dej 

 
R: /: Hej hoši hej do Kalifornie… 
 
4. Zlato je všude kam  se hnem tjudá tjudá 

vylámem skály sochorem tjudá tjudá dej 
a kde je žíla bohatá tjudá tjudá 
nabere zlato lopata tjudá tjudá dej  

 
R: /: Hej hoši hej do Kalifornie… 

 
 
 
 

 
 



 

 
KAPKAMI  SI  DÉŠŤ 

 
E                         A                       E 

1. Kapkami si déšť do plachet vozů zpívá, 
                                   H7                          E 

vypráví o krajích, které tak opuštěné jsou. 
                                  A                   E 

každý z těch mužů otěže v rukou svírá, 
                                   H7                       E         E7 

jedou kryté vozy, jedou širou savanou, …..pojedou… 
 

A                                                 E 
R:  Až tam za hory, tam za obzory, nad nimiž mraky jdou, 

F#7 
tam skončí cestu svou a nocí tak tajemnou, 

      H7 
déšť už přestal svou píseň zpívat. 
E                        A                    E 
zmodralo nebe, slunce a hory svítí, 

                                              H7                      E 
dlouhou,  dlouhou dobu ještě ty vozy pojedou. 

 
2. Horké kamení cestou se s blátem střídá, 

stín a klidný kout skýtá jen plachta rozbitá. 
každý z těch mužů otěže v rukou svírá, 
jedou kryté vozy, nikde je nikdo nevítá,  …pojedou… 

 
R:  Až tam za hory…… 
       E                                    H7                         E          A7  E6 

|: dlouhou, dlouhou dobu ještě ty vozy pojedou :|   
                                                                               
 
 
 
 



 

 
KARAVANA  MRAKŮ 

 
D             Hm         

1.    Slunce je zlatou skobou na obloze přibitý  
G                A      D   A7 
pod sluncem sedlo kožený 

 D                  Hm  
 pod sedlem kůň, pod koněm moje boty rozbitý 

G        A             D        
 a starý ruce sedřený  
  
 D7          G        A               Hm  
R: Dopředu jít s tou karavanou mraků 
             G      A             Hm   
 schovat svou pleš pod stetson děravý 
   Em     A7            Hm        Em  
 /:jen kousek jít, jen chvíli, do soumraku 
         Hm   F#          Hm  A7 
 až tam kde svítí město bělavý :/ 
  
2. Vítr si tiše hvízdá po silnici spálený  

v tom městě nikdo nezdraví 
šerif i soudce – gangsteři voba řádnì zvolený 
a lidi strachem nezdraví 
ó ó to bych si tak přál 

 
3. Sto cizejch zabíječů s pistolema skotačí  

a zákon džungle panuje 
provazník plete smyčky, hrobař kopat nestačí 
a truhlář rakve hobluje 

 
R: V městě je řád a pro každého práce 
 buď ještě rád, když huba voněmí 
 /: může tě hřát, že nejsi na voprátce 
 nebo, že neležíš pár inchů pod zemí :/ 
 
4. Slunce je zlatou skobou na obloze přibitý 

pod sluncem sedlo kožený 
pod sedlem kůň, pod koněm moje nohy rozbitý 
a starý ruce sedřený 

 
R: Pryč odtud jít s tou karavanou mraků 
 kde tichej dům a pušky rezavý, 
 /: orat a sít od rána do soumraku 
 a nechat zapomenout srdce bolavý :/  



 

 
KINGSTONTOWN 

 
 
 
 D                   G    
1. Umlkl rybí trh a utich ptáků křik 
 D          A7          D  
 v přístavu se lodě líně potácí 
                                         G        
 skočím na jednu v tom se vítr zdvih 
          D               A7             D 

vidím že molo rychle mizí loď se otáčí 
 
        D                   Emi 
R: Však já sťasten byl o té cestě jsem snil 
      A7                     D 
 na mořích v přístavech vesele žil 
                             Emi  
 svůj sen jsem chyt co víc nabyl jsem klid 
          D            A7                 D  
 a nic nebylo co chybělo mi v Kingstontown 
 
2. Tenkrát z rozmaru jsem na tu bárku vlez 

slunce mi z vody šlehlo do očí 
já vůbec neznal že to na mne byla klec 
s kterou si moře kdy chce zatočí 

 
3. Dnes je bože proč mě trestáš stejný den 

slunce se zastavilo chce jen hřát 
zde jsem přec mladý byl snad to byl sen 
jen pro ten sen se nyní vracím jen zde chci spát 

 
 



 
  
 

KLADIVO 
 
      C               Am F    G                      C   Am         
1.   Bylo by to krásný   bejt bleskem nebo bouří  

F     G           C Am          F       G 
bejt vodou nebo trávou, bejt větrem co vál 

              Am 
 bejt kladivem v pěstích, bejt jiskřičkou v kouři 
                            F       C       F          C        
 a kovadlinou bejt a znít a ocelově zvonit 
 F C G                 C  Am F G C Am F G 
 ó ó   to bych si tak přál 
 
2. Bylo by to krásný bejt zvonem kterej zpívá  
 a do nebe se dívá a nebo i dál 
 a zvoní, že svítá a nebo že se stmívá 
 bejt obyčejnej zvon a znít a ocelově zvonit 
 ó ó to bych si tak přál 
 
3. Bylo by to krásný bejt v melodii tónem  

tím tónem kterej hladí jak hedvábnej šál 
tím tónem co ladí a zní pod balkónem 
bejt v melodii tón a znít a ocelově zvonit 
ó ó to bych si tak přál 

 
4. Bylo by to krásný bejt zvonem kterej zpívá 
 i kladivem i tónem a bůhví čím dál 
 a zpívat, že svítá a nebo že se stmívá 
 a zvučet jako zvon a znít a zpívat dobrým lidem 
 ó ó to bych si tak přál 
 
 
 
 
 



 
 

 
KLOBOUK VE KŘOVÍ   

 
 
 

 
 C    B9     C     G7/5C           B9          C     C7 

Vítr vane pouští    po písku žene klobouk  
 Fm      G7     C       Am Fm    G7           C      G7  
 zahnal ho do houští      starý a černý klobouk 
 C           B9   C     G7/5C          B9           C     C7 
 kdepak je ta hlava    která klobouk nosila 
 Fm      G7     C  Am   Fm      G7         C       

byla černá či plavá     komu asi patřila 
 
 

Em                     F          Em  A7  
Kdo to v poušti zmizel, odkud šel a kam 
G                  G#       G        F7    F#7   G7   G7/5+ 
jakou to měl svízel, že byl v poušti sám 

 
 
 C      As     C G7/5  C           B9             A7 
 Jen zaváté stopy,   starý klobouk ve křoví 
 Dm         G7     C      Fm         As7   G7 C    C6 

nikdo nic nepochopí, nikdo se nic nedoví 
  
  

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

KOČÁREM MÝM JE VAGON UHLÍ 
 
 
 G                D      G 
1. Z lokomotivy stoupá dým a já se z války domů navracím 
                                     D7         GG7 

ne však jak generál Lee, kočárem mým je vagon uhlí 
  
 
 G7     C 
R: Roztrhaný boty mám a rozedranej vak 
    G                    D7     G  
 a odváží mně dejchavičnej náklaďák 
     

prohrál jsem jak generál Lee 
               D7                       G 

kočárem mým je vagon uhlí 
 
 
2. Z lokomotivy stoupá dým a já už brzo dolů seskočím  

budu zas tam v kraji svým 
tam kde to znám a tam kde bydlím 

 
 
R: Roztrhaný boty… 
 
 
 
 
 
 
 



 

KOSMICKEJ VANDR 
 
 E                      F#m       A         H     E,F#m,A,H 
1. Vem mě na kosmickej vandr přece bys v tom brácho nejel sám 
 E                     F#m       A     H           E    F#m,A,H 

jen si sbalím ten svůj bágl a odpálím čudr ke hvězdám 
C#m        H                     A 

 Kdyby to tak šlo si stopnout raketu 
 C#m            H               A         (A)  
 a nechat se šoupnout na jinou planetu třeba támhletu a říct 
 E                  F#m               A           H     E,F#m,A,H 
 hej vem mě na kosmickej vandr přece bys v tom brácho nejel sám 
 E                           F#m           A      H        E, F#m,A,H 
 tam někde blízko mléčné dráhy kam se lidi málo dostanou 
 E                       F#m   A       H    E,F#m,A,H 
 tam na nás čeká malá hvězda s modrou nedotčenou savanou 
 
 
 Usneme tam v trávě líp než v peřinách 

probudí nás ráno rosa na víčkách skoro jak v písničkách 
tam někde blízko mléčné dráhy  
kam se lidi málo dostanou 

 
 
2. Tam chladná voda v říčkách zurčí 

a nad ní čistej tetelí se vzduch 
po dešti duha směr mi určí 
a nikde betonovej jízdní pruh 
To ticho ruší pouze křídla motýlí 
a zvěř u napajedla když se večer nachýlí 
tam chladná voda v říčkách zurčí 
a nad ní čistej tetelí se vzduch 
Usneme tam v távě líp než v peřinách 
Probudí nás rosa na víčkách jako v tvejch písničkách 

 
Vem mě na kosmickej vandr přece bys v tom brácho nejel sám 
jen si sbalím… opakování 1.sloky 

 

 
 



 
KOVBOJŮV NÁŘEK 

 
 
            F           Am             F           C   
1.  Když v Laredu tenkrát jsem v ulicích brouzdal 
              F          Gm   F           C 

když v Laredu tenkrát jsem poprvé byl 
         F           Am       F       C  

já kovboje zahlíd byl přikrytej plátnem 
      Dmi            Gm    C7          F 

tím běloučkým plátnem co studí jak jíl 
  
  
2. Ať píšťaly kvílí a bubny v tu chvíli 

ať zadrnčí v pohřebním průvodě mým 
tam v údolí u nás mě přykrejte hlínou 
jsem mladičkej kovboj a chybil jsem vím 

 
3. Šest hazardních hráčů ať veme mou rakev 

šest  kovbojů zazpívá nad hrobem mým 
a vemte mě na hřbitov zahažte hlínou 
jsem kovboj a hodně jsem chybil já vím 

 
4. Šest veselých kovbojů ponese rakev 

šest nejhezčích dívek mě doprovodí 
a kytici růží mi na rakev dejte 
ať hroudy tak prudce mě neuhodí 

 
 
 
 
 
 
 
 



KRINOLÍNA 
 
          G           Em  C     D7 
1. Jsem v krinolíně lariatu oblečen 
         G  Em          C      D7  
 mou košilí je tichá savana 
             G             Em              C      D7 

 a v sedle spím svůj kostkovaný táhlý sen 
        G              D7  G   

sen omšelého dona Juana 
            H7               Em 
 Tisíce krásek voní šalvějí 
          H7                  G      D7 
 mou lásku sosny stínem oplácí 
           G        Em              C       D7 
 jen na koni se se mnou projet nechtějí 
       G                  D7                 G  A   D           
 dál ve větru sem tam se kymácí  
                 G                D7 
R: měsíc mě označkoval cejchovadlem lesů 
         A7                       D   
 sombréro z kaktusů si vyzývavě nesu 
              G       Gmi   D    H7  
 je moje láhev dávno dopita 
              Emi   A7   D D7 
 a v dáli tepou kopyta  
 
2. Že pistole už Oklahomou nezazní 

to nemrzí mě bude aspoň klid  
 a že se ráno jako jindy rozední 
 je lepší nežli zlato objevit  
 hacienda v dáli není má 
 a nepatří mi stáda kolem ní 
 a jestli mě tu vůbec něco dojímá 
 tak na dně kapsy tabák poslední 
 
3. I Llano Estacado zná můj zpěv 

u Tennessee jsem řval do hřmění stád 
jsem zkřivený a hořký jako babí hněv 
ač mrtev přesto žiju napořád 
v nábojích prach mám z dálných cest 
já brodil řeky projel údolí 
žíznil jsem v poušti viděl tisíc měst 
mám koně laso hlad a pistoli 

 
 



 
LODNÍ  ZVON 

 
 
 
 A                               A7   
1. Lodní zvon zvoní není čas se ptát 

D                 A 
kdy se zas vrátím a jak mám tě rád 

            
lodní zvon zvoní tak napít mi dej 

            E            A 
láhví od whisky pak mi zamávej 

   
  
2. Jó kdybych byl dlouho pryč já a má loď 

do tý láhve prázdný pak dopis mi hoď 
nejdřív teď ale hrome napít mi dej 
a potom mávej mi pak mi mávej 

 
3. Jó siréna houká a houpá se příď 

za nějakej čas sem na mě čekat přijď 
whisky se mnou mává tak říct si dej 
a taky mávej jó taky mávej 

 
4. Lodní zvon zvoní…(1.sloka) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
LOUDAVEJ  VLAK 

 
 
 G    
1.   Když vlak nocí zahouká 

D7                          G 
tulák se ze spánku rychle rozkouká 
G  
díru v kapse obrátí 
D7                    G 
někdy jindy snad za jízdu zaplatí 

 
  
   G 
R: /: loudavej vlak je náramnej vlak 
                         D      
 po železe leze jak z pohádky drak 

G 
loudavej vlak je náramnej vlak 

                       C7 

ten když ti zmizí v lese zůstane jen čadivej mrak 
                    G 

tak tedy neprohloupíš když vyzkoušíš loudavej vlak:/ 
 
2. Strojvůdce i průvodčí  

nikdy nechytí toho co seskočí 
i když spadneš zacouvej 
a nemůže ti ujet ten vlak loudavej 

 
 
 
 



 

 
MADĚRA 

 
 

Dmi, C, Dmi, A7, Dmi, A7… 
Dmi                          A7                 Dmi  

1.   Bez klobouku bos vyvalený voči mám 
                       G7           C7 

natlučenej nos smůlu kam se podívám 
B                       F    E  D    D7 
ňák to nejde dohromady s mojí  kytarou 
G7            C7  
zapějme si dohromady píseň prastarou 

 
 
 Dmi      A7        Dmi       A7             Dmi 
R: Hálou hálou hálou pojedem do žhavejch skal 
 Dmi       A7    Dmi                       A7 
 hálou hálou hálou třeba najdem zlatej grál 
 B                F            Gmi  Dmi 
 zlatou hroudu diamanty brejle mámení 
 B        F          A7               Dmi 
 maděru si zatancujem v drahým kamení 
 
 
2. Kdo nezná doprovod ať tluče na buben 

komu to není vhod ať padá z kola ven  
kdo si myslí že se dneska nedá tancovat 
ať si teda holku hledá zkusí na ni hrát 

 
3. Jó tahle maděra to je tanec pro bohy 

ač nejsem nádhera nemůžu na nohy 
protože náš strejček Nimra jednou k večeru 
přišel domů popad ženu vymyslel maděru (já se poseru) 

 
 
 
 
 
 



 
  

 
MÁM  POŘÁD  DELŠÍ  STÍN 

 

Hm      G     
1. Mám pořád delší stín a pořád kratší dech   

D               Em                 Hm   
co jsi mi lásko vzala, to si nech, to si nech 

             G     
 mám pořád delší stín a pořád kratší dech 

D        Em               Hm               
 co jsi mi lásko dala, to si vem, to si vem 
       G           A                   Hm  
 Mít oči přehlídnu tvoje zrady a svoje dohady 
       G                 A                               Hm 
 mít ruce chytím tě dřív než zmizíš do rajský zahrady 
       G                 A                Hm     G,A,Hm 
 mít uši přeslechnu pánaboha a jiný záhady 
 
2. mám pořád delší stín a pořád kratší trať   
 co jsi mi lásko vzala to mi vrať, to mi vrať 
 mám pořád delší stín a pořád kratší noc 
 komu teď chodíš lásko na pomoc 
 
 Mít zuby překousnu cizí rady a svoje nálady 
 mít nohy, tak prostě vezmu roha a spálím doklady 
 mít tebe, tak nechám třeba ďábla, ať se mi šklebí za zády  
 

Mám pořád delší stín a pořád kratší dech 
Co jsi mi lásko vzala to si nech, to si nech 

 
 
 
 



 

 
MARK  TWAIN 

 
 C                          F   
1.   S olovnicí jezdím v řece sáhy počítám 
                  C 

vodu v tý svý Mississippi za ty roky znám 
   
  
                                Am            
R: Mark Twain dobrá voda 
           C             Am       
 Mark Twain dobrá voda 
  
 
 
2. Na moři by ze mě jistě byl už kapitán  

já však přece k týhle řece zůstal připoután 
 
3. Neříkejte že snad strachy bílý vlasy mám 

 týhle mlze jako mlíko takovej se znám 
 
4. Jedné věci se snad přece ještě musím bát 

že mně jednou na přístavním můstku nechaj stát 
 
5. Jsem už starej a život mi v těle zhasíná 

olovnicí umíráček o příď zacinká 
 
6. Je tu se mnou řeka a já zůstanu u ní 

jenom vítr uslyší to tichý poslední 
 
 

 
 



 

 
MARTA 

 
 D                 C#7     D        Am    H7  
1. Dusili jsme husu v boudě na primusu 
 E7          A7     D 
 bezvadně se připekla 
 D                  C#7     D      Am  H7 
 pozvali jsme Martu mezi naši partu 
 E7     A7     D 
 ale ta nás vypekla 
 G          Gm  D 
 Za komínem cosi vejskalo 
 E7         A7 
 ale nám se po ní tuze stejskalo 
 D                 C#7     D        Am   H7 
 A tak místo Marty mazali jsme karty 
 E7         A7       D 
 až se z toho blejskalo 
 
 D         G     A7 
R: Jó  Marta je Marta, Martu zná celá parta 
 A7             D    
 tam kde Marta je i parta je 
 D 
 Pro Martu, pro Martu kluk zradí ba i partu 
 A7                     D 
 jak rampouch na slunci hned roztaje 
      D7    G              D            E7              A7 
 Když někdo šilhá po Martě je celá parta na vartě 
 D 
 jó  Marta je Marta,  Martu zná celá parta 
        A7        D 
 tam kde je partička je i Martička 
 
 
 
 
 
 



 
 
  

 
 

MEXICKÁ  SVATBA 
 
 

 
G                     D7 

1. Když jsem se toulal mexickou pampou 
                   G 
 měsíc mě svítil stříbrnou lampou 
               G7          C                   
 nad hlavou měl jsem hvězdnatý nebe 
                  D7       G  
 myšlenky drahá byly u tebe 
  
   
2. Jak se tak blížím k malému ranči 
 s úžasem vidím, všechno tam tančí 
 mexická svatba právě tam byla 
 a ty jsi ke mě byla tak milá 
  
  
3. Přišla jsi ke mně svou číši v ruce  
 já ztratil hlavu, ztratil i srdce 
 od těch dob pampou stále se toulám 

mexickou nocí svý štěstí hledám 
 
 
  
 
 
 
 
 
 



 
 

 
MRTVEJ  VLAK 

 
Cm                Fm                   Cm  

1. Znáš tu trať co jezdit po ní je tak zrovna k zbláznění 
             Fm             G7 
 v semaforu místo lampy svítěj kosti zkřížený  
 Cm                                            G7  
 pták tam zpívat zapomněl a vítr jenom v drátech zní 
 Cm                             Fm                Cm 
 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 

  
                   Fm         F+       Fm        Cdim 
R: Mrtvej vlak, mrtvej vlak nedrží jízdní řád  
           Fm        Cdim           G7    Cm 
 dálku máš přece rád            nasedat 
 
 Neměj strach ve skalách zaduní mrtvej vlak 
 chceš mít klid máš ho  mít už jede vlak  
 
3. V životě si neměl prachy, za to si měl řádnej pech 
 kamarádi pochcípali v sakra nízkejch tunelech 
 že si zvostal sám a že si hobo ubohej 
 zasloužíš si za to všechno aspoň funus fajnovej 
 Jednou vlezeš pod vagon a budeš to mít hotový 
 kam si s tímhle vlakem vodjel nikdo už se nedoví 
 slunce tady nevychází cesty zpátky nevedou 
 ďábel veksl přehodí a stáhne šraňky za tebou 
 
R: Mrtvej vlak... 



 
 
 

NA VÁNOCE RÁNO 
 
 
 D            F#     G                    Gm 
1. Na vánoce ráno, štědrej den tehdy byl 
 D             Hmi         Em          A7  
 já se v cele temný jak smutek probudil 
   

 na vánoce ráno bejvalo rok co rok 
 já chodil do Jacksonu pít brandy svý a grog 
 
 D               F#       G           Gm 
R: Jó holka ach holka dobře to víš 
         D                   Hm           Em              A7 
 proč já byl tenkrát u brandy a teď je u mě mříž 
  
 
2. Na vánoce ráno, já zas do Jacksonu šel 
  šerif Brand tam holku mou na svejch kolenou měl 
 na vánoce ráno když ztichnul jek a křik 
 na zemi ležel šerif Brand o kus dál pomocník 
 
R: Holka ach holka… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
NÁDRAŽÍ I. 

 
 
 C     
R: Jen prázdný nádraží na tebe dýchá samotou  
                              Dm     

a žádnej vlak ani nákladní tu nestaví 
                  F                   C         

na duši stím jak zválenej kus trávy 
      C F6           C 
  na duši stín 
   
  
   
 
1.   Už je to roků co jel jsi po ní naposled 

nebyl jsi sám kdo přišel se s ní rozloučit 
nebyl jsi sám komu úsměv ze rtů zmizel 
nebyl jsi sám komu vzali co měl rád 

 
2. A čas šel dál ale tady už se zastavil 

koleje zarůstá jenom tráva na pražcích 
ty se sem vracíš jak toulavej syn k mámě 
ty se sem vracíš když nevíš kudy dál 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
NÁDRAŽÍ II. 

 
           D             A           Hm    
1. Šedý dům dává stín zápraží  
              D           A          Hm     

tady čas zapomněl nádraží 
            D        A          Hm       D         

koleje rezavý letní žár roztaví 
              D             A          Hm 

tady čas zapomněl nádraží 
    
2. Poslední stanice dál už nic 

na peron vstupuje mráz i hic 
výpravčí vzpomíná jak přijela drezína 
na peron vstupuje mráz i hic 

 
3. Návěstí dávno už nevěstí  

nejsou tu zpoždění neštěstí 
nosič usnul za stolem pražce voní karbolem 
nejsou tu zpoždění neštěstí 

 
4. Čekárna nikoho nečeká 

nikdo sem nepřijel z daleka 
proč by sem někdo jel tady vítr trávu sel 
nikdo sem nepřijel z daleka 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

NEČEKEJ  UŽ  DÁL 
 
 
 E                         H7                   E  
1.   Nečekej už marně dál kdy se jezdec objeví 
                      A E   H7               E 

kde skončila cesta má jen vítr a písek ví 
 
2. Vítr kterej písek hnaljenom hvízdal jen se smál 

a já s ním se začal smát když můj kůň už nemoh dál 
 
 H7                 E  H7                        E 
R: Vítr a písek to ví já tvý jméno nevolal 
 H7                              E        F#mi                H7 
 V očích písek na rtech smích dál jsem se smál 
 
3. Vítr pouště směr mi vzal smál se i mýmu bloudění 

ten vítr písně bláznů hrál tvý slzy v písek promění 
 

píská se 
 
R: Vítr a písek… 
 
4. Nečekej už marně dál nevrátím se už to víš 

kůň můj tajnou stezku znal do mraků se dívej výš 
 
5. Mrak podivnej uvidíš co se jezdci podobá 

píseň jezdců písečných s větrem hvízdám ti i já 
píská se  A E H7 E 

 
 
 



 

 
NELLY BLY 

 
 
 
 G                           D7   
1.   Každý večer v ohradě já koně nechávám 

G         C   D7        G        
v zanedbaný zahradě svou milou čekávám 

   
     G            C       G            D7 
R: /: Bly Nelly ou Nelly je to dívka má 
     G           C        D7       G  

v kuchyni se otáčí a milování zná :/ 
 
2. Takovouhle paštiku co ona umí péct 

za tu chtěl bych na kraj světa na rukou ji nést 
 
R: Bly Nelly… 
 
3. Tuhle dívku Nelly Bly já nechci nechat být 

ona už to taky ví a hned si mě chce vzít 
 
R: Bly Nelly… 
 
4. Tuhle dívku Nelly Bly tu si vyberem 

paštičky ji v kuchyni pak všecky seberem 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

OH RUBY NECHTĚJ MI LÁSKU 
BRÁT 

 
 
       C                         F              G     Dm 
1. Mám naději že uslyšíš mé tiché volání 

C             F      G      
stín už padá na zdi bílé nic mu nebrání 

        Dm                                 G    Dm 
já tuším že jsi hezká jak bývalas tolikrát  

      C         F    Dmi                         C 
Oh Ru  -   by            nechtěj mi lásku brát 

 
 
  
  Dmi                      C 
R: Já nevymyslel válku to jen prstem někdo kýv 
       Dmi              F                  G  
  mě učili jen střílet jenže druhý střelil dřív 
         Dmi               G           Dmi 

a nevím sám je mi psáno živořit či žít 
             C       F   Dmi 

Oh Ru  -  by            chci na blízku tě mít 
 
2. Je zázračné to vědomí že vůbec ještě bdím 

že tím co je muž ženě nemohu ti být Ruby já pochopím 
a je to možná hloupost nesmírná s níž odvážím si přát 
oh Ruby nechtěj mi lásku brát 

 
3. Proč utápíš se do mlhy snad nechystáš se jít 

a nechápu proč po létech se zase slyším klít 
jenom ruku vztáhnu za tebou když nemůžu už vstát 
oh Ruby nechtěj mi lásku brát 

 
oh Ruby jak žil bych rád  

 
 
 



 
 

OHRADA 
 
   E                                   A 
1. Ohrada se táhne krajem bůhví kam 
       H7                 E 
 mé stádo už nechce dále jít 
                 A           
 žízním a v láhvi jenom doušek mám 
 H7      E  
 nevím co zítra budu pít 
 E7              A 
 Slunce žár už k šílenství mě dohání 
 Am                  E 
 čert aby vzal tu zatracenou pláň 
 E7                          A 
 jen vítr zná mé osamělé volání 
     E                        H7                    E 
 /: zpívám si o stínu kterej by byl jako dlaň :/ 
 
 E                              E7      A  
R: Kolem oblaka prachu a já touhu jedinou mám domů 
    E                       H7                               E 

/:zpívám si o stínu kterej by byl jako dlaň :/ 
 
2. Ohrada se táhne krajem bůhví kam 
 a cowboy ten může jenom snít 
 proč plání na koni jezdí sem a tam 
 když vedrem nemůže ani klít 
 
 Slunce žár k šílenství už mě dohání 
 čert aby vzal tu zatracenou pláň 
 jen vítr zná mé osamělé volání 
 /: zpívám si o stínu kterej by byl jako dlaň :/ 
 
R: Kolem oblaka... 



 
 

OSAMĚLÝ  MĚSTO (TEREZA) 
 

G    C                D               G 
1. Ten den co vítr listí z města svál  

       C                     D       Em 
 můj džíp se vracel jako by se bál 
     C           D         G           
 že asfaltový moře odliv má 
    C               D            E  
 a stáj že svýho koně nepozná 
  G                 D 
R: Řekni kolik je na světě kolik je takovejch měst 
          Am                 Em 
 řekni kdo by se vracel když všude je tisíce cest 
    G                      D 
 tenkrát když si mi Terezo řekla že ráda mě máš 
    Am                         Em 
 tenkrát ptal jsem se Terezo kolik mi polibků dáš 
         D    G 
 naposled, naposled 
  
2. Já z dálky viděl město v slunci stát 
 a dál jsem se jen s hrůzou musel ptát 
 proč vítr mlátí spoustou vokenic 
 proč jsou v ulicích auta jinak nic  
 
R: Řekni kolik je...  
  
3. Do prázdnejch beden z votvíranejch aut   
 zaznívá odněkud něžnej tón flaut 
 a v závějích starýho papíru 

válej se černý klapky z klavíru 
 
R: Řekni kolik je...  
 
4. Tak loudám se tím hrozným městem sám 
 a vím, že Terezu už nepotkám 
 jen já tu zůstal s prázdnou ulicí 
 a osamělý město mlčící 
 
R: Řekni kolik... 
 
 
 



 
 

OTEC A SYN    
 
 

 
 Am        Dm         Am                 Dm           Am 
1. Řemeslo zlý a starý mám, těžko se líbit bude vám  
 F            G            C,Am,F            G                         E 

mě nikdo z lidí nemá rád      pro úřad můj, jsem prosím kat 
 
2. Řemeslo zlý a starý mám, snad jednou odpustí mi Pán 
  má práce chutná mi jak blín vždyť rukou mou pad i můj syn 
 
       F            E              Am          Em         F    
Ref:Ruce měl v poutech svázaný na očích šál ten lesů král 
            G                   C    E       F                 E  
 a jako sbor chór krkavčí         ruce měl v poutech svázaný 
      Am       F            G         E 
 na očích šál a já se bál vykonat práci popravčí 
 
3. Slepený vlasy vrásek pár, z bejvalý krásy zbyl jen cár 
 zato má rubáš s oprátkou, tam pod ní končí cestu svou 
 
4. Sedranej šat a drsná tvář, on trochu krad a byl to žhář 
 byl pozdní večer 1.máj šel spát a zde s ním stál - já jeho kat   
 
R: Pod černým trámem s oprátkou pak dokonal ten lesů král 
 a jako sbor chór krkavčí, pod černým trámem s oprátkou  
 já povinnost svou vykonal dřív otec jen, teď popravčí 
 
      F               G   C                Am 
5. /:Osud si umí divně hrát otec a syn, zloděj a kat :/ 3x 
     C                  Am 
 /:otec a syn, zloděj a kat:/ 
 
 

 
 
 



 
 

PAMPA 
 
 D         G        D               G                 D   D7   
1.   Pampa pomalu již mizí v dál vrcholky hor už vidět jest 

G        A7        D       Hm    D        E7                  A7 
zelené údolí mě čeká tam končí jedna z mých cest 

  D           G                  D                       G            D  D7 
snad tam na mě nikdo nečeká ve světě zůstal jsem sám 
G           A7             D          Hm    D        A7          D  D7 
mnoho let pampou já toulám se ač    nevím co z toho mám 

 
 
 G                    A7         D         G         D 
R: Snad nespatřím víc tu jen mě milovanou líc 
              G      D               G           D 
 čas tak neúprosně utíká stáří klepe na dveře 
 G               A7           D  Hm   D        A7   D  
 vracím se s pocitem viníka ač je to k nevíře   
 
 
2. Sotva já jen trochu zmužněl jsem z domova musel jsem jít 

kdekdo mi říkal „jsi zelenáč“ já s každým musel se bít 
okusil jsem zdaru i nezdaru přestože kovbojem jsem byl 
cesta má vedla mne k západu a já jen o ranči snil 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
PANENKA 

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

snad houf bílých holubic nebo jen žal  
           F                C            F             C  

tak skončil ten prvý den zmáčený krví 
                       G                    C 

ani pouťovou panenku nezanechal 
 
 
            F        C       G  F      C        G  
R: Otevři oči ty uspěchaná dámo uplakaná 
 F        C       F           C              G7         C  
 otevři oči ta hloupá noc končí a mír je mezi náma 
 
2. Už si oblékni šaty i řetízek zlatý 

a umyj se půjdeme na karneval 
a na bílou kůži ti napíšu tuší 
že dámou jsi byla a zůstáváš dál 

 
R: Otevři oči… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
PANÍ MÁ SE MÁ 

 
 C                           F             B   G   
1. Každé ráno probouzí mě sluncem hořícím 

C               F 
listy jív se rosou zachvějí 

       C                            F                 B  G  
vítá mě tu šafrán spolu s jemnou skořicí 
C                             F  
a jas tvých očí s barvou šalvějí 

    
Každé ráno otvírám svůj krámek pod věží 
a vůněmi vám kornout naplním 
ke mně každý spěchá od nás hned tak neběží 
dnes každý zná můj krámek pod věží 

  
 F       G        C C7 
R: Říkají že paní má se má 
      F                   G       C   
 že její muž jsem právě já 
 F               G  
 dávno ví proč ráda mě  
       C                 F  
 a s pýchou objímá 
             C            F 
 /:paní má se má voní mátou:/ 5x 
 
 
2. Každý večer zavírám svůj krámek petlicí  

a otvírám svou náruč dokořán 
teplo tvé mě vábí moje lásko vonící  
i dnes k nám vklouzne vůní uhoupán 

 
Každý večer uvařím ti jasmínový čaj 
a ustelem si květem lipovým 
pohár vína půlnoční teď naplň po okraj 
co nestačíš mi říct sám dopovím 

 
 



 
 

PÁR  MINUT 
 

 
G           D     Am        C           G  

R: Tvých pár minut si připíchnout jak kytku na kabát 
            D       Am      C       D 
 mávnout křídly a plný kapsy tvojí lásky mít 
       D, D, D, D, G, Am, G 
  
 G      D       Am     C         G 
1. To bych si přál a mít těch minut pár a kapes víc 
          D      Am     C     D 
 probudit den a vyprávět mu sen a potom mu jen říct 
  
R2: Těch pár minut si připíchnu jak kytku na kabát 
  mávnu křídly a kabát nechám i s tou kytkou vlát 
  
  
2. Tunelem snů tak krátkým i tak dlouhým teď běžím sám 
 až přijdu k vám, minut pár svých dní /:jen mi dej:/ hej 
 
R2: Těch pár minut… 
 
3. Jó to bych si přál, a mít těch minut pár a kapes víc 

zatřást dnem a sebrat spadlej čas, co /: není zlej :/ hej 
 
R2: Těch pár minut 
R2: Těch pár minut 
R2: Těch pár minut 
 
 
 

 



PĚTSET  MIL 
            G              Em  
1. Plakat budeš dívko má 
           Am                   C  
 že odešel jsem z domova 
            Am         Hm 
 že odešel jsem z domova 
      C              D7 

 snad stovky mil 
              G             Em 
 stovky mil stovky mil 
             Am            C 
 stovky mil stovky mil 
            Am           D7 
 že odešel jsem z domova  
             G    D7 
 snad stovky mil 
 
2. Čas ten lásce ublížil 

vzdáleni jsme pětset mil 
srdce mý teď prožívá 
moc těžkých chvil 
/:těžkých chvil těžkých chvil:/ 
srdce mý teď prožívá  
moc těžkých chvil 

 
3. Celou noc dnes přemítám 

že jsem zůstal sám a sám 
lavici teď nádražní 
za lože mám 
/:za lože mám za lože mám:/ 
lavici teď nádražní  
za lože mám 

 
4. Cestu zpátky dobře znám 

ale kapsu prázdnou mám 
tak v tý dálce daleký zůstanu sám 
/:zůstanu sám zůstanu sám:/ 
/:tak v tý dálce daleký zůstanu sám:/ 
tak v tý dálce daleký zůstanu sám 

 
 



 
PÍSEŇ MRTVÝ BUŠE 

 
 
 
 E                              C#m  
1.  Divnej pocit vždycky tady mám 

E                     A  
věřte tomu co vám povídám 
E            E7      A         
/:člověk už to tuší v týhle mrtvý buši 
E                  H7             E 
že tu zhasne jednou taky sám:/ 

  
2. Povídám vám divnej kraj to je 

hrdlo mi tu něco stahuje  
/:děsně mě to kruší v týhle mrtvý buši 
když se den od planin stahuje :/ 

 
3. Už tu zhaslo tvrdejch chlapů pár 
 každej kterej přes tu buš se hnal 
 /:teď už na ně prší v týhle mrtvý buši 
 každej tu svou duši zanechal :/ 
 
4. Z hloubi buše píseň začne znít 

žádnej živej nemůže to být 
/: hrůzu ti nahání chraplavý zpívání 
nemůžeš se z místa odlepit :/ 

 
5. Chceš-li vod tý písně najít klid 

musíš jim tam láhev pohodit 
/: ať se chlapci zbuší v týhle mrtvý buši 
běž se za ně k šenku pomodlit :/ 

 
 



 
 
 

PODBĚL 
 
                          Em   
1. Podběl mi z pngejtů mává 
                           D 

šedivým prachem přikrytej 
                           Em  

mrholí a z mlhy závoj 
                                 D  

je na mě schválně ušitej 
                                Em 

mizerně skrz něj se kouká  
                               D 

už celou noc mám za sebou 
                                 Em 

abych neusnul tak si broukám 
                         D     D7  

a dýzl klepe pode mnou 
  
          G 
R: Ráno až se slunce nad obzorem ukáže 
    D 
 a všem hospodskejm u silnice poví 
 C                   D D7 
 že by sis chtěl u nich kafe dát 
 G 
 tak si dodej ještě trochu kuráže 
         D 

jseš chlap kterej čas neúnavně honí 
C                       D  
/:a svou káru musí taky hnát:/    

 
2. Den už se pomalu blíží 

a tma je špatnej společník 
nejhorší ve chvíli zrádný 
na jaký dávno jsem si zvyk 
až zvednu od čáry bílý 
konečně oči znavený 
pohladím tu co na mě čeká 
a budu patřit jenom jí 



 
 

POJĎME SE NAPÍT 
 
 D                    G A   D  
1. Pěkně tě vítám lásko má 
              F#m    G    D        A, G, F#m 

tak trochu zbitá a víc soukromá 
     Em        D          G        

pěkně tě vítám a čemu vděčím 
F#m                  Hm  
za tak vzácnou chvíli 
D F#m    Em      D  A, G, F#m, Em 
jednou     za       sto let 

    
  
               D        D7         G    F#m, Em 
R: /:Pojďme se napít, pojďme se napít 
      D          Em        G    D  
 ať nám mají z čeho slzy týct :/ 
 
 
2. V nohách ti dřepí chcíplej pták 

už nejsme slepí spíš naopak  
už nejsme slepí a rozdejchaní 
jako když se běží bránou vítězství 

 
3. V očích ti svítí a sládne dech 

a meče k pití tu ční na stolech 
a něco k pití a nepospíchej 
stoletá má lásko 
když už nemáš kam  

 
 
 
 
 



POLE S BAVLNOU 
          D        
1. Pane můj co na nebi je tvůj dům 
                 G      D  
 má máma můj život dala katům 
                                     A7 

 katům mým v polích s bavlnou 
          D     

pane můj co na nebi je tvůj dům 
                      G              D 

má máma můj život dala katům  
          A7                          D       D7 

katům mým v polích s bavlnou 
 
               G 
R: Den za dnem kůže zná bič katů 
          D  

vidíš jen černý záda bratrů 
                       A7 

jak tam jdou v polích s bavlnou 
                D 

to co znáš ty v Luisianě 
     G                        D 

černý záda znaj i v Texacaně 
                  A7               D 

i tam jsou v polích s bavlnou 
  
2. /: Já vím brzy musí přijít soud 

černý záda právo na něm vyhrajou 
boží soud v polích s bavlnou :/ 

 
3. /:Chtěl bych jít za potem vlhký lány 

tak řekni Pane můj černý zvoň hrany 
katům svým v polích s bavlnou :/ 

 
4. Měj Pane co v nebi je tvůj dům 

mou duši když život patří katům 
katům mým v polích s bavlnou 
dnes měj Pane co v nebi je tvůj dům 
mou duši když život patří katům 
katům mým v polích s bavlnou 

 
 



PONY  EXPRES 
 
   E     
1.  /: Riwli klap :/              9x 

H7       E 
zní rovinou 

 
2. Když do pustin chceš dopis psát 
               H7  

Pony expres musíš znát 
                  A 

plný stáje koňů svých 
                 H7             E7 

a tři sta jezdců poštovních 
  
 A                E 
R: Každý ten jezdec musí být v sedle doma 
 A              E   
 s koněm projet dojet i když hoří Arizona  

A              E       
sám si musí hledat cestu svou jupí jou hejá hop 

                               H7              E 
riwli klap riwli klap riwli klap zní rovinou jupí jou 

             
 
3. Winchestrovku nesmí mít 

je moc těžká k sedlu vzít 
dopisy má místo ní  
te rychlojezdec poštovní 

 
R: Každý ten jezdec… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

PRÁZDNÉ  NÁDRAŽÍ 
 

E         
1. Suchý den prázdné nádraží ve stínu stojíš sám 
              F#m                 H7 
 vzduch jako horké závaží tíží tě ze všech stran 
 E        E7                          A 
 každou chvíli čekáš s touhou, že někdo zamává 
 E            H7         A      E 
 nikdo ti sbohem nedává, ááááááá 
 
  
2. Krásný den snadno pokazí úzkost co v sobě mám   

když slunce se od hor odrazí stále jsi ještě sám  
každou chvíli čekáš s touhou, že někdo zamává 
nikdo ti sbohem nedává            

 
 H7      E                  H7              E 
R: Vláček supí vesele píská krajinou pryč uhání 
 H7     E                H7                  E          

vláček supí vesele píská v cestě mu nic nebrání 
 
3. Výpravčí z boudy nespěchá všichni jsou dávno pryč  

z těch co tu zbývaj poslouchá jen telegrafní klíč 
každou chvíli čekáš s touhou, že někdo zamává 

 nikdo ti sbohem nedává  
 
4. Vláček co ujel odváží nadějí stále víc 
 teď už jen čas ti překáží zapomeň a víc nic 

každou chvíli čekáš s touhou, že někdo zamává 
 nikdo ti sbohem nedává  
 
R: Vláček supí vesele píská ... 
 
 
 
 
 



 

PRO RÁNY BOŽÍ 
 

G,C,G,C… 
 G               C   G      
1.  Pro rány boží klikatě jít 

G       D     G 
životem sem ba i tam 
G                C            G  
umřít a ožít kdy budu chtít 

                    D         G 
to nikdy neodmítám 

           
C           G 

R: I když mý cesty jsou křivolaký 
 C               G 
 zdaj se mi čím dál tím stejný  
 C               G 
 od rána do rána jak ten pes bez pána 
 D                G   
 hra není dohraná 
   
2. Pro rány boží co z toho  

procházet sem a tam zem 
kde hlavu složím to nevím sám 
hlavně že tu ještě jsem  

R: 
A,Emi,A,Emi… 
A               D   A 

3. Pro rány boží klikatě jít 
A      E           A 
rozum ten schází mi dál 
A                 D    A 
prej čas je zboží co za něj chtít 
A       E          A 
cenu znát to bych se smál 

R: 
 



 
PROKLATÁ  FORDKA 

 
 Em,A,Em,A 

Em                D                Am               Em,A,Em,A 
1. To ráno před sebou mám na věčnej čas do konce žití 
 Em                        D                  Am                   E 
 měli jsme za sebou flám, byl skoro den, došlo nám pití 
 G                C          G           
 nesedej do fordky Jacku, máš toho dost 
 G               C                 Em,D,C,Am   
 předák tě vyrazí z fleku, bude mít zlost 
   
 
2. Zapal si cigáro Joe, Jackovi den ukáže cestu 
 tak jsme čekali ve dvou na těch pár mil co vedou k městu 
 nesedej za volant Jacku, dyť máme čas 
 zůstaneš tuhej na fleku, zlomíš si vaz 
 
 
3. Jak slunce stoupalo výš, povídá Joe, musíme za ním  
 asi se už nedovíš proč si bral pas ke střelnejm zbraním 
 sedli jsme na koně Jacku a jeli ti vstříc 

měli jsme kousek do breku a ty už nic víc 
 
 
4. Ležel jsi tichej a sám, neměl jsi čas vytáhnout zbraně 
 to ráno před sebou mám čas nevzal splín zvonící hraně 
 tak ti Joe zatlačil voči, já vykopal hrob 
 štěstí se jak karta točí a ty si byl trop 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PROKLATEJ  VŮZ 
C      E7      Am  F          C    G7         

1.  Čtyři bytelný kola má náš proklatej vůz  
C           Am F             G7  
tak ještě pár dlouhejch mil 

 C         F   C        G7  
 zbejvá dál tam je cíl 
         C                G7C  F  C C7         
 a tak zpívej o Santa Cruz 
 F            C 
 polykej whisky a zvířenej prach 
 G7         C         C7  
 nesmí nás porazit strach 
      F                 C 
 až přejedem támhleten pískovej plát 
        G7                  C 
 pak nemusíš se už rudochů bát 
 
Rec.Georgi, už jsem celá roztřesená, zastav! 
 Zalez zpátky do vozu ženo!   
  
2. Jen tři bytelný kola... 
 
Rec.Tatínku tatínku, už mám plnej nočníček 
 Proboha, synku, to není nočníček, to je soudek s prachem! 
 
3. Jen dvě bytelný kola... 
 
Rec.Synu, vždyť jedeme jak s hnojem! 
 Jó, koho jsem naložil, toho vezu. 
 
4. Už jen jediný kolo... 
 
Rec.Georgi, když já se strašně bojím indiánů! 
 Zatáhni za sebou plachtu ženo a mlč! 
 
5. Už ani jediný kolo nemá náš proklatej vùz... 
 
Rec.Indiáni... 
 Proboha, vždyť já už nemám žádný kolečka! 
  
 
 



 

PŘEDPOVĚĎ POČASÍ 
 
 Dm      C           Dm 
1. Slyším kapky v listí hrát 
          F         Dm  
 teplej vítr začal vát 
         F         B  
 je to jako loni v létě 
           F        A  

samotnej na celým světě 
          Dm      C              Dm       C,  A  

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 hádat 
naší nový lásky počasí  

 F                   Cm  
R: Tvoje oči medový 
 F                  Cm 
 lásky stav nám předpoví 
           Dm   G 
 moje proměnlivá ženo  
  C   Dm 
 nad láskou je zataženo 
 A          Dm      C                Dm C,A,Dm,A 
 v očích máš přeháňky dešťový 
 
3. Do půl roku do rána 

láska už je dohraná 
léto teplý dávno není 
jen mrznoucí mrholení 
předpověď zas byla vylhaná 
Jízdní řád se vymění 
lásky mají zpoždění 
jak semafor nad krajinou 
jak světýlko nad bažinou 
vyhlížím tě holka k zbláznění 

R: 
 
 



 
 
 

ROCK´N´ROLL PRO BEETHOVENA  
 
 
      C                   
1.  Včera v noci měl jsem divnej sen 
      F                                        C 

v tom snu ke mně přišel Beethoven 
                 G               F             C    

abych prej si s ním šel zahrát rock´n´roll  
  
 
 C 
R: Ó jé rock´n´roll, ó jé rock´n´roll 
 F                    
 ó jé rock´n´roll, ó jé rock´n´roll 
            G                       F                     C 
 abych prej si s ním šel zahrát rock´n´roll 
  
2. Já hned jak blázen poslech´jsem ten sen 

oblík´jsem se a šel za ním ven 
a celou noc jsme hráli rock´n´roll 

 
 
3. Beethoven to asi kdysi hrál 

ten to uměl rozjet až jsem řval 
jó ten vám uměl rozjet rock´n´roll 

 
4. Přišlo ráno a já už jsem vstal 

kosti mi snad v těle rozlámal 
věděl jsem ale jak hrát rock´n´roll 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

ROVNOU JÓ TADY ROVNOU 
 
 
 
 G                                  C                    G    
1.  Tak už jsem ti teda fouk, prsten si dej za klobouk 

C                   G         Em G       D         G 
nechci tě znát a neměl jsem tě rád, to ti říkám rovnou 

  
 G                          C                        G 
R: Rovnou jó tady rovnou, rovnou jó tady rovnou 

C                   G     Em G      D           G  
Prostě tě pic a nehledej mě víc, to ti říkám rovnou  

 
 
2. Z Kentucky do Tennessee přes hory a přes lesy 

z potoků vodou já smejvám stopu svou, to ti říkám rovnou  
 
R: Rovnou… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ROŽNOVSKÉ  HODINY 
 
    F                           Gm 
1.   Rožnovské hodiny, bim, bam, bim, bam, 
      C7         F 
      nejdou už dvě hodiny, bim, bam, bim, bam, 
                                        Gm 
      už jsou čtyři hodiny, bim, bam, bim, bam, 
      G7                    Dm G7   C              C7 

       na nich jen dvě hodiny, bim, bam, to jsou věci. 
      F6                        G7                         C7 
      Nevadí, ty mé je nahradí, nežli tam srovnají   
                          F    C7      
      ten chybný čas, čas, 
      F6                       G7                      C7 
      hodinář natáhne péro, rožnovské hodiny  
                          F 
      pak půjdou zas. 
 
           A7                                       Dm 
      Že péro praskne, toho se však nenadál,  
      když tam lez, 
      G7                                      C7 
      takže tam dvě hodiny zas budou dál. 
                 F6                       G7                          
      To ale nevadí, ty mé je nahradí, 
                       C7                            F            C7 
      nežli tam srovnají ten chybný čas, čas. 
 
 
2.   Mé zlaté hodinky, tik, ťak, tik, ťak, 
      nejdou už dvě hodinky, tik, ťak, tik, ťak, 
      už jsou čtyři hodinky, tik, ťak, tik, ťak, 
      na nich jen dvě hodinky, tik, ťak, to jsou věci! 
   
      Nevadí, jsou ještě v záruce, 
      však mi je opraví za krátký čas, čas, 
      hodinář vymění pérko, 
      mé zlaté hodinky pak půjdou zas, zas. 
 
      Že pérka nejsou, toho jsem se nenadál, jémine, 
      takže ty mé hodinky zas budou dál nečinné. 
      nevadí, hruška se zasadí, 
      její stín prozradí ten správný čas, čas. 
 
 
 
 
 



 
ŘEKNĚTE  JÍ 

 
 

 
D          G              D         

1. Sníh padá do větví u břehů jezerních  
                   G               D          A7   D  

vítr už odvál z těchto míst dávno tvůj letní smích 
  
 jezerem už nebrázdí teď stíny kanoí 
         
 jen sosny kolem stojící tvý jméno šeptají 
  
        A7              G            D 
R: Řekněte jí, řekněte jí, že čekám na ni dál 
       A7              G                D 
 řekněte jí, řekněte jí, jak dlouho jsem tu stál 
           A7                            G            D 
 snad odpoví, snad odpoví, že sen se mi jen zdál 
                    G  D   A           D 
 a už dávno, dávno vítr všechno svál 
 
2. V oblacích šedavých letka vran odlétá 
 proč láska vždycky vydrží jen z jara do léta 
 Jako dým šedivý teď můj život zůstal 
 a jak ty sosny ve větvích tvý jméno šeptám dál 
 
R: Řekněte jí... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ŘEKNI KDE TY KYTKY JSOU 
    

 
 C            Am            F            G7 

1. Řekni kde ty kytky jsou co se tady mohlo stát 
 C             Am           Dm      G7 
 Řekni kde ty kytky jsou kde mohou být 
 C           Am            F              G7 

 Dívky si je během dne otrhaly do jedné 
 F           C        F        G7     C  
 Kdo to kdy pochopí, kdo to kdy pochopí   
 
2. Řekni kde ty dívky jsou, co se tady mohlo stát  
 Řekni kde ty dívky jsou, kde mohou být 
 Muži si je vyhlédli, s sebou domů odvedli 
 Kdo to kdy pochopí, kdo to kdy pochopí 
  
 
3. Řekni kde ti muži jsou, co se k čertu mohlo stát 
 Řekni kde ti muži jsou, kde mohou být 
 Muži v plné polní jdou, do války je zase zvou 
 Kdo to kdy pochopí, kdo to kdy pochopí 
  
 
4. A kde jsou ti vojáci, lidi co se mohlo stát 
 A kde jsou ti vojáci, kde mohou být 
 Řady hrobů v zákrytu, meluzína kvílí tu 
 Kdo to kdy pochopí, kdo to kdy pochopí 
 
5. Řekni kde ty hroby jsou, co se s nima mohlo stát 
 Řekni kde ty hroby jsou, kde mohou být 
 Co tu kytek rozkvétá, od jara až do léta 
 Kdo to kdy pochopí, kdo to kdy pochopí 
 
6. Řekni kde ty kytky jsou co se tady mohlo stát 
 Řekni kde ty kytky jsou kde mohou být 

 Dívky je tu během dne otrhaly do jedné  
 Kdo to kdy pochopí, kdo to kdy pochopí 
 
 
 
 



 
 

SAMOTA 
 
 E                  E7   
1.  Do tváře čas mi hlubokou brázdu 

A                E 
samotou vyrejval 

                  H7  
tělo je rozeschlej prám 

                     A 
když pluješ stále jen sám 

                   H7                       E 
co je ti platný, že jsi kapitán  

  
 Do zrzavejch strun svýho banja 
 dávno jsem nezahrál 
 že jsem byl stále jen sám 
 v srdci mám nejeden šrám 
 život je tvrdej i když jsi kapitán  
  
 E7           A        H7     E      C#m 
R: A tak vždy zůstaneš sám, nikdo ti nepoví 
       A   H7               E     E7  
 jak máš žít abys byl milován 
      A      H7      E                 C#m 

a tak vždy zůstaneš sám a koláč medový 
                 A         H7             E 

za tebe sní kapitán Korkorán  
 
2. Na tváři mech mám z dalekejch cest  

tam do hor a údolí 
z košile mám jenom cár 
ze smečky zbylo psů pár 
co bude dál mi nikdo nepoví 
V kapse mám prach z vodřenejch mincí 
který jsem prodělal  
já jenom samotu znám 
tak sakra co dělat mám 
abych měl jednou na pořádnej flám  

 
 
 
 



 
 

SBOHEM GALÁNEČKO 
    

 
 D              Hm    Em             A D 
1. Sbohem galánečko já už musím jíti 
 A       F#m  Hm                     E A 
 sbohem galánečko já už musím jíti 
 G   A      D         G A    
 kyselé vínečko kyselé vínečko 
 D              A D 
 podalas mě k pití 
 G        A        D           G   A   
 kyselé vínečko kyselé vínečko 
 D               A D 
 podalas mě k pití 
 
2. Sbohem galánečko rozlučme sa v Pánu 
 sbohem galánečko rozlučme sa v Pánu 
 kyselé vínečko kyselé vínečko  
 podalas mě v džbánu 
 kyselé vínečko kyselé vínečko 
 podalas mě v džbánu 
 
3. Ač bylo kyselé přeca sem sa opil 
 ač bylo kyselé přeca sem sa opil 
 ešče včíl sa stydím ešče včíl sa stydím 
 co sem všecko tropil 
 ešče včíl sa stydím ešče včíl sa stydím 
 co sem všecko tropil  
 
4. Ale sa nehněvám žes mňa ošidila 
 ale sa nehněvám žes mňa ošidila 
 to ta moja žízeň to ta moja žízeň ta to zavinila 
 to ta moja žízeň to ta moja žízeň ta to zavinila 
 
 
 



 
 

SEDLO Z BODLÁKŮ 
 
 C            C7            F   
1.  Noc oblíká do černých šatů stíny 

Fm    C   Am           Dm   G7 
a velkej vůz na nebi zůstal stát 

                  C    C7                F        Fm 
u ohně suší svý potem ztvrdlý džíny 

                   C   Am   Dm          G7   C 
jeden z těch hochů který navyknul se štvát 

                       F           C 
za stádem koní a za tím kde vidí ráj 

                               C7         Dm    G7 
kde stromy voní kouzelným údolím 

       C        F             C      Am 
je poslední ke slunci obrácená stáj 

                        C     Am Dm      G7  C 
tam značka vypálená ohněm nebolí  

  
 

2. Jeden z těch hochů co po ránu se posadí 
do sedla z bodláků za uzdu krvavou 
a který čeká že možná jednou uvidí 
stříbrný stádo pádit zlatou oblohou 

 
tak pokaždý když touhle cestou utíká 
a nespatří na horách ledy tát 
tak dobře ví že zima stáda zamyká 
a že mu nezbývá než svýmu snu se smát 

 
 
 
 
 
 
 
 



SCHODY  DO  NEBE    
 

 C                       Em   
Takový schody do nebe  

 Dm                                G7    
 Postavit chtěl bych pro tebe 
 C                 C7    F        Fm  
 Vždyť ty jsi bílá jako ta víla 
 C              Gdim          Dm       

Nemyslíš vůbec na sebe 
 

C                          Em   
Není tu místa pro tebe 
Dm                       G7  
Zkrátka musíš jít do nebe 

 C             C7   F            Fm  
 Abys tam žila a šťastná byla  
 C              Dm        G9  C   

V ráji kde jsou jen andělé 
 

Fm         C        Am 
Ty jsi takový kvítek křehký 
Dm              G9         C 
Vím, že tě všechno hned unaví 
F Fm          C      Am  
Na zemi tam život není lehký 
D7                      G7 
Vidím, že tě ani nebaví 
C       Em 
Postavím schody pro tebe 
Dm  G7 
Zkrátka musíš jít do nebe 
C   C7  F          Fm 
Abys tam žila a šťastná byla  
C    G7            C C7 
V ráji kde jsou jen andělé 

 
                 F        Am 

Tak buď už k sakru veselá 
              Dm7    G7              C 
 V nebi tam se přece nedělá 
             Fm          C6/9  
 V nebi tam se nedělá 
 
 
 
 
 
 



SLAVÍCI Z MADRIDU 
 
 
  Am              E7                Am 
1. Nebe je modrý a zlatý, bílá sluneční záře 
                    E7            Am 

horko a sváteční šaty, vřava a zpocený tváře 
                   E7             Am 
 vím co se bude dít, býk už se v ohradě vzpíná 
                        E7                      Am        A7        
 kdo chce ten může jít, já si dám sklenici vína 
  
     Dm             Am     
R: Ó žízeň je veliká, život mi utíká 

E7          Am  A7 
 nechte mě příjemně snít 
 Dm                    Am 
 ve stínu pod fíky poslouchat slavíky 

E7           Am 
 zpívat si s nima a pít 
 
 
2. Ženy jsou krásný a svůdný, mnohá se ve mě shlídla  
 oči jako dvě studny, vlasy jak havraní křídla 
 dobře vím co znamená pád do nástrah dívčího klína 
 někdo má pletky rád, já si dám sklenici vína 
 
R: Žízeň je veliká... 
 
3. Nebe je modrý a zlatý, ženy krásný a cudný 

mantily, sváteční šaty, oči jako dvě studny 
Zmoudřel jsem stranou od lidí, jsem jak ta zahrada stinná 
kdo chce ať mi závidí, já si dám sklenici vína 

 
R: Žízeň je veliká... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
SPÍM V OBILÍ 

 
 A                    D              A   
R: Ó lady Lee ještě mám fůru času 

D          A          E 
mám fůru času a tak spím v obilí 

  A                       D           A 
a zdá se mi sen plný dívek a dětí 
D          A          E   A 
dívek a dětí a je líný letní den 

 
1. Kam půjdu dál až se probudím a vstanu 
 probudím a vstanu na to ještě nemyslím 
 já spím v obilí a zdá se mi právě 
 sen jak přímo z láhve starou režnou popíjím 
 
R: 2x 
 
2. Za chvíli vstanu mám ještě stihnout kdesi cosi 
 slyším zvonit kosy už mi kosí obilí 
 já vím strniště jak nůž do zad tlačí 
 děkuju to stačí vzbudili mě právě včas 
 
 A                     D              A   
R: Ó lady Lee ještě mám fůru času 

C#m            C#m7 F#m              A7 
mám fůru času a tak spím v obilí 
D                        A          C#m 
a zdá se mi sen plný dívek a dětí 
A  D      A   F#m  Hm E     A 
dívek a dětí a je   líný letní den 

 
 
 
 
 
 
 



 

SUNDEJ  Z HODIN  ZÁVAŽÍ 
 
      E 
1.   Brouzdej trávou za tratí  
     A 
      v dlouhých letních hodinách,  
 F#m           H 
      vše se v dobré obrátí,  
      H7                                E      E4 
      já se vrátím před tvůj práh.  
 
2.   Nikdy nevěř vteřinám, 
      ty nám jenom překáží, 
      je tu lék a já ho znám,       
      sundej  z hodin závaží. 
 
       E        E7                   A 
R:  Pak se času budem smát 
                                     E 
      někde stranou od lidí, 
                           F# 
      naše toulky raní rosou 
             H 
      ať nám všichni závidí. 
 
                                         E 
3.   Odjezd můj je blíž,  
                                      A 
      vlak už čeká v nádraží, 
       F#m       H 
      já chci zůstat, ty to víš, 
       H7                          E       
      sundej z hodin závaží.    A 
                             
 
 
 
 



 

SVÁTEK 
 
 Dm A7 Dm  E7 A7 
 D           F#m           Em             A7   
1. Na cestu připrav mi můj černej kabát 

D          F#m      Em          A7   
sedlo si na koně nahodím sám 

          F#7           Hm  
vyblejskej ostruhy vyber mi z kravat 
E7                A7             
nevím už dávno kde vlastně je mám 
D            F#m        Em            A7   
Najdi mi ve skříni hedvábnou vestu 
D          F#m           Em    A7   
boty mi vyleští náš černej Bill 
D              F#m       Em       A7   
už zejtra    sám        pojedu k městu 
D       F#m        Em A7 D  
aby se kamarád neurazil. 
Dm                         A7        Dm 
Nemůžu vynechat takovej svátek 
Dm                    A7                Dm 
nemůžu nepřijít když mě tak zval 

 
Recit.: Jó abych nezapomněl 
Gm            A7       Dm             E7             A7   
Hedvábnej šátek a ňákou láhev abych taky vzal 

  
2. Ty nový karty mi do rance přibal 

a černej stetson jó ten svatební 
teď na mě nechtěj abych tě líbal 
já musím vyjet než se rozední 
Na starý housle mi dej nový struny 
s kovbojskou kapelou budem mu hrát 
ať každej z nás co nejvíc umí 
zavolá jupí až pojede z vrat 
Nemůžu vynechat takovej svátek 
I když mě vo to už nepožádá 
Předvčírem umřel zejtra je pátek 

 ke hrobu ponesu kamaráda 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ŠÉFE 
 
 
 D              G         
1. Kdo se dívá na startovní list 
               D 
 moje jméno nebude tam číst 
              G 
 tolikrát jsem viděl start i cíl 
                       D 
 teď nesmím projít ani vážnicí 
  
        G      D 
R: Šéfe, tak pusť mě zpátky ke koním 
      C             D 
 šéfe, už jiného nic neumím 
 A            D 
 dej mi ještě naposledy šanci 
 A                      G 
 přestal jsem pít zas mám v rukou cit 
      D 
 tak nech mě na start jít 
  
 
2. Tuhle trať mám dávno projetou 

a znova jsem začal s dietou  
proč se musím trápit před stájí 
kde jiní mého koně sedlají 

 
 
R: Šéfe, tak pusť mě ... 
 
3. Když se Démon zabil na proutí 
 říkali mi svět se nezhroutí 
 ale já ten pocit nemoh snést 
 že jsem ho měl tenkrát jinak vést  
 
R: Šéfe, tak pusť mě ... 
 
 
 
 



 

 
ŠEST  BÍLEJCH  KONÍ 

   
         G  
1. Jako by andělů chór, tam z půlnoční strany hor 
                    G7 

píseň divnou začal hrát, vím proč teď vítr přestal vát 
                C  

good by Joe, good by Joe 
D             G               

 šest bílých koní už mě veze tmou 
 
 
 G     C 
R: Sbohem všichni, co jsem znal 
 D     C 
 Já už slyším zlatých kopyt cval 
 
 
2. Teď už vím, není to sen, že je náhle tak černá zem 
 noc bez hvězd a bez mraků, jenom šest bílých oblaků 
 good by Joe, good by Joe 
 šest bílých koní už mě veze tmou 
 
 
3. Jako by andělù chór, tam z půlnoční strany hor 
 píseň divnou začal hrát, vím proč teď přestal vát 
 good by Joe, good by Joe 
 šest bílých koní už mě veze tmou 
 
 
R: Sbohem všichni…. 
 Good by Irene, good by Irene 
 sbohem Marty, sbohem Marty. 

good by Joe, good by Joe 
šest bílejch koní už mě veze tmou 

 
 
 
 
 
 



 
 

ŠŤASTNÉ STARÉ SLUNCE    
 
 
 

 C                       Am 
1. Ráno je smutné jdu z práce domů  
    C             F             C   G7   
 a jako dřív musím si říct 
      C           C7      F        Fm 
 to slunce se má to nedělá nic 
       C         G7         C     G7 

jen bloumá po nebesích 
 
2. Dřu se na jiné sám trpím hlady 
 mé děti ty neznají smích 
 to slunce se má to nedělá nic 
 jen bloumá po nebesích 
  
         Am          Em     F              C  
R: Můj bože tam v nebi vyslyš mé přání 
               F            Fm      C       G7 
 vždyť znáš můj veliký žal 
      Am         Em   F                    C 
 tak pošli ten oblak pro mne za svítání 
    Am  Am7   D7 Dm+  G   G7 
 a dej    mi     poznat      ten ráj 
 
3. Zbav mne mých strastí a utiš můj pláč 
 a dej mi to po čem toužím 
 jak slunce se mít a nedělat nic 
 jen bloumat po nebesích 
 
 
 
 
 
 



 
 

TAK JÁ JDU DÁL 
 
        Dm   
1.  Já odcházím, já už se loučím 
            F                    Dm 

mraků se ptej, snad cestu znaj 
               F                Dm 

já odcházím, s tvou láskou končím 
          Gm   A7          Dm   

Toulavej směr mý boty maj 
  
  
  
R: Tak já jdu dál, už zvolna splývá 
 s modrou nocí můj dlouhej stín 
 tak já jdu dál, tak už to bývá 
 neptej se kam, sám to nevím 
 
2. Já odcházím, z kytary svojí 

prach vopráším do klidnejch dní 
dost kytek znám, co lásku hojí 
i písně znám, co dlouho zní 

 
3. Já odcházím a kompas, který 

u sebe mám, je zbytečný 
já odcházím, ten kompas starý 
stejně nemá směr zpáteční 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



TAK  UŽ  MI  MÁ  HOLKA MÁVÁ 
 
 

Em             D           C         Em 
1. Posledních pár minut zbejvá jen  
        D                A   Em 
 máš teplou dlaň a už se stmívá 
      D             C        Em           
 tìžký je říct, že se končí den 
                 D          A  C       E  
 vlak poslední vagon mívá 
 
 G                           F     D 
R: Tak už mi má holka mává  ve vočích slzy má pálivý 
 Em                C        A7   D7 
 život jde dál to se stává já to vím 
 G                                           F  D 
 tak už mi má holka mává, výpravčí zelenou dá-vá 
      Em 
 tak jeď   tak jeď   tak jeď   tak jeď 
 
 
2. Koleje jsou cejchem loučení 
 holkám se ve vočích střádá 
 smutek je šátek osamění 
 co mužskejm na cestu mává  
 
R: Tak už mi...  
  
3. Za zády zůstal mi pláč i smích   
 do tmy se můj vlak teď řítí 
 zmizela holka jak loňskej sníh 

a světla měst v dálce svítí 
 
R: Tak už mi...  
 
 
 
 
 



TANEČNICE 
Hm A,G,G,D,Hm A,G,G,A,   2x  
A,A,A, 

 D     A           G          
1. Převrhlá židle jako symbol času 
       D              G     D 
 v nočním baru a pak holé nic 
   A             G 
 jen v rohu si flitry vyčesává z vlasů 
 D       G       D 
 poslední z tanečnic 
 
 Jsem poslední host s poslední sklenkou v dlani 
 i ten klobouk mám dnes naposled 
 dám si ho do týla a koukám na ni 
 jak šminkou obelhává svět 
 
 D A G   D         G      D       G      D  A 
R: Josefíno zatanči    mi na rozloučenou 
     D A   G        D    G    D A     G       D         
 za tuhle noc nedopitou     a     nedokončenou 

Hm A,G,G,D,  Hm A,G,G,A,   2x  
 Á    -á-áá-á-áá 
 A,A,A, 
 
2. Bere si tašku moje balerína 
 v ní jen klíč a láhev od piva 
 porovná židle a pak pozhasíhá 
 a potichu se usmívá 
 Otvírám dveře – brzkým rozedněním 
 se pak rozmařile nechám vést 
 toho kdo zvítězí nad pokušením 
 čeká nebe plné jitřních hvězd 
  
R: Josefíno zatanči... 
 
3. Severní vítr metá svoje kouzla 
 na mém vlnolamu v Tortuze 
 a do mého nitra právě tiše vklouzla 
 jedna polonahá iluze 

Kdesi v mé duši tančí tanečnice 
možná odvážněji než bych chtěl 
odráží od břehů má plachetnice 
a říkejte mi Izmael 

 
R: Josefíno zatanči... 
 
 



 

TENNESSEE WALTZ    
 
 
 
 

              A                                          A7             D 
Já bych tančil pojď má milá, hrajou Tennessee waltz  

             A       F#m           Hm       E 
 volnej jsem a hvězdy už spí  
          A                    A7             D  

a jen prstem kejvneš lásko a já s tebou  tančím 
          A               E        A   
 mám blízko tvý srdce vždyť víš 
 
 
 A                   C#7     D                A  
R: Nezapomínej když hrál se Tennessee waltz 
                    F#m      Hm       E 
   pouze ty víš jak je to se mnou 
         A 

naše láska, moje milá  
     A7              D  
 ta přišla s tou nocí 
       A            E             A  
1. jak překrásnej Tennessee waltz 
            A          E             D  A 
2. jak překrásnej Tennessee waltz 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

TRÁPENÍ 
    
 
 
             E              H7                  E             A 
1. Čas a déšť vůni splách, ze tvých úst po malinách 
            E                     H7                             E     H7  
 kdo to jen zavinil kdo mě trápí nemám pro co žít 
 
2. V banju mém skřípe tón, hledím sám na Orion 

stovky mil procourám marně toužím s tebou někam jít    E7 
  

  
A              E  

R: Dlouhé týdny vláčím ranec zarmoucení 
 A                  F#7   H7 
 půvabu a krásy ani vůni není 
 
3. Mám já mám trápení, v srdci mám snad kamení 
 kam se jen uložím kdo mi podá chlednou vodu pít 
 
           E   A   E 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

TULÁCKÉ BLUES 
 
 

G  C7 G  F#7 F7 E7  A7  D7  G  A7  G  D7 
          G                   C7         G 
1. Toulat se sám tou rosou čerstvejch rán 
        C7          G 

zpívat si blues, jít s hejnem černejch vran  
                       C7                                G         F#7 F7 E7  
 pod mostem spát a v nočním tichu hvězdy počítat 
       A7                      D7   
 sebe se ptát proč tmavomodrý blues mám tolik rád  
  
 
2. Bez lásky jít za modrou dálkou rád 

kde slyším blues svý tmavomodrý hrát 
bez floka žít a v dobytčáku světem cestovat 
žebrat a pít a po přístavech starý songy hrát 

 
 
3. Zpocený blues sedřenejch paží znát 

blues kolejí a skřípot starejch vrat 
opilej smích a dětskej pláč a v putykách se prát 
to všechno mý tmavomodrý blues mi bude hrát 

        sólo housle 
4. Všude je blues můj nekonečnej vlak 

deštivý blues a olověnej mrak 
pro kousek snů znát stovky dlouhejch prošlapanejch mil 
jít tisíc dnů pro malej kousek teplejch slunnejch chvil 

 
5. Až zazvoní mi hrana budu rád 

jen hezčí den víc nemoh jsem si přát 
zavolám blues co naposledy smutný budou hrát 

            A#7       D7     G   
to moje blues to tmavomodrý sťasten budu spát 

 
 



 
 
TVŮJ  ČAS 

 
 
          E                 E6 C#m       E          E6 E 
1.  Tvůj čas jen hvězdy měří tvůj čas má někde cíl 

E6  E        E6  C#m        F#7           H7 
ten hledat budeš ztěží přes kameny a jíl 

              A              H7                 A                 H7  
pojď trosečníku bludný a dál se se mnou dej 

             E       E6   C#m          A       H7      E  
Jsou dálky tolik svůdný tak víc už neváhej 

 
  
 E             E6   A7           E      E6   
R: Neváhej jít ať   šílencem jsi cest 
               E    E6   C#7                   F#7       H7  
 neváhej snít pod nebem plným hvězd 
             E+        G#7                  A                F#7 

/: dej ruku svou do dlaní tý svojí dálce na hraní 
              E      H7       E 

a dej se vést a dej se vést :/ 
 
2. Tvůj čas má sloky krátký a mlhu před sebou 

tvý kroky jsou tak vratký když stíny kole jdou 
tam na konci zní zvony a pak se dobře měj 
tvý cesty dálkou voní tak víc už neváhej 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

U TŘÍ LOUŽÍ 
 
 
 
 G            C              G   
1.  U tří louží stará žába kváká 
                                   A7            D7  

déšť do blatouchů si dělá kápy káp 
                G             C                   G         

kváká na žáby a na mejdan je láká 
                                       D7             G 

na děsně velkej mejdan že jim ulít čáp 
 
  
R: U tří louží tam já chtěl bych být 
 aspoň dvě tři žáby vedle sebe mít 
 vždyť na čápa už nikdo nevěří 
 a hlavně v houští když je příšeří 
 
 
2. Ke třem loužím není cesta žádná 

ach pro pánajána jak tam trefit mám      
u nás v bažinách je každá žába zrádná 
tím pádem tady chřadnu jak Robinson sám 

 
 
R: U tří louží… 
  
  
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

UŽ  Z HOR  ZNÍ  ZVON 
 
 

 
           G                     C         G 

1. Už z hor zní zvon, už tmí se kraj 
                           D 

a s ním tvůj syn šel spát 
           G            C      G 
 všem přej týž sen, všem píseň hraj 
              Em  Hm D     G         
 mír strun, mír snů mám rád  
  
2. Už z hor zní zvon a spí tvá stáj 
 ten vzácný čas já znám 
 slož v tmách svůj rýč a píseň hraj 
 mír strun,... 
 
3. Už z hor zní zvon a dřímá stráň  
 proud líbá z vln svou hráz 
 nech plát sou louč a píseň chraň 
 mír strun,... 
 
4. Nech znít ten zvon, nech spát tu stáj 
 jen hlídej klid svých stád 

stůj dál jak strom a píseň hraj 
mír strun,... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

VŠECHNO  NEJLEPŠÍ 
 
  E         
1. Hádej proč přišel jsem dneska k vám 
                           A  
 proč za záda schovávám květ 
                              E 
 dvakrát jsem dneska si ruce myl 
                        H7          E  
 abych popřál ti k věnečku let 
  
2. Nastav pusu a do vázy kytku dej 
 postav na kafe dva cukry mám rád 

koupil jsem Člověče nezlob se 
budem do rána bláznit a hrát 

  
    A  
R: Tak všechno nejlepší zdraví a tak    
      E                  H7  
 ať všechno ti jde tak jak chceš 
 E  
 sám nejlíp víš co se má ti přát 
                  H7             E 
 a nám stačí že žiješ že jseš 
 
3. Hele neděkuj kytka není zas až tak moc 
 co uvnitř mám neumím říct 
 jako kostky je život jak den a noc 
 věčně střídá se mít nemít nic 
  
R: Tak všechno nejlepší.... 2x 
 
 
 



 
 
 

VŮZ  DO  TENNESSEE 
 
         C                       G7          C 

Tam za modrou horou modrými lesy 
                          F  C 

tam je domov můj tam leží Tennessee 
                   F        C 
 tam vrátit se k mámě zas bych jednou chtěl 
                G7       C 
 vždyť pět dlouhejch let už jsem ji neviděl 
  
2. Zapřáh jsem svý koně a dal jsem jim směr 
 tam za modrou skálu jen dál na sever 
 proč severní hvězda se zdá mlhavou 
 a divnej mrak divnej stín mám za hlavou 
 
3. Proč můj vůz je náhle černej jako tér 
 a míří na jih když chci já na sever 
 proč maj koně v hlavách černý chocholy 
 proč díra co v hlavě mám, už nebolí 
 
4. Proč víko mně na postel přitloukají 
 a proě poslední sbohem mně dávají 

vždyť loučím se s nima snad ne naposled 
tak proč ženský pláčou, mužský hryžou ret 

 
5. Proč spouštěj mě pod zem u dvou borovic 

proč hážou na mě hlínu, když jim chci jen říct 
tak vzkažte mý mámě za modrý lesy 
proč můj vůz k ní nedojel do Tennessee 

 
         C, B, C, B 
 
 
 
 
 



 
 
 

WHISKY TO JE MOJE GUSTO 
 
 D                          A7  D  
1. Whisky to je moje gusto 
                                      A7  

bez whisky mám v srdci pusto 
     Em                A7  

kdyby ji můj táta pil 
D        Hm   E7        A7 
byl by tu žil mnohem dýl 
D                          A7  D 
když se ve skle leskne whisky 

                 D7               G 
tak má barman dobrý zisky  

                Gm 
život se dá zkrátka žít 

   B7  D          F#7 Hm 
jen když je co jen když je co 
Gm D    Hmi  A7m  D 
jen když je      co      pít 

 Dm       Gm 
R: Tu láhev baculatou, tu pestrou vinětu 
         Dm   A7 
 tu whisky temně zlatou pije i Manitou 
 Dm                Gm 
 kdo se chce státi mužem, ten whisky pije rád 
 Dm      D m6     A7              D  Em  A7 

a proto všichni můžem společně zazpívat 
 
 

Whisky to je moje gusto…    
 
 



 
 
 
 

ZA  CHVÍLI  UŽ  BUDU  V DÁLI 
 

G                Am  
1. Hučku svou na pozdrav smekám, světla vlaku vidím plát 
             D7                     C            G 

tak na svůj nárazník čekám, už jsem tě měl akorát 
   G                        Am   

zejtra ráno až se vzbudíš, zjistíš, že se slehla zem  
              D                        C              G         
 a tvůj miláček že pláchnul půlnočním expresem 
  
           G                Am 
R: /: Za chvíli už budu v dáli, za chvíli mi bude fajn 
    D                      C          G  
 o tvý lásce která pálí nebudu mít ani šajn :/ 
  
  
 
2. Nejdřív zní vlakovej zvonec, pak píšťala je mi hej 
 konečně vím, že je konec naší lásky tutovej 
 z kapsy tahám harmoniku, tuláckej song budu hrát 
 sedím si na nárazníku a je mi tak akorát 
  
R: /: za chvíli už budu v dáli... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
ZÁTOKA 

 

 
                C          F       C  
1. V zátoce malý je celej den stín 
                    Am  F            C 

dneska je tichá, já dobře vím 
                     Am         F       C  

kdy ten stín zmizí i z duše mojí 
                           F       G       C         
 za vodou čekám na lásku tvoji 
  
2. Poslední dříví jsem na oheň dal 
 i kdyby nocí překrásně plál 
 já nespím to víš, tak jak bych si přál 
 proč si mě Hardy na práci bral 
 
3. Už pomalu svítá  krávy jsou pít 
 v sedle zas musím celej den být 
 proč má tvůj tatík ach tolika stád 
 teden už sháním a nemůžu spát 
 
4. Zejtra se vrátím na jižní díl 
 v zátoce naší tam bude můj cíl 

vítr se zdvihá a Měsíc je blíž 
zejtra stín zmizí, dobře to víš 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
ZATRACENEJ  ŽIVOT 

 
G               C           G                       D7 

1. To bylo v Dakotě vo vejplatě, whisky jsem tam pašoval 
G                C            G           D7           G    
a že jsem byl sám jako kůl v plotě, s holkou jsem tam špásoval 

  šel jsem s ním nocí jak vede cesta okolo červenejch skal 
  než jsem jí stačil říct, že je hezká zpěněnej bejk se k nám hnal 
  
         C             G                                               D7  
R: Povídám jupí čerte jdi radši dál, pak jsem ho za rohy vzal 
 G           C        G            D7    G  
 udělal přemet a jako tur řval, do dáli upaloval 
   
 
2. To bylo v Dawsonu tam salonu a já jsem zase přebral 
 všecky svý prachy jsem měl v talonu, na život jsem nadával 
 zatracenej život čert by to spral, do nebe jsem se rouhal 
 než jsem se u báru vzpamatoval, Belzebub vedle mě stál 
  
R: Povídám jupí čerte... 
 
3. Jó rychle oplácí tenhleten svěìt, než bys napočítal pět 

ďáblovým kaňonem musel jsem jet když jsem se navracel zpět 
jak se tak kolíbám uzdu v pěsti, schylovalo se k dešti 
Belzebub s partou stál v prostřed cesty, zavětřil jsem neštěstí 

 
R: Povídám jupí čerte jdi radši dál, potom mě za nohy vzal 
 udělal jsem přemet, jak tur jsem řval, do dáli upaloval 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ZEMĚ TŘÍ SLUNCÍ 

 
                   Am                          G   
1.  Až jednou hejna mejch podivnejch ptáků 
                    Am                        Cdim 

vrátí se v podzimní větrnej den 
                      Am              Dm  

zahlídnu za hradbou dešťovejch mraků 
                 F7                E7 

jak na mě kejvá můj bláznivej sen 
  
2. Až jednou poznám že sen se mi vrací  
 a bude jasný že zůstal jsem sám 
 já přijdu za vámi bláznivý ptáci 
     Am        E7               Am 
 já přijdu za vámi jedno je kam 
 
       Dm       G    Am 
R: Nad obzorem trojice sluncí září 
       Dm        G               Am  
 volají hejna dál nad vodou 
      Dm            G           Am  

do smrti snad už se mi nepodaří 
                F7                 E7             Am, Dm, Am 

dojít tam kam cesty nevedou 
                         Dm           G            Am 

slepeckou hůl v ruce mám nataženou 
               Dm    G                      Am 
  majáků slunečních hledám zář 
                Dm         G          As 

svítí tmou pro duši unavenou 
               C              H7                E7 

svítí tmou pro každou smutnou tvář 
Ami        Dm       G                      Am 
zas vrací se hejna mejch divnejch ptáků 

               Cdim       E7             Am 
jako strom opadal kalendář 

 
3. Až jednou ptáci mi přinesou psaní 

na cestu s nima že musím se dát 
zavřu a půjdu bez velkýho ptaní 
odejdu s nima a odejdu rád 

R: 
 
 
 
 



 
 

ZRÁDNÝ BANJO 
 
             D   
1.  Slunce pálí jak ďas a za krátkej čas 
                               A7 

vzdáš hold suchej švestce 
         

sem do žáru skal psa bys nevyhnal 
                            D 

a tím spíš žádný jezdce 
             

Ptáci ani píp když čtvernohej můj džíp 
             G 

trávu přestal žrát  
 

než bych tu usnul nudou 
           D 

i když vím že trable budou 
                   A7               D    D7   

tak mi nezbejvá než polku hrát 
  
   
 G                                                         D7  
R: Zas to zrádný banjo ve svejch rukách mám 
                      G  
 zas to zrádný banjo šátkem utírám 
                             C 

do dlaní mě pálí tenhle hromskej krám 
                            G 

/:radši bych ho vzal a do bazáru dal 
                 D            G      

jenže pak bych tu zůstal sám :/ 
 
2. Slunce pálí si dál jako horkej tál 

v prstech praskaj klouby  
je-li pondělí nebo snad úterý 
jó po tom je mně houby 
kojot hledá tůň i vestoje můj kůň 
klidně začal spát 
než bych tu usnul nudou 
i když vím že trable budou 
tak mi nezbejvá než polku hrát 

 
 
 
 
 



 
 
 

ZVEDNĚTE KOTVY 
 
 
 
       G                
1. Už vyplouvá loď John B. 
   
 už vyplouvá loď John B. 
                                            D7        
 okamžik malý jen než poplujem v dál 
             G                              C 

nechte mě plout tak nechte mě plout 
G                            D7         G 
sil už málo mám tak nechte mě plout 

 
  
2. Nejdřív jsem se napil 

na zdraví všem připil 
vím že cesta má konec už má 
nechte mě plout, tak nechte mě plout 
sil už málo mám, tak nechte mě plout 

 
 
3. Sklenici svou dopil 

zakrátko u mne byl 
okovy na ruce dal a pistole vzal 
sherif John Stone, sherif John Stone 
moji svobodu vzal sherif John Stone 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

ZVEDNI PRAVICI S PLNOU 
SKLENICÍ PIVA 

 

 
   Em            C7           G   
1. Všechny hezký holky teď vylezte ze svejch hnízd 
 C7  
 v týhle starý knajpě a to hned 
 D        Em    D                
 musíte se mnou připít,     musíte se mnou připít 
    
 G         C          G         C        G      C           G      C  
R: Zvedni pravici s plnou sklenicí   pij do dna a pak 
 G        C            G  Em  D        Em 
 rázem dostaneš palicí,   málem tě trefí šlak 
 D     Em 
 málem tě trefí šlak 
   
  
  
2. Ten kdo už je na molu a klesá v kolenou  
 nech to plavat, vždyť ti od stolu 
 brzy přijdou za tebou 

brzy přijdou za tebou 
 
 A      D 
R: Zvedni pravici…  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ŽEŇTE  DÁL (VELKÁ VÝPLATA) 
 

 
   E            
1. Zas už nastává doba hnaní stád 
           C#m F#m  H7 
 dobytek pádí ohradou 
 A   E                   
 zní výkřiky kovbojů, jak 
      C#m        F#m   H7E  
 ženou dál stáda pís  -  ní svou 
  
   E  
R: /:Žeňte dál 
                 H7 
 jen žeňte ty krávy a telata cestou starou 
       E 
 jipi já 
           H7          E  
 pospěšte, slunce už končí cestu svou oblohou :/ 
  
  
2. Až zas přiženem stáda do města  
 a mzdu nám předák rozdělí 
 pak ukážem děvčatům 

jak umí být kovboj veselý 
 
 
R: /:Žeňte dál 
 
 
 
 
 
 
 



 

ŽIVOT JE JEN NÁHODA    
 

 
 G                B7                               G                     E 

Proč že se mi každou noc o tom jen zdá, o tom jen zdá  
          A7                        G         D7           G    A7    Am D7 
 jak v mém životě vyšla má tak šťastná a krásná    hvězda 
 G                   B7                              G   
 Proč že se mi každou noc o tom jen zdá 
                 E       A7                          G       D7            G 

že ta hvězda mi dá to štěstí o němž se mi ve dne nezdá 
Hm    F#                    Hm     E7  
Zdání klame mimoto každý sen 

                      D   G#dim    A7                 D  C  D7   D7+ 
který v noci   mí     -    váme zažene příští den 

 
 
 G     C7         G                                 G7 

Život je jen náhoda jednou jsi dole jednou nahoře 
 C               Cm            Es   G         D7    G        D7 

život plyne jako voda   a    smrt je jako moře 
 G                C7         G                              G7 
 Každý k moři dopluje někdo dříve a někdo později 
 C                  Cm         G      D7       G       G7 

kdo v životě miluje ať neztrácí naději 
 C                G   G7 C        G        G# 
 Až uvidí v životě zázraky které jenom láska umí 
 A7          D       Gm6Ddim D7     D+ 
 zlaté rybky vyletí nad mraky pak poro  - zu   -   mí 
 G      C7           G                              G7 
 Že je život jak voda kterou láska ve víno promění 
 C           Cm   Es       G       D7        G 
 láska že je náhoda a   bez ní štěstí není 
         Es      G         D+        G 
      a bez ní štěstí není 
 
 
 



 
ŽLUTÁ  KYTKA 

 
     A                                    D   A   
1.  Žlutá kytka usychá váza napůl vylitá 
                                  E E7  

v zemi škvíry sluncem letním vyrytý 
                A                D                A  

a pod křížem u plotu trčí svíčka bez knotu 
                          E                A A7 

tady leží Johny kulkou zabitý 
   
  D                         A 
R: Nad hrobem stojí dívka bílá 
                                     E  E7   
 jak ta svíčka co už dávno nehoří 

D              A 
kytku chvějící rukou svírá 

                         E          E7    A  A  E  A 
a pak ji tiše na hrob položí 

 
2. Žlutá kytka usychá váza napůl vylitá  

Johny smutný voči do tmy upírá 
hledí slepě nahoru až k bílýmu mramoru  
kterej dveře k němu dolů zavírá 

 
Recit.: Nevidí jak nad hrobem dívka bílá 

motlitbou pláč svůj provází 
a k poslednímu sbohem síly sbírá 
a pak tiše mezi hroby suchou trávou odchází 

 
3. Žlutá kytka usychá váza napůl vylitá 

kroky mizí vítr bílej přízrak svál 
a pod křížem u plotu leží svíčka bez knotu 
a i Johny co tu dívku miloval  
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