
Budíček

Ref.: Do dáli volám smluvenej kód,
mám tady hausbót, to bytelná je loď.

1. Tenhle komfort nebudeš mít nikde na Zemi,
horský slunce a ve vlnách pivo chlazený.
Řeku znám jak svoje boty, tam nám bude hej,
smát se budeš ty i racek chechtavej.

Oddáme se vodním hrátkám od rána do oběda,
já budu tvůj kačer Donald, ty má Rusalka bledá.

Ref.: Do dáli………

2. Do zátoky zavezu tě, kde já jednou byl,
je tam sýkora i sysel, sýček, slepýš, pyl.
Dáme vlajky pirátů na naše ležení,
budem se tam sami slunit, hnáty zkřížený.

Ref.: Do dáli……..

3. Znám mapy ostrovů a stovky různejch fint,
jak najít velký poklady, co schoval starej Flint.
Robinsona na ostrově chci ti nabídnout,
máš tam Pátka i Sobotu, chce to jenom plout.

Ref.: Do dáli……….

No to se ví
(Kapitán Kid)

          G                                   A7
1. To co na nás doma čeká není zrovna fajnový,

D7                              G
Od pondělka na koni letos jako předloni,

                          G7             C
Je to zatracenej úděl do prašivejch Estacád,

       G          E7           A7   D7     G
Jipijou, jipijou, ňáký  cizí  krávy hnát.

G                            C
Ref: No to se ví zase se sejdem
              D7                 G

za sedm  let   či  příští  tejden,
                                    C

budeme hrát, budeme zpívat
                 D7                     G

přijďte se dívat, bude nám hej!

2. Celý léto nezaprší a když jó tak leje furt,
všude bláta čím dál víc nebo zase strašnej hic,
ti co neznaj čistý víno ať se z louže napijou,
jipijou, jipijou, možná že to přežijou.

Ref.
3. Všechno špatný jednou skončí, pánbu to tak nenechá

pochopí, že tenhle svět se mu zrovna nepoved,
od tý doby bude z hlíny lepit samý anděly,
jipijou, jipijou a taky zruší pondělí.

Ref.



Rosa na kolejích
(Stanislav Daněk)

            C                      F6       Fis6 G6                       C
1. Tak jako jazyk stále  nará - ží  na vylomený zub,

                 F6                    Fis6  G6                       C
tak se vracím k svýmu  nádra - ží, abych šel zas dál.
                     F6          G
přede mnou stíny se dlouží
 Ami                Esdim
a nad krajinou krouží
                F6   Fis6  G6                   C
podivnej pták,                pták nebo mrak.

             G                  F6          G6                 C             
Ref. Tak do toho šlápni ať vidíš kousek světa,
                                  F6      G6               C

vzít do dlaně dálku zase jednou zkus.
                               F6     G6              C

Telegrafní dráty hrajou ti už léta
                              F6  Fis6   G6    Fis6  F6  C

nekonečně dlouhý     monotón -  ní   blues.
                                                    F6   Fis6  G6         Fis6  F6  C

Je ráno, je ráno, nohama  stí - ráš    rosu na   ko – le - jích.

2. Pajda  dobře hlídá pocestný co se nocí toulaj,
co si radši počkaj až se stmí a pak šlapou dál,
po kolejích šlapou bosí
a na špagátku nosí
celej svůj dům, deku a rum.

Ref.

Rodné údolí

             G 
1. Cesta má přede mnou v dáli mizí,
                                                    D

každý krok v srdci mém zabolí,
             G                                        C

zakrátko bude mi všechno cizí,
                 G                D        G

nespatřím své rodné údolí.

             G                                  C
Ref: Já volám nashledanou, nashledanou,
            G                  D         G

nashledanou rodné údolí.
            G                                    C

Já volám nashledanou, nashledanou,
            G                       D      G

při vzpomínce srdce zabolí.

2. Oči mé nevidí, jak se stmívá,
nevidí, co jsem měl tolik rád.
Jediné co mi teď ještě zbývá,
Rodnému údolí sbohem dát.

Ref.
3. Proč se den za každou nocí vrací,

proč se čas na chvíli nezastaví,
nemusel bych ti své sbohem dáti,
kdyby byl dnešní den navěky.

Ref.



Pampelišky

             A                                         E7
1. Hora skrývá slunko pod klobouk,
                      A                            E7

z oblaků do pampelišek fouk,
                           A      A7                  D  (Dmi)
         /: jak zlaté kvítí jasné hvězdy jsou

                A      E7              A     
snad až k tobě drahá dolétnou. :/

2. Z oblaků až k tobě doletí,
podle nich budeš mít děti tři,

        /:  ty budou krásné tak jako jsi ty,
dobrou noc má drahá, tak už spi. :/

3. Kouzelná je řeka na horách,
po ní bloudím jako v mátohách,

        /:  měl jsem tě rád, ty byla jsi láska má, 
mě se zdá, že se na mě z nebe usmíváš. :/

4. Tichá píseň nese se nocí,
ostrejch hochů toulavejch srdcí,

        /:  utichly banja, zmlkly i kytary,
sbohem buď mé krásné děvče z Montany. :/

5. V kolébce spí hošík maličký,
přemýšlím o čem tak asi sní,

        /:  zdědí mou starou tornu toulavou
půjde tam, kde pampelišky jsou. :/

Montgomery

            G                                C       Ami
1. Déšť ti holka smáčel vlasy
            D           D7                           G

z tvých očí zbyl jen prázdný kruh.
                                            C         Ami

Kde je zbytek tvojí  krásy,
            D         D7                  G

to  ví  dneska jenom Bůh.

            G                         C
Ref. Z celé jižní eskadrony
            D         D7           G
 nezbyl ani jeden muž,
                             G7                C
     v Montgomery  bijou  zvony,
              D        D7                  G

déšť  ti smývá  ze  rtů  růž.

2. Na kopečku v prachu cesty
leží i tvůj generál,
v ruce šátek od nevěsty,
ale ruka leží dál.

Ref.
3. Tvář má zšedivělou strachem, 

zbylo v ní pár těžkých chvil,
proužek krve stéká prachem,
déšť mu slepil vlas jak jíl.

Ref.
4. Déšť mi šeptal tvoje jméno,

já jsem tě měl holka rád,
buď sbohem má Magdaléno,
nesmíme si lásku dát.



Buráky

          G                                C                    G
1. Když Sever válčí s Jihem a zem jde do války
                                                          A                D7 

a v polích místo bavlny teď rostou bodláky, 
                  G                              C              G

ve stínu u silnice vidím z Jihu vojáky,
                                                  D7               G

jak se tu válej v trávě a louskaj buráky.

                   G                          C 
Ref:  /: Hej hou, hej hou, nač chodit do války,
                                               A (D7)           D7 (G)

Je lepší doma sedět a  louskat   buráky :/

2. Plukovník sedí v sedle volá: „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.

Ref.
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!“

Zátoka

            C                         G7           C
1. V zátoce naší  je celej den stín.
                             Ami                     C

Dneska je tichá, já dobře to vím,
                                 Ami                   C

Kdy ten stín zmizí i z duše mojí,
                             F                         C

za vodou čekám na lásku svojí.

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 vzal.

3. Pomalu svítá a krávy jdou pít.
V sedle zas musím celej den být.
Proč má tvůj tatík ach tolika stád,
Týden už sháním a nemůžu spát.

4. Zítra se vrátím na jižní díl.
V zátoce naší, tam bude můj cíl,
Vítr se zdvihá a měsíc je blíž,
Zítra stín zmizí, dobře to víš.



Bedna od whiskey

             Ami                 C           Ami                 E7
1. Dneska už mě fóry ňák nejdou přes pysky,
             Ami                         C           Ami     E7        Ami

stojím s dlouhou kravatou na bedně  od  whiskey.
             Ami                         C         Ami              E7

Stojím s dlouhým obojkem jak stájovej pinč,
             Ami                   C           Ami     E7       Ami

tu kravatu, co nosím, mi navlík soudce Lynč.

             A                       D              E                A
Ref. Tak kopni do tý bedny, ať panstvo nečeká,
                                             D               E            A

Jsou dlouhý schody do nebe a štreka daleká,
                                    D           E                   A

Do nebeskýho baru já sucho v krku mám,
                                        D                 E            A

Tak kopni do tý bedny, ať na cestu se dám.

2. Mít tak všechny bedny od whiskey vypitý,
postavil bych malej dům na louce ukrytý,
postavil bych  malej dům a z okna koukal ven,
a chlastal bych tam Billem a chlastal by tam Ben.

Ref.
3. Kdyby si se hochu, jen pořád nechtěl rvát,

nemusel jsi dneska na týhle bedně stát,
moh sis někde v suchu tu svoji whiskey pít,
nemusel jsi, hochu, na krku laso mít.

Ref.

4. Až kopneš do tý bedny, jak se to dělává,
do krku mi zůstane jen dírka mrňavá,
jenom dírka mrňavá a k smrti jenom krok,
má to smutnej konec a whiskey ani lok!

Ref.   



Kocábka

                          G                        D           G
       /: Já mám kocábku náram, náram, náram, 

                           D        G
kocábku náram, náramnou.:/

             G
1. Pršelo a blejskalo se sedm neděl,
                                      D        G

kocábku náram, náramnou.
              G

Noe nebyl překvapenej, on to věděl,
                                        D       G

Kocábku náram, náramnou.

                          G                          D          G
Ref.  /: Já mám  kocábku náram, náram, náram, 
                                        D        G

Kocábku náram, náramnou. :/
              G

Archa má cíl, archa má směr,
                                              D     G

Doplaví se k Araratu na sever.
                         G                          D         G
        /: já mám kocábku náram, náram, náram, 
                                       D        G

kocábku náram, náramnou.:/

2. Šém, Am a já jsme byli bratři rodní,
kocábku náram, náramnou.
Noe je svolal ještě před povodní, 
kocábku náram, náramnou.
Kázal jim naložiti ptáky, savce, 

Kocábku náram, náramnou.
Ryby nechte, zachrání se samy lehce,
Kocábku náram, náramnou.

Ref.
3. Přišla bouře, zlámala jim pádla, vesla,

kocábku náram, náramnou.
Tu přilétla holubice snítku nesla, 
Kocábku náram, náramnou.
Na břehu pak vyložili náklad celý, 
Kocábku náram, náramnou.
Ještě že tu starou dobrou archu měli, 
Kocábku náram, náramnou.

Ref.



Pláně

            Ami                 Dmi   Ami       E7
1. Tam, kde zem  duní  kopyty stád,
             Ami         Dmi         C                    G   

znám plno vůní, co dejchám je tak rád,
             F                G         C           Ami

čpí tam pot koní a voní tymián,
            Dmi            G7           Ami         E7

kouř obzor cloní, jak dolinou je hnán.
            Ami        Dmi        Ami   E7        Ami   

Rád žiju na ní, v tý  plá - ni  zelený.

2. Tam, kde mlejn s pilou proud řeky hnal,
já měl svou milou a moc jsem o ni stál, 
až přišlo psaní, ať na ní nečekám, 
prý k čemu lhaní a tak jsem zůstal sám.
Sám znenadání v tý pláni zelený.

            F        (Emi)  F              G7            C 
Ref. Dál  čistím  chlív   a     lovím v ořeší,
            F          (Emi)  F                G7        C       

Jenom   jako    dřív  mě   žití  netěší.
            Ami                         Dmi           Dmi

Když hlídám stáj a slyším vítr dout,
            Ami              Dmi  Ami                         E7

Prosím, ať ji poví, že mám v srdci troud..

3. Kdo ví, až se doví z větrnejch stran, 
dál že jen pro ni voní tymián,
vlak hned ten ranní ji u nás vyloží
a ona k spaní se šťastná uloží.
Sem do mejch dlaní v tý pláni zelený.

Stánky

            D              G                       D
1. U stánků  na levnou krásu postávaj 
               GM                        D

a smějou se času s cigaretou
              A                                 D

a holkou, co nemá kam jít.

2. Skleniček pár, a pár tahů z trávy,
uteče den, jak večerní zprávy,
neuměj žít a bouřej se a neposlouchaj.

                   G
Ref. Jen zahlídli svět, 
                   A

Maj na duši vrásky,
                    D          GM

Tak málo je, málo je lásky, 
             D                  A                                  D

Ztracená víra hrozny z vinic neposbírá.

3. U stánků na levnou krásu postávaj,
a ze slov a hlasů poznávám, 
jak málo jsme jim stačili dát.

Ref.



Krinolína

                        G             Emi     C    D7
1. Jsem v krinolíně lariatu oblečen,
                    G           Emi    Ami    D7

mou košilí je tichá savana,
                  G                      Emi               C      D7

a v sedle sním svůj kostkovaný, táhlý sen,
                  G              D7        G

sen omšelého Dona Juana.
                       H7              Emi  H7 Emi

Tisíce krásek voní šal – vě -jí,
                     H7                           Emi   D7

Mou lásku sosny stínem oplácí, 
                   G              Emi                   C      D7 

Jen na koni se se mnou projet nechtějí,
                   G                  D7           G A7  D   

Dál ve větru sem tam se kymácí.

            D              G                                        D
Ref. Měsíc mě označkoval cejchovadlem lesů,
                                A7                             D 

Sombrero z kaktusů si vyzývavě nesu, 
                         G        Gmi    D

Je moje láhev dávno dopita
                          A7             D

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.

Ref.
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.

Ref.



Okoř

            D
1. Na Okoř je cesta jako žádná ze sta, 
            A                            D

vroubená je stromama.
            D

Když jdu po ní v létě, samoten na světě,
            A                         D

Sotva pletu nohama.
            G                          D        E                        A7 

Na konci té cesty trnité, stojí krčma jako hrad.
D
Tam zapadli trempi, hladoví a sešlí,

             A                     D
Začli sobě notovat.

             D                        A
Ref. Na hradě Okoři, světla už nehoří, 
            D             A                    D

Bílá paní šla už dávno spát.
            D                            A

Ta měla ve zvyku, podle svého budíku, 
            D                A                D

O  půlnoci chodit strašívat.
            G                                       D

Od těch dob co jsou  tam trempové
            E                      A7

Nesmí z hradu pryč.
            

D                                  A
A tam dole v podhradí se šerifem dovádí,

            D                 A                 D
Že jí sebral od komnaty klíč.

2. Jednoho dne zrána, roznesla se zpráva, 
že byl Okoř vykraden.
Nikdo neví dodnes, kdo to tenkrát odnes, 
Nikdo nebyl dopaden.
Šerif hrál celou noc mariáš
S Bílou paní v kostnici.
Místo aby hlídal, zuřivě ji líbal,
Dostal z toho zimnici.

Ref.



Valčíček

                       C                                 G
Ref. Tuhle písničku chtěl bych ti lásko dát,
                                                 C

ať ti každej den připomíná
                                        C7            F              C
       /: Toho kdo je tvůj, čí ty jsi, a kdo má rád, 
                                       G7        C

ať ti každej den připomíná. :/

                       C                           G7
1. Kluka jako ty hledám už spoustu let, 
                                                 C   

takový trochu trhlý mý já, 
                                                        F                C

dej mi ruku, pojď půjdeme šlapat náš svět,
                                         G7         C

i když obrovskou práci to dá.

Ref.
2. Fakt mi nevadí, že nos jak bambulku máš, 

ani já nejsem žádnej ideál. 
Hlavně co uvnitř nosíš a co ukrýváš, 
To je pouto, co vede nás dál.

Ref.

Franky Dlouhán

             C                                     F                  C
1. Kolik je smutného když mraky černé jdou, 
                                  G7 F                      C

lidem nad hlavou, smutnou dálavou.
                                                     F                C

Já slyšel příběh, který velkou pravdu měl, 
                                G7 F                    C

Za čas odletěl,   každý zapomněl.

             C              G7
Ref. Měl kapsu prázdnou Franky Dlouhán, 
                             F                   C

Po státech toulal se jen sám, 
                           F               C                     G7

A že byl veselej tak každej měl ho rád.
                              F                                C            Ami

Tam ruce k dílu mlčky přiloží a zase jede dál, 
                F                          G7

A každý kdo s ním chvilku byl, 
                     F        G         C   

Tak dlouho se pak smál.

2. Tam, kde byl pláč, tam Franky hezkou píseň měl, 
slzy neměl rád, chtěl se jenom smát.
A když pak večer ranče tiše usínaj, 
Frankův zpěv jde dál, nocí s písní dál.

Ref.
3. Tak Frankyho vám jednou našli, přestal žít, 

jeho srdce spí, tiše smutně spí,
bůh ví, jak za co tenhle smíšek konec měl, 
farář píseň pěl, umíráček zněl.

Ref.



Slavíci z     Madridu  

            Ami                       E7
1. Nebe je modrý a zlatý, 
                                      Ami

bílá je sluneční záře, 
                                          E7

horko a sváteční šaty, 
                                        Ami

vřava a zpocený tváře.
                                             E7

Vím, co se dál bude dít, 
                                               Ami

Býk už se v ohradě vzpíná, 
                                            E7

Kdo chce ten může jít, 
                                           Ami

Já si dám sklenici vína.

            Dmi                   Ami
Ref. Žízeň je veliká, život mi utíká, 
            E7                              Ami  

Nechte mě příjemně snít
            Dmi                        Ami

Ve stínu pod  fíky, poslouchat slavíky, 
            E7                         Ami

Zpívat si s nima a pít!

2. Ženy jsou krásný a cudný, 
mnohá se ve mně už vzhlídla, 
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.

Ref.
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!

Ref.



Tři kříže

             Ami                           G                      Emi
1. Dávám sbohem těm břehům proklatejm, 

             Ami          G    Emi Ami
který v drápech má ďábel sám. 

                       C        G            Emi
Bílou přídí šalupa „my grave“

                           Ami     G Emi     Ami
Mířím k útesům, který znám.

                        C           G            Emi 
Ref. Jen tři kříže z bílýho kamení
                        Ami       Emi      Ami 

Někdo do písku poskládal.
                       C                   G                Emi

Slzy v očích měl a v ruce znamení, 
                       Ami         G               Ami  

Lodní deník, co sám do něj psal.

2. První kříž má pod sebou jen hřích, 
samý pití a rvačky jen,
chřestot nožů, při kterým přejde smích, 
v srdci kámen a jiných sten.

Ref.
3. Já, Bob Green, mám tváře zjizvený, 

štěkot psa zněl, když já jsem se smál.
Druhý kříž mám a spím pod zemí, 
Že jsem falešný karty hrál.

Ref.
4. Třetí kříž pak vyvolá jen vztek, 

Fatty Rodgers těm dvěma život vzal. 

Svědomí měl a vedle nich si klek
Rec.: snad chtěl se pomodlit, 

Vím trestat je lidský, 
Ale odpouštět je božský, 
Snad mi tedy bůh odpustí.

Ref.



Míle a míle

            C         F              C               Ami
1. Míle a míle jsou cest , které znám, 
                     C           F           G

jdou trávou a úbočím skal.
            C                F           C              Ami

Jsou cesty zpátky a jsou cesty tam, 
                 C                    F           G

A já na všech s vámi tam stál.
               C         F                C         Ami

Proč ale blátem nás kázali vést 
                 C                 F        G

A špínou nám třísnili šat?

                 F                 G
Ref. To ví snad jen déšť
                 C              Ami

A vítr kolem nás, 
                    F          G              C

Ten vítr co začal právě vát.
2. Míle a míle se táhnou těch cest, 

a dál po nich zástupy jdou.
Kříže jsou bílé a lampičky hvězd,
Jen váhavě svítí tmou.
Bůh ví, co růží tu dál mohlo kvést,
Spí v hlíně těch práchnivých cest.

Ref.
3. Dejte mi stéblo a já budu rád, 

i stéblo je záchranej pás.
Dejte mi flétnu a já budu hrát
A zpívat a ptát se vás.
Proč jen se účel tak rád mění v bič
A proč se má člověk bát?

Ref.

Niagára

            C                                   G7       
1. Na břehu Niagáry, stojí tulák starý, 
                                                        C           

na svou první lásku vzpomíná.
                                                  G7                                                      

Jak tam stáli spolu, dívali se dolu, 
                                                        C                                        

Až jim půlnoc spadla do klína.

                        C          G7                       
Ref. Teskně hučí, Niagára, 
                                         C 

Teskně hučí do noci.
                      C7                 F     Fmi 
        /: komu vášeň v srdci há - rá, 
                     C     G7   C7

tomu není pomoci. :/
                              C                        G7                           

Střemhlav do propasti padá proud,    
                                                         C

A v něm vidím tebe, děvče, plout,
                       C7                 F  Fmi                       
        /: Škoda že ten přelud krásný, 
                     C    G7  C

nelze o – bej - mout. :/

2. Osud tvrdou pěstí, zničí lidské štěstí, 
i ten nejkrásnější jara květ.
Mně ten kvítek jara vzala Niagára
A už nevrátí ho nikdy zpět.

Ref.



Don Diego

               G                Ami
Ref. Diego, don Diego, 
            C                    G

Krásný koně máš.
                                  Ami

Diego, don Diego, 
                     C                  G

Proč máš v očích pláč.

                       G                Ami          C                              G   
1. Za to hříbě, don Diego, tady nugety mé všechny máš, 
                                          Ami          C                  G   

Za to hříbě, don Diego, za tu malou bílou tvář.

Ref.
2. Pohleď do očí svému koni, až v nich uzříš ohně zář, 

pak skloň hlavu do jeho hřívy a vzpomeň těch chvil pár.

Recitativ
Tenkrát, tenkrát jsem ještě nevěděl stařičký done Diego,
Co to hříbě pro tebe zanmená.
Nevěděl jsem, že se přihnalo štváno žárem, 
Až k vratům tvého ranče,
S malým živým uzlíčkem u sedla.

Večerka
 

1. Bílý měsíc v Údolí Vran, hledá můj stan
Tábor šel spát, já stojím stráž, svou první stráž
Spíš, bráško, spíš, sníš, dál jen sníš, mraky jsou níž
ohýnku hřej!

2. Sám hlídá sám, v Údolí vran, náš talisman,
stráž střídá stráž, tak můžeš spát, chvilinku spát
ráj, máme, ráj, náš dětský ráj, má i svou báj
tajemnou báj

 
Recitativ 

Tam dole, pod Hadí skálou, bývaly dříve Svatojánské proudy, na
hřebenech vln tančily hvězdy a jejich zpěv byl slyšet až sem.

 
3. Blýská se , hřmí, v Údolí vran, snad ze všech stran

Blátem brodím, hledám si skrýš, před deštěm skrýš
sníš, stále sníš, spí, tábor spí, úsvit je blíž a padá déšť.

 


