Alamo
Hudba: Josef Sklenář
Text: Jaroslav Lidmila
Předehra: F, G/F, Ami/F, G/F, Ami/F, Emi/F, Ami
Ami G

Já držím v ruce listů pár
G

F

F

Emi

Emi

Ami

Ami

G

G

F

F

Emi

Emi

Ami

Jsou dávno popsaný
Teď ke mně mluví tenhle cár
O bitvě prohraný
Jak pět stovek chlapů statečných
Se bilo třináct dní
U Amerických Thermopyl
Než padl poslední
Refrén
F, G / F, Ami / F, G / F, Ami / F, Emi / F, Ami

Á – A - la – mo, A – la – mo, A – la - mo
V čele těch mužů Bowie Jim
A Davy Crockett byl
Měli cíl všichni společnej
Bojovat ze všech sil
Stát osamělé hvězdy
Šli bránit hrudí svou
V San Antoniu v Texasu
V pevnosti Alamo

Mundůr jsi nikde neviděl
V armádě podivný
Jen každý lovec trapper
Měl zbraň v pěsti sevřený
Proti nim stál generál
S přesilou ohromnou
A potom bitva začala
O pevnost Alamo
Šel jeden útok za druhým
Jak příboj strašlivý
Prořídli řady v pevnosti
Však dál ji bránili
Šest mužů v boji posledním
S armádou mexickou
Tam ve španělském Texasu
V pevnosti Alamo
Z těch šesti zůstal poslední
Colonel Bowie Jim
V pevnosti ležel raněný
S puškou a nožem svým
Devět mexických vojáků
Mu leží u nohou
Jim Bowie padl poslední
V pevnosti Alamo
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Balada o Jat Clampettovi
P. Henning / J. Falada
/G, F G /

G

Ami

D

Starej trapper u potoka v malý chajdě žil
D

G

D

Ve dne hodně pracoval a večer taky pil
G

C

B dim

Hodně piva trošku rumu rád si vždycky dal
D

G

A pak celej večer starý banjo pikoval
Na vousatý tváři pojednou mu zmizel smích
Potok začal divně černat jako velkej hřích
Ježišmarjá nafta trapper jenom těžce vzdych
A do města utíkal to všechno ohlásit
Přišel milej pán ve fraku hned mu smlouvu dal
Náš trapper to vůbec nečet jen se podepsal
Starou chajdu nezamknul a jen svý banjo vzal
Pak ve čtvrti zbohatlíků žil si jako král
Snídal jenom kaviár a suchý šampaňský
Prachy začal rozhazovat za špatný ženský
Hosty zval a měl jich stále denně plný sál
Místo banja hrozně špatně harmonium hrál
A pak přišel den kdy potok čistej zase byl
Černej olej podivně se někam vytratil
Milej pán ve fraku přišel smlouvu roztrhal
A náš trapper zas u chaty banjo pikoval
Potok opět křišťálově vodu čistou měl
Náš hrdina u vody rád večer poseděl
Místo šampaňskýho zase rum a pivo pil
Starý banjo pikoval a spokojeně žil
4

Baltimore
The Streets Of Baltimore
Hudba: Glaser Howard
Český text: Michal Bukovič
E

A

E

A

Žena má mne přemlouvala aspoň deset let
A

H

E

Než farmu svou po tátovi já prodal za pár set
E

A

E

A

A vlak nás potom odvezl až do dálek za obzor
A

H

E

Tam kde ze tmy vstříc nám svítil Baltimore
Refrén
E

H

E

V té záři městských světel která stíny mění v den
E

H

Řekla mi aniž by váhala a dál už nejedem
E

A

E

A

Někdy nadšení je nakažlivý jako černej mor
A

H

E

Mně se líbilo jak svítil Baltimore
A potom přišly všední dny a práce stále víc
Po práci každý večer z okna mávala mi vstříc
Ač unaven já nikdy jsem se nezmoh na odpor
Když mě táhla tam kde svítí Baltimore
Marně jsem se pokoušel svou ženu přesvědčit
Že městská záře mě vůbec nebaví
Teď chápu že bez těch světel snad nedokáže žít
A teď jedu sám zas do těch míst kde slunce svítí z hor
Pro mou ženu ať si svítí Baltimore
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BETONOVÉ HRANICE
Text: M. Bukovič R.Černý
Hudba: Jindřich Vrbenský

Emi

Den už má na kahánku
Hmi

Já tu stojím sám
C maj

V podzimním chladném vánku
H

Smutnou duši mám
Emi

Ty stavby z betonu
Emi Hmi

Prý měly chránit nás

Tenkrát je stavěli
Hrdí a rozhodní
Tátové od rodin
Co k válce jsou nevhodní
Každý čekal na rozkaz
A pak smutně domů šel
Když za celou tu dobu
Žádný rozkaz nepřišel

C maj

Až příjde naše chvíle
H

D7

Až příjde ten čas
Refrén
G

C6

Na tomhle území
G

D

Vyrostly pevnosti
D

Emi

C

Ami D

Jako pevná síť betonových hranic
G

C6

G

D

Symboly snažení
Symboly hrdosti
D

Emi

C

Ami

Nakonec pak stejně byly na nic
Ami D

G

Ale jsou tu dál

Pevnosti zvučných názvů
Jak je život psal
Smolkov, Orel, Hanička
Adam a tak dál
Orlík, Bouda, Šibenice
A známý Dobrošov
Je to víc jak půl století
nenacházím slov

Refrén

Se zbraní v ruce
Chtěli bránit svojí zem
Neváhali postavit se
Čelem proti všem
Jako věčné memento
Teď do oblaků ční
Betonové hranice
A pocit zklamání
Refrén
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Biggles
Text: Jiří Fallada
Hudba: J. Vrbenský
/E, E, E, E/
E

Bílý Fokker na nebi jenom smrt přinášel
A

Pilot co by na něj stačil se však nenašel
G

Biggles stoupá do oblak a má jen jeden cíl
Fis

G

Aby se svým Velbloudem se v boji utkal s ním

Fis

/E, E, E, E /

Biggles že je nováček to jenom předstírá
Bílý Fokker útočí a své řemeslo zná
Biggles do překrutu vletí je to chvíle zlá
Teď bílého nepřítele na mušce už má
Refrén

A

D

A

Biggles byl vždy mým oblohy králem
A

D

Byl to můj hrdina klukovských let
E

E

D

A

S Bigglesem na hlídce létám nad krajem
D

A

D

Na stránkách příběhu vracím se zpět

E

Jindy zase v Jižních mořích komodorem byl
Teroristy na ostrově navždy porazil
Algy mladý Ginger jeho kamarády jsou
Do všech nebezpečí spolu jdou s odvahou
A když válka vypukla a boje zuří zas
Na Borneu základnu má a neztrácí čas
Jeho těžké stihače se dolů vrhají
S krutým nepřítelem slitování nemají
Refrén
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Bílá hvězda Georgia
Hudba: Henry Clay Work
Český text: Ronald Kraus

E

A

E

Blízko bylo k vítězství jen dým se valil k nám
E

Cis mi

Fis

H

Sever – Jih sta raněných od roklí k pastvinám
E

A

E

Cis mi

Teď ta vlajka hvězdnatá má o pár hvězd už víc
H

A

Tou jednou z nich je má Georgia
Refrén
E

A

E

E

Hurá hurá příchuť má mrtvých cest
E

Fis

H

Hurá hurá daň pro nový pár hvězd
E

A

E

Cis mi

Mrtvé nikdo nevzbudí smrt život rub a líc
H

A

E

Sviť raděj dál hvězdo Georgia
Sólo

Blízko bylo k vítězství i k bitvě prohrané
Sever – Jih pláč bolest smích zdi domy zbourané
Teď ta vlajka hvězdnatá jde novým hvězdám vstříc
Tou jednou z nich je má Georgia
Hurá hurá příchuť má mrtvých cest
Hurá hurá daň pro nový pár hvězd
Mrtvé nikdo nevzbudí smrt život rub a líc
Sviť raděj dál hvězdo Georgia
Sólo
Refrén 2 x

8

Billy Kid
Hudba: Jan Vyčítal
Český text: Jan vyčítal

A

D

A

E

Sem pojďte chlapci honácký já bych vám přezpíval
A

D

A

E

A

Píseň o jednom mládenci co dobře jsem ho znal
D

A

A

D

D

E

Na parketě i ve rvačce uměl krok hbytej mít
A

E

A

A jako kůzle vyváděl ten sekáč Billy Kid
Když v Lincolnu se objevil už dvanáct mužů měl
A tam se tenkrát z Bonneyovic domu prostřílel
Šerif s celou patrolou moh jenom pustě klít
Nezraněn zmizel ve tmě tenkrát sekáč Billy Kid
Pak s bandou lidi přepadal – no u všech rohatejch
To se vás přece netýká to je věc bohatejch
Co bohatejm vzal chudejm dal on s chudáky měl cit
I když byl zloděj byl dobroděj sekáč Billy Kid
Jednou spal Bill ve Fort Summeru u holky mexický
A že při lásce žízeň měl je víc než logický
Bill sáh do brašny sedlový chtěl z láhve se napít
Nevěděl že se nevrátí – no chudák Billy Kid
Sotva krok z dveří udělal ten chudák nebohý
Pat Garett po něm vystřelil ze hnusný zálohy
Jo Garett v temným stínu si moh dobře zamířit
Tak že se víckrát nenadejch sekáč Billy Kid
A teď chlapci honácký teď můžete už jít
Můžete se případně i v sedle pomodlit
Billyho nohy taneční si najdou v hrobě klid
Ať se v pekle dobře má – chudák Billy Kid
9

Bismarck
Sing the Bismarck
Hudba: J. Horton, T. Franks
Český text: Milan Dufek
D

A

D

Je jaro jednačtyřicet svět válka objímá
G

D

A

D

A její náruč krutá daň první přijímá
D

A

D

I na mořích se střílí muž skupinou řve dál
D

A

D

Teď na mořích my vládnem náš Bismarck je tam král
Co děl palubu ježí to hned bys nespočet
Torpéda v bocích leží tak mírná na pohled
Stroje maj sílu býků hned plavbu změní v let
Tak to je křižník Bismarck zle dopad s kým se střet
Dnem i nocí po něm slídí posádka lodi Hood
Tím kapitán u svých lidí velkou vzbudil chuť
Na skalp křižníku Bismarck ten musí dolu jít
Jen na dně má svý místo kdo ruší v moři klid
Refrén
D

A

D

D

D

My najdeme tu ďábla loď ta musí ke dnu jít
G

A

D

Pak ukáže nám Bismarck jak umí vodu pít
D

A

D

Na pozdrav stačí poslat pod ponor něco rour
D

A

D

A pak z křižníku Bismarck zbude jenom vor
Hood našel Bismarck již týden v půlce byl
Hned Bismarck začal pálit už na patnáct mil
V dýmu slunce zašlo oheň svítil z děl
Jen pár prken se našlo kde Hood se potopil
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Pár chmurných nocí už Hood na dně spí
Celá marína stojí v šanci bitevní
Každá loď je na nohou kolik dlouhých dní
A hledá křižník Bismarck že ho ke dnu připevní
Nestačil se Bismarck čtvrtého dne skrýt
Byl to křižník Rodney kdo rozlomil ten klid
Jak děla rychle pálí Bismarck se otáčí
Ten král a pýcha bitev se na dno teď tlačí
My našli jsme tu ďábla loď a přímo pod ponor
Svůj pozdrav jsme jí poslali to jen o něco dol
Já tuhle píseň zpívám jen aby někdo znal
Jak klesal ke dnu Bismarck ten moří admirál
My našli jsme tu ďábla loď a přímo pod ponor
Svůj pozdrav jsme jí poslali to jen o něco dol
Já tuhle píseň zpívám jen aby někdo znal
Jak klesal ke dnu Bismarck ten moří admirál
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Bitva o New Orleans
Battle Of New Orleans
Hudba: Traditional
Text: Vladimír Poštulka
D

G

Rok patnáctej se v kalendáři psal
A

D

D

G

A Angličani nevěděli jak to koulet dál
A místo aby oslavili v klidu Novej rok
A

D

Tak rozhodli se blázni vsadit všechno na útok
Refrén
D

Andrew Jackson řek nám hoši jdeme
D

A

D

Angličani vyrazili a my proti nim
D

Rvali jsme se o každou píď země
D

A

D

A pak jsme je vyřídili za půl hodiny
Zvuk bubnů nad řekou jak kanonáda zněl
A voda v Mississipi nesla stovky mrtvejch těl
My měli na vrch i když nás bylo míň
A museli jsme před přesilou
bránit New Orleans
Refrén

Jo jenže pak se přišlo na to že
Dávno před tím dohodli se páni nahoře
Než pošta nám tu zprávu dodat stačila
Bitva o New Orleans už dávno skončila
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Refrén

Teď neví nikdo jak to vlastně je
Vyhráli jsme bitvu nebo předem bez boje
Čí zásluhou teď Lousiana patří Unii
Prej se ti hodní Angličani sami vzdali jí
Refrén

Blues pro všední den
Hudba: Traditional
Český text: J. Hromas

C

A7

Dřív než zajde do mraků luna
D

G

C

G7

Musí být sklenka stále plná
C

A7

Není třeba nikoho zvát
D

G7

Kdo cejtí se jen dost málo mlád
C

C7

Vždyť zítřejší den neuteče
F

D7

Starý černý Joe sedí u piána
A rukama se rozhání
Basa kráčí v přítmí baru v rytmu blues
Všem naráz nudu zahání
Všichni přítomní se budete ptát
Proč já mám tenhle rytmus tolik rád
Vždyť tohle to je moje píseň na přání
Kterou si dávám vždycky hrát

Hudba bude pořád hrát
C

Refrén

A7

Dřív než zajde do mraků luna…

Dřív než zajde do mraků luna
D

G

C

A7

C

G7

Musí být sklenka stále plná

Každý den zdá se krátký být
D

G

C

Když člověk umí tak trochu žít
C

G7

A7

Proč vracím se denně na ta místa
D

G

C

Kde hudba bude dozajista

G7

SOLO - / C. C7, F, D7, C, A, D7 G, C /

Jazzband pak spustí tu nejlepší svou
Která tě provází denně cestou tvou
Na cestách tvých které musíš jít
Bude ti hudba v uších znít
Refrén

Dřív než zajde do mraků luna…
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Bůh snad musel mít srdce kovboje
Hudba: Stanislav Chmelík
Text: Mirek Černý

/D, Gmaj A9, D Dmaj, Gmaj A9 /
D

Fis mi

Hmi

A9

D

Je to moc krásný když si ruce prokřehlý
D

Gmaj A9

Fis mi

Nad ohněm zahřívám
H

A9

D

Gmaj A9

A vánek sem tam bloudí hloubkou údolí
D Dmaj

D7

Mé vlasy ovívá
G

C7

Hmi7

D7

Kafe v plechovým hrnku je nevýslovně voňavý
C7

Hmi7

E7

A

Jak jen tak v trávě klímám jsou tu hned myšlenky toulavý
D

Fis mi

Hmi

A9

D

Všude je klid a jen tam kousek pode mnou
D

Gmaj A9

Fis mi

Dál potok pospíchá
Hmi

A9

D Gmaj A9

Slyším svůj vlastní dech jen občas křídla můr
D

Dmaj

D7

Promluví do ticha
G

C7

Hmi7

D7

Nebe je samá hvězda jak tmavě modrá zahrada
C7

Hmi7

E7

A

Jestli ráj tohle není mě tak aspoň hodně připadá
E7

A

D D+

A tak si říkám zřejmě tak to je
H

C7q

E

A

Bůh musel mít snad srdce kovboje
/ D, Gmaj A9, D Dmaj, Gmaj A9 /

Bulváry kasina a spousty neonů
Noc na den promění
Ale jsou stejné v pátek jako v úterý
Jak sochy kamenný
14

Stačí mi za pár týdnů tam jeden víkend nahlídnout
Pár holek a pár filmů město víc neumí nabídnout
To když mě časné ráno prvním zábleskem
Po tváři pohladí
A stírám spánek proudem vody průzračné
Že chladí nevadí
A když zaslechnu koně jak prohání se v ohradách
Když hladím jeho hřívu v téhle chvíli mě zas napadá
Tak jak to říkám zřejmě tak to je
Bůh musel mít snad srdce kovboje
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BURÁKY
Hudba: Traditional
Text: Jiří G. Fallada

ATTENTION COMPANY / FIX BAYONETT
SHOULDER ARM / FORWARD MARCH
G

C

G

A

G

Když Sever válčí z Jihem a zem jde do války
D

V polích místo bavlny teď rostou bodláky
G

C

G

V stínu u silnice vidíš z jihu vojáky
G

D

G

Válejí se klidně a louskaj buráky.

Refrén
LOAD AT WILL - LOAD

Refrén
G

C

G

Hej hou, hej hou, nač chodit do války
G

Až ta válka skončí a my zas budem žít
Své milenky a ženy zas půjdem políbit
Zeptají se hrdino, cos dělal za války
No flákal jsem se s kvérem a louskal buráky.

A

D

Refrén 2 x

Lepší doma sedět a louskat buráky.
G

C

G

Hej hou, hej hou, nač chodit do války
G

D

G

Lepší doma sedět a louskat buráky.
RIGHT SHOULDER SHIFT - ARMS

Plukovník je v sedle volá Yankeyové jdou
Mužstvo stále leží, prej dál už nemohou
Plukovník se otočí a koukne do dálky
Jeho slavná milice jen louská buráky.
Refrén
COMPANY PREPARE TO HALT – HALT
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DOUBLE QUICKSTEP - MARCH / CHARGE

Cizinecká legie
Hudba: J. Čvančara
Text: J. Fallada
/ C, Cmaj, C, Cmaj /
C

Cmaj

Domov je v troskách jen dýmu mraky
Ami

Emi

Válka je v tahu já zůstal sám
F

C

Ami

Válka je hrozná mír někdy taky
D

G

Když máš jít zpátky a není kam
Poslouchám zase jen hesla a sliby
Co hlásá politik ambicí štván
Zase už platím za cizí chyby
Ze mě už nebude v byznyse pán
Refrén
C
F

C

G

Rota je rodina prapor je domov
C

F

C

G

Legie ráda i jméno ti dá
C

F

C

G

C

G C

Nechtěj mít lásky to objetí krásky
C

F

Máš jenom na chvíli, to voják zná
Prodávat ledničky jaká to práce
Tlustýho šéfa já musel se bát
Teď je jen kulomet, bazuka, akce
Na to zač bojuji nesmím se ptát
Jako vždy v útoku akce se daří
Nepřítel chce se teď legii vzdát
Nemám strach ze smrti jenom ze stáří
Režimům světa já můžu se smát.
Refrén
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Dědečkovy hodiny
My grandfather‘s clock
Hudba: Traditional
Český text: Michal Bukovič
G

D

G

C

V naší malé kuchyni tloukly staré hodiny
C

G

D

G

Dlouhých devadesát let na stěně
G

D

G

C

A můj děda řadu let vstával ráno přesně v pět
C

G

D

G

Sám je natahoval každodenně
G

G7

C

G

Byli koupeny v den kdy byl děda narozen
G

A

D

Vždycky rád poslouchal jejich hlas
D

G D

G

C

Život se dál vlek a devadesát let
C

G

D G

Je jen krátký čas
G

C

G

C

G

Kráčely rok za rokem dědečkovým životem
G

Emi

C

G

D

G

C

Jednou ráno zůstal spát život má svůj pevný řád
D

G

To snad zná každý z nás
Napřed kluk za pár let statný muž a potom kmet
Černý vlas ctihodné šediny
Člověk stárne je to tak život jede jako vlak
Ať ho ženou roky nebo vteřiny
Přitom rok od roku tikali mu do kroku
Hodiny které měl tolik rád
Život se dál vlek za devadesát let
Náhle zůstal stát
Kráčely rok za rokem dědečkovým životem
Jednou ráno zůstal spát život má svůj pevný řád
To snad zná každý z nás
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Po té noci ledové přišlo jitro zářivé
Domem zní zase pláč dítěte
To náš nový syn způsobem obvyklým
Říká nám že je rád na světě
V naší malé kuchyni visí nové hodiny
Místo těch které jsou teď ve smetí
Začali tik - ťak vesele počítat nové století
Budou kráčet rok za rokem celým naším životem
A svým hlasem budou nás varovat co umí čas
Když se rozletí
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Desperádos co vlak čekají
Hudba: W. Jennings, W. Nelson, J. Cash
Český text: Jiří Fallada

D

C Hmi

Já zpívám rád zase jednou
A

Hmi Hmi A

Písničku o rodném údolí
G Fis mi

Emi A

D Cis mi Hmi

Emi D

Cis mi Hmi A

O vzpomínkách, které když se sejdou

Když vítr v pravou chvíli mraky odvál
Slunce vyšlo my se mohli smát
Na průsmyku poslední sníh roztál
My za snem zlata mohli se pak dát
Divnou nadějí se potom chvěli

Srdce po nich nikdy nebolí
A

D D Cis mi

Když potají jsme dobrodruzi byli
Hmi

G

Hmi

G

JAK DESPERÁDOS CO VLAK ČEKAJÍ
JAK DESPERÁDOS CO VLAK ČEKAJÍ

Emi A4 A

Cestou domů pod lampou jsme hráli
Píseň pro ten večer poslední
A v duchu jsme se taky trochu báli
Až všední den se zítra rozední
Pak v sobotu jsme na nádraží stáli
/:JAK DESPERÁDOS CO VLAK ČEKAJÍ:/
Táborák byl oheň průkopníků
Ta hospoda pak zlatokopů bar
My slyšeli jsme rachot dostavníků
Tu píseň o nich přece každý znal
A často jsme se málem zapomněli
/:JAK DESPERÁDOS CO VLAK ČEKAJÍ:/
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/:JAK DESPERÁDOS CO VLAK ČEKAJÍ:/
Vlak věčnosti už do zatáčky duní
Do útoku jde nepřítel čas
My vzchopíme se jak jen mládí umí
Tu starou stezku oslavíme zas
Jakou stezku no přece tu kterou jsme nikdy
nezradili…
/:JAK DESPERÁDOS CO VLAK ČEKAJÍ:/
/:JAK DESPERÁDOS CO VLAK ČEKAJÍ:/

DLOUHÝ ČERNÝ ZÁVOJ
M. Wilkin / V. Poštulka

ADADA
A

Refrén

Stalo se to dávno, už je to roků pár,
E7

D

A

chlapa zabili, prej tam co stával bar.
A

D

Pak trhli podlahou, a já byl k nebi blíž
E7

Dva ho viděli a voba dva říkaj,
E7

Recit.:
A

D

A

a vona stála dole, jen vo dva metry níž.
A

že vypadal jak já, ten chlap co utíkal.

A

Pozdě na večer, když kamarád šel spát,
E7

D

A

tak přišla na můj hrob mi s pláčem sbohem dát.

A

Soudce se mě ptal: Jaký máš alibi?
E7

D

A

buď jsi jinde byl, nebo‘s ho zabil ty.

Refrén

A

Já tam mlčky stál a pot se mne lil,
E7

D

jen kamaráda žena ví kde jsem tu
Refrén
D
A

D

A

A

Každou noc, když všichni spí,
D A

D

A

její pláč až k mýmu hrobu zní.
A

D

Nikdo neví, nikdo nezná,
E7

A

nikdo to neví, jen já.
Už oprátku mi chystaj a kněz mi sbohem dal,
dole stála žena, co jsem s ní tu noc spal.
A dole stála žena, vedle ní kamarád,
myslí, že má jen jeho, a to mu nechci brát.
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Dvanáctero přání
Hudba: J. Čvančara
Text: P. Vitouš

G

D

Když přijdu domů do křesla hned usedám
Emi

C

A

D

A tohle jsou ty chvíle které jen pro sebe mám
G

D

Sedím tam a tiše čekám až mi zvonek u dveří
Emi

C

A

D

Prozradí že přišla domů žena s večeří
Refrén
C

G

Její dvanáctero přání pravidelně každý den
C

A

D

Zvykl jsem si slýchat jak jde týden za týdnem
G

D

Moje žena chodí domů každý večer přesně v pět
C

Cmi

B

D

G

S dvanácterem přání která znám už nazpaměť
Ve dveřích mi řekne dej mi pusu na čelo
Rozsviť velké světlo venku se už setmělo
Vyndej nákup z tašek rychle postav hrnek na kávu
Pak si zašij díru kterou máš na rukávu
Vyvenči psa vyluxuj a dojdi se smetím
Potom umej nádobí a neloudej se s tím
Celý večer v jednom kole samý spěch a samý chvat
Čekám až mi žena řekne ustel a pojď spát
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Guadalcanal
Hudba: Jiří Voldán
Český text: Jiří Voldán, Jaroslav Čvančara
/: Ami, Amaj, Ami7, Ami6, F, E:/

Po prohrané bitvě u Midway soustředila
se část japonské armády v oblasti
Šalamounových ostrovů. Podle
strategického plánu generála MacArthura
měla americká invazní armáda
obsazovat jeden ostrov za druhým.
Sedmého srpna 1942 krátce po šesté
hodině připlulo k ostrovu Guadalcanal
mohutné operační uskupení armády
Spojených států. Za podpory letadel
pod plamennou clonou dělostřelecké
palby bitevních lodí se začali vyloďovat
muži americké námořní pěchoty. Byl to
začátek šest měsíců trvajících těžkých
bojů v husté ostrovní džungli.
Ami

Amaj

Vlny moře bouře větry dují
Ami7

Ami6

Loď unáší v dál
Ami

Amaj

Američtí námořníci plují
E

Ami

Na Guadalcanal
Ami

Amaj

Harmonika tesknou píseň zpívá
Ami7 Ami6

Do přísvitu hvězd
Dmi

Jak ta píseň zní

Refrén
A

Cis

D

A

Krásná Meredith ty víš kdo jel se bít
Dmi

A Fis mi

A

Cis D

E

A

Odplul na křižníku na Guadalcanal

A

Krásná Meredith až zas budeš snít
Dmi

A Fis mi E

A

Nezapomeň nikdy na Guadalcanal
Fis mi

Cis mi

Jak tam pod palmami pad
Fis mi

E

Ten co měl tě tolik rád
A

Cis

D

Dmi

A Fis mi E

A

Krásná Meredith chceš se pomodlit
A

Za ty jež nevrátí Guadalcanal

V širém moři na ostrově malém
O kterém ty sníš
V háji stiných mlčenlivých palem
Je prostý jen kříž
Pod ním z mnohých mladých námořníků
Sní věčný svůj sen
Když se hvězdy stkví v ticho půlnoční
V palmách listů píseň zní
Refrén

Ami

Mnohý z nich to ví
E

Ami

Že se možná nevrátí
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Hallo Mr. Irving
Hudba: Zdeněk Vlč
Text: J. Foussek

G

G7

Hallo Mister Irving roky v dáli běží
C

Cmi

Liberátor mizí vraky v moři leží
G

Emi

Ami

As

Stín ponorky mlčí periskop se chvěje
D

Refrén

Hallo, hallo, Mister Irving výš a výš
Hallo, hallo, Mister Irving k nebi blíž
Letiště Nebe v ráji
Andělé boogie-woogie hrají
Z kokpitu mračen zříš

Torpédo se šklebí nevinně se směje
Refrén
Ami

D

G

D

Emi

Hallo Mister Irving z generálské klopy
Ami7

D

G

Ami Gdim G

Hallo Mister Irving ,,God bless you“ k vám letí
Veteránům války od pozemských dětí
Hallo Mister Irving přistání se blíží
Na andělskou ranvej na posledním kříži

Bouře oceánů stírá bojů stopy
Ami

D

G

D

Emi

Zapomenut bývá kdo má srdce vroucí
Ami7

D

As

D

S. O. S. se ztrácí zmlkl motor řvoucí

Hallo Mister Irving ,,God bless you“ k vám vzlétá
Royal Air Force, Britain do starého světa
Hallo Mister Irving boogie-woogie hrají
Ještě jsou tu blázni kteří vzpomínají
Hallo, hallo, Mister Irving výš a výš
Hallo, hallo, Mister Irving k nebi blíž
Letiště Nebe v ráji
Andělé boogie-woogie hrají
Z kokpitu mračen zříš
Sólo kytara a klávesy
Refrén

24

Hledaný muž
Wandet Man
Hudba: Bob Dylan
Český text: J. Hromas, J. Blažejovský
G

Hledali mě v Kalifornii
G

A

A

D

D

C

Hledali mě v Bufalo
Hledali mě v Kansas City
G

Hledali mě v Ohio

Je to snad už přes dva roky
Co jsem z Jail House roha vzal
Na nároží velkejch ulic
úřad odměnu vypsal
Deset táců na mou hlavu
Živej mrtvej to je fuk
Za takovou velkou sumu
Najde se dost lačnejch ruk
Večer když už padám znaven
Malý oheň rozdělám
A když je mi hodně smutno
S kytarou si zazpívám
Dneska už se mi to směje
Když jsem v suchu Quebecku
Jail House zůstal bez naděje
že jsem zmizel bez vděku
Znám plošiny náklaďáků
Pod každým mostem jsem už spal
Státy projel na uhláku
Když jsem z Jail House utíkal
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Hobo song
Hudba: John Prine (ASCAP)
Text: J. Fallada

A

D

G

D

To byl ten čas kdy hobo rád se toulal
D A

D

A

Po křivolaký stezce co za obzor vedla snad
A

D

G

D

Jak častokrát já smutnný zkazky slýchal
A

D

A trpký smích tuláka kdy měl spát
Čas pot a slzy na tu stezku dýchal
Však pro něj to byl svět co měl tak rád
On tuláckou tu svobodu vždy míval
Volnost cesty nechtěl nikdy vzdát
Refrén
A
D

G

D

Řekněte nám, proč tramp už nešel zpátky
A

D

A

Ten oheň neuvidím na kolejích rezavých
A

D

G

D

A

D

D

Osud ho vzal možná do věčný dálky
Jen ve vzpomínkách zazní jeho smích
Napsal jsem domů dopis
Udal jsem i zpáteční adresu
A čekal čekal že někdo odpoví
Žádnej dopis nedošel
A já jsem pochopil
Že jsem byl na té stezce tuláků
Příliš dlouho
Refrén 2 x
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Hospoda kdesi v Anglii
There´s Tavern In The Town
Hudba: W. Hils
Text: Jiří Voldán
A

Já znám jednu hospodu
A

E

Tam dám si whisky a sodu
A

D

Adim

Tam sedím s lahví v ruce má milá
E

A

A dobře žes tam nebyla
Refrén
E

A

Ty nevíš co voják tropí než odpluje do Evropy
E

A

D

A

Jestli se tam neutopí sbohem buď

E

A

E

Doma na mne vzpomínej a hlavně se mi neprovdej
E A

D

E

A

Až tuhle vojnu vezme jednou ďas já přijdu, přijdu, přijdu zas
Mám já milou za vodou
A snad mně jí tam nesvedou
Že se tu trápím věř mi nebo ne
Jen bůh ví kdy to pomine
Refrén

Ty se směješ na můj pláč
Možná že se nedočkáš
Tak svýmu chlapci pěknou pusu dej
A na mě aspoň vzpomínej
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Hrát, hrát, hrát
Hudba: Jiří Fallada
Text: Jiří Fallada

A

D

A

A

H

E

A

D

A

Po týdnu jsem unaven a skříň zas otvírám

Až u brány nebeský my budem jednou stát
Naše starý zbraně odmítneme z ruky dát
Andělé nám zašeptají:nesmíte se prát
Můžete si u nás v nebi jako kluci hrát

Maskáč boty opasek a helmu taky mám
Na ní stará síťka ještě z války světový
A

D

A

E

A

Kdo v tý helmě bojoval to dnes jen bůh sám ví
Naši vlajku hvězdnatou my vidíme zas vlát
Jeepy s bílou hvězdou budem brzy startovat
Plnou polní U. S. Army tu má každej rád
My si budem jako kluci na vojáky hrát
Refrén
A

D E

Hrát, hrát, hrát
A

DE

Budou se nám smát
A

D

My si budem jako kluci
E

A

Na vojáky hrát
V maskáčích a helmách tiše jdeme houštinou
Každej barvou kamuflážní tvář má natřenou
Lidé vrtí hlavou kam jsme mohli rozum dát
No tak co je my si můžem na vojáky hrát
/: Hrát, hrát, hrát
Budou se nám smát
My si budem jako kluci
Na vojáky hrát :/
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/: Hrát, hrát, hrát
Budou se nám smát
My si budem jednou v nebi
Na vojáky hrát :/
/: Hrát, hrát, hrát
Budou se nám smát
My si budem jako kluci
Na vojáky hrát :/

Jak ty tejdny líně jdou
Hudba: Pavel Krejča
Text: Pavel Vrba

E

Jak ty tejdny líně jdou
E

A

Fis7

E

Jak ty tejdny líně jdou
Na dně láhve duši tušíš
H

Fis

H

E

Pak tam najdeš jen tu svou
Kolik kolem padlo vlád
Kolik holek jsi měl rár
Kolik jich tě ještě vzruší
Než to vzdáš a půjdeš spát

Jak ty tejdny líně jdou
Jak ty tejdny líně jdou
Dědici tvejch prázdnejch láhví
Jistojistě zbohatnou
Tak jdeš znovu svou hru hrát
Další K. O. – další pád
Ring je volnej – ručník hážou
Zas to půjdeš neustát
Sólo
Refrén

Refrén
H

Tak sám
H

Sám znovu zkoušíš
H

Cis mi

Láhve – holky – vlády brát
H

Tak sám
H

Sám znovu zkoušíš
A

H

Jestli po stý budou lhát
H

E A E

I když je ti padesát

Jak ty tejdny líně jdou
Jak ty tejdny líně jdou
Holky už tě pouštěj sednout
A ty dál si vedeš svou
Tak jdeš znovu svou hru hrát
Další K.O. další pád
Ring ja volnej ručník perou
Zas to půjdeš neustát
Vždycky svolnej
Vždyť jsi éro
I když je ti padesát
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Já se včera ztřískal
Hudba: C. Carter
Text: M. Černý

G

D

G

C

G

Jak já se včera ztřískal Kdo ví kdy kde a s kým
G

D

G

A

D

Tak nejdřív jsem byl s Jardou Kde dál to netuším
G

D

G

A jak jsem pil Tak najednou
C

G

C

To ve mně začlo zrát Že jsem zapomněl
G

Emi G

D

G

Ti zavolat Ten den jsem prostě zvad
G

D

G

C

Tak nezoufej Vždyť rok jich má
C

G

D

G

Tři sta pětašedesát
To nejkrutější ráno Snad mám už za sebou
Pár piv a zavináče Mě ze tmy vyvedou
Teď už se zdá Že po cestách
Co šel jsem tolikrát Se táhnu zpět
A chci teď hned Tě každej den mít rád
A každej rok Jich přece má
Tři sta pětašedesát
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Jedu dál
A Place In The Sun
Hudba: B. Wels, R. Milller
Český text: J. Blažejovský
G

Ami

D

G

D

Slunce žár letní den
Emi

Jedu vlakem z města ven
Emi Ami D

G

Jedu dál já jedu dál
G

Ami

D

V trávě zní cvrčků sbor

D

G

Emi

Hrají koncert luční chór
Emi Ami D

G

Jedu dál já jedu dál
Vládne klid pryč je hluk
Kolem voní tráva z luk
Jedu dál kde chybí městský ruch
V dálce plot stromů sad
Vlak se kroutí jako had
Jedu dál a koukám do zahrad
Hory ční do nebes
Bílou čapkou zdraví les
Jedu dál já jedu dál
Vpravo kouř z komínů
Za ním rybník z leknínů
Jedu dál já jedu dál
Vládne klid pryč je hluk
Kolem voní tráva z luk
Jedu dál kde chybí městský ruch
V dálce plot stromů sad
Vlak se kroutí jako had
Jedu dál a koukám do zahrad
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