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AlAmo
Hudba: Josef Sklenář
Text: Jaroslav Lidmila

Předehra: F, G/F, Ami/F, G/F, Ami/F, Emi/F, Ami 

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

Ami G
Já držím v ruce listů pár 
G F
Jsou dávno popsaný
F Emi
Teď ke mně mluví tenhle cár
Emi Ami
O bitvě prohraný
Ami G
Jak pět stovek chlapů statečných
G F
Se bilo třináct dní
F Emi
U Amerických Thermopyl
Emi Ami
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
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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
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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
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
Symboly snažení
G D
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

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

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 Fis
Aby se svým Velbloudem se v boji utkal s ním
/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 E
Byl to můj hrdina klukovských let
 E D A
S Bigglesem na hlídce létám nad krajem
 D A D E
Na stránkách příběhu vracím se zpět

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 E
Tou jednou z nich je má Georgia

Refrén
E A 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
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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 D E
Na parketě i ve rvačce uměl krok hbytej mít
A D 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
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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
My najdeme tu ďábla loď ta musí ke dnu jít
D G D 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
A Angličani nevěděli jak to koulet dál
D G
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

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
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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  
Hudba bude pořád hrát
C A7
Dřív než zajde do mraků luna
D G C G7
Musí být sklenka stále plná

C A7
Každý den zdá se krátký být
 D G C G7
Když člověk umí tak trochu žít
C A7
Proč vracím se denně na ta místa
 D G C G7
Kde hudba bude dozajista

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…

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

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 Gmaj A9  
Je to moc krásný když si ruce prokřehlý
D 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 Gmaj A9
Všude je klid a jen tam kousek pode mnou
D 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
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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
Když Sever válčí z Jihem a zem jde do války
 G A 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
G C G
Hej hou, hej hou, nač chodit do války
G A D
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

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.

Refrén

LOaD aT WiLL  - LOaD

Refrén 2 x

DOUBLe QUiCKSTeP  - marCH / CHarGe
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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
Nechtěj mít lásky to objetí krásky
C F C G C
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 D G C
Jednou ráno zůstal spát život má svůj pevný řád
C G 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
O vzpomínkách, které když se sejdou
Emi D Cis mi Hmi A
Srdce po nich nikdy nebolí
A D D Cis mi
Když potají jsme dobrodruzi byli

 Hmi G 
JAK DESPERÁDOS CO VLAK ČEKAJÍ 
 Hmi G Emi A4 A  
JAK DESPERÁDOS CO VLAK ČEKAJÍ 

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:/

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

/: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:/
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dlouHÝ čerNÝ závoJ
m. Wilkin / V. Poštulka

A D A D A
A
Stalo se to dávno, už je to roků pár,
 E7 D A
chlapa zabili, prej tam co stával bar.
A
Dva ho viděli a voba dva říkaj,
E7 D A
že vypadal jak já, ten chlap co utíkal.

A
Soudce se mě ptal: Jaký máš alibi?
E7 D A
buď jsi jinde byl, nebo‘s ho zabil ty.
A
Já tam mlčky stál a pot se mne lil,
E7 D A
jen kamaráda žena ví kde jsem tu 

Refrén
D A D 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.

Refrén

Recit.:
A
Pak trhli podlahou, a já byl k nebi blíž
 E7 D A
a vona stála dole, jen vo dva metry níž.
A
Pozdě na večer, když kamarád šel spát,
E7 D A
tak přišla na můj hrob mi s pláčem sbohem dát.

Refrén
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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
Ami
Mnohý z nich to ví
E Ami
Že se možná nevrátí

Refrén
A Cis D A
Krásná Meredith ty víš kdo jel se bít
Dmi A Fis mi E A
Odplul na křižníku na Guadalcanal
A Cis D 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 A
Krásná Meredith chceš se pomodlit
Dmi A Fis mi E 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
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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
Stín ponorky mlčí periskop se chvěje
Ami As D
Torpédo se šklebí nevinně se směje

Refrén
Ami D G D Emi
Hallo Mister Irving z generálské klopy
Ami7 D G Ami Gdim G
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

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

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

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
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HledANÝ muž
WanDeT man

Hudba: Bob Dylan
Český text: J. Hromas, J. Blažejovský

G
Hledali mě v Kalifornii
G A
Hledali mě v Bufalo
A D
Hledali mě v Kansas City
D C 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
Osud ho vzal možná do věčný dálky

D A D
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 E
Jestli se tam neutopí sbohem buď
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
Po týdnu jsem unaven a skříň zas otvírám
A H E
Maskáč boty opasek a helmu taky mám
A D A
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 D E
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 :/

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

/: 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 :/
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JAK ty teJdNy líNě Jdou
Hudba: Pavel Krejča
Text: Pavel Vrba

E
Jak ty tejdny líně jdou
E A
Jak ty tejdny líně jdou
Fis7 E
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

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
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 

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
Slunce žár letní den
D G 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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Jezdec dálky
I´m An EAsy RIdER

Hudba: Johnny Cash
Český text. J. Fallada

A E A
Já jsem dálky jezdec nechám se v sedle nést

A D E A
Já jsem dálky jezdec svět svůj mám v prachu cest

E D
Jako cowboy co se v sedle houpal a snil

E D
Já jsem koně do motoru spoutal abych žil

D A E A
Jako dálky jezdec každý den 500 mil

Já jsem dálky jezdec sny svý si nechávám
Já jsem dálky jezdec obzory potkávám
Ztracený ten obzor divnou touhou probudil
Motocykl duní stále dalších tisíc mil
Já jsem dálky jezdec vždy tulákem jsem byl

Já jsem dálky jezdec nechám se v sedle nést
Já jsem dálky jezdec svět svůj mám v prachu cest
Poznám lidi pod hvězdami i ve světle měst
Na neznámých křižovatkách zaprášených cest
Já jsem dálky jezdec nechám se v sedle nést
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Jo to Jsem Ještě žil
Hudba: Jiří Šlitr
Text: Jiří suchý

A E A
Já jsem dálky jezdec nechám se v sedle nést

A D E A
Já jsem dálky jezdec svět svůj mám v prachu cest

E D
Jako cowboy co se v sedle houpal a snil

E D
Já jsem koně do motoru spoutal abych žil

D A E A
Jako dálky jezdec každý den 500 mil

Já jsem dálky jezdec sny svý si nechávám
Já jsem dálky jezdec obzory potkávám
Ztracený ten obzor divnou touhou probudil
Motocykl duní stále dalších tisíc mil
Já jsem dálky jezdec vždy tulákem jsem byl

Já jsem dálky jezdec nechám se v sedle nést
Já jsem dálky jezdec svět svůj mám v prachu cest
Poznám lidi pod hvězdami i ve světle měst
Na neznámých křižovatkách zaprášených cest
Já jsem dálky jezdec nechám se v sedle nést

D A D
Jo vzduch byl plnej boje, jak jsem tak do něj pliv
G D
Ta slina byla moje a já byl ještě živ
A D
A barva stejnokroje mě hřála na těle
D E A
Jó vzduch byl plnej boje a byla neděle.

Refrén
D G E A
Jó, to jsem ještě žil, jó to jsem ještě žil
G D
Pak ale přiletěla lesklá a horká střela
Emi A D A D
Uprostřed mého čela našla si mrcha cíl.

Náhle si nebe kleklo na poraženou zem
Aniž by se co řeklo, smrt zjevila se všem
Aniž by se co řeklo, pohasla slunce zář
Rozpoutalo se peklo a Bůh si zakryl tvář.

Refrén

Já nevěděl jsem přesně, proč do rány jsem vlít
Ačkoliv jsem tak děsně chtěl milovat a žít
A štěstí stálo těsně vedle mě celej čas
Já nevěděl jsem přesně, proč náhle vzal ho ďas.

Refrén

Náš přeudatnej oddíl se v jatka proměnil
A já se blátem brodil a o svý lásce snil
Vždyť láska měla podíl i na tý smrti snad
Kdybych se nenarodil, sotva bych asi pad.

Sotva bych asi žil, sotva bych asi žil
A kdyby přiletěla lesklá a horká střela,
Uprostřed mýho čela, sotva by našla cíl
Sotva bych asi žil.
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Jó všichni to maJ
Hudba: Jindřich Vrbenský
Text: Jiří Fallada

G D A D
Hranici dnes přeskočím dolů na jih, dolů na jih
G D A D
Kdy se vrátím to nevím žít není hřích
G D A D
Nechci dneska dále žít tak jak gringo, jak gringo
G D A D
Víno a tequillu pít jen hombre být

Refrén
G D
Jó všichni to maj
Emi A D
Lásku víno a kraj
G D
Jó všichni to znaj
Emi A D
Jó     vše za to daj

Flamengem dnes budu žít zpívat a pít, zpívat a pít 
Žhavou krásu seňorit v hlavě jen mít

Dívce já jsem růži dal ruku zlíbal, ruku zlíbal 
Růži za pasem teď má hru lásky zná

Refrén

Krásná žena v patiu pije silně, pije silně 
Polibek mi posílá bojím se já

Kapelník mi zašeptal jeho tchýně, jeho tchýně 
Ta všechno o lásce zná zájem prý má.

Refrén 2 x
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John henry
Hudba: Traditional
Český text: Jiří Falada

/: A/C, A/H, A/B, A:/

A D7 A
Hej slyšte tu píseň o John Henrym
A E7
Co vám teď zazpívám
A D7
On železnici stavěl a nejty zatloukal
G D7 A D7
S kladivem bil jako ďábel sám sám sám
E7 A / C D A C D /
S kladivem bil jako ďábel sám

Johne teď budeme míň dělat
Povídá Henrymu kapitán
Kladivo parní teď budeme tu mít
Ty nemusíš se takhle honit dál
Ty nemusíš se takhle honit dál

John Henry kapitánu na to
Já nechci ten hloupej krám
Ten den kdy udělá víc práce než já
To raděj zemřu to vám povídám 
To raděj zemřu to vám povídám

Ten hoch co s mašinou tou dělal
Kus práce ten den udělal
John Henry s kladivem rozdal si to s ním
K večeru byl s prací o kus dál,dál,dál
Byl na kolejích ještě o kus dál

Lidi snad je vám teď všem jasný
Že nemohlo to takhle věčně být
Parních těch kladiv stále víc a víc
John Henryho nebaví dál žít
John Henryho nebaví dál žít

Vlaky dnes po kraji duní
Zpívaj tu píseň nám
O Johnu Henrym co z Lousiany byl
S kladivem bil jako ďábel sám
S kladivem bil jako ďábel sám
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kanaďani a hercegovina
Text: Jiří Fallada
Hudba: m. Krištof

 G D
Je bitva o Anglii a boj vládne oblohou
 Emi G
Český kluci na Spitfirech statečně se rvou
 C G
Bůh ví jestli všichni zítra budem zase žít
 D G
Tak u piva zazpíváme budem trochu pít.

Na posádku přijeli k nám kluci kanadský
Byli hodně na pivo a trošku na ženský
Nebyli jak Angličani to jsme poznali
A tak jsme je na pivo hned večer pozvali.

Refrén
G D
Za císaře pána jeho rodinu
 G C D G
museli jsme vybojovat Hercegovinu
G C D G
museli jsme vybojovat Hercegovinu

Kanaďani na písničku se hned vyptali
Rychle se jí učili a s námi zpívali
A s plnými pulitry už taky vstávali
A císaři pánu s námi salutovali.

U letiště sestřelen byl jeden Rakušan
A vítězný Kanaďan k nám na chvíli ho vzal
Vídeňák se napil a na válku nadával
Slyšel starou písničku co jeho táta znal.

Refrén

Sólo Banjo 

A tak vzniklo s Kanaďany dobrý přátelství
Líp se nějak věřilo v to naše vítězství
Mohli jsme se bok po boku za svobodu bít
Zpívat Hercegovinu a spolu pivo pít. 

Refrén
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kapitánu FaJtlovi
Hudba: Jaroslav Čvančara
Text: Jiří Fallada

/E, E, E, E, /

A E
Kapitáne Fajtle já jsem vaší knihu čet
Hmi E D A
Jenomže je tomu aspoň přes padesát let
A D
Byl jste tenkrát po válce nás kluků ideál
E A
Kdybych vás tak poznat moh co já bych za to dal

Nad Francií se Spitfirem sestřelen jste byl
Zpátky do Anglie jste se dostat umínil
Nohy byly do krve po dlouhých pochodech
Nevzdal jste to ale nikdy v těchto těžkých dnech

Refrén
D A
Dneska máte šedý vlas a je z vás generál
D H E
Chci vám jenom vzdáti čest a nemám co bych dal
A D
A tak prosím přijměte těch veršíků pár jen
E A
Od kluka co čet vaši knihu „Sestřelen“

A ten prostý Francouz co se o vás postaral
Že pod teplou duchnou jste zase v klidu spal
A když zpátky v Anglii byl u jednotky své
Na rádiu vzkázal jste „Francois et arrivé“

Škoda kapitáne když vy vrátil jste se sem
Nezachovala se vděčně vaše rodná zem
Vás ale nezastrašil mocných vládců křik
Vydržel jste jako muž a pravý důstojník

Refrén / Sólo / Refrén
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karbaník – nemá si ženskou brát
Hudba: sparks
Český text: F. Čvančara

/: A, A, A, AG:/
A D A
V době kdy jsem dospěl do krásnejch mužnejch let
A G D A
Já v kartách jsem byl mistr a v pití jak by smet
A Fismi E G A A AG
Zkrátka užíval jsem tenhle boží svět

Jednou v městě Abilene jsem potkal Mary Lou
Srdce se mi dalo v klus,lidi to byl kus 
…………………….. jó to vám byl kus

Sólo

Za nedlouho jsem si jí už od oltáře ved
Než jsme přišli domů poznal jsem že jsem se splet
………………………. jó že jsem se splet

I když jsi můj manžel tak říkám ti to hned
Že s kartama máš navždy konec s pitím jak by smet
Nedivte se že jsem po těch slovech zbled

Sólo

Za pár dní jsem zjistil  bez karet nelze žít
Tak jsem tajně z domu utek do baru sem vlít
………………………. jo do baru jsem vlít

Objednal jsem Whisky karty rozdal jsem
V tom kamarád volá tvá stará maže sem
………………. a já v pasti jsem

Sólo

Moje něžná Mary Lou řádila jako tank
Rozházela karty zabavila bank
…………….. jó zabavila bank

Tak vám můžu pánové dobrou radu dát
Kdo hodně má rád karty nemá si ženskou brát
Ten kdo má rád karty nemá si ženskou brát

 A A G
/: Nemá si ženskou brát :/
/: Nemá si ženskou brát :/
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karta k svátku
J. Vrbenský / J. Fallada

 C B
U texaský hranice tam leží vesnice
 F Ami
A v poledním horku vypražená silnice
F C Ami
Důležitý bylo že v baru tam byl chlap
C F C
Pak se dveře rozlítly a vešel kamarád
C B
Byl to statnej kovboj a hned pivo zaplatil
F Ami
Pivo bylo nevalný a já tequillu pil
F C Ami
Žvanilo se o ničem jak to má v baru být
C F C
Já někde slyšel banjo znít a padnul na mne klid

Refrén
F C G C
Abych nezapomněl mi kovboj povídá
F C G C
Že prý z pošty přišel a kartu pro mne má
F C G C
Pozdravy a přání to občas dostávám
F C G C
Taky sem tam kartu za sebe posílám

Já zůstal jako solnej sloup to nedošlo mi hned
Mně k svátku nikdo nenapsal už pětadvacet let
Pak mně ruplo v hlavě já na letadlo sed
Stálo to dost peněz však měl jsem dobrej let

Zase byla vesnice né blízko hranice
A v poledním horku vypražená silnice
Důležitý bylo že v hospodě byl chlad
Pak se dveře rozlítly a vešel kamarád
To on mně k svátku napsal 
a hned pivo zaplatil
Pivo bylo báječný já k němu fernet pil
A žvanilo se o ničem to v hospodě má být
Já někde slyšel banjo znít 
a padnul na mě klid

Refrén
Abych nezapomněl mi kámoš povídá
Že prý z vandru přišel a zprávu pro mě má
Ptá se po mě někde v dáli celá vesnice
Leží někde v Texasu a hned u hranice
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kaťuša
Hudba: m. Blanter
Text: m. Isakovsky

Расцветали яблони и груши,

Поплыли туманы над рекой.

Выходила на берег Катюша,

На высокий берег на крутой.

Выходила, песню заводила
Про степного, сизого орла,
Про того, которого любила,
Про того, чьи письма берегла.

Ой ты, песня, песенка девичья,
Ты лети за ясным солнцем вслед.
И бойцу на дальнем пограничье
От Катюши передай привет.

Пусть он вспомнит девушку простую,
Пусть услышит, как она поет,
Пусть он землю бережет родную,
А любовь Катюша сбережет.

Ami E7
Razcvětáli jábloni i gruši
 Ami
Paplili tumány nad rjekoj
C A7 Dmi Ami
Vychadíla na bjerjeg Kaťuša
Dmi Ami E7 Ami
Na vysokij na běrjeg krutoj

Vychadíla pjesňu zavadíla
Pra stěpnovo sízava arla
Pra tavo katórovo ljubíla
Pra tavó či písma bjerjegla

Oj ty pjesňa pjeseňka děvíčja
Ty letí za jásnym solncem vsljed
I bajcú na dálnem pagraníče
At Katuši pjeredaj privět

Kvítky krášlí v sadě větve stromů, 
v dálce mráčky plují nad řekou, 
šla Kaťuša, vyšla čile z domu, 
říčce blíž nad skálu vysokou. 
 
Kráčí výš a písničku si zpívá, 
v dáli svého orla kdesi má, 
za ním s láskou a s důvěrou se dívá, 
věrnou lásku jeho dobře zná. 
 
Oj, ty písni. dívčina si zpíva, 
v dálku leť, tam slunku záři vstříc, 
bojovníku u hranic jenž dlívá, 
od Kaťuši pozdrav spěchej říct. 
 
dívky své ať často vzpomínává, 
z dálky její píseň slyší znít, 
na vlast svou ať dobrý pozor dává, 
ráda jej Kaťuša bude mít.



41

kavalír nebe
(POCTA gEnERálu PEřInOVI)

Hudba: milan Krištof
Text: Josef Fousek

A D A
František Peřina-Rinope v oblacích král
A D A
Vývrtky, lopingy střemhlavým nebem se hnal.
C G A
Vzlétával do mračen, písničku moravskou pěl,
A D A
Nácky co sestřelil, na trupu značené měl.

Po boji flintu vzal, králíky z lovu nosil,
Svíčkovou uvařil, o nášup každý prosil.
Legraci rozuměl,Kožóšku volali naň,
Před startem do dálek,než válka vybere daň.

Refrén
 G C G
Krajino nebeská, protkaná čarami střel,
 G C G
Záblesky, výbuchy a palba z rychlých děl
 C D G
Krajino nebeská, tu naši prosbu slyš znít,
 C D G
Ať válku vyhrajem, ať můžem ve štěstí žít.

Za nočních náletů v duchu byl se svou ženou,
Před sebou její tvář tam v lágru utrápenou.
Za ni a za všechny modlitbou začínal let,
Pod vlajkou spojenců do boje za celý svět.

Dětem a vnukům svým vyprávět budeme dál,
Kdo úctu pro Čechy s přáteli vybojoval.
Merci všem mládencům, co mají šedivý vlas,
Au revoir, Messieurs, nezapomeneme vás.
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když Jezdili daltonové
Hudba: Jindřich Vrbenský
Text: Jaroslav Čvančara

Emi D C Emi
Těžko by se hledal lepší střelec elegán
D C Emi
Grat měl šarm a k tomu rychlost když tasil svůj gun
C Emi D G
Bob Dalton skvělý jezdec předák jako břit
Ami C Hmi Emi
Svérázný byl mladík šerifem moh být
C Emi D G
A kromě dalších byl tu Emmet Dalton nejmladší
Ami C Hmi Emi
Na ranči kovbojský život on měl nejradši
 
Emi D Emi
 Daltonové,
Emi D Emi
 Daltonové

Příjemnou leč úlisnou měl jeden lotr tvář
Jmenoval se Rigby - byl podvodník a lhář
Tenhle slizký chlap falešný svědky měl
Daltnům sebrat pozemky tak rozsudek zněl
Grat se přitom neovlád fakticky se splet
Na právníky vytáh ráži pětačtyřicet

Ami Hmi Emi
Daltonové ženou se noční krajinou
Ami Hmi Emi
Daltonové hoří pomstou mámivou

Padnul výstřel  začal zmatek začal křik a jek
K Daltonům se tehdy přidal Jones Ozarek
V Oklahomě jezdí muži maskovaných tváří
Pochybnou slávou náhle jejich hvězda září
Nevědí však kdy maj přestat maj hazardní plán
V Kansasu je pěkná banka First National
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Emi D Emi
 Daltonové,
Emi D Emi
 Daltonové

Ráno k městu cválaj jezdci míří k nádraží
Pušky se lesknou, slunce kov odráží
Pak vážou koně v áleji maj spoustu munice
Cíl je banka v Coffeyvillu - Osmá ulice
Z úkrytu je poznal Rigby však se celý chvěl
Když to hlásil šerifovi Bůh tomu snad chtěl

Ami Hmi Emi
Daltonové ženou se noční krajinou
Ami Hmi Emi
Daltonové hoří pomstou mámivou

Ještě trochu dynamitu sejf se rozletí
„Udělali“ hned dvě banky loupež století
Když svou kořist zlato šperky z banky vynáší
Ze sta hlavní spustí palba okna vyráží
Bratři jsou však super střelci umějí se krýt
Když vracejí se ulicemi chtěj u svých koní být

Daltonové,
Daltonové

Padl Emet s pytlem zlata Ozarek i Grat
Jen Bob pálí z winchestrovky probíjí se v před
Vyhoupl se do sedla v tom přišla sprcha střel
To dosvědčí každý kdo ten smutný konec zřel
Než Bob vydech naposledy  bratry pomstil hned
A padoucha Rigbyho s sebou vzal na onen svět

Daltonové ženou se noční krajinou
Daltonové hoří pomstou mámivou
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každá  holka mává 
THE gIRl I lEFT BEHInd mE

Hudba: Traditional
Text: F. Čvančara

D
Kvílí dudy bubny duní generál pokyn dává 
D G A D
Třepetá se zástava a každá  holka mává 
D
Mýho tátu vždycky dojme slavnostní paráda
D G A D
Zvláště když pochoduje Ďábelská  brigáda
D
Kvílí dudy bubny duní generál pokyn dává 
D G A D
Třepetá se zástava a každá  holka mává 

Seržant klidně kouří čibuk s důvěrou k nám hledí
Který z nás se nevrátí to jenom čerti vědí
Kvílí dudy bubny duní generál pokyn dává 
Třepetá se zástava a každá holka mává 

Ohlížím se moje holka jen se smutně dívá 
že povinnost zavolá  to u armády bývá 
Kvílí dudy bubny duní generál pokyn dává 
Třepetá se zástava a každá holka mává 

Kvílí dudy bubny duní generál pokyn dává 
Třepetá se zástava a každá holka mává 
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konvoJ z murmanska
(POCTA gEnERálu lETECTVA JAROslAVu HlAďOVI)

Hudba: milan Kryštof
Text. Jaroslav Čvančara

 Emi Ami
Četl jsem článek v novinách
 D G
Zas nějaký mudrc tam psal
 Emi Emi D C
Že český národ měl vždy strach
 D H H7
A nikdy nebojoval

Noviny v krbu zapláli
Oheň zapraskal
Modrý kouř mizel do dáli
Jen já si vzpomínal

/ Emi, Ami, D, G, Emi, Emi D C, D, H H7/

Je 30. duben 1942. Počasí je psí. Studený vichr s deštěm a sněhem bičuje 
tváře. Ve snaze dostat se k naším perutím ve Velké Británii, jsme součástí 
konvoje a plavíme se ze sovětského přístavu Murmansk na křižníku 
Edinburgh. Po čtyřech dnech zahřmívají výbuchy. Jsme zasaženi torpédy 
číhající německé ponorky. Opouštíme potápějící se loď. Náš plukovník 
Josef Berounský navždy mizí v temných hlubinách. My, co jsme přežili, 
znovu zkoušíme štěstí na křižníku Trinidad. Avšak smrtící chlad polárního 
moře brzy pociťujeme znovu. Po náletu nepřátelských bombardérů jde náš 
křižník ke dnu a s ním i moji kamarádi Josef Férák, Vráťa Laštovička, Pepa 
Návesník a Bohouš Zikmund. Zbyli jsme pouze tři: Jarda Hlaďo, Honza 
Šťastný a já. Společně se dostáváme do Anglie. Čekají nás další osudy.

Oheň už záhy dohoří
K ránu mu dochází dech
Končím své snění o moři
O letcích – kamarádech

Bylo nás osm statečných
Stále to před sebou mám
A já jsem pouze jedním z nich
Co zůstal na konec sám.
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lilly marlene
Hudba: norbert schulze
Text: Jiří g. Fallada

A E7
Na frontě v poušti když večer padne chlad
E A
Ze zákopů slyšet ve tmě píseň zaznívat
D E A
Zpívá  ji Fritz i Britskej Joe
Hmi E7 A
Si vzpomínaj na krásku svou
 Hmi E7 A
/:Co stála pod lampou:/

Štíhlá  je v pase tak ji každý zná
Ve své kráse plná tam kde ženská býti má
Pleť bílá  svítí z blůzy ven
Jí z blůzy ven
Jí z blůzy ven
/:Krásný Lilly Marlene:/

Až děla zmlknou my se budem smát
Tý zatracený poušti tu nikdo neměl rád
Doma až skončí všední den
Zas vyjdu ven já z kasáren
/:Potkám Lilly Marlene:/ 6 x
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maybellene
mAyBEllEnE

Hudba: Ch. Berry, R. Fratto, A. Freed
Český text: Bezi ltd.

Refrén
 E
Maybellene
E
Už vlak se hnul
E A
Maybellene
A E
Můj vlak se hnul
H A E
Já vracím se k tobě jak jsem si zamanul.

A
Cestou za tebou já jsem vyrazil
E
Vracím se tam kde jsem dříve žil
H
řekou kolejí zas můžu plout
 E
Ten courák měl by sebou hnout
 H
Jen pražců song zvyšuje napětí
E
Dnes už skončím ve tvým obětí.

Refrén

Obraz tvůj od vlaku dým
Jen za tebou se navracím
Čas líně kráčí to není fér
Kolem noc je jako černej thér
Ďas to vem co teď s tím
Těm snům asi těžko poručím.

Refrén

Bledý hvězdy, sem tam noční stín
Už se blížím k tobě Maybellene
Ruku tvou zas vezmu do dlaní
Temnou noc vystřídá  svítání
Teď náhle mizí vlastní sen
Já za tebou bych běžel jen

Refrén
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memphis tennessee
Hudba: Chuck Berry
Český text: m. Kozelský

A
Mně kdysi dívku našli bylo to před léty
A
Ta dívka měla mašli a žila u tety
D
Pak mi ta dívka řekla že prej mě vezme si
A D
A jela po mně jak vzteklá tam v Memphis Tennessee

Ale pak mi dali rumu loknout z velký sklenice
Já rozbil tetě okno rozehnal slepice
Že dívka po mně pase řval jsem jak na lesy
Takže jsem skončil v base tam v Memphis Tennessee

A tak jsem ukrad koně že každý se mi smál
A směrem k Arizoně já na cestu se dal
Teď nemám už co ztratit ať mě radši pověsí
Než měl bych se kdy vrátit do Memphis Tennessee
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město duchů
Hudba: Frederick loewe
Český text: J. Čvančara, m. Rob

G Hmi D G
Stín těch domů žaluje nám i Vám
G Emi Hmi D
Já se toulám kudy to vím jen sám
C
Světu dal jsem vale nepatří mi víc
G Emi Ami D
Snad si hodím kamenem a hvězdám půjdu vstříc
G Hmi D G
Zbývá malá šance a já ji znám

Refrén
Hmi Fis mi
Sovy tiše poletují komín nemá dým
Hmi Fis mi
Při svíčce když poker hraji mluvím k holým zdím
Ami Emi
Beznadějně liduprázdná cesta ulicí
Ami D
Neplatí tu zákon, jízdní řád

Úděl psanců zbořený lásky chrám
Bídný tulák od sazí špíny trám
A z vězeňských dveří pokroucená mříž
Smutné šero prázdné banky kasu nevidíš
Čas tu bloumá dokola líně dál
Tak líně líně dál

Vybledlé jsou plakáty a malba salonů
Prasklé víko od piána díry v galonu
Pohřební vůz bez nápravy forbes přestal hrát
Není tu co vzít není co dát

Říší duchů jen vítr zdvihá prach
Bílé místo zůstalo na mapách
Pavučina v koutě skřípot okenic
Stopy pískem zaváté a trosky ze stanic
Zvláštní dějství pro toho kdo chce žít
Kdo dál chce dál chce žít.
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mistře buriane, díky za ten svět
J. Čvančara, J. Šimek / J. Vyčítal

/ Fis mi, E, A G D E, C G D E /

Fis mi Cis Cis7
Vy jste byl první průvodce co se mnou chodil stezkou mohykánů
Cis Fis mi
Po tajůplných ostrovech kde patnáctiletých je říše kapitánů
Fis Hmi
Vy jste znal plachty škuneru co brázdí  moře dokud vítr vane
E A
I sníh a led a bobří hráz kde plání sviští traperovy saně
D Cis7
Mokasínů stopy v písku nad jezerem které od vás známe
E E7 A
Ty obrázky já do dnes vidím díky za sny mistře Buriane

/A G D E, C G D E/

Jen dým se táhne z táborů kde píseň zlátne a ruch heren kypí
Opuštěnou prérii kde zbyli kostry indiánských týpí
Vy jste znal ohně stopařů pod bílou skálou když noc k lesu padá
I hřívy černých mustangů co víří písek u Lana Estacada
Ty obrázky mi do dnes září jako kdyby měli zlatý rám
Na stezky snů a rudých tváří já se zase nocí vydávám

Stín eskymáckých kajaků když navrací se z lovu k svému iglú
I džunglí dávných pralesů co svítí oči šavlozubých tygrů
Vy jste měl klíčky klukovství co otvírají dobrodružná vrátka
Tak na loveckých výpravách jsme díky vám nepřicházeli zkrátka
A život letí jako člun z březové kůry k ohni který plane
My stárnem však sny nestárnou tak díky za ně mistře Buriane

A tak si myslím že vy pořád u věčného ohně někde v kruhu
Sedíte a posloucháte příběhy svých malovaných druhů
Co mají čapky z kožešin a jejich oči hledí ostře do dálky
Z pod pestrých čelenek pošitých barevnými korálky
Do jejich tichých vět koluje mezi vámi kalumet
Tak díky mistře Buriane díky za ten svět
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most přes řeku kwai
COlOnEl BOgEy

Hudba: K. J. Alford
Text: Vladimír Poštulka

Fis mi Cis Cis7
Vy jste byl první průvodce co se mnou chodil stezkou mohykánů
Cis Fis mi
Po tajůplných ostrovech kde patnáctiletých je říše kapitánů
Fis Hmi
Vy jste znal plachty škuneru co brázdí  moře dokud vítr vane
E A
I sníh a led a bobří hráz kde plání sviští traperovy saně
D Cis7
Mokasínů stopy v písku nad jezerem které od vás známe
E E7 A
Ty obrázky já do dnes vidím díky za sny mistře Buriane

/A G D E, C G D E/

Jen dým se táhne z táborů kde píseň zlátne a ruch heren kypí
Opuštěnou prérii kde zbyli kostry indiánských týpí
Vy jste znal ohně stopařů pod bílou skálou když noc k lesu padá
I hřívy černých mustangů co víří písek u Lana Estacada
Ty obrázky mi do dnes září jako kdyby měli zlatý rám
Na stezky snů a rudých tváří já se zase nocí vydávám

Stín eskymáckých kajaků když navrací se z lovu k svému iglú
I džunglí dávných pralesů co svítí oči šavlozubých tygrů
Vy jste měl klíčky klukovství co otvírají dobrodružná vrátka
Tak na loveckých výpravách jsme díky vám nepřicházeli zkrátka
A život letí jako člun z březové kůry k ohni který plane
My stárnem však sny nestárnou tak díky za ně mistře Buriane

A tak si myslím že vy pořád u věčného ohně někde v kruhu
Sedíte a posloucháte příběhy svých malovaných druhů
Co mají čapky z kožešin a jejich oči hledí ostře do dálky
Z pod pestrých čelenek pošitých barevnými korálky
Do jejich tichých vět koluje mezi vámi kalumet
Tak díky mistře Buriane díky za ten svět

A
Týden je někdy víc než dost
A E
Týden perem se o ten most
E
Chrabře
E A
Ze břehu na břeh
Bdim E H7 E
Lítají šutry když bráníme post

A
Řeka pod mostem zrádná  je
A E
Skončí v ni kdo prohraje
E
Škoda
E A
Pohřbí ho voda
Fis7 Hmi E A
Co teče z kopce dolu do kraje
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most u remagenu
J. Čvančara / J. Falada

Cmi7 B/C
Německé jednotky přes most se valí
Cmi7 B/C
Obranu budují stateční jsou
Cmi7 B/C
Nemožný úkol však před sebou mají
Cmi7 B/C
Zastavit vojska co v patách jim jdou

Úderná skupina předvoj je síly
Na most se vrhá a tak úkol zní
Nálože odstranit když palba šílí
Zachránit most pro úder poslední

Refrén:
C B
Tak jako pomník co svěcen byl v boji
As G
Jako by války už nebylo dost
C B
V explozích dýmu on smutně tam stojí
As G
U Remagenu ten nešťastný most

Osmaosmdesátka je přesná
Na každou ránu si tank může brát
Pro velitele je představa děsná
Že by měl proti nim hochy svý hnát

Spojenců palba teď vítězství slaví
Nad řekou vznáší se modravý dým
Stateční ženisté z pontonů staví
Most který pomůže překročit Rýn

Refrén

Konečné vítězství po těžkém boji
Jako by říci chtěl války je dost
Zhroutil se v troskách i s legendou svojí
Tam u Remagenu ten nešťastný most
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na sever na alJašku
mike Philips / Jiří Fallada

 F C
Když jsi mlád, půjdeš rád
F C F
Tam na Aljašku s osudem si taky hrát
F C F
Mne sen zlata vábil, já na Sever se hnal
F Bb F
Jak bílej pes Husky, já závějí se štval
F Bb F
Potom přišlo léto, těch nekonečných dní
F C F
Kdy za Ledovou horou září slunce půlnoční

Já jsem s dvěma partery tam chatu postavil
A při lopotný dřině tam celý léto žil
Už jsme toho měli dost a chtěl jsem odejít
Pak ve štěrku potoka jsem spatřil zlata svit

Refrén:
F Bb
Zlato zas vábí, mně vábí až pálí,
F C F
tam na Aljašku, na Sever zas musím jít

Já boháčem se najednou díky zlatu stal
Však musel jsem jít zpátky, mne Sever volal dál
Bohatství už nechci, to nikdy nedá klid
Jen při hledání zlata, jako chlap já budu žít

Refrén

Když jsi mlád, půjdeš rád
Tam na Aljašku s osudem si taky hrát
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nad námi vlaJka hvězdnatá
Hudba: Traditional
Text: Petr Třebický

Refrén:
 D
Nad námi vlajka hvězdnatá A nad ní bílej kříž
 G D E A
Jsou naše srdce ze zlata To však už holka víš
 D
Náš domov ten je v Texasu Na jihu pokud vím
 G D Hmi E A D
A v každém správným zápasu My vždycky hrajem prim

I toho Zrzka v širáku I toho holka znáš
Jak v ocelovým svěráku Teď svírá prapor náš
A za ním první druhý třetí Pluk za plukem jdou
A nepřítel má nahnáno Když naši kluci řvou

Refrén

My vlastně nejsme vojáci Však když to musí být
Neznáme žádnou legraci A umíme se bít
A po bitvě pak vesele Se můžem třeba smát
Zapomenout na mrtví A naši hymnu řvát

Refrén

Až se tě někdo zeptá Tak proč to musí bejt
Já nevím já se neptal Je na to někde glejt
Já na vojně se naučil Jen zabíjet a rvát
A po vítězné bitvě Tu naši hymnu řvát

Refrén
Sólo
Refrén

 G D Hmi
A v každém správným zápasu
 E A
My vždycky hrajem prim
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nashville
Hudba: d. Wayne
Český text: J Blažejovský

D A D G
Roztál sníh zmizel i mráz Stromy kvést začly zas
G D A D A
A voněl svět rád šel bych tam Kde jsem jako kluk žil
A D A D G
Smutnej den já dneska mám Je to rok co nesmím tam
G D A D
Na hlavu mou vypsanou maj Odměnu tam v Nashville

Refrén:
D A G D
Nápad mám já bláznivej Zpátky jít a bejt živej
D A D
Vysvětlovat všem že tenkrát jsem nevinej byl
D A G D
Toulavý svý boty mám Celý státy teď už znám
D A D
Ale neznám město krásnější jak Nashville

Všechna znaj mě nádraží Touha těžká jak závaží
Mě táhne zpět do města Kde prej já lupič bank byl
Z novin zbyl mi v kapse cár Poslední nití látám
Džínsy modrý jak obloha Tam u nás v Nashville

Refrén

Táta můj mi psaní psal Johnny bůh si mámu vzal
A pláč jak déšť kropil mou dlaň A já tak smutnej byl
Proč jenom je život zlej Raděj bych já pouta měl
Jen kdybych směl vidět svůj dům A město Nashville

Refrén
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neberte nám naší víru
Hudba: Traditional
Český text: Jiří Fallada

Refrén:
E 
Neberte nám naší víru
E H E
Neberte nám naší víru
 E Gis A Fis7 E H E H2
Neberte nám naší víru je pro mne dobrá dost

Refrén

Byla dobrá  pro mou mámu
Byla dobrá  pro mou mámu
Byla dobrá  pro mou mámu
Je pro mne dobrá  dost.

Refrén

Co jste nám páni dali
Když jste n m tu víru vzali
Co jste nám za to dali
To není dobrý dost.

Refrén

Nechceme se na zlo dívat
K slávě pravdy budem zpívat
Jenom spravedlnost vzývat
A lžím se jenom smát.

Refrén 2 x
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starý honec krav
RIdERs In THE sKy

Hudba: stan Jones
Český text: J. Brdečka

Ami C
Po zasmušilé pustině jel starý honec krav
Ami C
Den temný byl a ševelil dech větru v stéblech krav
 Ami Ami G
Tu honec k nebi pohleděl a v hrůze zůstal stát
F Dmi Ami
Když z rozervaných oblaků viděl stádo krav se hnát

C Dmi Ami F Dmi Ami
Jipija e jipijajoou to přízraky táhnou tmou

Ten skot měl rohy z ocele a oči krvavé
A na bocích mu plápolali cejchy řeřavé
A oblohou se neslo jeho kopyt dunění 
A za ním jeli honáci až k smrti znavení

Jipija e jipijajoou to přízraky táhnou tmou

Ti muži byli sinalí a kalný měli zrak
A marně stádo stíhali jak mračno stíhá mrak
A proudy potu máčeli jim tvář i košili
A starý honák uslyšel jejich jekot kvílivý

Jipija e jipijajoou to přízraky táhnou tmou

Tu jeden honec zavolal a pravil pozor dej
Svou duši hříchu uvaruj a ďáblu odpírej
Bys nemusel pak po smrti se věčně věků štvát
A nekonečnou oblohou to stádo s námi hnát

Jipija e jipijajoou to přízraky táhnou tmou
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nebyla to Fáma
Hudba: Pavel Krejča
Text: Vladimír Poštulka

D G A G D
Nebyla to fáma že jsem na kahánku měl
D G A G D
Jedna nóbl dáma řekla abych s ní šel
D G D
Aspoň chvíli buď se mnou
D Hmi A D
Měj mě rád rád rád
D G A D
Tělo měla krásný ale pověst měla příšernou

Nebyla to fáma už jsem si k ní málem sed
Někam do neznáma chtěla se mnou ihned jet
Kočky vřískaj po střechách
A ona pojď pojď pojď
Auto měla krásný jenže řídit prej mě nenechá

Refrén:
D Hmi A D
Já tam stál stál stál
G A D
Jak když mě uhrane
D Hmi A D
Pak ale díky bohu na štěstí
G A D
Řek jsem jí dneska ne

Vono to baby nespěchá
Nech mě žít žít žít
Auto měla krásný jenže řídit prej mě nenechá

Nebyla to fáma že jsem na kahánku měl
Jedna nóbl dáma řekla abych s ní šel
Aspoň chvíli buď se mnou
Měj mě rád rád rád

2 x
Tělo měla krásný ale pověst měla příšernou
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neJvětší ten kovboJ co Jsem znal
THE gREATEs COWBOy OF THEm All

Hudba: J. Cash
Český text: J. Fallada

G
Já hrdiny svý míval

 C G 
Když u ohně sám jsem dřímal

G C D
Ve snech na stráži jsem s nimi stál

 C
Však mou legendou byl kovboj

 F C 
Ten co do dálky se díval

G C G D G
Největší ten kovboj co jsem znal

Svoje stádo krav on hlídal
Jim sám večer zpíval
A dokud nebyl klid jen lehce spal
Často dlouho hledal malý
Jedno hříbě zatoulaný
Největší byl kovboj co jsem znal

Refrén:
 C
Když k západu on cválal

 F C 
A za úsvitu se vracel

 C
Jak nebeský byl jezdec oblaků
 C
Když mužů zákon žádal

F 
Nikdy nezaváhal
 F C G
Jak hrdina z kaňonu zázraků

G
My roklí vzhůru jeli

C F C 
Dál výš jak jsme chtěli
C G
Na mustangů pláň až do mraků

C
Teď dusot kopyt sílí

F C
A právě v této chvíli

 F C D G 
On zamával na cestu se dal

Největší ten kovboj co jsem znal
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nekoukeJ na mě
POOR mAn

Hudba: l. Hazlewood
Český text: V. Poštulka

D
Nekoukej na mě když ti mám pravdu říct
A
Nekoukej na mě když ti mám pravdu říct
D
Nekoukej na mě když ti mám pravdu říct
 C D
Je to zlý, je to zlý

D
Chceš nejspíš vědět kde jsem byl celej rok
A
Chceš nejspíš vědět kde jsem byl celej rok
D
Myslíš jsi o mě že jsem lump nebo cvok
 C D
Vždyť mě znáš, Vždyť mě znáš

Původně chtěl jsem jenom dát si jeden drink
Než půjdu domů dát si jeden drink
Původně chtěl jsem jenom dát si jeden drink
A nic víc

Nekoukej na mě když ti mám pravdu říct
Nekoukej na mě když ti mám pravdu říct
Nekoukej na mě když ti mám pravdu říct
Je to zlý, je to zlý

A pak jsem potkal jednu holku byla noc
Ta holka měla smutný oči byla noc
Ta holka měla smutný oči byla noc
Horká noc

Nekoukej na mě když ti mám pravdu říct
Nekoukej na mě když ti mám pravdu říct
Nekoukej na mě když ti mám pravdu říct
Je to zlý, je to zlý

Na tebe ženo má jsem zkrátka zapomněl
Bylo to krásný a já jsem za tím šel
Štěstí však trvá jen chvíli bohužel
Bohužel

Nekoukej na mě když ti mám pravdu říct
Nekoukej na mě když ti mám pravdu říct
Nekoukej na mě když ti mám pravdu říct
Je to zlý, je to zlý
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OhiO
The Banks Of OhiO

hudba: J. Clement
Český text: J. Vyčítal

G D
Já holku měl plavovlásku
D G
Svojí lásku jak z obrázku
G G7 C
S ní jsem byl šťastnej srdcovej král
G D  G
Ohio líný tam teklo dál

Byl večer voněl snad šafránem
Měsíc jak lampa nad šantánem
Já viděl holku svou s jiným stát
Jinej jí líbal s ní směl se smát

V takový chvíli je neštěstí
Když se ti octne nůž v pěsti
Jenom se dvakrát blejskla čepel
Oba šli k zemi pak do pekel

Já zabil jeho a já zabil jí
Teď jen čekám až mě pověsí
Na strom vysokej až do nebes
Ať vidím louku řeku a les

Já zabil jeho a já zabil jí
Teď jen čekám až mě pověsí
Kde jsem byl šťastnej srdcovej král
Ohio líný tam teče dál
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Pekelná rOkle
hudba: J. Vrbenský
Text: f. Čvančara

Ami G
Černou tmou dusot kopit zní
G Ami
Přízraky nocí zahání
Ami G
Přece jenom strach jsem měl
G Ami
Pekelnou roklí když jsem jel 
Ami F E Ami
Pekelnou roklí když jsem jel

Řekli mi že tam ve skalách
Sám ďábel číhá v temnotách
A mnohý jezdec půlnoční
Prý jel svou cestu poslední 
Prý jel svou cestu poslední 

Refrén:
F C
Uháním v dál

G Ami 
Uháním v dál
F G C
Poštu vždycky přesně donesu
F G
Uháním v dál

G Ami 
Uháním v dál 
F Emi Ami
Jsem jezdec Pony Expresu
Ami F E Ami
Jsem jezdec Pony Expresu

V tom ostrý výkřik zazní tmou
Stůj a měj ruce nad hlavou
Já v sedle sklonil se a tryskem jel
/:Pekelnou rokli v rytmu střel:/

Bylo to pár horkých chvil
Dobře že se netrefil
Ať to byl lupič nebo ďas
Já teď na to nemám čas
Já teď na to nemám čas

Refrén
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Pěsti ve tmě
Text: Jiří fallada
hudba: M. krištof

 A G D G
Liberátor nebem hučí čas jen protíná
 A D G D
Ve střelecký věži se tak lehce vzpomíná
 A G D G
Na dny kdy jsi králem ringu pro nás byl
 A D G D
A z poháru vítězství si často slávu pil

Refrén
 A D G D
Nad Biskajským zálivem jen zdánlivý je klid
 A D G D
V tomhle ringu bez rukavic musíš bdělý být
 A D G D
Ponorky jak smečky vlků dole čekají
 A D G D
Liberátory jim velkou šanci nedají

Když v boxerským ringu útok střídal kryt
Nikdo nemoh tvojí prohru prostě zaplatit
Bojoval jsi čestně – teď už přestaň snít
Ve střelecký věži jsi a musíš stále bdít

Refrén

Sólo kytara a klávesy

Neví se - snad stihač tohle všechno způsobil
Že se Liberátor z letu domu nevrátil
Náš hrdina ringu nespatří svou zem
Zbyla po něm jenom malá fotka s podpisem

4 x
Zbyla po něm jenom malá fotka s podpisem
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POchOd Amerických námOřníků
hudba: Traditional
Český text: Jiří Voldán

A E A
My sloužíme svému národu my sloužíme na moři
A E A
A pro lidská práva svobodu naše srdce zahoří
 D A D E
Jeden každý na svém místě stál dělový když zazněl ryk
 A E A
S čistým štítem všude bojoval americký námořník

Vesele se vlajka třepetá pohrává s ní větrů van
Naše lodi plují do světa brázdí každý oceán
Ať už v bouři nebo žhavý den na stráži stát každý zvyk
Tak je k boji stále připraven americký námořník

Sólo instrumental

Když na moře lodi vplouvají v přístavu je lidí dav
A pak bílé šátky mávají námořníkům na pozdrav
A když jejich slavná píseň zní je to jako věčný dík
Za to že svobodu uhájí americký námořník

 D A A E
A když jejich slavná píseň zní je to jako věčný dík
 A E A
Za to že svobodu uhájí americký námořník
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POzdrAv černéhO kOrzárA
hudba: J. fallada / J. Vrbenský
Text: J. fallada

Refrén:
G C G
Já rád se poplavím do tý zátoky snů
G D
Lodní kotvu vyhodím a večer oheň mám
D G C G
Když nocí svitne blesk hrom zní jak děla třesk
G D G
Já vím to pozdravil mě kapitán

Emi D Ami Emi
Měl klobouk třírohej opasek širokej
Emi G D Ami Emi
Pár vykládanejch pistolí a pohled divokej
G D C Emi
Rum si se mnou dal svůj příběh povídal
C H7
O zlatovlasé krasavici co tak miloval

Mezihra:
Emi D Emi Emi D Emi
HU……………………….HU      HU…………….HU

Lásku v srdci měl když rozkazy hřměl
A do bitvy ved posádku pak za dunění děl
Černý prapor vlál když loď svou bouří hnal
By splnil strašnou odplatu co sám si přísahal

Refrén

Teď měsíc zakryl mrak a z lodi je už vrak
Však poklad zlatých dublonů prý ošálí mi zrak
Kapitán pak vstal mě starou mapu dal
Jak z pirátského deníku co jako kluk jsem znal

Pak přišel bílej den a skončil divnej sen
Já našel v písku otisk boty perlu opodál
Řekněte jsem lhář a čet jsem asi snář
Já vím že tu perlu pro mne nechal kapitán

Refrén

Sólo

Rerfrén
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PrOč jenOm ďábel dnes OblOhOu vládne
Text: Jiří fallada
hudba: s. Chmelík / M. krištof

/H, A7, A7, H7 H7, A7, A7, H7, 

Refrén:
 Emi D C H
Proč jenom ďábel dnes oblohou vládne
 C D G H7
Copak bůh opravdu zatratil nás
 Emi D C G
Jak to že radost z boje teď máme
 Ami C H7
Když se nám na chvíli zastavil čas

/E, E/

 E
Černý kříž v mířidlech dávku teď pálit
 D
Z letounu vyšlehne plamen a dým
 A
Zas další nepřítel dnes je tu zabit
 H C H
Dolů teď padá a do pekla s ním

Z mraků se za záda nepřítel dostal
Z kanónů pálí Spitfire to chyt
Bezvládný pilot teď v kabině zůstal
V hlavě mu zbývá teď jen vůle žít

Refrén

Dětství a vánoce zvonění zvonů
Všechno se odvíjí jak rychlý film
Letoun se rozpad a padá dolů
Sedadlo s pilotem padá teď s ním

Bezvládná ruka teď pojistku táhne
Padák se najednou otevírá
Zázrak či štěstí Bůh snad nad námi vládne
Pilot se do dneška sám sebe ptá

Refrén 2 x

/H7, A7, A7, H7, H7, A7, A7, H7, Emi/
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rád bych zAse žil v texAsu
G. strait / f. Čvančara

A//A//E//E//E//E//A//A//

 A
Rád bych zase žil v Texasu
 E Hmi D F A E
Ale dlužím všem bejvalejm manželkám
 A
Nejspíš bych asi šel do basy
 E A
A já proto teď bydlím v Tennessee

 A 
V Gelvestounu měl jsem Monu
 Hmi
Byla cvok do bombonů
 E
Když jsem jí nes přes práh
 A
Zaúpěl jsem áááách

 A
Potom Tinu v Austinu
 Hmi 
Byl jsem jí jen pro psinu
 H7
Mám jí platit výživné
 E 
A tak to tedy né

Refrén
Jak rád…………

A//A//E//E//E//E//A//A//

Zdrhnul jsem před Alicí
Když přišla s brokovnicí
A nebejt vopilá tak se trefila

Alfréda ta z Lareda
byla navíc škaredá
Mám jim platit výživné
A tak to tedy né

Refrén
Jak rád…….

Říkaj že jsem zmizel
Možná že i umřel
A já si zatím žiju v Tennessee
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ráhnA FrAnklinOvých lOdí
Text: Jiří George fallada
hudba: Jindřich Vrbenský

Emi G
Erebus a Terror to byla lodí jména
G Ami Emi
Když admirál John Franklin tenkrát na sever se bral
Emi G
Objevit tu zemi co vábí jako žena
Ami Emi
Krásnou bílou podivnou co nikdo nepoznal
G D
Lodi probíjí se v před tou ledovou tříští
Ami Emi
V očích mužů odráží se dobrodružství svit
Emi G
Je těžké předpovědět co přinesou dny příští
Ami Emi
Tam za polární kruh my všichni dále chceme jít

Refrén:
E H Fismi Cismi
Já možná najdu v ledu ráhna Franklinových lodí
 E H Fismi H
Co leží dole v hlubinách tak temně ledových
 E H Fismi Cismi
A než se ledy zvednou já pomodlím se jednou
 E H A E
Za čest a slavnou památku těch mužů statečných

Průlivy už mizí ta zem je náhle cizí
Objevují se už stíny nocí polárních
Bouře hučí plání zem vetřelcům se brání
A námořnický kabáty před mrazem nebrání

Refrén

Led lodní trupy drtí a anděl bílé smrti
Do dobrodruhů ráje zve teď ve tmě polední
A posádky to vědí, že zpátky cesty není
A duši bohu poručit je rozkaz poslední

Refrén
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řekni kde ty kytky jsOu
P. seeger / J. fikejzová

G Emi C D
Řekni kde ty kytky jsou co se s nimi mohlo stát
G Emi C D
Řekni kde ty kytky jsou kde mohou být
G Emi C D
Dívky je tu během dne otrhaly do jedné
C G C D G
Kdo to kdy pochopí kdo to kdy pochopí

Řekni kde ty dívky jsou co se s nimi 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

Řekni kde ti muži jsou co se s nimi 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

A kde jsou ti vojáci co se s nimi 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

Řekni kde ty hroby jsou co se s nimi mohlo stát
Řekni kde ty hroby jsou kde mohou být
Co tu kytek rozkvétá od jara do léta
Kdo to kdy pochopí kdo to kdy pochopí
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rOdný dům
Traditional / B. Baláč

 D D+/F# G Gmi6
Až můj rodný dům v modré dáli zmizí
 D/F# E7 Emi A7
a já zůstanu v pustině sám 
D D+/F# G Gmi6
tam za obzorem je už země cizí
 D/A A7 D
do které smuten se ubírám.

Refrén:
D/F# A7 D
Dům, můj rodný dům,
F#7 Hmi E7 Emi A7
ostrov vzpomínek a šťastných snů
D D+/F# G Gmi6
tam na pastvinách život ubíhá v dál
D/A A7 D
pod jasným nebem bezmračných dnů.

Když po světě sám ztichlou stezkou kráčím
a bez cíle chodívám spát.
Když se probouzím ráno zpěvem ptačím
jenom naděje dovede hřát.
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rOky jdOu dál
netto / G. Morris / J. Patras

G C D G
Tenkrát nad ránem v modři sluneční v závoji, jak padlej sníh
G Emi D C D
Vůně růží, tisíc přání a kolem nás jen smích.
C Hmi Ami D
Známou píseň na kůru tajemnej hlas pěl,
D G C D G
jako malej kluk já v tý chvíli se před oltářem chvěl

Refrén:
G Emi D
Roky jdou dál, roky jdou dál, čas hrany svál,
D C D G
dým se rozplývá, jak si s ním vítr hrál.
G Emi D
Vzpomínkám svým, vzpomínkám svým, nedávám spát,
D C D G
že čas hrany svál, nedávám znát.

Jak jsem předeslal, rok se s rokem vzal
a za pár let jich bylo víc,
náruč růží láskou piplanejch, nechtěla snad nic.
Každej den doušek z pramene sůl těm lístkům sílu dá,
všední den na pouti křížový jako test teď sílu má.

Dneska nad ránem v modři sluneční v závoji, jak temnej stín,
jako tehdá někdo píseň hrál a já tu zase stál,
jenže byl jsem sám a všední den byl by svátečním
dvoji jediní střídá samota v proudu smutečním.
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rytíři OblAk
hudba: M. krištof
Český text: J. fallada

A D A
Britský stíhač velbloud on obratný tak byl,
A D A
Rychlého spada si každý pilot oblíbil.
C G A
A ten rudý trojplošník, co Richthofena znal.
C G A
Stoupavost měl děsnou, že se každý pilot bál.

A tak se všichni bili za slávu a čest,
Jak rytíři turnajů, co musí k smrti vést.
Victoria Cross to byl a nebo Modrý Max,
Za vítězství život dát, když nastal bitvy čas.

Refrén:
G C G
Brána smrti nevzala nám čest,
G C G
Štít svůj čistý sebou můžem nést.
 C D C D
V nebeským tom kasínu, my můžem zase být,
C D A
Statečnými důstojníky a šampaňský pít.

Mezihra  - /:A, A, D, E, A, A, DE, A:/

Já v důstojnickým kasínu jsem se šampaňským stál,
Když baron von Richthofen každýho uvítal.
Pak anglický kapitán si whisky namíchal,
Slavné eso Guynemer tam na piáno hrál.

Refrén

V nebeským tom kasínu my můžem zase být
3 x
Statečnými důstojníky a šampaňský pít
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ŠkOdA čAsu

C F C
Škoda času vzpomínat já odtud odcházím
C G
Tvoje slova odvál čas tak jako vítr dým
C F C
Ty se chováš jako bych byl jen slaměný král
F C G C
Sliby chyby a tak sbohem nebavím se dál

Refrén:
F C
Zítra ráno až se rozední
C G
Než bude zářit slunce polední
C F
Zamířím tam k mlžným horám v dál
F C G C
Sliby chyby a tak sbohem nebavím se dál

Sólo

Škoda času vzpomínat zatím co ty spíš
Tvojí lásku pochovám a nic se nedovíš
Mám rád lesy louky stráně, dravé řeky proud
Chci být s někým s kým bych mohl touto řekou plout

Refrén

C F C
Ty se chováš jako bych byl jen slaměný král
F C G C
Sliby chyby a tak sbohem nebavím se dál
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ŠPAtný místO PrO Přistání
hudba: Jindřich Vrbenský
Text: Mirek hofman

 A mi
a) Tady 385 Přepínám
b) 385 dál
a) Kontrola spojení – Strýček, Alice, tango, sochor
  potvrďte příjem, přepínám
b) 385 slyším
c) Dejte vědět jestli můžem
 - Střelec se hlásí
 - Navigátor se hlásí
 - Horní střelec se hlásí
 - Radiooperátor se hlásí
 - Zadní střelec se hlásí
a) Chladiče
b) V pořádku
a) Generátory
b) V pořádku
a) Palivová čerpadla
b) V pořádku
a) Dobrá! Posádko dispozice pro start…

Ami
Když vám střepiny šrapnelů nebo jedovatá kulka z Messerschmitta 
Ami G
porouchají fazónu vašeho Wellingtona, není jednoduchý dostat
F G Ami
se zpátky na základnu. A když se nějaká ta svištící poběhlice
Ami G
rozhodne koketovat s vašim motorem, pak musíte rychle dolů
F G Ami
na přistání, pokud vás knipl ještě vůbec poslouchá. A takhle
Ami 
nějak začal můj příběh.
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Ami B
Jako kluk jsem žádnou melu nevynechal v ruce prak
Dmi Ami G
Válčili jsme u tunelu stříleli na každej vlak
C B
Teď místo praku za svítání míří na mě chladnej kvér
Dmi G B Dmi Emi F G
Špatný místo pro přistání vybral si náš bombardér

Frickové nás dostali hned po nouzovém přistání. Ze zajateckýho
Tábora pro spojenecký vojáky se neutíká lehce. A tak se zrodil
plán „Velkého útěku.” Podkopat se tunelem přes sto metrů dlouhým.
Čekaly nás měsíce dřiny, napětí i strachu ve vlhký štole.
I ta hlaveň, co teď na mě míří, mi připomíná ten chladnej tunel.
Ten ale ke svobodě nevede.

Z tunelu tý černý hlavně nevyletí žádnej vlak
Ale kulka rovnou na mě jako malej černej pták
Černá hlaveň a hned za ní mundůr černej jako tér
Špatný místo pro přistání vybral si náš bombardér.

Konečně ve dvojicích – Angličan s australanem, Francouz s Polákem
já s Tomem s Texasu. Celkem osmdesát mužů – jsme za plotem.
Rychlej úprk mezi stromy podbarvuje štěkot psů a ječení sirén.
Síly však rychle docházejí, a tak jen tři z nás se Frickům
nepodařilo chytit. Já mezi nima nebyl. Ráno za úsvitu nás spoutaný
postavili ke zdi.

Říkali mi všichni Arnie i když vědí že jsem Čech
Chci se modlit je to marný z kvéru bílej plamen šleh
Tělo mý se k zemi sklání tenhle duel nebyl fér
Špatný místo pro přistání vybral si náš bombardér

Ami
A tady končí příběh Arnošta Valenty, příslušníka naší zahraniční 
armády ve Velké Británii, radiotelegrafisty 311. Bombardovací perutě.
Ami
Je 31. Březen 1944. Právě svítá.
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sPitFire A FlAk
hudba: Josef Cepák
Text: Jiří fallada

Ami
Flugzeugabwehrkanone to slovo pusu šálí
Ami
Člověk by si zlámal jazyk říct to jenom tak
Dmi
Je to dělo kulomet co na letadla pálí

Ami
Pro vojáky znamená to jednoduše flak
H C
Spitfire letem hloubkovým se na nádraží řítí

H C 
Lokomotivy tam louská jako

 
dravej pták

Ami
Dole ze čtyř hlavní zase ohníčky mu svítí

H C Fis F E
Pálí na něj jako blázen nepřátelskej

 
flak

Ve Spitfiru sedí Mirek co je vlasti věrný
Pochází on z vesnice tam někde u Brna
A u flaku střílí Hans a jmenuje se Černý
Od Karlových Varů pochází ta rodina

Kruci fix už do prdele já to schytal pilot kleje
Náběžná hrana se kroutí kat aby to spral
A tam dole u flaku ten kluk nadává zle je
Donnewetter himmel hergot já ho nesundal

Dvacet let minulo tam v Africe v baru
Pilot a důstojník je čestný host
Česky že mluvíš tak řekni k sakru
Co a jak za války já jí měl dost

Nikdo se mě tenkrát z wehrmachtu neptal
Jsi občan reichu a musel jsem jít
Mě se zas v únoru politruk zeptal
Co ty chceš tady a já jsem chtěl žít

Jo to jsi byl ty co tenkrát nad nádražím lítal
Vyváděl jsi jako ňákej pomatenej drak

Ami
Já jsem byl ten hrdina a taky jsem to schytal
H C 
Ty jsi jenom obsluhoval
Fis F E
zatracenej flak
A G Gis A
Zatracenej flak
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srdce v ruce mám
netto / Billy Ray Cyrus / Don Von Tress

G  D
Ňákej čas tě znám a stále poznávám tvojí tvář a výraz proklatej
D G
jen po odchodu tvým se z toho nezblázním ať je anděl nebo rohatej,
G D
Mučírna a klec já jako na skřipec snažil jsem se krotit vášeň tvou
D G
už končím s přehlídkou jdu za svou desítkou když do báru tě lepší páni zvou.

Refrén:
G D
Zůstávám sám a srdce v ruce mám

 
dívej a klidně se směj

D G
srdce v ruce tý je ostře nabitý a jestli bouchne tak si bacha dej.

Sáčko pepř a sůl a ve vinárně stůl
a spoustu strašně žhavejch pohledů
byl super to je fakt jó kravata a takt
já se dávno stáhnul z dohledu.

Říkej si co chceš tu sladkobolnou lež
možná na ni někdo naletí
já už nejsem cvok stav se napřesrok
nebo možná příští století.

Refrén 3 x
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stArej dObrej chOPPer
hudba: M. krištof
Text: J. fallada

/D9, F9, E9, Es9, D9, F9, G, D9 /

 Dmi F C G
V džungli nebo v poušti, tam kde každý ho má rád
 Dmi C G Dmi
Pěšáka či výsadkáře je on kamarád
 Dmi F C G
Jeho rotor jak sekačka, vzduch jen protíná
 Dmi C G
A tak jméno Choper pro něj každý voják má

Refrén:
 D F C G
Starej dobrej Choper na pomoc uhání
 D F C G
Svojí palbou nepřátelský útok rozhání
 D F C G
Starej dobrej Choper nám kartu obrátí
 D F C F
A raněný kamarády z bitvy zachrání

Útok tanků přináší jen bez naděj a zlost
Sice máme bazuky, těch není nikdy dost
Vrtulníky s raketami zatají nám dech
A tankový útok se už hroutí v plamenech.

Refrén

A když války nebudou, my v míru budem žít
Náš hrdina přiletí vždy život zachránit
S vrtulníkem nemusíme nikdy šanci vzdát
Za odvahu medaili mu všichni chceme dát

Refrén 2 x
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stO zelených bAretů
silVeR WinGs - The GReen BeReTs

hudba: sgt seadler
Text: Bezi ltd. ,Jaroslav Čvančara

C G C
Dobře svý poslání zná
C G C
Zvláštní oddíl přistává
C F C
Muži z nebe jsou právě tu
C G C
Mužů sto, sto baretů

Refrén:
Za Silver Wings
Jdem hájit čest
Pruhů zář a slávu hvězd
Jak z oblaků orel slétá sám
Má svou zbraň a zná svou daň

Každý víc než připraven
V žhavou noc či chladný den
Krutou má žlutou paletu
Kreslit zná tvář baretů

Refrén

M - 16 na botách prach
Zákeřná past v bažinách
Mrtvý přítel oči orosí
Nic nežádá o nic neprosí

Refrén

Mezihra a brumendo jako sloka

Refrén 2 x
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sundejte hArtmAnnA
Podle skutečné události z konce ii. světové války
Text: Jiří fallada
hudba: J. Vrbenský / M. krištof

 Ami F
Kompresor pomáhá letounu stoupat
 Dmi Emi F G
Na nebi klid a pilot je sám
 Ami F
Že válku přežije může jen doufat
 Dmi Emi F G
Dny vzdušných vítězství už jsou ty tam

Roj sedmi mustangů blíží se z dálky
Brzy ho poznají co potom dál
Těch tři sta vítězství co má za války
Nic nejsou platný – čert by je vzal

Refrén:
C B
Sundejte Hartmanna
F G
ve sluchátkách duní a zvoní
C B F G
Sundejte Hartmanna éterem zní.

Messerschmitt obrátit rychle na záda
Z kabiny vypadnout je na chvíli klid
Jak vlajka bílá teď pomalu padá
Jen padák a pilot nedoufá žít

Stříbrné Mustangy kolem teď hučí
Ve tvářích pilotů zlá nenávist
A jasné slunce bije do očí
No tak už střílej ať už mám klid

Refrén

Sólo

Messerschmidt obrátit rychle na záda
Z kabiny vypadnout je na chvíli klid
Jak vlajka bílá teď pomalu padá
Jen padák a pilot nedoufá žít

Roj sedmi Mustangů mizí do dálky
Pilot je na živu tiše se ptá
Když  rytíři nebe vypadnou z války
Jakou to sílu ta země má.

Refrén

Jindrich Vrbensky
Přeškrtnutí

Jindrich Vrbensky
Vkládaný text
omyl
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tAm dO svejch Plání
hudba: B. henson
Český text: J. Blažejovský

/Ami, C, G,G, Ami, C, G, G /

G
Můj vlak se z dáli líně plíží
G C
Musím už jít, musím už jít
C Ami G
Obzor se sklání co mi brání
G Ami C G
Musí to být, musí to být

Mám jedno přání říci ti good bye
Vždyť táta můj i máma ví
Že se zas vrátím tam do svejch plání
Ty nejsi k mání nechám to být

Můj vlak se z dáli líně plíží
Musím už jít, musím už jít
Obzor se sklání co mi brání
Musí to být, musí to být

Sólo… /Ami, C, G, Ami, C, G /

Strojvůdce mává pokyn už dává
Já váhám mám odejít
Pryč jsou ty chvíle kdy dlouhý míle
Dokázal jsem za tebou jít

Můj vlak se z dáli líně plíží
Musím už jít, musím už jít
Obzor se sklání co mi brání

Musí to být, musí to být

Sólo

V kupé si sedám z okna se dívám
Hledám tě na nádraží
Jen prázdný lány jak moje plány
Zůstanou dál s tebou tu žít

Můj vlak se z dáli líně plíží
Musím už jít musím už jít
Obzor se sklání co mi brání
Musí to být, musí to být

G Ami C G
Musí to být, musí to být – 2x
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tiPPerAry
hudba: Jack Judge
anglický text: hary Williams
Český text: Jaroslav Čvančara

G D G
Už se ztrácí Londýn v mlze volám na pozdrav
G Fis D
Dneska žiju zítra kdo ví snad zůstanu zdráv
G D A D
Sbohem Winstone sbohem krásky - čeká  kamion
G Emi A D
Nasazuji khaki baret - sbohem Albion

Refrén:
D G D G
It’s a long way to Tipperary
G C G
It’s a long way to go
D G D G
It’s a long way to Tipperary
A D
To the sweetest girl I know
G D G
Good bye Piccadilly
C H7 D
Farewell Leicester Square
D G A C G
It’s a long long way to Tipperary
G D G
But my heart’s right there

Tanky děla vše burácí naši kluci jdou
Kříže rostou u Dunkerque dnem i noční tmou
Bude jaro v české zemi svobodni chcem žít
Aby píseň Tipperary mohla volně znít

Refrén

Sólo steel a el kytara

Refrén



83

tisíc dnů
hudba: J. Vrbenský
Text: V. Poštulka

C G
Tisíc dnů světem jsem svou káru vlík
G Ami Dmi F C Dmi G
Tisíc dnů žil jsem jako poustevník
C G
Jen můj kůň v noci mě svým dechem hřál
G Ami Dmi F C
Hlavou kýv když čas byl vstát a jít zas dál

Refrén:
C G F F G C
Tisíc dnů mám pod kůží
C G F G C
Vbodnutých jak trní ostružin
C F E7 Ami F C G C
A teď spíš se mnou a já se ptám bílých stěn
F C G F C
Je to pravda báj nebo sen

Tisíc dnů z šípků hořký čaj jsem pil
Tisíc dnů a pod kopyty tisíc mil
Spal jsem sám pod kropenatou oblohou
Sníh a déšť na mou hlavu ubohou

Tisíc dnů mám pod kůží
Vbodnutých jak trní ostružin
A teď spíš vedle mě najednou a já strach mám
Že zas zítra budu sám

Sólo kytara akustic. na sloku

Tisíc dnů mám pod kůží
Vbodnutých jak trní ostružin
A teď spíš vedle mě najednou a já strach mám
Že zas zítra budu sám
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třetí míle
i’ll Be TheRe

hudba: Rusty Gabbard, Ray Price
Text: Oldřich Vojáček

D
Sedím si tu na tý třetí míli kolem fára rychle frčej dál
D A
Jsem tak zvadlej že nejradši bych řval
D
V kapse mám už jenom velký díry můj oblek je dosti potrhán
D A D
Rukou mávám vemte mně k sakru někdo dál

A G D A
Počkej, no tak spoň chvíli počkej vždyť já se svezu taky dál
 D A
Chci až tam kde najdu nějakou práci a kde zbude čas i na 
A
Legraci
D A D
Tam si sednu celý noci karty budu hrát

Hallo Bobe ty jsi správnej chlapík i když fáro funebrácký máš
Že si z plynu na brzdu nohu dal
A já vím že ten co leží v zadu tomu už to vůbec nevadí
Je to tvůj job, vozíš totiž těla vychladlý
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třicet vteřin nAd tOkyem
Text: Jiří G. fallada
hudba: Jindřich Vrbenský

/:Ami.G Dmi,Ami,G,Emi:/

Ami
Na letadlový lodi dnes
G Dmi 
Co Hornet jméno má
Ami
Bombardéry startují
G E
A každý úkol zná
Ami
Těžce se jen odlepují
G Dmi
Z kluzký paluby
Ami
Že benzín zpátky nestačí
G E
To každý pilot ví

/:Ami.G Dmi,Ami,G,Emi:/

Jako sedmý startuje
Co dneska velí všem
Náš plukovník Doolittle
Se řídí rozkazem
Tokio dnes napadnout
Už nezní jako sen
A když to dobře dopadne
My v Číně přistanem

Refrén:
C
Možná že to nepřežijem
G
Třicet vteřin nad Tokyem
F C 
Vzpomínka na Pearl Harbour
D G
Strach nám zahání
C
Ukážem jim ať se trápí
G
že náš orel má i drápy
F C
Osud co má křídla k nim teď
F G C
Nocí uhání

/A, D, A E, A /

Že odplata má křídla
Teď to jasné bude všem
Ohně našich zásahů
Už ozařují zem
Zera na nás útočí
Jak rozlícenej ďas
My však naše kulomety
Zahřáli si včas

/:Ami.G Dmi,Ami,G,Emi:/

Refrén



86

tulák PO hvězdách
hudba: J. Čvančara
Text: J. fallada

 E A E H7 E
Já oceán jsem dobyl a pak se utopil
 A E A Hmi
A v Orientu říši já samurajem byl
 A E A Cismi
Sám harakiri spáchal jako samuraj
E A E H7 E
Protože jsem věřil že uvidím pak ráj

Refrén:
A E A E
Já žil jsem deset životů za pouhých tisíc let
 A E A Fismi
A vždycky zpátky musel jsem když unavil mě svět

Po šílenství zlata já boháčem se stal
Ze zoufalství samoty sám oprátku si dal
A byl jsem taky voják prý jsem neměl cit
Že použil jsem bodák však já měl čistý štít

Refrén

Já velkou lásku ztratil a chtěl jsem najít klid
Sám ke hvězdám se vrátil k nim šel se pomodlit
Pak jsem tu lásku našel ze smrti nemám strach
Budem se spolu věčně toulat po hvězdách

Refrén

Já po hvězdách se toulal
A v nekonečnu byl
A občas na svět skočil
Abych trochu žil
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vAlčík nA rOzlOučenOu
hudba: Robert Burn
Český text: Jaroslav Moravec

G Emi Ami D7
Končí ten čas jenž byl plný
D G Gisdim Ami7 D7
Nejhezčích nocí a dní
D G Emi Cmi D7
Poslouchej jak tichý valčík
D7 G D G
Na rozloučenou nám zní

Den končí nám a my jdem vstříc
Těžkému loučení
A blízko kouzelný valčík
Na rozloučenou nám zní

Refrén:
G Hni G Emi
Jak zas valčík tančíme spolu
 G E7 Ami
Však divně nám zní tentokrát
Ami E7 Ami E
A přec stopy našeho bolu
Emi A7 Ami7 D
Ty nesmí na nás býti znát

Už zítřek nás dva rozdělí
Povede nás bůh ví kam
Dnes poslední tichý valčík
Na rozloučenou zní nám
Každá pohádka končívá
Je už marné se ptát
Proč dnes musí tichý valčík
Na rozloučenou nám hrát
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Ven se díVej a nespi
Night traiN to MeMphis

hudba: B. smith, M. hughes, o. Bradley
Český text: Michal Bukovič

G C
Ven se dívej a nespi ven se dívej a nespi
 G D
Když noční vlak tě veze ke mně
D G C
Klapot kol klíží oči pomoz jim ať se točí
C G D G
Už cítím jak se chvěje země

Refrén:
G C G
Já tu čekám já tu čekám
G D
Chodím sem a tam po starém nádraží
D G G7
Čekám jiskry čekám dým
 C 
Čekám vlak o kterém vím
C G D G
Že tě zas ke mně domů přiváží

Ven se dívej a nespi ven se dívej a nespi
Řekni průvodčímu že se vracíš domů
Tam kde znáš každý kámen
Tam kde znáš řeky pramen
A domov znáš ve stínu stromů

Refrén

Jen se dívej a nespi jen se dívej a nespi
Já čekám s kravatou a v saku
Dřív jsem sám dělal chyby
Teď mi tvá láska chybí
To poznáš až vystoupíš z vlaku

Refrén

Ven se dívej a nespi ven se dívej a nespi
Když noční vlak tě veze ke mně
Klapot kol klíží oči pomoz jim ať se točí
Už cítím jak se chvěje země

Refrén



89

Vím žes přítel můj
You’re a real good frieNd

hudba: Coben, green
text: Michal Bukovič

C
Když síly dochází
C
Kamarád přichází
C Fisdim G
Vím žes přítel můj
G7
Pomohls mi splatit dům
Dmi7 G
Kvůli tučnejm úrokům
Dmi G C Dmi G
Vím žes přítel můj
C
Sklátila mne angína 
C
Vzal jsem tvou dívku do kina
C7 F 
Ani mi neděkuj
F Dmi7
Vždyckys můj kámoš byl
Fisdim C
Já se s ní oženil
A7 Dmi7 G
Vím žes přítel můj

Nechceš si doutník dát
Děkuji mnohokrát
Vím žes přítel můj
Jenom nestůj blízko mne
Až ten doutník vybouchne
Vím žes přítel můj

Vzal jsem si tvýho fiata
Postavils mi ho před vrata
A bůh při tobě stůj
Trošku jsem ti ho zkrabatil

Ale benzín jsem ti zaplatil
Vím žes přítel můj

Půjčils mi prachy na jaře
Tys mi dal psíka ohaře
Vím žes přítel můj
Popelem dům mi leh
Ohař byl plnej blech
Vím žes přítel můj

Když jsem se s kluky pral
Já jsem stál opodál
A křičel na ně fuj
Proč jsi se nepřidal 
Kdo by tě omýval
Vím žes přítel můj

Šli jsme se rozšoupnout
Životem nočním plout
Vím žes přítel můj
Peníze umím rozdávat
Rozdals můj celej plat
Vím žes přítel můj

Zkusme si zaspívat
To bude vypadat
Jen mírni projev svůj
Já umím první hlas
Já raděj zpívám bas
Dobře vím žes přítel můj
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Vlak do Zlatodolu
southBouNd

hudba: d. Watson
Český text: ronald Kraus

D
V dálce duní rachot kol
D
Naší starou tratí
D
Před stanicí Zlatodol
D
Fůru páry ztratí
D G
A dál pádí

G
S námahou jak hroch
 D 
V patnáctém poschodí
A
Já stojím na předmostí
G
S každodenní přesností
G D
A mávám

Říkáme mu Šrot a spol.
Když tak tady píská
Snad je mu ta Zlatodol
Ze všech nejvíc blízká
Pro své mládí

Na jinou trať
Dost dobře se nehodí
Je však už mou zvyklostí
Že rád na tom předmostí
Mu mávám

Sólo

V dálce duní rachot kol
V zatáčce se dusí
Za stanicí Zlatodol
Vítá hejno husí
A vlak pádí

Píšťalkou mě včas
Do rána probudí
Já kosmickou rychlostí
Šup a už mu s radostí
Zas mávám

Sólo

V dálce duní rachot kol
Naší starou tratí
Před stanicí Zlatodol
Fůru páry ztratí
A dál pádí

S námahou jak hroch
V patnáctém poschodí
Já stojím na předmostí
S každodenní přesností
A mávám

Já stojím na předmostí
S každodenní přesností
A mávám
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Vlčák ant
hudba: Z. Vlč
text: J. fousek

/:C, Es B, C, Es G:/

C
Měl v očích všechny hvězdy
F 
A srdce věrné tak
 C
Že člověk začal věřit
 G
Pomalu na zázrak
C
Na těle plno jizev
F Fisdim
Byl gentleman a fér
C
Z Evropy zpátky vítal
 Es D C 
Půlnoční bombardér

Refrén:
C F
Tenhleten Vlčák Ant
to jméno z Čech měl od mala
F C
Věrný pes Vlčák Ant
měl tvář, co nikdy nelhala
C F
Můj přítel Vlčák Ant
ten, co proléval s námi krev
F D
Tenhleten Vlčák Ant
G 
Byl letec  R A F

Pro přátele své dýchal
V ledové tříšti vod
A radoval se s nimi
Když objevil se bod

Netušil proč mu dali
Na hruď ten lesklý kříž
To za statečnost řekli
A že byl smrti blíž

Refrén

Sólo instrumental

Refrén

Ant bylo jeho jméno
Co z Čech měl od mala
Tvář rozumnou a němou
Co nikdy nelhala
Byl stále malým klukem
Jenž vojákem se stal
A radoval se pyšně
Když pozdravil jej král

Refrén

Sólo klávesy

Skončila divná doba
Válka jí říkali 
Poprvé spatřil lidi
Jak štěstím plakali
Třináct a půl mu bylo
Když Pán Bůh si ho vzal
Psí duši Ant měl věrnou
Tak takhle jsem ho znal

Refrén
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VyZnání
M. Kryštof / f. ulč

/ F C D C G, C /

C F C
Začal jsem číst a na svět zíral
C F C
Když Mladý hlasatel jsem odebíral
F G Ami F
Tam Batlička své povídky měl
Dmi F G
U nich kresby a já na nich lpěl

U těch obrázku podpis Bimba byl
Ale já tehdy vůbec netušil
Kdo se za tím jménem skrývá
Jak už to tak často bývá

Refrén:
F G C G Ami
Život plynul předlouhým to časem
F G C G Ami
Já šel dál za vábným hlasem
F G F G C
Po tom bylo krátce po válce

Tak na jedné slavné obálce
/:Klub rychlých šípů se z věže dívá
Do stínadel kde už se připozdívá:/

Bimbovy kresby stále mám rád
Pro mne byl víc než kamarád
Co dnes si víc můžeme přát
Na jeho počest budou Taxmeni hrát

/ F C D C G, C /
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VZpomínky na starý časy
hudba: J. Vrbenský
text: J. fallada

C Fmaj
Můj táta byl kazatel v údolí suchým 
C Ami G
Kořalku po nocích pálíval rád 
F C Ami F
V dřevěným kostele kázání dával 
C Fmaj Dmi C C7
Večer zas chodíval mariáš hrát 

Refrén:
F C Ami
Jó to jsou vzpomínky na starý časy
Dmi G7 C C7
Co už se nevrátí to já zas vím
F E Ami F
Lidi se honěj a štvou se asi
C Dmi G C
Já tomu teda už nerozumím

Jednou se táta na kázání rozmách 
Zapomněl karty že v rukávě má 
Karty jen lítaly lidi se smáli 
Táta však dokázal že kázat zná: 

V Bibli nic špatnýho o kartách není 
Láska a víno prý též smysl má 
Lidi to uznali a tiše vstali 
Zpívali překrásně jak jen se dá 

Sólo

Refrén

Až na tu kořalku a na ty karty 
Vcelku to bejvával počestnej kraj 
Lidi se potkali ruku si podali 
Pomohli ti když jsi potřeboval 

Tohleto údolí těžko se hledá 
Ze starý Bible jen utírám prach 
Údolí možná už najít se nedá 
Z toho mám lidičky největší strach

Refrén
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Zamkněte bránu a ZaVřete dům
/A E, Fis mi E/

Refrén:
A Fismi D A
Zamkněte bránu a zavřete dům
D Fismi E
Loukou táhne dým
A Fismi D A
Vzduch vám dá ránu prospívá snům
A E A
Vítr jemně pohrává si sním

A D A
Teď telefon marně zvoní
Fismi E A
A snaží se probudit nás
Fismi Hmi
To nás však nebolí jsme v údolí
D H7 E
Kde není slyšet jeho hlas

Refrén

Déšť má k nám jen pár kroků
A s větrem si pohrává smích
Slunce tu přebývá
Když zahřívá jedle a břízy na stráních

Refrén

Celý kraj je naším bytem
A vůbec nám nechybí dům
Na řece máme prám
Ten patří nám
A našim krásným víkendům

Refrén 2 x
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že se VdáVáš
fuNNY hoW tiMe slips aWaY

hudba: Wilie Nelson
Český text: ronald Kraus

/: D, Fis mi, Hmi, A:/

 D
Že se vdáváš
G D Fismi, Hmi, A
To už pár dní vím
A D
Že to vzdáváš
G D Fis mi, Hmi, A
I to já pochopím
A D
Byla bys hloupá
D D7
Chtělas mít dům
 G
Já přání skoupá
G E7
Chtěl vždy mít
E7 A
Že se vdáváš
A D G D A
Tak já můžu jít

Trochu málo
Jsem v tvých snech uměl číst
Možná v nich stálo
Že chci někam snad do jiných míst
Pár divnejch řádků
Chci ti psát
Že jsem jen toužil
Jen s tebou být
Teď se vdáváš
A já můžu jít

Běž co mi zbývá
Cestu tvou zavál sníh
Tak už to bývá
Když se touží po dnech ztracených
Čas ten zpátky
Nelze vzít
Prasklou číš zas rozeznít
Teď se vdáváš
Tak já  můžu jít


