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                                                   Motto 

 

       

Pojď dál a zpívej a se mnou se dívej 

    

jak stárne svět a my stárnem s ním. 

    

Mám stále rád, co rád měl jsem dříve, 

             

jen teď možná líp už to vím.  

 

A ideme ďalej  
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121 

 

   Horenka, horenka, hora                         

 

 

 

 

       C                                               G      C 
         Horenka, horenka, hora, zelená hora, 

                             C                                G       C 
                             Ktože ma do tej horenky, ktože ma volá? 

                             G             C           F       G7       C 
                          /: Volá ma, volá ma, vo.....lá, frajerka moja, 

                           C                                                      G7        C 
                           príď večer šuhajko švárny, sama som doma:/ 

 

                          Tri roky do nás chodieval, už ma nechce znať,  

  ja zas iného chlapca nechcem milovať. 

                               Ja vädnem jako tá ruža v horskom zátiší, 

  len ten ma milovať môže, kto ma poteší.  
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                                        122 

          

                                          V hlbokej doline                                                                                     

 

             C                                           G  C              

   /:V hlbokej doline, srnka vodu pije :/ 

                   C  F    C   G                              C 
            /: Horár na ňu mieri,  horár na ňu mieri, 

                   C                                           G       C 
          horár na ňu mieri, že si ju zastrelí. :/ 

 

2. Nestrieľaj ma horár, neni som ja srnka 

            ale som ja ale, ale som ja ale, zakliata panenka. 

 

                            3. Zakliala ma mamka, v nedeľu za ránka, 

          že som nechcela ísť, za pána horára. 

 

4.    Horárova žena bledá ako stena, 

           a horár červený, ľúbi cudzie ženy 

 

5.     Horáru, horáru, zle horárujete, 

         za každou jedličkou, dievča milujete. 

 

 

16 122 



123 

 

           Vydala mamička    
     

 

  C                                                             G                    C 
/:Vydala mamička najstaršiu cérušku, vydala ju cez pole.:/ 

            F                    G      C                          G                   C    (G,C) 
         /: Keď ju vydávala, tak jej povedala: Nechodievaj viac ku mne.:/ 

      

           2. /: Ja sa spravím vtáčkom, tým malým slavíčkom,  

       zaletím k svej mamičke,:/ 

    /: sadnem na lavičku, pred moju mamičku, 

             na šípovú ružičku.:/ 

  

            3. /: Najmladšia sestrička v okénečku stála,  

            na vtáčika volala :/ 

           /: Heš, heš, heš, vtáčičku, ty malý slávičku, 

               dolámeš mi ružičku. :/ 

 

            4. /: Dobre ti sestrička, u mojej mamičky,  

           v perinách sa gúlati, :/ 

         /: ale mne je horší, Bože najmilejší, 

                  po svete sa túlati. :/ 
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 124 

 

           Dedinka v údolí  

 

        

                      C                                    

          /:Dedinka v údolí, srdce ma zabolí,      

       G                             C 

        keď na teba spomínam :/                                                               

   F                        C      G                                C                                      

          /: spomínam na teba stále, na tie prekrásne chvíle, 

                C  
            keď sme sa ľúbili, lásku si sľúbili           

            G              G7             C 
           dievčatko roztomilé. :/  

                       

        2. /: Zavri si Anička, zavri si očičká, 

                                  nech sa ti o mne sníva. :/ 

                  /: prečo je osud tak krutý, 

                 prečo som na svete sám  

        osudom stíhaný, láskou oklamaný, 

        verím že život je klam.:/ 
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125 

 

         Trenčianskú dolinú  

                 

 

       C                   G    C                     FC G        
       Trenčianskú dolinú chlapci mašírujú. 

                        C             G                                          C 
                /: postretli dzievčinu, postretli dzievčinu, 

                                     C            G7  C 
                                     čo niesla zelinu.:/ 

 

                                2.  Postoj, ty dzievčina a zlož tú zelinu, 

                  /: budeš pamatuvat, budeš pamatuvat 

                                trenčiansku dolinu.:/ 

 

                     3. A keď ju skladala, horce zaplakala: 

         /: Bože muoj, otče muoj. Bože muoj, otče muoj, 

                               dze som sa tu vzala ?:/ 

 

                    4.  Keď bolo jo týden, plakala každý den, 

                 /: ked bolo jo mesác, ked bolo jo mesác, 

                             plakala ešče vác. :/...5 - 6 
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126 

 

Kysuca, Kysuca 

 

         C            F  G C                  F  G  C 
Kysuca, Kysuca, studená vodička, 

   C          d                    C    G  C 
keď sa ťa napijem, keď sa ťa napijem, 

                C     a                      F G d         G7C 
 bolí ma hlavička, bolí ma hlavička. 

 

Bolí ma hlavička, srdce polovička, 

 pre teba duša má, pre teba duša má, 

sivá holubička, sivá holubička. 

 

Okolo Bystrice, bystrá voda tečie, 

 povedalo dievča, povedalo dievča, 

  že ma ono nechce, že ma ono nechce.  

 

Keď nechce, nech nechce, nech si robí k vôli, 

 a snáď ešte rastie, a snáď ešte rastie 

  dievča k mojej vôli, dievča k mojej vôli. 
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127 

 

        Trenčianske hodiny              

 

 

 

 

          C                                G              C        
                                  /:Trenčianske hodiny smutne bijú,:/ 

          G                 C               F                G              d       GC 
 /: už ma s mojou milou, už ma s mojou milou rozlučujú.:/ 

 

                   2.  /: Rozlučujú, ale nebojím sa, :/ 

          /: príde tá hodina, príde tá hodina, ožením sa. :/ 

 

                             3.  /: Ožeň sa, synáčku, s Pánem Bohem, :/ 

    /: vezmi si dievčatko, vezmi si dievčatko, sebe roveň. :/ 
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128 

 

                 Láska, bože, láska                 

 

 

             C          G           C 
                                                Láska, bože, láska ! 

                     C          G 
                                                Kde ťa ľudia berú ?   

                F                     C 
                        /: Na hore nerastieš, 

                                 C        G7        C 
                              v poli ťa nesejú. :/ 

 

              2. Ľúbosti, ľúbosti, 

           mala som ťa dosti, 

   /: ale už ťa nemám 

            ani medzi prsty :/ 

 

           3. Aby sa tá láska 

               na brali rodila, 

                                                  /:nejedna panenka 

             hlavu by zlomila :/ 
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 129 

 

            Cukor jedla, kávu pila 

 

 

 

             C                                                   F         C 
          /: Cukor jedla, kávu pila aby ona pekná bola :/ 
                                                             
                       F                         C              A7 

                 R: /: Ej, javor, javor javor zelený,                               

               d              G7             C 
               pod okienkom sadený :/ 

 

 

    2./: Milý, milý, milujem ťa,  

                             za sto zlatých dajú mi ťa:/ 

                           R: 

         3./: Cukor, káva nepomáha,  

len sa dievča rozrastáva :/ 

                                                 R:  

         4./: Ani sa mi robiť nechce, 

     lebo nebol pri mne ešte:/ 

                                                 R:   
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130 

 

     Ja parobek z Kapušan    

 

 

               C                   a 
         /: Ja  parobek z Kapušan, 

          D                     G             C 
          nemam ženy, ľem som sám :/ 

                  C            e                 A7           d  G7 
      /: Ej naco, naco mi je mladá žena  

               F    d           G  C       d           G7C 
               šak ja mam so sebu dosc trapeňa 

 

 

                                               2. Žene treba to i to, 

                     sito, brdo, korytu 

                                           R: 

                                              3. Žene terba hustečku 

             na jej bilu šiješku 

           R: 

                                              4. Žene treba čižmičky 

            na jej bile nožičky 

           R: 
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131 

 

              Chodíme, chodíme                               

 

 

                  C                                 G              
                   Chodíme, chodíme, hore po dedine, 

                    C                                  GF   CG             
               nejednej mamičke dcérku zobudíme,  

                   G            C   G   F  C                   G C 
                   nejednej mamičke dcérku zobudíme,  

 

    2.   Zobudí, zobudí, kohútik jarabý, 
         /: kohútik jarabý, až poletí s hrady. :/  

     3.  Kohút z hrady letí, veselo si spieva: 
      /: vstávaj milá hore, už sa rozvidnieva. :/ 

  4.  Vstávaj milá hore, namlúvať ťa prišli 
     /:horňania, dolňania, chlapci vŕškovania. :/ 

  5.  Chlapci vrchovania majú kone vrané, 
         /:košieločky tenké, striebrom vyšívaé. :/ 

                                 6.  Košieločka tenká, šila ju Marienka, 
       /:šila ju hodvábom, pod zeleným hájom. :/ 

  7.    Keď ju vyšívala, veselo sa smiala, 
           /:keď mu ju dávala žalostne plakala. :/ 

                                 8.     Načo že milá, tá košielka bude, 
          /:keď pôjdeš na vojnu, kto ju nosiť bude. :/ 
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132 

 

Sobotienka ide                                           

 

 

            G                        C            D7      G 
                                /:  Sobotienka ide, čože ma je po nej, :/ 

                  G      D7               C              G  
                  /:  cesta zarúbaná, cesta zarúbaná, 

                    G              D7        C          D7       G 
                    cesta zarúbaná k frajerôčke mojej.:/ 

 

                                  2 /: Nie je zarúbaná, ale je zaťatá, :/ 

                     /: už je moja milá, už je moja milá 

                                   u Turka zajatá. :/ 

 

                                   3 /: U Turka zajatá, u veľkého pána,:/ 

                        /: preto ju zajali, preto ju zajali, 

                                   lebo bola švárna. :/ 

 

                            4 /: Tá švárna Anička, pri Dunajku stála,:/ 

             /: z čierneho damašku, z čierneho damašku 

                                 tri ručníčky prala. :/ 
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133 

 

      Do Prešova za vojačka ma vzali                      

 

 

                 G                     D       G 
          /:  Do Prešova za vojačka ma vzali, 

                                       D                   G 
                moje vlásky na kratúčko strihali, :/ 

      G                C    G                      A     D                                       

     /:moje vlásky, šej, haj, na kolená padali,  

                 G                        D       G 
                 otec, mati aj frajerka plakali. :/ 

                       

 

       2.   Neplačte, vy, moja drahá mamička, 

                               čo ste ma vychovali od malička, 

                           /: od malička, šej, haj, od malička malého, 

                               vychovali ste vojačka švárneho. :/ 

 

                  3.   Už mi hrajú, marš mi trúbia, bubnujú, 

                         kamaráti  už mi kufor pakujú, 

                          /: prestaňte mi, šej, haj, ten kufríčok pakovať, 

                              ešte sa mám od frajerky odobrať. :/ 
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                                        134 

 

     Sadaj, slnko, sadaj                                                                                    

 

 

 

 

             G                                A7 D   G         a     A D 
            Sadaj, slnko, sadaj,  sadaj, za ker malinový, 

        G                                A7D    G     E7    a     D7 G 
            povedz dobrý večer, večer, môjmu   frajerovi. 
 

 

            2/ Keby slnko znalo, znalo, jak je ťažko robiť, 

                  ponáhľalo by sa, by sa, za horu zachodiť. 

 

              3/ Sadaj, slnko, sadaj, sadaj za horu zelenú,  

            ak nebudeš sadať, sadať, stiahnem ťa za nohu. 

 

             4/ Už slniečko sadá, sadá, každý svoju hľadá,  

                   a môj najmilejší, milý, medzi druhé sadá.  
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135 

 

Proč ta sova tolik houkala 

 

 

 

           C            G7             C 
Proč ta sova tolik houkala, hú a hú a hú, 

                   C           G7             C 
na mě se tak divne koukala, hú a hú a hú. 

 
     F                G7   F       C              G F  C 

Ta na tebe má lásko něco ví a nepoví, 

   C                                          G7              C 
proto včera tolik houkala hú a hú a hú. 

 

          C                  G7                  C 
Hajá, hajá, má panenka hezká, 

          C             G7                     C 
a já, a já márně čekám dneska. 

        F                                  C 
/: Otevři svoje okénko, má hezká malá panenko, 

         C             G7                     C 
a já, a já, márne čekám dneska.:/  
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136 

 

Jaká by to hanba byla 

 

 

 

 

                         G     D7      G                   D7                         G 
Jaká by to hanba byla, kdyby žena muže byla. 

 
 G      D7      G                  D7                         G 
Jaká by to hanba byla, kdyby se jí dal. 

    G      D7      G                    D7                       G 
Žena muže být nemúže, protože ho nepřemúže. 

      G      D7      G                   D7                        G 
Žena muže být nemúže, protože ho ráda má. 

                       G                                       D7           CD7    G 
Má roztomilá Máruško, vem mě sebou na lúžko, 

         G                                      D7           CD7   G 
má roztomilá Máruško, vem mě sebou spát. 

                G             D7           G                 D7                               G 
Nevemu, nevemu, ty si prase, včera si chtěl, dneska zase. 

                 G             D7           G                 D7                               G 
Nevemu, nevemu, ty si prase, včera si chtěl, dneska zas.  
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137 

 

                     Pod našima okny 

 

                      G                         CG   D            G 
                      Pod našima   okny teče vodička 

                   G                       CD7                     G                                                           
                   Napoj mne má milá, mého koníčka. 

                     G                           C       D 
                  /: Já ho nenapojím, já se koně bojím, 

                     G               C  G    D7                   G    
                     já se kone bojím, že jsem maličká.:/ 

                     Múj koníček vraný, ten nic nedělá, 

                   jenom, když mu řekneš, že jsi má milá. 

                    /: On ti hlavu sehne, ani  se ti nehne, 

                        a víc se ti nehne, holka rozmilá.:/ 

                     Pod našima okny roste z rúže květ, 

                   pověz mně má milá, proč tě mrzí svět. 

                /: Mě svět nic nemrzí, mě jen hlava bolí, 

                    mě jen hlava bolí, plakala bych hned.:/ 

                           Pod našima okny roste oliva, 

                     řekni mně má milá proč si tak tlustá.  

            /:Já jsem, proto tlustá, že mě každej mucká, 

                     že mě každej rád má i pan starosta.:/ 
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                                              138                                                   

 

                          Kúpala sa Katarína 

 

       G                    D G        D                                            
              /:Kúpala sa Katarína, v tej vodičke studenej,:/   

          D           C        G                        D               G      
          hej, vila vence pro mládence z rozmaríny zelenej,:/  

 

                 Komuže ho Katarína, komu že ho uviješ, 

               vienok sobě, pírko tobě, protože ho miluješ. 

 

 

                             Ale ne, ale ne, ale ne 

 

           G                                                 DC       D                                            
             Ale ne, ale ne, ale ne, ty už mě ráda nemáš,    

             D                                                   C G                     
             ale ne, ale ne, ale ne, ty na mně zapomínáš, 

             G                                                 D   C 
             ale ne, ale ne, ale ne, nebudem víc už si lhát, 

   C                               G                     D                       G 
/:pro mně, a třeba za mně, múžeš si na mně vzpomínat.:/ 

 

  

18                                                  138 



                                        139 

 

 

Vrť sa, děvča 

 

 

 

           G                                                D7       G 

Vrť sa, děvča, vrť sa, děvča, okolo mňa, 

 

                             G                                                A       D 

vrť sa, děvča, vrť sa, děvča, okolo mňa, 

 

          G              a          D7            G 

/: Udělej kolečko, moja galanečko, 

 

   G                                          D7             G 

budeš moja, budeš moja, budeš moja.:/ 
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140 

 

Letěla husička 

 

           G                       
Letěla husička, letěla z vysoka, 

       D7                         G   
nemohla doletět, spadla do potoka, 

                D7         G 
spadla do potoka. 

Spadla do potoka, vodičku vypila, 

aby ji šenkýři nelili do piva, nelili do piva. 

Letěla husička, letěla přes pole, 

tam kde bejvávalo, potěšení moje, potěšení moje. 

 

 

Maličká su 

 

        G       D7 G            D7 G           
Maličká su, husy pasu, 

                                      G                              D7          G 
/:tancovala bych já, až se třasu,:/ 

A že su já malušenká, 

/: přesto mě má ráda má maměnka.:/ 
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Kdyby byl Bavorov 

 

     A                                 E7                     A                 
Kdyby byl Bavorov, co jsou Vodňany, 

dal bych ti hubičku na obě strany. 

   D            A      E7                  A     
/: Ale že je za vodou, za vodičkou studenou, 

                                    A                               E7         A   
nedám ti, má milá, ani jedinou. :/ 

Kdyby byl Bavorov, co Prachatice, 

dal bych ti hubiček na sta tisíce. 

R: 

Dyby byla Morava 

         A                              E          A 
Dyby byla Morava jako je Vídeň, 

dala bych ti huběnek na celý týden. 

       D                                             
/: Ale že je Morava malučká,  

     E                   A E   A 
ošidila cérečka synečka. :/ 

Dyby byla Morava jako jsou Čechy, 
dala bych ti huběnek plný dva měchy. 

R: 
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142 

 

Vyletěla holubička 

 

 

 

 

     C            G7              a         e    F       C 
Vyletěla holubička ze skály, ze skály, 

           d                 C               G7      C 
/: probudila modré oči ze spaní. :/ 

 

Kdyby byli modré oči nespaly, nespaly, 

/: byly by tu holubičku dostaly. :/ 

 

Nebyla to holubička, byl to pták, byl to pták, 

/: když mně nechceš, múj holečku, nechej tak. :/  

 

Když mne nechceš milovati, nechtěj si, nechtěj si, 

/: bude si mne namlouvati hodnější. :/ 
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R 19            

143  Keď mi prišla karta narukovať   144  Krčmárik maličký 
145  Kade idem, tade trniem     146  Široký jarček 
147  Zabili, zabili       148  Keď sa Slovák ta do sveta 

R 20  

149  Dobrú noc, má milá     150  Tancovala by som, bosá som 
151  Po nábreží koník beží     152  Skadeže to dievky boli 
153  A jaký ty parobek      154  A ja taká dzivečka 
155  Dunaju, Dunaju      156  Dínom, dánom 
157  Nebudem sa ženiť ešte     158  Darmo ma mamička.. 
159  Išeu Macek do Mauacek     160  Na kráľovej holi 

R 21  

161  Všetci ľudia povedajú     162  Povedzte mojej materi 
163  Hlboký jarček      164  Šalena ja bula 
165  Ešte som sa neoženil     166  Nepi Jano, nepi vodu 

R 22  
  
167  Vínko, vínko červené     168  Ešte si ja pohár  vína 
169  A ja taká čárna      170  Trenčín, dolinečka  
170  Mila moja, pusc me dnuka    171  Borovka, borovka 
172  A ja som z Oravy debnár    173  Čie sú to húsky 
174  Anička, dušička, kde si bola    175  To tá Heľpa 
176  Chodila dievčina po hore plačúci   

R 23 – až po uzávierke 

177  Biela ruža rozkvitala      178  Vy stromčeky okolo Rajčianky 
179  Sedemnásť liet      180  Prešporská kasáreň 
181  Cez Oravu bystrá voda pretekala   182  Generál Laurón 
183  Holka neznámá  a i.                               184  Župajda, župajda                                     
185  Ej, totú, totú                                           186  Když jsem šel z hub 
 

 

 



                                                     143 

 

     Keď mi prišla karta narukovať   

 

                      a                             d   a      E
7 a 

                      Keď mi prišla karta narukovať 

                         a                     F      G    G7a 
                         dal som si muziku došikovať 

                    a               F         G        G7      C   E7 

                 /: Páni muzikanti,  zahrajte mi čardáš,    

                       a                   d    a       E7   a 
                       prvého októbra rukovať mám.:/ 

                       1. Muzikanti prišli, začali hrať, 

                             začali mi z očí slzy padať. 

                                   /:Neplačte za mnu otec ani mamka, 

                       lem za mnu plačú tri dievčatka.:/ 

                  2. Jedna bude plakať, mal som ju rád, 

                      druhá bude plakať, mal som ju rád 

                      /: A tá tretia plače, šej háj lebo musí, 

                           bo odo mňa veľké bruško nosí.:/  

                   3.     Keď mi začala tá muzika hrať, 

                               začali mi slzy z očí padať. 

                       /: Slzy moje slzy, ne zem nepadajte, 

                              čo ste milovali zanechajte.:/ 

                                               atď.. 
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         Krčmárik maličký  

     

                                   a                               E                   a        
       Krčmárik maličký, trasú sa ti rúčky,  
 
       G                     a                                                                   

                                /:malý pohárik máš, malý pohárik máš 

               E         E7    a                  
               ešte nedolievaš. :/ 

 

                             2. Krčmárečka  naša, čo máš kolem pása? 

 /   /: Kľúčik od komory, kľúčik od komory, 

          lebo je krčmár chorý. :/ 

                             3.  Krčmárik je chorý, jeho hlávka bolí. 

/: Bolí od pálenky, bolí od pálenky, 

               lebo ju veľmi lúbi. :/ 

                             4.   Krčmáročka naša, neodbiehaj zasa! 

                                 /: Idem do komory, idem do komory, 

                      lebo tam krčmár snorí. :/ 

                             5.   Krčmárik už ide, hore schodmi kráča. 

                                   /: Tancuje spieva si, tancuje spieva si 

              jak postrelené vtáča. :/ 

                           6.    A čačky ........a pod. 
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    Kade idem, tade trniem                

 

                             a 
                   Kade idem, tade tŕniem,  

                                    E                 a 
       len sa bojím, že zahyniem. 

                                              G               a 
             /:  nebojím sa zahynutia, 

                                                  E     E7             a 
                          len sa bojím, že ma chytia  :/  

 

          2. Keď ma chytia, budem väzeň, 

                           nezaplače za mnou žiaden, 

                              /: ani otec, ani matka, 

                               ani moja kamarítka. :/ 

                     3.      Ani moja, mladá žena, 

                          čo madala do väzenia, 

                            /: do väzenia, do takýho, 

                          čo nevýjdem nikdy z neho. :/ 

                4.      A tam hore, pri javore, 

                        čierny havran vodu pije. 

                           /: jak ju pije, hlavou krúti, 

                          pravou nôžkou vodu múti. :/ 
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     Široký jarček, bystrá vodička          

 

 

 

           a                        G                  E7 

    /: Široký jarček,  bystrá vodička, :/ 

                  d                   a                d        G     C 
                  napoj mi ty, moja milá mého koníčka 

                  d                    a                d        E     a 
                  napoj mi ty, moja milá mého koníčka. 

 

                   2./: Kôň vodu pije, nohama bije. :/ 

                 /:Uhni sa ty, moja milá, veď ťa zabije.:/ 

 

                                   3./: Keď ma zabije, nebudem želeť, :/ 

               /:a ty budeš, moj najmilší, v žalári sedeť.:/ 

 

                                   4./: V žalári sedeť rok, alebo dva, :/ 

                  a ty budeš, moja milá, do súdneho dňa. :/ 
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         Zabili, zabili                  

 

 

        a                     e                 
          Zabili, zabili dvoch chlapcov bez viny, 

        a                       H              e 
    ej, dvoch chlapcov bez viny,  

           G                    E       a                 F 
           jeden bou Kapusta a druhý Ursíny, 

                d            E         a 
                ej, a druhý Ursíny.     

   

                2.  Kapusta, Ursíny, čože si pokradou, 
            ej, čože si pokradou, 
        že ťa poviazali do hrubých povrazou, 
        ej, do hrubých povrazov. 

 

  3.  Veď som neukradou, iba jeden kotál, 
                ej, iba jeden kotál, 
            už ma idú vešať na bystrický chotár, 
             ej, na bystrický chotár. 

        

  4.  Na bystrický chotár, na jakubskú vodu, 
               ej, na jakubskú vodu, 
        už mi odobrali tú moju slobodu, 
                ej, tú moju slobodu. 
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   Keď sa Slovák ta do sveta odberal   

  

 

                h                  e     h             F# h 
    Keď  sa Slovák ta do sveta  odberal,  

       h                G   A                    D     F#        
       na Machnáči, na tom kopci zavolal, 

        h           G  A                    F#    
                         /:  zavolal on na Machnáči po dvakrát: 

      H              e     h                 F# h 
      zbohom otec, zbohom mati, sestra, brat. :/ 

 

        2. Povedz ty mne, môj Machnáčku, vysoký, 

                či ťa uzriem o dva, lebo tri roky, 

             /: či ja budem vidieť ešte moju mať, 

                      či ma bude moja milá milovať. :/ 

 

       3.   A ta, naša zem Slovenská, taká si, 

                 zo všetkých strán stíhajú ťa zlé časy, 

                     /: tvoje deti po svete sa túlajú 

                      a na teba, zem Slovenská, nedbajú. :/ 
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        Dobrú noc, má milá  

  

 

 

 

 

      a                  d              a  E     a 
      Dobrú noc, má milá  dobrú noc, 

     a               d                     a  E  a 
             nech ti je sám pán Boh na pomoc!       

        C  G    C      e  G7  C  - E 
     /: Dobrú noc, dobre spi, 

         a               d           a     E  a 
          nech sa ti snívajú sladké sny.:/ 

 

 

                    2. Dobrú noc, má milá, dobrú noc, 

                                         nech ti je sám pán Boh na pomoc! 

                       /: Dobrú noc, dobre spi, 

                       nech sa ti snívajú o mne sny. :/  
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         Tancovala by som, bosá som                 

 

 

 

 

          a                 d            a               E            a  
          Tancovala by som, tancovala by som, bosá som,  

       a                     d          a                     E          a 
       kúp mi, milý, čižmy, kúp mi, milý, čižmy, tvoja som. 

                        G         C       a   E  a    E   a      E   
                 /:Ak mi, milý, tie čižmičky nekúpiš, :/ 

   A                 d             a                           E       a 
   nedám sa ti bozkať, nebudem s tebou spať, uvidíš. :/ 

 

            

          2.  Keby si ma, milý, keby si ma , milý, miloval, 

          čižmičky by si mi, čižmičky by si my daroval. 

              /:pár čižmičiek a aj s hodvábnou šatkou, 

      bola by ti dobrou, bola by ti dobrou manželkou. :/ 
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Po nábreží koník beží 

 

 

 

 

             a                                                      E 
            Po nábreží koník beží, koník vraný, 

                        a                                                  E         
                        skadiaľže si šuhajíček maľovaný ? 

                               C                     G                       
                            /: Skadiaľ som, stadiaľ som, 

               a                   G               a       E   a  
              slovenského rodu som, duša moja.:/ 

 

 

2./: Ja som Slovák, ty Slovenka, 

                      daj mi rúčku. :/ 

                                 /:Rúčku ti podávam, tebe verná zostávam, 

                                           duša moja. :/ 
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                          Skadeže to ďiouky boli                                     

 

         a                                       F                    d             
         Skadeže to ďiouky boli, čo tak pekne tancovali ? 

                       G        C      G     E      a                       
              /:  Z Očovej, z Očovej, z tej dedinky,  

                                      E                  a 
                          z tej dedinky zhorenej. :/  

                        2.  A ja som sa na ne díval,  

                        keď im vietor sukne dvíhau, 

                          /:  z hodvábu, z pamoku, 

                z očovskýho, z očovskýho jarmoku. :/ 

 

                          a        G       d         a 
                          Nikto nevie čo ma bolí, 

                        a          G          d        a 
                        len ten doktor čo ma hojí 

                            d    G       a        E 
                            a ja som, beťár som, 

                         a                    E7 

                         štyri dievky, dve nevesty 

                                    a 
                                    prepal som. 
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      A jaky ty parobek                

 

 

 

 

a                                 d                H7                              
A   jaky ty parobek, taká  i  ja   dzivka. 

a                                 d                H7                                      
A   jaky ty parobek, taká  i  ja   dzivka, 

a                H7            E      E7     a      G7                          
podzme še poľubic  do hušeho chlivka, 

C                H7           E       E7     a 
podzme še poľubic  do hušeho chlivka. 

 

2./: A jak mi še ľubili, ta huši gagali :/ 

   /: Bodaj, tote huši, šicke pozdychali:/ 

 

               3./: Vzala mac palicu, ta nas vypasala,:/ 

                    /: bodaj, to te huši, karika trimala.:/ 
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           A ja taká dzivečka         

 

   a                E7     a       d        E7   a 
   A ja  taka dzivečka,   cingilingi bom, 

    rada vijem  pírečká,  cingilingi bom.    

         C                   G7     C      d                       D#dim
             E7 

            /: Rada vijem, rada dám, cingilingi bom, bom, bom . 

   a               E7      a         E7            a 
   i za kalap zakladám, cingilingi bom. :/ 

 

                                2. A ja taka jak i mac, cingilingi bom, 

                  čarne oči mušim mac, cingilingi bom, 

                             /: čarne oči mac mala, cingilingi bom, bom,  

                    ja še na ňu podala, cingilingi bom. :/ 

          3. A ty cigan šumne hraj, cingilingi bom, 

                    na dzifčata ňekukaj cingilingi bom, 

                          /: na dzifčata na šumne, cingilingi bom, bom. 

                naj ňechodza po humňe, cingilingi bom. :/  

 

   4.     A ty cigán šaľený, cingilingi bom, 

           čarajme že na ženy, cingilingi bom, 

      /: tvoja čárna kandratá, cingilingi bom, bom.. 

            moja biela bohatá, cingilingi bom.:/ 
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                                           Dunaju, Dunaju                

 

 

 

 

   a                                      E                 a 
     Milá moja pušč me dnuka, bo ci nešem dva jabluka.  

            G            C            d                   E 
        /: Dunaju, Dunaju, hej Dunaju, Dunaju, 

       a                                    E              a                         

            jaká teče žimná voda, na kraju, na kraju. :/                     

 

 

          2.  Dva jabluka, jedno planše, bo si dzivče luteranče. 

                           R :  Dunaju..... 

 

            3.  Milý, milý, boh ce skáre, volal ši mne na Kozáre. 

                           R :  Dunaju..... 
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     Dínom, dánom, na kopečku stála                     

 

 

              a                          E                  a 
               Dínom, dánom, na kopečku stála, 

                                         E                  a 
           dínom, dánom, na mňa pozerala.            

            F                         C                E                                 

          /:Dínom, dánom, nepozeraj na mňa,  

           a                         E                      a 
             dínom, dánom, nepôjdeš ty za mňa. :/ 

                       

           2.   Dínom, dánom, prečo by ja nešla, 

                            dínom, dánom, však ja som nie pyšná. 

                           /: Dínom, dánom, kráľovna je pyšná, 

                               dínom, dánom, predsa za muž išla. :/  

 

             3.   Dínom, dánom, šuhajíčko milý, 

                                dínom, dánom, k večeru sa chýli.  

                            /: Dínom, dánom, podajže mi rúčku, 

                              dínom, dánom, bozkaj na rozlúčku. :/ 
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 Nebudem sa ženiť ešte 

 

         a             
  Nebudem sa ženiť ešte,  

      E                      a          E7          a 
bo ma žiadno dievča nechce, čuhája, 

         e            
 nebudem sa ženiť ešte,  

      H7                     e          H7          e 
 bo ma žiadno dievča nechce, čuhája. 

         a        G   d     a        E  d a         E7 

Slobodnému sa mi páči na svete, 

       a               
 štyrom piatim kurizovať, 

             E7             a      E7        a 
 ani jednu nemilovať, čuhája. 

 

2./ Nebudem sa ženiť náhle, 

 až keď mi frajerka zľahne, čuhája. 

 Slobodnému sa mi páči na svete, 

  štyrom piatim kurizovať,  

  ani jednu nemilovať, čuhája. 
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        Darmo ma mamička,    
    do školy dávate                   

 

       a                               F                                 
      Darmo ma mamička,  darmo ma mamička,                                  

                       G        G7     C E7  
                        do školy dávate 

  d                     E7          a                         

            /: zo mňa kňaz nebude, zo mňa kňaz nebude, 

                                   E7          a          
                       darmo nakladáte. :/ 

                          2. Zo mňa kňaz nebude, zo mňa kňaz nebude 

                        a z Aničky mníška, 

       /: lebo je Anička, lebo je Anička, 

                    moja frajerôčka. :/ 

     3. Trafilo by sa mi, trafilo by sa mi 

                        božie slovo kázať, 

                          /: zbadal by som dievča, zbadal by som dievča, 

             musel by som sa smiať. :/ 

                          4. Trafil by pán rechtor, trafil by pán rechtor 

                         pekne organovať, 

 /:  a ja pred oltárom, a ja pred oltárom, 

                  musel by tancovať. :/ 
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 Išeu Macek do Mauacek                                                                             

 

 

                             a                                                           E7              
                             Išieu Macek do Malacek šošovičku  mlácic, 

e                 d                  a         E7      a                  
zabol si on cepy doma, musel sa on vrácic. 

                                Ref:  

          A                                  
                                  Hej, Macejko, Macejko, ko-ko-ko-ko 

        A7                        D 
        zahraj mi na cenko, ko-ko-ko-ko, 

        d                          E7        
        na tú cenkú strunu, nu-nu-nu-nu 

   d                                   A 
   ej, dzunu, dzunu, dzunu, nu-nu-nu-nu. 

 

                          2. Stará moja, duša moja, kde smi dala cepy? 

       Do komúrky, na hambálkach, máš ty ich, ty slepý. 

Ref: 

                     3. Zahral Macek dzunu, dzunu, potom prestal hráci, 

             husle sa mu rozsypali, cepom po nich mlácil. 

Ref: 
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            Na kráľovej holi                  

 

                    a                            E7                      a -G 
          Na Kráľovej holi stojí strom zelený, 

                     C                          G                       C-A7 

           na Kráľovej holi stojí strom zelený, 

                  d                                 a       
               /:vrch má naklonený, vrch má naklonený, 

                a                                E7                         a 
                vrch má naklonený, do šumiackej   zemi.:/ 

 

                               2. Odkážte, odpíšte, mojim kamárátom, 

           odkážte, odpíšte, mojim kamárátom, 

                           /: že už viac nepôjdem, že už viac nepôjdem, 

       že už nepujdeme na fraj ku dievčaťom.:/ 

                                3.    Odkážte, odpíšte tej mojej materi, 

               odkážte, odpíšte tej mojej materi, 

                                  /: že mi svadba stojí, že mi svadba stojí, 

             že mi svadba stojí na Kráľovej holi. :/ 

                                 4. Na nebi hviezdičky sú moje družičky, 

             na nebi hviezdičky sú moje družičky, 

                                      /:a guľa z kanóna a guľa z kanóna, 

               a guľa z kanóna bude moja žena.:/ 
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  Všetci ľudia povedajú, že ja ľúbim mlynárku             

 

 

 

           a                                                                       E 
      /: Všetci ľudia povedajú, že ja ľúbim mlynárku, :/ 

                             a                   E     a                       E   
                    a ja ju neľúbim, ja ju len rád vidím,  

                        a       E        a                     E     a 
                     /: pretože má za uškom frndžalku :/ 

 

                         2.  Všetci ľudia povedajú, že ja ľúbim vínečko, 

         to je moja medecína, uzdraví mi srdiečko. 

                      Už ma dávno bolí, nič ho nezahojí, 

                    /: mlynáročka už so mnou nechodí. :/ 

 

          3. Nalej, nalej mlynáročka vínka ešte naposled, 

                 pôjdete mi kamaráti, onedlho na pohreb, 

                     do hrobu ma dajte a dobre sa majte, 

                      /: pri vínečku na mňa spomínajte. :/ 
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               Povedzte mojej materi              

 

 

 

 

                                             a                                 E 
                                             Povedzte mojej materi, 

                        a                         d      a     d   a 
                        povedzte mojej materi,   ojojój, 

                              d                 E       a 
                              nech ma nečaká k večeri 

                              d                  E        a  E a 
                              nech ma nečaká k večeri. 

 

 

                            2.  Ani na zajtra k obedu, 

                            ani na zajtra k obedu, ojojój, 

                                 lebo ma drábi povedú, 

                                 lebo ma drábi povedú. 
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Hlboký jarčok, bystrá vodička 

 

 

 

 

           a                         G         H7   E7 

/:Hlboký jarčok, bystrá vodička.:/ 

                         d                    a 
Napoj že mi, moja milá 

                                                   G7                C 
môjho koníčka. 

                                             d                    a 
Napoj že mi, moja milá 

                                                    E7                a 
 môjho koníčka. 

 

 

/: Ja ho napojím, až budem tvoja.:/ 

/:Z murovanej studienočky, 

z nového vedra. :/ 
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                 Šalena ja bula, že ja ce ľubela                  

 

 

 

 

                    a                        C      G  C G E7             
          /:  Šalena ja bula, že ja ce ľubela, :/ 

             a    C    d                  a                    E7    a 
     /: šej hoj, čo še mi tvoja mac čuda narobela. :/  

 

            

                  2. /: Čuda narobela, i na ohvarjala, :/ 

        /: šej, hoj a sama čudaka syna vychovala. :/ 

 

            3. /: Nenadavaj mena, ty babo šalena,:/ 

  /: šej  hoj, však ja nemušim buc tvojho syna žena.:/  

 

      4. /: Nedam ličko nedam, bo zakazal pleban:/ 

    /: Šej hoj, pleban zajazuje, sam dzivky ľubuje.:/  
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                              Ešte som sa neoženil 

 

 

 

 

             a                             E   a        E7      a 
   Ešče som sa neoženil už ma žena bije. 

  a                                 E    a       E7      a 
  Dal som si ja prihotovic tri dubové  kyje. 

                            C                                             G                           
                 /: S jedným budzem ženu bici a s tým druhým 

                         E7    
    dzeci, dzeci, dzeci, dzeci,   

a                                             G      a            E7     a     
     a s tým tretím kyja - kyjačiskom pôjdem na zálety:/ 

 

 

                         2. Keď pojdeš ty pojdzem aj ja pojdeme obaja. 

         Opýtame se mlynára co to za novina. 

         Kolečka še otačajú, pšenička še mele, mele, meue.., 

       Moja milá še vydáva, pojdzem na vešelie. 
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      Nepi  Jano nepi  vodu             

 

 

 

        a                  E7     a G7   C             G        C 
         Nepi Jano, nepi  vodu, voda ti je len na škodu,                                             

     C            G      C a    E                 E7     a(G) 
  /: ale sa ty napi  vína, to je dobrá medicína :/ 

 

 

2. Keby nebolo pršalo, bolo by mi dievča dalo, 

 /: rozmarínu zeleného, včera večer trhaného. :/ 

                          3.   Ale začalo pršati, nechcelo mi dievča dáti, 

  /: rozmarínu zeleného, včera večer trhaného. :/ 

                       4. Načo sa ty za mnou vláčiš, keď mi ani neopáčiš, 

   /: ani večer, ani ráno, aký si ty sprostý Jano. :/ 

                       5. Načo sú nám malé ženy, čo majú pri samej zemi, 

 /: a keď prší a je blato, všetko im to frká na to. :/ 

         6.  Načo sú nám veľké ženy, na ktoré treba lešení, 

       /:a keď si v najlepšej chuti, lešenie sa s tebou zrúti.:/ 
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               Vínko, vínko červené  

 

 

              d    A    d    g     d         A7        d  E 
             Vínko,  vínko,  vínko  červené, 

               a    E    a    d     a          E      a 
               vínko,  vínko,  vínko  červené, 

      d         B       C7        F        g                       d          A    
    /:kto ťa bude vínko, píjať, keď ja budem mašírovať, 

                        d   A    d   g    d        A7        d 
                        vínko, vínko, vínko červené. :/ 

 

                        2. Lúčka, lúčka, lúčka zelená, 

                             lúčka, lúčka, lúčka zelená, 

   /:kto ťa bude, lúčka, kosiť, keď ja budem šabľu nosiť, 

                             lúčka, lúčka, lúčka zelená.:/ 

 

                         3. Hora, hora, hora vysoká, 

                             hora, hora, hora vysoká, 

   /:kto ťa bude, hora rúbať, keď ja budem v zemi ležať, 

                             hora, hora, hora vysoká.:/ 
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      Ešte si ja pohár  vínka vypijem                                    

 

 

 

                          d       A      d       g         A                    d            E7            

                          Ešte  si ja, ešte   si ja,  pohár  vínka vypijem, 

                           a      E      a       d        E                     a   
                           ešte  si ja, ešte  si  ja, pohár  vínka vypijem. 

 d                 g        a            g        d         A 
                    /: Od večera do  rána, muzika mi vyhráva 

       d        A        d                      g 
                        a ja   pijem, pijem, pijem, pijem,    

                 A                  d 
                 len z plného pohára. :/ 

 

 

     2. Ešte si ja, ešte si ja, pohár  vínka zaplatím. 

                        Potom sa ja, potom sa ja, k mojej milej navrátim. 

                           Potom pôjdem na pána, čo s nami zle nakládá, 

   pijme, pijme ..... dobré vínko z pohára.  
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              A ja taká čarna         

 

 

             d                    g     d          A       d 
   /:A ja taká čárná,  jak čarná čarníca :/ 

                 F                            C    C7      
                 naj še mi vystúpi  šej, haj, 

                g                            F     A7 

                naj še mi vystúpi  šej, haj, 

        d                        g     d         A         d     
        naj še mi vystúpi  z dráhy páradnica. 

 

2. /: Z rady parádnica, z poľa robotnica:/ 

                     bo ja taká čarna šej, haj,  

                 bo ja taká čarna šej, haj, 

             bo ja taká čárna jak čarná čarníca . 

 

                            3. /: Čárna ja, čárna ja, jak čárna čarníca :/ 

                      bo ja od maľučka šej, haj,  

                        bo ja od maľučka šej, haj, 

                      bo ja od maľučka na poľo chodzila.   
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         Trenčín dolinečka                  

 

         d             A7         d   G        G7        C        
        Trenčín, dolinečka, pekná rovinečka, 

              F         d                   A       A7         d 
      /: po nej sa prechodí moja frajerečka.:/ 

                2.  Moja frajerečka má červené líčka, 

       /: jako na jabloni červené jabĺčka.:/  
   3.   Červené jabĺčko od poly je hnilé, 
       /: už ma opustilo, čo mi bolo milé.:/ 

 

                                  Mila moja, pusc me dnuka              
                                       

     d                                              E7     A         d 

                   /:Mila moja, pusc me dnuka, bo ci nešem jabluka. :/ 

        C            F             g                    A 

/: Dunaju, Dunaju, hej Dunaju, Dunaju, 

           d                                      A              d 
                         jaka budze žimna voda na kraju, na kraju. :/ 

      2. /: Dva jablučka, treci planče, 
              boží dzivče, ľuteranče. :/  
          /:  Dunaju, Dunaju..... :/ 

     3. /:  Mila moja, povedz pravdu, 

                             dze ja ce na večar najdu? :/ 

                              /:  Dunaju, Dunaju..... :/ 
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         Borovka, borovka                 

             

 

d   A   d        A   d           
              Borovka, borovka, 

              C                       F 
            zelená je borovka,  

                        d              B      C   
                     /:či sa ešte nevydáva, 

                                                d       A       d 
            tá moja frajerka ? :/ 

 

                                             2.  Ešte nie, ešte nie, 

     ale už ju pýtajú, 

           /: ponáhľaj sa môj kamarát, 

      za teba ju dajú. :/ 

 

 3.  Dosť som sa ponáhľau, 

                                               no nemohou som prísti, 

            /:musela tá moja milá 

 za druhým ísti.:/ 
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            A ja som z Oravy debnár        

 

 

          d                F          C7  F 
         A ja som z Oravy debnár            

   d           F             C7   F 
                a ja ťa dievčatko neznám. 

      g                 C7           F      g 
                      /:Vezmem si pobíjač, kliešte, 

         d                B               A d 
         pôjdem ja na vandry ešte.:/ 

 

                                      2. Keď ma ty, šuhajko, nechceš, 

               hľadaj si dievčatko, kde chceš, 

   /: ani ja nebudem tvoja, 

          nedá ma mamička moja. :/ 

 

                                      3.  Čo sa aj, dievčatko, brániš, 

            od našej záhradky strániš, 

    /: a predsa budeš moja, 

               dajú ťa mamička tvoja.:/ 
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          Čie sú to húsky na tej vode                   

 

 

         d                g   d        A  d 
        Čie sú to húsky na tej vode, 

       d               g    d        A  d 
       čo oni chodia po slobode, 

         d                       F         A       

                 /: vo dne, v noci gagotajú 

      d                         g            A d 
      mne smutnému spať nedajú.:/ 

 

2. Mal som ja žitka dve merice, 

                             vysypal  som im po trošice, 

                                 /: keď sa húsky nazobali, 

                                                  na vodičku posadali. :/ 

 

                                   3. Choďte vy, húsky, kde vy chcete, 

                           vy k mojej milej neprídete, 

                                  /:má milá ma sivé oči, 

                                     ona plače vo dne, v noci.:/ 
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        Anička, dušička, kde si bola 

 

 

 

 

                         d                                         C 
       Anička, dušička, kde si bola 

     F                     C      F 
     že si si čižmičky zarosila? 

                d                  g            d              A 
            /:Bola som v hájičku, žala som trávičku,                                                 

                  A                 d       A   d 
        duša moja, duša  moja. :/ 

 

 

     2. A ja som po tri dni trávu kosil, 

                 ešte som si čižmy nezarosil. 

   /: A ja som hrabala, teba som čakala, 

                  duša moja, duša moja. :/ 
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      To tá Heľpa 

 

 

 

 

                          d        G           d     G          d       A7       d 
 To tá Heľpa, to tá Heľpa, to je  pekné mesto, 

     a v tej Heľpe, a v tej Heľpe švárnych chlapcov je sto. 

               B           C7   F                 C                    F A7 
               Koho je sto, toho je sto, nie po mojej vôli, 

          d          G            d         G          d      A7         d 
          Len za jedným, len za jedným srdiečko ma bolí. 

 

 

          Za Janíčkom, za Palíčkom krok by nespravila, 

            za Ďuríčkom, za Mišíčkom Dunaj preskočila. 

              Dunaj, Dunaj, Dunaj, Dunaj,aj to šíre pole, 

             len za jednim, len za jednim, počešenie moje. 
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                  Chodila dievčina po hore plačúci     

 

 

 

 

            a                            G           d        a 

           /: Chodila dievčina po hore plačúci, :/ 

                               a  d    a    H7     E   a               E7        a 

                               postretla čipkára, hej, čo čipky predáva.:/  

  

2. /: Čipkáru, čipkáru, pre milého boha,:/ 

 /:  či mi je čipôčka, ej, na čepiec hotova?:/  

       

3.    /: Hotová, hotová, ale ju nenesiem:/ 

                           /: budeš, dievča, čakať, ej, až na druhú jeseň:/  

   

4.  /: Nebudem, nebudem do jeseni čakať,:/  

     /: zunovalo sa mi, ej, moje vlásky česať:/ 

 

               5.    ..... 
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       Biela ruža rozkvitala  

                               

 

                       G              
            Biela ruža rozkvitala, 

                                          C             G          D 
                   keď som ja k vám chodieval,  

                                                     C       G                 
       /: do okienka, do vašeho  

                                                 D7        G 
                       smutne som sa pozeral.:/    

 

2. Nebuď smutný, buď veselý, 

                    ja ťa ešte rada mám 

          /:našu lásku nerozdvojí, 

                 iba z neba pán Boh sám. :/ 

 

 3. Z bielej ruže kvet odpadol, 

                  zostal iba bodliak sám, 

                  /:naša láska sa zmenila, 

                     neverný si mi ostal.:/ 
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     Vy stromčeky okolo Rajčianky              

 

 

                  G                          D    C    G       D               G     
      Vy stromčeky okolo Rajčianky, vy ste tomu príčina, 

                        G             D                             C 
          /: že môj milý, každučkú nedeľu  

                         G                     D7           G 
na Rajčianku chodí za inou.:/  

 

                  Šla som tadiaľ iba jediný raz, môj milý tam s inou stál, 

                                         Sklopila som svoje modré oči 

                    šla som svojou cestou v diaľ a vdiaľ. 

 

     V duchu som si iba pomyslela, zbohom buď a užívaj, 

                       ak sa ešte na Rajčianku vrátiš, 

                               dozadu sa iba podívaj. 

 

 Nezbadáš tam svojej milej viacej, tú už kryje čierna zem, 

                      tam, kde vietor prežalostne fúka, 

                            tam ja deva opustená som. 
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Sedemnásť liet                  

 

 

                     G  C    G                   C G  C 
            Sedemnásť liet dievčina mladá, 

     C        D  C   G             C   D        D7     G 
                           /: blond vlasy, oči nebeské, Mariana sa zvala.:/ 

 

                               Mariana dnes o polnoci 

           spoznala chlapca takého, ktorý má modré oči.                     

                               Modré oči, sladké ústočká, 

           od prvej chvíle spoznania ľúbila ho dievočka. 

                              Keď ľúbila, lístoček psala, 

         príď milý večer na rande, ja bych ťa tam čakala. 

                             Milý prišiel, vzal ju do lona, 

             tíško jej šepkal do uška, ty budeš žena moja. 

                              J a nebudem, bude to iná, 

               na svete je mnoho dievčat, zapáči sa ti iná. 

                                Nezapáči, ty si jediná, 

              ty budeš vodiť do školy môjho malého syna. 
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        Prešporská kasáreň malovaná              

     

               G                                D          G 
      Prešporská kasáreň maľovaná,     

 G                            D             G 
       chlapci ju maľujú pesničkama,     

            D                         D7     G                     D 
    /:chlapci pesnička ma, dievčence slza ma,     

                          C                                 D          G 
        prešporská kasáreň  maľovaná. :/ 

 

2. Prešporská kasáreň široký dvor, 

       po ňom sa prechádza bratríček môj, 

                                   /: po ňom sa prechádza prežalostne plače, 

           až sa ta kasáreň po ním trasie. :/ 

3.  To mala mamička veliký žiaľ, 

                            keď sa jej synáčik na vojnu bral, 

                     /: keď na koňa sedal, šabličku pripínal, 

                               to mala mamička veliký žiaľ. :/ 

                         4. Neplačte mamičko šak ja prídem, 

                              šak ja na tej vojne nezahyniem, 

                   /: keď ja domov prídem a vás živú nájdem, 

                             šak ja vás mamičko živit budem. :/            
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Cez Oravu bystrá voda pretekala 

 

                                    D                                               A7 D 
Cez Oravu bystrá voda pretekala. 

                                   D                                                A7 D 
Už ma moja najmilejšia zanechala. 

                                            A                              D 
/: Zanechala, už ma nechce, 

                                                                            A7           D 
  horko, ťažko zaplakalo moje srdce.:/ 

 

2. Prečo si ty, moja milá, taká smutná. 

   Či ťa trápi tá vodička, že je mútna. 

  /: Mútnu vodu havran pije, 

   každý si to dievča berie, čo miluje.:/ 

3.   Keby boli medzi nami hory, doly. 

     Naša láska je zviazaná reťazami. 

 /: Reťazami, reťazenci, 

      ešte moje očká pozrú za mládenci.:/ 

 4. Nebudem si pre jedného srdce trápiť, 

   musím ja mu ten prstienok jeho vrátiť. 

  /: Vrátim mu ho, aj mu ho dám, 

  s jedným som sa pohnevala, desať ich mám.:/ 
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Generál Laudon 

 

                                                  D            A7             D 
Generál Laudon jede skrz vesnici, 

                                                                    A7            D 
Generál Laudon jede skrz ves. 

                                    G             D           A7             A 
Jede skrz vesnici, má bílou čepici, 

                                                                    A7            D 
Generál Laudon jede skrz ves. 

 

Stúj, kdo tam? 
Patrola  
Jaká? 

Vojenská 
Kdo ji vede? 

Ženská 
Jaká? 

A ideš 

                          D                                                           A7 
Blonďatou, blondaťou, tu já mám nejradši 

         D 
blonďatou, blondaťou, tu já mám rád. 

                                          A                G            D 
Jáj ji pomiluju, ona zase mě, mě, mě, 

                                               A               G       A       D 
že je blonďatá, trápi srdce mé. 

 

A do blba. 
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Holka neznámá a i. 

 

               C         G               C         F                C           G7             C 
Holka neznámá, dej mi na dráma, bych si zakouřit moh. 

                   C      G                C       F              C           G7          C 
Až si zakouřím, tak tě položím, bych tě milovat moh. 

                              C                                               G      F  G 
Hele, koukej, podívej se, jak jsem tenká, 

                                        F 
dělej se mnou hezky pomalu. 

             G                                              F    G  F   C                      G7   C 
Nejedla jsem, nepila sem od pondělka nemám na to náladu. 

Hele, koukej, podívej se, nemačkej se, 

ať nepřijdem z toho do varu, 

nebo by si musel se mnou zejtra ráno jíti pěkne na faru. 

2. 

Holka z fabriky, dej mi na sirky, bych si zakouřit moh´. 

Hele, koukej, podívej se, jak jsem tenká, 

dělej se mnou hezky pomalu. 

Jestliže to vezmeš se mnou tuze prudce, 

tak vypadnu z vobalu. 

Hele, koukej, podívej se, nemačkej se, 

ať nepřijdem z toho do varu, 

nebo by si musel se mnou zejtra ráno jíti pěkne na faru. 
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                       C                               G7                  C 

Šup sem, šup tam, nám už je to všechno jedno, 
                                        G7   C 

Šup sem, šup tam, nám už je to fuk. 
 

Šup sem, šup tam, s námi to už nevyhrajou, 
 

šup sem, šup tam, nám už je to fuk. 

                           C                                                                   G7                  
Starý bábě dáme hrabě, aby nimi hrabala, 

                                                                 C 
mladý holce dáme chlapce, aby ho milovala. 

Vem košilku mezi zuby, dělej na mně bu-bu-bu, 

kdyby se tě všichni báli, já se tě bát nebudu. 

 

Já jsem viděl hezkou holku, stála na rohu, 

nestačila přešlapovat z nohy na nohu. 

Když jsem ji vzal za bradičku, von to policajt, 

to jste lidi neviděli, jakej to byl rajt.  
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Župajda, župajda 

 

                                C                                     G   
Byla jsem mladá na púde spala. 

                                G7                        C     G7C 
S mládenci jenom trápení měla. 

                                  C                                               G    
Župajda, župajda, já tě mám ráda. 

                                                G7          F     G7  C 
Župájda, župajda, já tě miluju. 

 
Přijel k nám kočí, měl modrý oči, 

on se mně vyptával, kde já spím v noci.(R) 

Já spím na púde, blízko vikýře, 

žádnej tam za mnou vylízt nemúže.(R) 

Pět jich tam lezlo za mnou na púdu, 

čtyri jsem shodila ze schodú dolú.(R) 

Čtyři jsem shodila, pátej tam zústal, 

jak jsi se Janíčku, jak jsi se vyspal.(R) 

Já jsem se vyspal ale dost málo, 

celou noc se mi o tobě zdálo.(R) 

Když bylo devět, hubička mlaskla, 

v jedenáct hodín postýlka praskla.(R) 

Počkej, Jeníčku, vše má své meze, 

zaplatíš postýlku, bábu i kněze.(R) 
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Ej, to tú, to tú 

 

 

                                 a                   C      G      E7a 
Ej, totú, totú, mojej milej nôtu, 

                    a                       E             a     C                  G            E 
zahraj Cigán, fracce trime, bo še mojej milej dríme, 

                                      a                     C        G       E7 a 
ej, totú, totú, mojej milej nôtu. 

 

Ej, totú, totú, mojej milej nôtu, 

ktorú ona rada mala, na ktorú vždy tancovala, 

ej, totú, totú, mojej milej nôtu 

ej, totú, totú, mojej milej nôtu. 

 

Ej, totú, totú, mojej milej nôtu, 

zahraj cigán, grajciar ti dám,  

dneska nemám, zajtra ti dám 

ej, totú, totú, mojej milej nôtu. 
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Když jsem šel z hub 

 
                                                             C                         G 

Když jsem šel z hub ztratil jsem zub. 
                                      C 

Našla ho Johana s dlouhejma nohama. 
                                                      C                          G 

Já na ni dup, dej sem ten zub, 
                                  C 

nebo ti vytrhnu z drdolu chlup. 
              G 

Když si náš dědeček babičku bral,  

babičku bral, babičku bral, 
                                      C                          G 

babička plakala dědek se smál, 
                                                                   F         G C        

babička plakala dědek se smál. 
 

Jen když nám pánbíček zdravíčko dá, 
zdravíčko dá, zdravíčko dá 

jen když nám pánbíček zdravíčko dá, 
zdravíčko, zdravíčko, zdravíčko dá 

                                          G                           C 
 Až ráno, až ráno, až bude bílí den 

                                  G                                               F G C 
my domú nepújdem až všechno vypijem.:/ 

 

 

 

23                                                  186 



OBSAH II.   

 

R 16 (C) 

121  Horenka, horenka      122  V hlbokej doline 
123  Vydala mamička      124  Dedinka v údolí 
125  Trenčiansku dolinu     126  Kysuca, Kysuca 
127  Trenčianske hodiny     128  Láska, bože láska 
 
R 17 (C-G) 

129  Cukor jedla, kávu pila     130  Ja parobek z Kapušan 
131  Chodíme, chodíme      132  Sobotienka ide 
133  Do Prešova za vojačka     134  Sadaj, slnko, sadaj  

R 18 Č5 (C) Kdo jsi se v červnu narodil, povstaň, povstaň, povstaň-Uchop se své 
skleničky a vypi obsah celičký, do dna, do dna, do dna. Ty starej vožralo, tobě je vždy 
málo.... 
 
135  Proč ta sova tolik houkala    136  Jaká by to hanba byla 
137  Pod našima okny      138  Kúpala sa Katarína 
138  Ale ne, ale ne               139  Vrť sa dievča 
140  Letěla husička      140  Maličká su 
141  Kdyby byl Bavorov     141  Dyby byla Morava 
142  Vyletela holubička  
 
R 19 (a-h)           

143  Keď mi prišla karta narukovať   144  Krčmárik maličký 
145  Kade idem, tade trniem     146  Široký jarček 
147  Zabili, zabili       148  Keď sa Slovák ta do sveta 

R 20 (a) 

149  Dobrú noc, má milá     150  Tancovala by som, bosá som 
151  Po nábreží koník beží     152  Skadeže to dievky boli 
153  A jaký ty parobek      154  A ja taká dzivečka 
155  Dunaju, Dunaju      156  Dínom, dánom 
157  Nebudem sa ženiť ešte     158  Darmo ma mamička.. 
159  Išeu Macek do Mauacek     160  Na kráľovej holi 



R 21 (a-e) 

161  Všetci ľudia povedajú     162  Povedzte mojej materi 
163  Hlboký jarček      164  Šalena ja bula 
165  Ešte som sa neoženil     166  Nepi Jano, nepi vodu 

R 22 (d-a) 
  
167  Vínko, vínko červené     168  Ešte si ja pohár vína 
169  A ja taká čárna      170  Trenčín, dolinečka  
170  Mila moja, pusc me dnuka    171  Borovka, borovka 
172  A ja som z Oravy debnár    173  Čie sú to húsky 
174  Anička, dušička, kde si bola    175  To tá Heľpa 
176  Chodila dievčina po hore plačúci   

R 23 (C-D-G-A-a) – doplnené až po uzávierke 

177  Biela ruža rozkvitala      178  Vy stromčeky okolo Rajčianky 
179  Sedemnásť liet      180  Prešporská kasáreň 
181  Cez Oravu bystrá voda pretekala   182  Generál Laurón 
183  Holka neznámá                                      184  Župajda, župajda                                     
185  Ej, to tú, to tú                                         186  Když jsem šel z hub 
 

 

 

 

 



Register I. – II. 
G 

 
 
 A    
             003  Aj tí naši píjavali                     038  A múj ocec z Markušovec 
             039  A na hory tatročka                          051  A já sám, dycky sám 

 059  Ani tak nebolo, ani tak ...                063  A dze ideš, Helenko..     
             082  Anička dušička, nekašli...               084  A ot Prešova                               
             091  Ani sa ma nepýtaj..          112  Anička, maličká 
             138  Ale ne, ale ne                                   153  A jaký ty parobek 
             154  A ja taká dzivečka                          169  A ja taká čárná 
             174  Anička, dušička, kde si bola           172  A ja som z Oravy debnár 
 
B    
            097  Byla noc krásná májová                 109  Bodaj by vás, vy mládenci 
            171  Borovka, borovka                           177  Biela ruža rozkvitala 
 
C     
           041  Čie sú to kone                                   060  Cesta je zarúbaná.. 
           068  Čierne oči choďte spať                    083  Čo to tam šuchoce.  
           111  Čerešničky, čerešničky                    113  Čo sa stalo nové 
           120  Co ste hasiči                            129  Cukor jedla, kávu pila 
           173  Čie sú to húsky                                 181  Cez Oravu bystrá voda pretekala 
 
D 
           013 Drietomskou dolinou                       057   Detviansky žandári.. 
           065 Dievčatá z Východnej..                    078   Dnes je sobota 
           091 Dolina, dolina                               098   Do lesíčka na čekanou 
           101 Do rána je dlhá chvíľa                  124    Dedinka v údolí  
           133 Do Prešova za vojačka                    149    Dobrú noc, má milá 
           149 Dobrú noc, má milá                         155   Dunaju, Dunaju 
           156 Dínom, dánom                                 158   Darmo ma mamička.. 
 
E     
          035 Ešte vínko nevykyslo                       056   Ej, keď ma šikovali.. 
          062 Ej, zalužicky poľo..               165   Ešte som sa neoženil 
          168 Ešte si ja pohár vína                        185   Ej, totú, totú 
  
G      182 Generál Laudón 
 
H,CH 
         021 Chaloupka nízká                          037  Hore Hron, dole Hron .. 
         055  Hej, tak som si pomyslel.                079  Horela lipka, horela 
          096  Hájku, háječku                                099  Hledám galánečku 
          121  Horenka, horenka.....        131  Chodíme, chodíme           
          163  Hlboký jarček                                  183  Holka neznámá       
          176 Chodila dievčina po hore plačúci  



I, J 
        022 Jednou, dvakrát                                030 Javorník, Javorník 
         031 Jedna ruža, dve ruže                     045 Jaké je to hezké 
         051 A já sám, dycky sám                     054  Išla Marína do cintorína 
         085 Javorina, chlapci                               094 Já jsem malý mysliveček  
        104 Jednej dcéry matka                          130  Ja parobek z Kapušan 
         136 Jaká by to hanba byla                      159  Išeu Macek do Mauacek 
         153 A jaký ty parobek   
  
K   
       016 Kvitne drobná ďatelinka                023 Kdyby to naši vědeli 
        024 Kdyby ty muziky nebyly                   046 Kolíne, Kolíne 
        064 Kapura, Kapura..                              066 Keď som išiou cez Bystricu 
        070 Když jsem šel z Hradišťa                  077 Když sem já šel okolo vrat 
        080 Kamarátko moja                                090 Kdeže ideš Helenko  
       106 Keď rozkvitne biela ruža                  107 Kolo nás popred nás 
        118 Když jsem šel po rynku                     126 Kysuca, Kysuca 
        138 Kúpala sa Katarína                           141 Kdyby byl Bavorov  
        144 Krčmárik maličký                             143  Keď mi prišla karta narukovať  
        145 Kade idem, tade trniem                    148  Keď sa Slovák ta do sveta.. 
        186 Když jsem šel z hub                           018  Keď som išiel cez tie hory  
 
L    
        128 Láska, bože láska                              140  Letěla husička 
  
M 
       007 Močila konope močila                       049  Má roztomilá Báruško  
        140 Maličká su                                         170  Mila moja, pusc me dnuka 
 
N  
       008 Na trenčianskom moste                    011 Na tú svatú Katerinu  
        012 Neviem, čo ja za mamku mám        027 Nemelem, nemelem (115) 
        087 Nebola som veselá                            087 Neďaleko od Trenčína 
        093 Na Pankráci                                      108 Na tej Detve studňa murovaná 
       157  Nebudem sa ženiť ešte                     160 Na kráľovej holi 
       166  Nepi Jano, nepi vodu                        089 Na Orave dobre, na... 
       080  Na Slovensku v každom domku 
 
O 
      014  Okolo Súče vodička tečie                   047 Okolo Hradce  (115) 
       086  Oči, oči, čierne oči                              110 Ocec čo robíce 
 
P,R  
       017  Pod tým naším okienečkom             028 Prečo si neprišiel  
       029  Pod horou, pod horou                       034 Poslali ma orať 
       042  Perina                                                 043 Páči sa mi, páči 
       067  Po valasky od zeme                           069 Prečo si ma vyvolala 
       076  Písnička česká                                   072 Po starých zámeckých schodech 
       094  Plavala husička po Dunaji               114 Poďme spať 



      117  Pod našimi okny, teče  (137)            119  Prijdi Jano k nám (88) 
      135  Proč ta sova tolik houkala               151  Po nábreží koník beží    
      162  Povedzte mojej materi                      061 Píšťalôčka moja 
      180  Prešporská kasáreň                          112  Ruža som ja ruža 
       
 
S 
     002 Stávaj, Hanzo hore                        004 Študentská halenka 
      006 Šup sem, šup tam                               015 Stupavská krčma  
      020 Sedzí sokol na javori                048 Slepička kropenatá 
      081 Sedemdesiat sukien mala                  095 Šel jsem za nocí alejí  
     103 Si moja milá                                        132 Sobotienka ide 
     134  Sadaj, slnko, sadaj                             152 Skadeže to dievky boli 
     164  Šalena ja bula                                     010 Slovenské mamičky 
     146  Široký jarček                                      179 Sedemnásť liet 
                              
T 
     032 Také sa mi dievča páči                       033 Tam okolo Levoči    
     058 Tri dni ma naháňali..                         095 To naše stavení   
     100  Tečie voda z javora                            116 Ty falešná frajárko 
     125  Trenčiansku dolinu                            127 Trenčianske hodiny 
     150  Tancovala by som, bosá som   170  Trenčín, dolinečka  
     175  To tá Heľpa  
 
U 
    025  U našich kasáren  
                         
V 
     005 Vysoký jalovec                                    009 V richtárovej studni  
     026 Včera jsem tě čekala                          044 V pondelok doma nebudem 
     051 Vrť sa dievča                                      052 Vodu, vodu 
     074 Veselá je dedina                                  075 Vínečko bílé 
     102 Vyrástla lipka                                     105 V záhradôčke pod okienkom 
     122 V hlbokej doline                                 123  Vydala mamička 
     142 Vyletela holubička                          161 Všetci ľudia povedajú 
     167 Vínko, vínko červené                          178 Vy stromčeky okolo Rajčianky 
 
Z 
    036 Zahučali hory                                      040 Zjedzte ma, vĺčky zjedzte 
     071 Za tú horú (19                                     073 Zaspala nevěsta 
     053 Z Východnej dievčatá                        147 Zabili, zabili 
     184 Župajda, Župajda 
                            
                                                                           
  
 
                                                     
                       
                                          



Country piesne 

01 Tisíc mil (H. West, I. Fischer)                    02 Už z hor zní zvon(J.Newton,Z.Borovec) 

03  Jednou budem dál                                   04 Sbohem lásko  
(Z.Horton,F.Hamilton,G.Caravan,P.Seeger/I.Fischer)             (A.Hughes,  I. Fischer) 

05 Rúže z Texasu (text: I. Fischer)                           06 Chajda malá 

07 Veď mně dál, cesto má                            08 Severní vítr 
       (text: V. Poštulka)                                                                (Zdeněk Sverák/Jaroslav Uhlíř)  

09 Ovečka –Bláznova ukolébavka              10 Dom u vychádzajúceho slnka        
      (Pavel Dydovič/Frantiek Řebíček)                                      (J.Uhlíř, E. Synek)       

11  Holubí dúm (text Z.Borovec)                          12 Niagara (Eduard Ingriš)  

13  Blizar (H.Howard/:´J.Vyčítal,J.Grossman)            14 Červená řeka   

15  Houston  (text: J. Grossmann)                                   16 Lásko mně ubývá sil (t: J. Janík)  

17  Vítr to ví (text: I. Fischer)                                  18 Rodné údolí    

19  Dajána (P. Anka, Z. Borovec)                              20 Cikánka (L.Payne, J.Vyčítal)                                       

21  Sedm dostavníkú                                         22 Podvod (Nedvědi)    

23  Valčíček  (J. Nedvěd)                                                   24 Už z rodnýho ranče(Erwin T. Rouse)                       

25  Bedna od Whisky (Miky Rivola)                           26 Buráky                                                

27 Chodím po Brodwayi                                   28 Vím, vím (text: A. Hájek)                  

29 Jesse James (text M.Mareš)                             30 John Hardy (text J. Valja) 

31 John Brown (text  E. Knos)                                32 Šlapej dál (text: J. Vyčítal)        

33 Teče voda (text: M. Dufek)                                34 Už koníček pádí (text: I. Fischer)   

 35 Vúz do Tennessee (text:M. Hoffmann)            36 Zvedněte kotvy (text: A. Hájek)   

37  Rovnou (text: J.Vyčítal)‐akordy ref.                     38  Slavíci z Madridu (text: I. Fischer)        

39 Když náš táta hrál (text J. Vyčítal)                         40 Jó, třešně zrály (text I. Fischer)                                        

41 Whisky, to je moje gusto (V.Hála, P. Kopta)    42 Oranžový expres (text J. Vyčítal) 

43 Ruty šuty                                                            44 Blízko Little Big Hornu       

45 Zelený pláně (text: I. Fischer)                            46  Pojď dál a zpívej                                          

47 Rosa na kolejích (Wabi Daněk)                           48 Lásko mně ubývá sil 



01 
 
 

Tisíc mil 
 
 
 

                     G                    e                 a                 C 
V nohách mám už tisíc mil, stopy déšť a vítr smyl 

                  a                     D7                            G 
a múj kúň i já jsme cestou znavení. 

 
                    G                     e                      a                    C 

R. Těch tisíc mil, těch tisíc mil má jeden směr a jeden cíl, 
                    a                    D7             G 

bílej dúm, to malý bílý stavení. 
 
 

Je tam stráň a příkrej sráz, modrá túň a bobří hráz, 

táta s mámou, který věřej detskejm snúm. 
R. 
 

V nohách mám už tisíc mil, teď mi zbývá jen pár chvil, 

cestu znám a ta se tam k nám nemění. 
R. 
 

Kousek dál a já to vím, uvidím už stoupat dým, 

šikmej štít nad střechy ční k nebesúm. 
R. 
 

/: jeden cíl, ten starej známej bílej dúm.:/ 3x 
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02 
 
 

 Už z hor zní zvon 
( G -G#-A) 

 
 
 

       G                           C         G 
Už z hor zní zvon, už tmí se kraj 

                           D 
a s ním tvúj syn šel spát, 

                                             G                            C       G  
všem přej týž sen, všem píseň hraj, 

           e                h               C      G 
mír strun, mír snú mám rád. 

 
 

2. Už z hor zní zvon a spí tvá stáj, 
ten vzácný čas já znám, 

slož v tmách svúj rýč a píseň hraj, 
mír strun, ... 

 
3. Už z hor zní zvon a rímá stráň, 

proud líbá z vln svou hráz, 
nech plát svou louč a píseň chraň, 

mír strun, ... 
 

4. Nech znít ten zvon, nech spát tu stáj, 
jen hlídej klid svých stád, 

stúj dál jak strom a píseň hraj, 
mír strun, ...  
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03 
 
 

Jednou budem dál 
 
 

     C              F              C                        F              C 

Jednou budem dál, jednou budem dál 
               F   G     a    D7 G 

jednou budem dál, já vím. Ó – 
       C   F     C      F    G      a 

jen víru mít, doufat a jít, 
     C                       G    G7 C 

jednou budem dál, já vím. 
 
 

2. Cíl je blízko nás, .. , ... já vím. 
Jen víru mít............... 

 
3. Jednou přijde mír, .. , ... já vím 

Jen víru mít................ 
 
 

We shall overcome, we shall overcomme, 
We shall overcome some day. 

Ó, deep in my heart I do belive, 
We shall overcome some day. 

 
2. We shall live in peace,........ 

 
3. Weĺl go hand in hand,....... 
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Sbohem, lásko 
 
 

    C                   F        G7        C  F  G7 
Ať bylo mě i jí tak šetnáct let 

           G7           C           a              d    G7 
zeleným údolím jsem si jí ved. 

      C                        C7                    F 
Byla krásná, to vím, a já měl strach, 

         f                         C              G7                       C       F  C 
jak říct, když na řasách slzu má velkou jako hrách.  

R. 
   C7           F                        d                   e              a 

Sbohem lásko, nech mě jít, nech mě jít, bude klid, 
                     d                      G7           C               C7   

žádnej pláč už nespraví ty mý nohy toulavý, 
         F                        d             e               a 

já tě vážně měl moc rád, ci ti víc múžu dát, 
          d               G7                 C       F          C 

nejsem žádnej ideál, nech mě jít zas o dúm dál. 
 

2. A tak šel čas a já se toulám dál. 
V kolika údolích jsem takhle stál, 

hledal slúvka, co jsou jak hojivej fáč, 
búhví, co jsem to zač, že přináším všem jenom pláč. 

R. 
Já nevím, kde se to v člověku bere.  

Tn neklid, co ho tahá z místa na místo. 
Co ho nenechá aby byl sám se sebou spokojen, 

jako většina ostatních. Aby se usadil.  
Aby dělal jenom to, co se má, 

a říkal, co se od něj čeká. 
Já prostě nemúžu zústat na jednom míste. 
Nemúžu. Vopravdu. Fakt. La,la,la........... 
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Rúže z Texasu 
 

       D                         D+                G                      D 
Jedu vám večer stezkou dát koňúm v rěce pít, 

                                     h                 E7                           A7 

vtom potkám holku hezkou, až jsem vám z koně slít. 
              D                       D+                G               D 

Má kytku žlutejch květú, snad rúží, co já vím, 
                           F#7              H7 

znám plno hezkejch ženskejch k světu, 
        e        A7      D – D7 

ale tahle hraje prím. 
                  G                                           D 

R. Kdo si kazíš smysl pro krásu ať s tou a nebo s tou, 
                                         h                    E7             A7 

dej si říct, že kromě Texasu tyhle rúže nerostou. 
      D                                  F#7      G                  D 

Ať máš kolťák nízko u pasu, ať jsi třeba zlodej stád, 
                        C7    H7                    e          A7        D – A7 

tyhle žlutý rúže z Texasu budeš pořád mít už rád.  
 

2. Řekla že tu žije v ranči, je sama s tátou svým 
a hrozně ráda tančí teď zrovna nemá s kým, 

tak já se klidně nabíd, že pudu s ní a rád 
a že se dám i zabít když si to bude přát. 

R. 
3. Hned si dala se mnou rande a přišla přesne v púl 

a dole teklo Rio Grande po něm měsíc plul, 
když si to tak v hlavě srovnám co víc jsem si moh přát, 

vona byla milá štíhlá rovná zkrátka akorát. 
R. 

4. Vod těch dob svý stádo koní sem vodím vždycky pít 
a žiju jenom pro ni a chtěl bych si jí vzít. 

Když večer banjo ladím a zpívám si tu svou, 
tak pořád v duchu hladím tu rúži voňavou. 
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06 
 
 
 

Chajda malá 
 
 

      A        (D)    A                 E7              A 
V dáli za horama stojí chajda malá. 

      D                 A                   E7            A A7 

/: Pod ní teče řeka, nad ní černá skála. :/ 
 
 

Přišla velká voda, vzala chajdu malou. 

/: Teď dva kamarádi nemaj si kam lehnout. :/ 

 
Smutně bloudí světem, hledaj chajdu svoji. 

Tam, kde chjada stála, černá skála stojí. 

 
Neplač kamaráde pro tu chjdu malou. 

Dřív, než jaro přijde, postavíme novou. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

06 



07 

 

Veď  mně dál  cesto  má 
 

     C                       a                  G                          F          C 
          Někde v dálce cesty končí, každá prý však cíl svúj skrývá.   

          
                                  a  

Někde v dálce každá má svúj cíl, 

      G                                    F              C 
ať je pár chvil dlouhá, nebo tisíc mil. 

                         C                             G                     a                  F 
Veď mě dál, cesto má, veď mně dál, vždyť i já 

                               C                             G                        F              C 
tam kde končíš, chtěl bych dojít. Veď mně dál, cesto má. 

Chodím dlouho po všech cestách, 

všechny znám, jen tá má mi zbývá. 

Je jak dívky co jsem měl tak rád, 

plná žáru bývá, hned zas samý chlad. 

Ref.: 
                                 a            G         C 

Pak na patník poslední píšu křídou, 
                           F                          C                   G  C          G                

jméno své a pod ňej, že jsem žil hrozňe rád.  
                                   a                            B                 

Písne své, co mi v kapsách zbydou, 
     F                        C 

dám si bandou cvrčkú hrát 
                                              G                             G     G7 

a pújdu spát, pújdu spát.       
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Severní vítr 

                                      C                                   a      
Jdu s děravou patou, mám horečku zlatou 

                   F                             C 
Jsem chudý, jsem sláb a nemocen 

                                                                     a 
Hlava mě pálí a v modravé dáli 

                                               F             G7               C 
Se leskne a třpytí múj sen. 

Kraj pod sněhem mlčí, tam stopy jsou vlčí, 

tam zbytečně budeš mi psát. 

Sám v dřevěné boudě sen o zlaté hroudě 

já nechám si tisíckrát zdát 

                          C           C7       F                     C                G7 
      Severní vítr je krutý, počítej lásko má s tím 

                   C                 C7              F                       C        G        C 
K nohám ti dám zlaté pruty, nebo se vúbec nevrátím. 

Tak zarústám vousem a vlci už jdou sem 

Už slyším je výt blíž a blíž 

Už mají mou stopu, už větří, že kopu 

Svúj hrob a že stloukám si kříž. 

Zde leží ten blázen, chtěl vilu, chtěl bazén 

a opustil tvou krásnou tvář. 

Má plechovej hrnek a pár zlatejch zrnek 

Nad hrobem porární zář. 

R.:08 



 

09 

 

 

Ovečka – Bláznova okolébavka 

 

 

                          D                      A                      G                  D 
Máš má ovečko dávno spát, už píseň ptákú končí. 

                      D                               A                  G                D 
Kvúli nám přestal i vítr vát, jen múra zírá zvenčí. 

                                       A                             G 
Já znám její zášť, tak vyhledej skrýš 

                                          A                          G            A                        
zas má bílej plášť a v okne je mříž. 

 
R.: 

                                            D                         A 
Už máš má ovečko dávno spát 

                                          G                             E7 
Ty múžeš hřát, ty mně múžeš hřát. 

                              D               G                      D               G 
Přijdou se ptát, zítra zas příjdou se ptát 

                                                 D                    G            D 
jestli ty v mých představách už mizíš. 

 
Už máš má ovečko dávno spát, teď máme púlnoc temnou 

zítra zas budou nám bláznúm lhát, že ráda snídáš se mnou. 

Proč měl bych jim lhát, že jsem tady sám 

když Tebe mám rád, když Tebe tu mám? 

R.:  
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Dom u vychádzajúceho slnka   
 
 
 
 

     d            F           G           B           d     F                  A 
Snad znáš ten dúm za New Orleans, ve štítu znak slunce má, 

                   d              F          G                 B         d            A7        d    A7 
je to dúm, kde lká sto chlapcú ubohých a kde jsem zkejs i já. 

           d        F            G        B d         F           A 
Mé mámě Búh dal věnem,   prát a šít blue jeans,  

         d      F        G             B     d   A7         d         A7 
táta múj se flákal jen sám po New Orleans. 

 
 

3. Bankrotář se zhroutil před hernou, 
jenom bídu svou měl a chlast, 

k putykám pak táh´tu pouť mizernou 
a znal jenom pít a krást. 

 
 

4. Být matkou, dám svým synúm 
lepší dúm, než má kdo z vás, 

ten dúm, kde spím, má emblém sluneční, 
ale je v něm jen zima a chlad. 

 
 

5. Kdybych směl se hnout z těch kleští, 
pěstí vytrhnout tu mříž, 

já jak v snách bych šel  do New Orleans 
a měl tam k slunci blíž.   
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Holubí dúm 
 
 

      a    G     F              E                a 
Zpívám ptákúm a zvlášť holubúm, 

      G      F       E                a 
stával v údolí mém starý dúm, 

          C  G  C             G             C 
ptákú houf zalétal ke krovúm, 

       a     G     F     E                       a 
měl jsem rád holubích křídel šum. 

 
Vlídná dívka jim házela hrách, 

mávání perutí víří prach, 
ptáci krouží a neznají strach, 

měl jsem rád starý dúm, jeho šum. 
R. 

             d             G                C               a 
Hledám dúm holubí, kdopak z vás cestu ví? 

     d             G             C 
Míval stáj roubenou, bílý štít. 

       d             G         C                a    
Kde je dúm holubí a ta dívka, kde spí, 

              d               e                 a  
vždyť to ví, že jsem chtěl pro ni žít. 

 
Sdílný déšť vypráví okapúm, bláhový, kdo hledá tenhle dúm. 
Odrústáš chlapeckým střevícúm, neslyšíš holubích křídel šum. 

Nabízej úplatou cokoli, nepojíš cukrových homolí, 
Múžeš mít třeba zrak sokolí, nespatříš ztracené údolí. 

 
R. 

Zpívám ptákúm a zvlášť holubúm, stával v údolí mém starý dúm. 
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NIAGARA 
 
 

      D                     A7 
Na břehu Niagary stojí tulák starý, 

                                 D 
na svou první lásku vzpomíná. 

                           A7 
Jak tam stáli spolu, dívali se dolú, 

                                           D 
až jim púlnoc spadla do klína. 

 
                                       A7                                   D 

Teskně hučí Niagara, teskně hučí do noci, 
                                     D7                    G                D      A7      D 

komu vášeň v srdci hárá, tomu není pomoci. 
 
 

Střemhlav do propasti padá proud, 
na něm vidím tebe, děvče plout. 

/: Škoda, že ten přelud krásný nelze obejmout.:/ 
 
 

Osud tvrdou pěstí zničil lidské štěstí, 
i ten nejkrásnější jara květ. 

Ten múj kvítek jara vzala Niagára, 
ta jej nenavrátí nikdy zpět. 

R 
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Blizard 

 

                            D                      D7              G             D 
Když jde blizard s vichřicí, já sám jedu vánicí 

                                                                              A7     
a na ceste jsem celý den. 

         D                        D7                G                           D 
Jedu k tý o níž jsem snil, cestou dlouhou přes sto mil 

                                          e                    A7                      h (D) 
/: a jen deset mil mi zbývá k Mary Ann.:/ 

 
 

2. Jedu nocí šílenou, bílou mlhou, černou tmou 
a múj koník je taky unaven. 

Sčítám chvíli za chvílí, sčítám míli za mílí 
a jej sedm mil mi zbývá k Mary Ann. 

 
3. Kúň už nemúže a pad, zchromil ho ten věčnej chvat, 

vítr stopy ničí, jako ráno sen. 
Tak se nocí probíjím, z láhve brandy popíjím, 

a jen tři míle mi zbývaj k Mary Ann. 
 

4. V dálce světla zaplály, to mé oči hledali, 
Potíž je jenom v tom, že nemúžu dál. 

Na sedlo si hlavu dám, už se mi chce strašne spát, 
a jen sto yardú mi zbývá k Mary Ann. 

 
5. Tak ho našli za pár dní ležet v jámě bezedný, 

hlavu měl bílou a oči jako len. 
V ruce prsten, co chtěl jí dát, proč ho k sakru nemohl hřát, 

a jen sto yardú měl ke své Mary Ann. 
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Červená řeka 
 
 

                    D                  D7                G 
Pod tou skálou, kde proud rěky syčí, 

                D            H7           e 
a kde ční červený kamení, 

                                      D               D7            G 
žije ten, co mi jen srdce ničí, 

                    D          A7                      D 
toho já ráda mám k zbláznení. 

 
 

Vím, lásku jak trám lehce slíbí, 
já ho znám, srdce má děravý, 
ale já ho chci mít, mně se líbí, 
bez něj žít už mně dál nebaví. 

 
Často k nám jezdívá s kytkou rúží 

nejhezčí z kovbojú v okolí. 
Vestu má ušitou z hadích kúží, 
bitej pás, na něm pár pistolí. 

 
Hned se ptá, jak se mám, jak se daří, 

a kdy prý mu to sví srdce dám ? 
Na to já odpovím, že čas maří, 
srdce blíž Červený řeky mám. 

 
Když je tma a jdu spát, noc je černá, 

hlavu mám bolavou závratí, 
ale já přesto dál budu věrná, 

dokud sám se zas k nám nevrátí. 
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Houston 
 
 

       C                                  F 
Nelidský je múj osud spíš 

                           C                   F 
nikde tady nemám skrýš 

                      C                  F 
nikde jíst mi nedají 

           C 
tak šeptám potají 

      C              G7            C 
co by řek mi Houston, Houston, Houston. 

 
 

2. V botách je díra šaty jsou cár 
na čele deště krúpějí pár 
púldolar v kapse mám 
a tak vím dík novinám 

co by řek mi Houston, Houston, Houston. 
 

3.Tulák se zoufale zpátky vlík 
aby svému městu složil dík 

Mou duší táhne stín 
Je zlé když teď už vím 

/: co by řek mi Houston, Houston, Houston.:/ 
 

4. Jednou se vrátím a budu mít 
Na řece dúm v něm víno pít 

Široký stúl ten hezký sen 
Pak už nezáleží na ničem 

/: co by řek mi Houston, Houston, Houston.:/ 
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Lásko mně ubývá sil 
 

                                G           
Já sám pozdě večer sem do sálu vešel, 

                        D 

sed za stúl a uslyšel smích, 
                                  a                D7         a                 D7 

krásná se zdála a na mně se smála, 
                                                a                 D7        G 

já se zeptal, jak říkat jí smím. 
                          G 

Jestli chceš, tak mi tykej a jak chceš mi říkej 
                           G7          C 

a máš-li touhu, tak líbat mě smíš 
                                          D7 

a bílá jak svíce už neřekla více 
                                       G 

a já se jen díval jak sedá si blíž. 
 
 

2. A pak sem ho spatřil, on k silákúm patřil 

a v zápětí namířil k nám, 

já cítil, jak blednu a dech múj se krátí, 

já malý byl a byl jsem sám. 

To, co potom se stalo mě úplně vzalo, 

měl začít a právem mě zbít, 

však zničil mé plány, rěk na místo rány 

slov pár, dodnes slyším je znít. 
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        G                            C 
Řekl jí lásko, mně ubývá sil, 

                                                  G 
já říkal si dávno, že bídným jsem byl, 

                                 C 
já cítil se králem, teď chudák jsem málem 

                                        G 
a v mlhách se ztrácí múj cíl, 

                                                      D7                         G - A 
řekl jí:“ lásko, mě ubývá sil“. 

                                         A 

Dál vím, že zmizel jak spadané listí, 

                                                                                E 

ale jeho stín nezmizel s ním, 

                                                           h               E 

my jsme dál tu hru hráli, 

                             h                E7        h                  E7          A 

ve dveřích stáli, i tam s námi stál ten stín. 

Byla krásná, jak nebe, já slyšel sám sebe, 

    A7           D 

jak říkám, že nepújdu dál, 

                                      E 

už nevím nic o ní, jen hlavou se honí 

                                       A 

těch slov pár a stín co tam stál. 

R: Řekl jí lásko A,D,E7,A 

 

 

16 



17 
 
 

Vítr to ví 
 
 
 

                                     C         F               C              a 
Míle a míle jsou cest které znám 

               C            F           G 
jdou trávou i úbočím skal 

        C               F              C              a      
jsou cesty zpátky a jsou cesty tam 

           C                  F         G 
a já na všech s vámi stál 

           C            F                 C        a 
proč ale blátem nás kázali vést 

             C             F          G7 
a špínou si třísnili šat 

 
      F                  G        C                a 

R:  To ví snad jen déšť a vítr kolem nás 
            F          G7               C 

ten vítr co začal právě vát. 
 
 

2. Míle a míle se táhnou těch cest 
a po nich zástupy jdou 

kříže jsou bílé a lampičky hvězd 
jen váhavě svítí tmou 

búh ví co rúží jež dál mohli kvést 
spí v hlíne těch práchnivejch blát. 

 
R. To ví snad jen déšť...  
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Rodné údolí 
 
 

          D 
Cesta má přede mnou v dáli mizí, 

                                                 A7 

každý krok v srdci mém zabolí, 
                      D           D7                 G 

zakrátko bude mi všechno cizí, 
                                                     D          A7              D 

nespatřím své rodné údolí. 
      D                                    G 

Zavolám nashledanou, nashledanou, 
      D                    A7             D 

nashledanou rodné údolí. 
                  G 

Zavolám nashledanou, nashledanou, 
                                          D                  A7                D 

při vzomínce srdce zabolí. 
 

Oči mé nevidí, jak se stmívá, 
nevidí, so jsem měl tolik rád, 
jediné, co mi teď jěľte zbývá, 
rodnému údolí zbohem dát. 

R. 
 

Proč se den za každou nocí vrací, 
proč se čas na chvíli nezastaví? 

nemusel bych ti své sbohem dáti, 
kdyby dnešní den navěky byl. 

(moh´ bych žít v svém rodném údolí.) 
R. 
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Dajána (Diana) 
 
 

      C             a          d                   G7     C 
Lidé o ní říkají, že je v lásce nestálá, 

                     A           d              G7           C 
ona zatím po tají jediného v mysli má. 

                            a                    F                   G7 

Na toho, kdo klid jí vzal, dnem i nocí čeká dál, 
       C   a      F       G7     C     -a –d – G7 C 

krásná, bláhová Dajána. 
 

Srdce, které zastesklo si, s úsměvem teď žal svúj nosí, 
 

Stále čeká, čeká dál, o – o, o-o, o – oooo 
 
 

2. Ten, kdo klid jí navždy vzal, odešel si búhví kam, 
Dajána má v srdci žal, žije marným vzpomínkám, 

předstírá-li ve dne smích, pláče v nocích bezesných, 
krásná, bláhová Dajána. 

 
R.: Srdce... 

 
 

3. Ospalá jde ulicí, nezbaví se lásky pout, 
sny, jež voní skořicí, sny, jež nelze obejmout, 
sama bude věčne snít, nenalezne nikdy klid, 

krásná, bláhová Dajána.  
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Cikánka 
 
 

     e              H7                   C                 G 
Stíny lesa tajemné nad tábořištem sní, 

       C                   G      E   a     D7        G   H7 
v dáli západ zhasíná září poslední. 

        e                        H7                 C                   G 
Marňe hledám nocí tmou cikánku nevěrnou, 

     C                   G                 A7        D7 
zdá se mi, že nebudeš už nikdy mou. 

R: 
                             G              

Cikánko ty krásná, cikánko malá, 
           E              a              D7            G – Gis

dim – D7 
srdíčko ti láska má nespoutala. 

            G                         
Jiného teď mámí černé oči tvé, 

        E                 a              D7        G – c – G 
které se mi zdály být tak upřímné.  

            G             C                              G 
Až v ohni tábora zrudne tvúj vlas 

                  A7                      D7 – c – D7 
a houslí tesklivý ozve se hlas. 

                                                   G                    
Vzpomeň si cikánko, že mněl jsem tě rád, 

         E                a               D7          G   - D7 - G 
tu lásku ti nikdo víc nemúže dát.  

 
2. Zmámila si duši mou, klid vrátit nemúžeš, 

vše, co řekla ústa tvá, změnilo se v lež. 
Dříve, než se rozední, tvúj tábor zmizí v dál, 

pročs neřekla, bych se tvojí lásky bál. 
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Sedm dostavníkú 
 

Hej! Kam jedete? K brodu. Vemte mě kousek s sebou. 
Tak si sedněte. Hyjé. 

 
 

            a                                         G 
Plání se blíží sedm dostavníkú, 

        a                                                    G 
stačí jen mávnout, a jeden zastaví, 

            a              F               G                         a 
sveze mě dál za pár dobrejch slov a díkú 

                      F                    G               a    GaGa 
ten kočí co má modrý voči laskavý. 

 
        a               G                             a 

Heja heja hou, dlouhá bude cesta, 
                             G                              a 

dlouhá jako píseň, co mně napadá, 
                     G                                   a 

heja heja hou, sám když někdy stojím, 
                       F                   G                a 

sám proti slunci, který právě zapadá. 
 

2. Vím, že se hvězdy dneska nerozsvítí, 
 

  neklidný ptáci maj´ hlasy hádavý,  
 

  vyprahlá tráva už velký deště cítí, 
 

ty deště, co moje stopy zaplaví. 
 

R: 
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Podvod 

                        e                                                             a 
Na dlani jednu z tvých řas, do tmy se koukám, 

                                D7                                                    G 
hraju si písničky tvý, co jsem Ti psal. 

                                   a                               C                            e      
Je skoro púlnoc a z kostela zvon mi noc připomíná, 

                                           a                       C                    H7    
pújdu se mejt a pozhasínám – co bude dál ? 

 
 

Pod polštář dopisú pár, cos poslalas, dávám, 
píšeš, že ráda mě máš a trápí Tě stesk. 

Je skoro púlnoc a z kostela zvon mě noc připomíná, 
pújdu se mejt a pozhasínám – co bude dál? 

R.: 
                                         a                    

Chtěl jsem to ráno, kdy naposled snídal jsem s tebou 
                                             e 

ti říct, že už Ti nezavolám, 
                                                           a                                D7          

pro jednu pitomou holku, pro pár nocí touhy 
                                                   G                                    H7 

podved jsem všechno, o čem doma si sníš, 
                                                                        e           e,e/D,Cmaj

7,e,e/D,Cmaj
7 

teď je mi to líto.  
 

Kolikrát čověk múže mít rád, tak opravdu z lásky? 
Dvakrát i třikrát, to ne, i jednou je dost. 

Je skoro púlnoc a z kostela zvon mi noc připomíná, 
pújdu se mejt a pozhasínám – co bude dál? 

 
R.: 
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Valčíček 
 
 
 
 
 

       C                                  G7 
Tuhle písničku chtěl bych ti lásko dát, 

                                                   C 
ať ti každej den připomíná, toho 

          C7                             F               C 
/: kdo je tvúj, či ty jsi a kdo má rád, 

                                        G7          C 
ať ti každej den připomíná. :/ 

 
 

Kluka jako ty hledám už spoustu let, 

takový trochu trhlý mý já, 

/:dej mi ruku, pojď, pújdem šlapat náš svět, 

i když obrovskou práci to dá.:/ 
 
 

Fakt mi nevadí, že nos jak babulku máš, 

ani já nejsem žádnej ideál. 

/:Hlavne co uvnitř nosíš a co ukrýváš, 

to je pouto, co vede nás dál.:/ 
 
 
 
 
 
 

23 



24 
 
 

Už z rodnýho ranče 
 
 
 

       C                                                          C7   
Už z rodnýho ranče vidím jen komín a stáj, hej, 

                            F                                                                C 
už z rodnýho ranče vidím jen komín a stáj, 

                G                                                                 C 
rychlík v barvě pomeranče už mě veze, tak good-bye. 

              
 

Rec: „ Helou, kam jedeš tuláku?“ 
„ Nevím.“ 

„Na New York?“ 
„Nevím.“ 

„Nebo na Nashville?“ 
„Nevím, mně stačí, když slyším, 

Jak ty pražce drncaj 
Dúdá-dúdá-dúdá-dúdá...“ 

 
 

Sedím si na uhláku a vyhlížim přes okraje, 

ve svým tuláckým vaku šmátrám po lahvi Tokaje, 

Píseň oranžovýho vlaku si zpívam do kraje. 
 

Už z rodnýho ranče nevidím komín a stáj, hej, 

už z rodnýho ranče nevidím komín a stáj, 

rychlík v barvě pomeranče sviští nad New York, 

good-bye. 
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Bedna od Whisky 
 

            a                     C              a                          E7 

Dneska už mi fóry ňák nejdou přes pysky, 
     a                            C                    a         E7          a 

stojím s dlouhou kravatou na bedne od whisky. 
                                      C                       a                 E7 

Stojím s dlouhým vobojkem, jak stájovej pinč, 
            a                  C               a          E7         A 

tu kravatu co nosím mi navlík soudce Lynč. 
R.: 

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

                                           D               E               A 
jsou dlouhý schody do nebe a štreka daleká. 

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

              D           E                 A -  (a)  
tak kopni do tý bedny, ať na cestu se dám.  

Mít tak všechny bedny od whisky vypitý, 
postavil bych malej dúm na louce ukrytý. 

Postavil bych malej dúm a z okna koukal ven, 
a chlastal bych tam s Billem a chlastal by tam Ben. 

R.: 
Kdyby si hochu jen pořád nechtěl rvát, 
nemusel jsi dneska na týhle bedně stát. 

Moh´si někde v suchu tu svojí whisky pít, 
nemusel si dneska na krku laso mít. 

R.: 
Až kopneš do tý bedny, jak se to dělává, 
do krku mi vostane jen dírka mrňavá. 

Jenom dírka mrňavá a k smrti jenom krok, 
mám to smutnej konec a whisky ani lok. 
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Buráky 

 
                  D                                   G                     D 

Když Sever válčí s Jihem a zem jde do války 
                                                                  E              A7 

na polích místo bavlny teď rostou bodláky. 
          D                                   G             D  

Ve stínu u silnice vidím z Jihu vojáky, 
                                          A7                 D 

jak válejí se klidňe a louskaj buráky.  
                                                    G                  D 

Hej hou, hej hou, nač chodit doválky, 
                                          E                  A7 

je lepší doma sedět a louskat buráky, 
    D                           G                  D 

Hej hou, hej hou, nač chodit doválky, 
                                          A7                 D 

je lepší doma sedět a louskat buráky, 
 
 

Plukovník je v sedle, volá:“ Yankeeové jdou,“ 
mužstvo stále křičí, že dál už nemohou. 
Plukovník se otočí a koukne do dálky, 

jak jeho slavná milice teď louská buráky. 
R.: 

 
Až tahle válka skončí a my zas budem žít, 

sé milenky aženy zas pújdem políbit.  
Pak zeptají se tě:“ Hrdino, cos dělal za války?“ 
„ Já flákal jsem se s kvérem a louskal buráky,“ 

R.: 
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Chodím po Broadwayi 
 
 

                 D 
Chodím po Broadwayi hladov sem a tam, 

             A7 
chodím po Broadwayi, hladov sem a tam, 

         D            D7      G     
chodím po Broadwayi, po Broadwayi, 

         D                       A7                    D 
po Broadwayi  hladov sem a tam. 

    D 
Singi jau, jau, jupi, jupi jau,  

         A7 

singi jau, jau, jupi, jupi jau,  
                                             D             D7     G     

singi jau, jau, jupi, jau, jau, jupi, 
     D                     A7            D 

singi jau, jau jupi, jupi jau. 
 

/: Práci nedostanu černou kúži mám, :/ 
práci nedostanu, nedostanu, 
protože já černou kúži mám. 

R. 
/: Moje černé děti mají stále hlad, :/ 

moje černé děti, černé děti, 
moje děti mají stále hlad. 

R. 
/: A já pevně věřím, že zas přijde den, :/ 

a já pevně věřím, pevně věřím, 
že zas šernoch bude svoboden. 

R. 
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Vím, vím 
 
 
 
 

        C                    F                            C                  G7 

Vím, vím, že cestou tou někam musím dále jít, 
   C                   F                              C           G7        C 

vím, vím, že ani jednou v živote nesmím milou zřít. 
 

           C                  e                      F      C 
1. Vše, co sem mňel, to jsem opustil 

                           F                  G7      C 
jen proto, abych videl světa kraj, 

         C              e                         F     C 
zklamání větší jsem snad nezažil, 

                  F                  G7               C 
tak rěkněte mi, kde najdu ráj. 

 
R. 
 

2.  Skřítka, co jsem ho jak dítě znal, 
toho o radu jsem požádal, 
on mi na kolena přikázal 

a tiše mi pak povídal: 
 

R. 
3.  Zpátky chci k tomu, co jsem opustil, 

teď už jsem viděl světa kraj, 
zklamání větší jsem snad nezažil, 

teď vím, vím, že doma je ráj. 
R. 
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Jesse James 

 
 

                           G                                          C              G 

Jesse James chlapík byl, hodně lidí odpravil, 
                                                                    D7                 

vlaky přepadával rád, 
                            G                                   C                  G     

boháčúm uměl brát, chudákúm dával zas, 
                                                         D7                    G       

přál bych vám, aby jste ho mohli znát. 

R: 
                                     C                                 G 

Jó Jesse ženu svou tady nechal ubohou 
                        D   

a tři děcka, říkám vám, 
       G                                   C                G 

ale tenhle přítel hadí, ten vám Jesse zradí,  
         D                      G 

já vím, tenkrát v noci prásk ho sám. 
 

2. Jednou vám byla noc, měsíc tenkrát svítil moc, 

když tu vláček zústal stát. 

Kdekdo ví, že ten vlak přepad James kabrňák, 

Jesse sám se svým bráchou akorát. 

R: 
3. Jedenkrát Jesse James sedí doma za stolem 

a svím dětem vypráví, 

Robert Ford v nočních tmách připlíží se jako vrah 

a on vám Jesse Jamese odpraví. 

R: 
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John Hardy 
 
 

                         G                                                        G→ 

John Hardy to byl malej chudinka, 
                              e                                          G                 

měl za pasem pár bouchaček, 
                             

v západním pohraničí chlapa oddělal, 
     e                                                                               

chtěl utýct bez voplejtaček, 
     G                D                  G   

chtěl utýct bez voplejtaček. 
 

2. John Hardy nad karetním stolem stál 
a do hry nechtělo se mu, 

nahnědlá holka dolar na stúl hodila, 
/: rozdejte taky Hardymu. :/ 

 
3. John Hardy čtyři karty vytáhnul 

a Číňan sebral jenom dvě, 
John vytáh moc, tak Číňan shrábnul bank 

/: a John mu pomoh do rakve :/ 
 

4. Chtěl chytit John vlak směrem na východ, 
ve tmě si ale spletl trať, 

najednou cítí ruku šerifa, 
/: já musím želízka ti dát :/ 

 
5. Přivedli Johna pod šibenici 

a zbejvala len chvilička, 
já zaslech jeho slova poslední, 

/: pravdu má jenom bouchačka:/ 
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John Brown 
 

                         G                                           

Černý muž pod bičem otrokáře žil, 
                         C                                   G 

    černý muž pod bičem otrokáře žil, 
                                         H7            e 
    černý muž pod bičem otrokáře žil, 
                 a               D7             G 

kapitán John Brown to zřel. 
 

   G                   G7   C                      G 
Glóry glóry aleluja, glóry glóry aleluja, 

                                                H7e           a              D7              G 
glóry glóry aleluja, kapitán John Brown to zřel. 

 
 

2. /: Sebral z Virginie černých přátel šik :/ 
prapor svobody pak zdvih.  

R. 
3. /: V čele věrných město Herpesfewery jal :/ 

právo víťezí i čest. 
R. 

4. /: Hrstka statečných však udolána jest :/ 
kapitán John Brown je jat. 

R. 
5. /: Zvony v Charlestownu z dáli temně zní :/ 

Johnúv den to poslední. 
R. 

6. /: John Brown mrtev je a je ho tělo tlí :/ 
jeho duch však kráčí dál. 

R. 
 

31 



32 
 
 

Šlapej dál 
 
 

       D                                    A7 
Hej, nandej na sebe modrý džínsy, 

                                             D 
vlak houká, v kopci je pomalej, 

         A7 
tak vstávej z tý udusaný hlíny, 

                    D 
hej, tuláku, už je ráno a tak oči otvírej. 

 
      D                             A7  

R.  Šlapej dál, táhni ke všem čertúm, 
                                      D 
tohleto je město proklatý 
                                       A7 

a šerif náš, ten nerozumí žertúm, 
                                                                       D 

a tak tohle ráno mohlo by bejt pro tebe dost zlý. 
 

2. Hej, plandej dál, jak vede cesta, 
a koukej si chytiti ňákej vlak, 
šerif náš je z pepřenýho těsta 

a jak zmerčí tuláka, tak začne řádit jako drak. 
R. 

..dost zlý.(H7,E) 
 

3. Hej, nandej na sebe modrý džínsy, 
vlak houká, v kopci je pomalej, 
jeď dál, kam povedou tě šíny, 

a k našemu městu už se nikdy víckrát nevracej. 
R. 
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Teče voda 
 

           F                                                 C7 

Běží voda běží, po kameni šustí, 
                                              F 

řekla mně má milá, že už mně opustí. 
                                       C7 

Teče voda teče, po kameni skáče, 
     F 

když tě milá nechá, ať si jiný pláče. 
 

2. U našeho dvora teče voda dvojí, 
tak jen si nemysli, že ty budeš mojí. 
Za horou vysokou zapadá slunéčko 
a já tebe nechci, falešná dcerečko. 

 
       F 

R. /: A já tě nechci, a já tě nemiluju 
 C7 

a já tě nemám rád, :/ 
  

/: protože už ráno, protože už ráno 
     F 

má si tě jinej brát.:/ 
 

3. Když už´s to vědela, to, co vím až dneska, 
mohla sis ušetřit svoje slova hezká. 

Hezká slova, hezká, málo lásky ke mně, 
jak jsem teď bože rád, že tě nemám v domě. 

 
4. Taková falešná, jak ta by tam žila, 
ta je jen k trápení a taková jsi byla. 
Budeš-li taková, někomu jen zbývá, 
že když tě dostane, ať tě taky hlídá. 
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Už koníček pádí 
                                       C                 F                              C 

Znám zem plnou mlíka a buclatejch krav, 
                                       G7                           C       

kde proud rěky stříká na drevěnej splav. 
                                                       F                                 C 

Mám jediný přání snúm ostruhy dát 
                         G7                         C       

a pod známou strání zas kuličky hrát. 
 

R. Už koníček pádí a zústane stát 
 

až v tý zemi mládá, kde já žiju rád. 
 

A slunce tam pálí a pořád je máj 
                                                          

a ceny jsou stálý a lidi se maj.  
 

2. Kde všechno je známý, zvuk tátovejch bot 
a buchty mý mámy i natřenej plot. 

Z něj barva už prejská, ale mně je to fuk, 
já, když se mi stejská, jsem jak malej kluk. 

 
R. Už koníček pádí... 

 
3. V tý zemi jsou lípy a ve květech med 

a u sudu pípy a piva led. 
A vokurky v láku a cestovní ruch 

a hospod jak máku a holek jak much. 
 

R.  A slunce tam pálí... 
Už koníček pádí a zústane stát 

až v tý zemi mládí, kde žiju tak rád. 
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Vúz do Tennessee 
 
 
 

     D                                    A7        D 
Tam za modrou horou, modrými lesy, 

           G              D 
tam je domov múj, tam leží Tennessee. 

                                                     G                   D 
Tam vrátit se k mámě zas bych jednou chtěl, 

                 A7       D 
vždyť pět dlouhejch let jsem ji nevidel. 

 
 

2. Zapřáh jsem svý koně a dal jsem jim směr, 
tam za modrou skálu jen dál na sever. 
Proč severní hvězda se zdá mlhavou 

a divnej mrak, divnej stín mám za hlavou? 
 

3. Proč múj vúz je náhle černej jako tér 
a mířína jih, když chci jít na sever? 

Proč maj koně v hlavách černý chocholy, 
proč díra, co mám v hlavě, už nebolí? 

 
4. Proč víko mně na postel přitloukají 
a proč poslední sbohem mně dávají? 

Vždyť loučím se s nima snad ne na posled, 
tak proč ženský pláčou, mužský hryžou ret? 

 
5. Proč spouštěj mě pod zem u dvou borovic, 

proč hážou na mně hlínu, když jim chci jen Říct: 
Tak vzkažte mý mámě za modrý lesy, 

proč múj vúz k ní nedojel do Tennessee.  
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Zvedněte kotvy 
 
 
 

                                                D 
Už vyplouvá loď John B., 

 
už vyplouvá loď John B., 

                         A7 
okamžik malý jen, než popluje v dál. 

                                                   D                                 G 
Nechte mě plout, tak nechte mě plout, 

     D                           A7                     D 
sil už málo mám, tak nechte mě plout. 

 
 

2. Nejdřív jsem se napil, 
na zdraví všem připil, 

vím, že cesta má konec už má. 
Nechte mě plout, tak nechte mě plout, 
sil už málo mám, tak nechte mě plout. 

 
 

3. Sklenici svou dopil, 
zakrátko u mne byl, 

okovy na ruce dal a pistole vzal. 
Sherif John Stone, sherif John Stone, 
moji svobodu vzal sherif John Stone. 

 
 

4. Už vyplouvá loď..... 
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Rovnou 
 
 
 

        G                                       G7 

Tak už jsem ti teda fouk, 

       C                             G 
prsten si dej za klobouk, 

       C                         G 
nechci tě znát a neměl jsem tě rád, 

             D            G 
to ti říkám rovnou.  

 
R. 
 

Rovnou, jó, tady rovnou, rovnou, jó, tady rovnou, 
 

prostě tě pic a nehledej mně víc, to ti říkám rovnou. 
 
 

Z Kentucky do Tennessee přes hory a přes lesy, 
 

z potokú vodou já smejvám stopu svou, to ti říkám rovnou. 
 

R. 
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Slavíci z Madridu 
 
 
 

           a          E7   a 
Nebe je modrý a zlatý, bílá sluneční záře, 

          E7      a 
horko a sváteční šaty, vřava a zpocený tváře. 

    E7           a 
Vím co se bude dít, býk už v ohrade vzpíná, 

                          E7              a 
kdo chce ten múže jít, já si dám sklenici vína. 

 
           A7 d                         a 

R.  Ó žízeň je veliká, život mi utíká, 
       E7                               a     A7 

nechte mě příjemne snít, 
      d                            a 

ve stínu pod fíky poslouchat slavíky, 
          E7                          a 

zpívat si s nima a pít. 
 

2. Ženy jsou krásný a cudný, mnohá se ve mně shlídla, 
oči jako dvě studny, vlasy jak havraní křídla. 

Dobře vím, co znamená pád do nástrah dívčího klína, 
někdo má pletky rád, já radši sklenici vína. 

 
R. 
 

3. Nebe je modrý a zlatý, ženy krásný a cudný, 
mantily, svátečný šaty, oči jako dvě studny. 

Zmoudřel jsem stranou od lidí, jsem jak ta zahrada stinná, 
kdo chce, ať mi závidí, já si dám sklenici vína. 

 
R. 
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Když náš táta hrál 
 
 

                        G                                           

Když jsem byl chlapec malej, tak metr nad zemí, 
                         C                                      G 

    scházeli se farmáři tam u nás v přízemí. 
     

Mezi nima múj táta u piva sedával 
          D                             G 

a tu svoji nejmilejší hrál. 
 

R. C G D G C G D G 
 
 

2. Teď už jsem chlap jak hora, šest stop a palcú pět, 
Už jsem prošel celý státy a teď táhnu zpět. 
Kdybych si ale v světé moh ješťe něco přát, 

tak slyšte zase svýho tátu hrát. 
 

R. 
 

3. Ta písnička mě vedla mým celým životem, 
když jsem se toulal po kolejích, žebral za plotem. 
A když mi bylo nejhúř, tak přece jsem se smál, 

když jsem si vzpoměl jak náš táta hrál. 
 

R. 
 

4. To už je všechno dávno, táta je pod zemí. 
Když je ale noc a měsíc, potom zdá se mi, 
jako bych od hřbitova, kam tátu dali spát, 

zase jeho píseň slyšel hrát. 
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Jó, třešne zrály 

 

                         G                         D7                    G                  

Jó, třešně zrály, zrovna třešně zrály, 
                                     H7       e           a         D7   G   D7 

    sladký třešně zrály a teplej vítr vál.     
A já k horám v dáli, k modrejm horám v dáli, 

sluncem který pálí, tou dobou stádo hnal. 
 G                  e         a          D7       G                  

Jó, , třešně zrály, sladký třešně zrály, 
      a       D7       e    C    a         D7     G  (D7) 

    sladký třešně zrály a jak to bylo dál. 
 
2. Tam jak je ta skála, ta velká bílá skála, 
tak tam vám holka stála a bourák opodál. 
A moc se na mě smála, zdálky už se smála, 

i zblízka se pak smála a já se taky smál. 
R. 

3. Řekla že už dlouho mě má ráda, dlouho mě má ráda, 
dlouho mě má ráda, abych prej si jí vzal. 

Ať nechám ty svý stáda, že léta pilňe střádá, 
jen abych ji měl rád a žil s ní jako král. 

R. 
4. Pokud je mi známo, já řek jenom dámo, 

milá hezká dámo, zač bych potom stál. 
Ty múj typ nejsi, já mám svoji Gracie, 
svoji malou Gracie, a tý jsem srdce dal.  

R. 
5. Jó u tý skály dál třešně zrály, 

modrá hora v dáli a teplej vítr vál. 
A já vod tý skály, vod tý bílý skály, 

v slunci který pálí zas hnal svý stádo dál. 
R. 

Jó, třešně zrály u tý bílý skály, 
v slunci který pálí jsem hnal svý stádo dál. 
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Whisky, to je moje gusto 

 
 
 
 

       D                                                                                     A7 

Whisky, to je moje gusto, bez whisky mám v srdci pusto. 
 

               e                      A7          D          h       E7             A7 
Kdyby ji múj táta pil, byl by tu žil mnohem díl. 

 
     D                                                               D7                      G 

Když se ve skle leskne whisky, tak má barman dobrý zisky, 
 

                              g                  B7   D                F#7  h       
život se dá zkrátka žít, jen když je co, jen když je co, 

 
                                                  g    D      h-e A7 D 

   jen když je   co pít. 
 
 

     d                               g 
Tu láhev baculatou, tu pestrou vinětu, 

                               d            A7 
 tu whisky tmavě zlatou měl rád už Manitú. 

       d                                          g 
Kdo chce se zváti mužem, ten whisky pije rád, 

                    d           g6                       A7                     D   (e,Amaj7)     
a proto všichni múžem společne zaspívat. 
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Oranžový expres 
 
 
 

                  E                                                                        E7                            

Už z rodnýho ranče vidím jen komín a stáj, 
                         A                                                                E 

    hej , už z rodnýho ranče vidím jen komín a stáj, 
     H7                                                                   E 

rychlík v barvě pomeranče už mě veze, tak good bye. 
 
 

2. Tak jeko světla herny, mě stejně vždycky rozruší 
svit brzdařský lucerny, komáři jisker v ovzduší 
a pak když oranžovej expres mi houká do uší. 

 
 

Hallo, kam jedeš tuláku? 
Nevím. 

Na New York? 
Nevím. 

Nebo na Nashville? 
Nevím, mně stačí, když slyším, 

jak ty pražce drncaj dú dá dú dá... 
 
 

3. Sedím si na uhláku a vyhlížím přes okraje, 
ve svým tuláckym vaku šmátrám po lahvi tokaje, 

píseň oranžovýho vlaku si zpívám do kraje. 
 
 

4. /: Už z rodnýho ranče nevidím komín a stáj, :/ 
rychlík v barvě pomeranče sviští na New York, good bye.  
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Ruty šuty 
 
 
 

    G 
Šinu si to starým Kolorádem 

            D7 

když tu slyším výkřik vzdálený 
       G                    G7      C                 c 

jel sem podle hlasu a k mému úžasu 
            G                       D7                G 

ležel tam muž k zemi skolený. 
 
 

Ref.: Ruty šuty Arizona Texas 
Ruty šuty Arizona má 

jel sem podle hlasu a k mému úžasu 
ležel tam muž k zemi skolený.  

 
 

2. Skloním se nad jeho obličejem 
poznal jsem v něm svého dvojníka 
jeho tělo bylo probodáno nožem 

teplá krev mu z rány vytéká. 
 
 

Ref.“ Ruty šuty Arizona Texas 
ruty šuty Arizona má 

jeho tělo bylo probodáno nožem... 
teplá krev mu z rany vytéká. 
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Blízko Little Big Hornu ( Jim Bridger) 

 

     a 
Tam, kde leží Little Big Horn je indiánska zem, 

                         d 
tam přijíždí generál Coster se svým praporem, 

        a                                           d 
modrý kabáty jezdcú, stíny dlouhých karabin 

   a      A 
a z indiánských signálú po nebi letí dým. 

             E 
Říkal to Jim Bridger, já měl jsem v noci sen, 

          A 
pod sedmou kavarérií jak krví rudne zem. 

               A7                 D 
Kmen Siouxú je statečný a dobře svúj kraj zná, 

                  E                                     A                 a 
proč Custer neposlouchá ta slova varovná. 

 
2. Tam blízko Little Big Hornu šedivou prérií 

táhne generál Custer se svou kavalérií, 
marně mu spopař Bridget radí“Zpátky povel Dej!“ 

Jedinou možnost ješte máš, život si zachovej. 
R.: 

3.Tam blízko Little Big Hornu se vznáší smrti stín. 
Padají jezdci z koní výstrěly z karabin, 

límce modrých kabátú barví krev červená, 
kmen Siouxú je statečný a dobře svúj kraj zná.  

R.: 
4.Pak všechno stichlo, jenom tam-tam duní nad krajem, 

v oblacích prachu mizí Siouxú víťezný kmen, 
cáry vlajky hvězdnatý po kopcích vítr vál, 
tam uprostřed svých vojákú leží generál. 
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Zelený pláně 
 
 

             a                      d      a            E7 
Tam kde zem duní kopyty stád 

     a                d       C                      G 
znám plno vúní co dejchám je tak rád 

           F                  G        C             a 
čpí tam pot koní a voní tymián 

     d                  G              C              E7 
kouř obzor cloní jak dolinou je hnán 

          a            d          a     E7       a 
rád žiju na ní v tý plá-ni zelený. 

 
2. Tam kde mlejn s pilou proud řeky hnal 

já měl svou milou a moc jsem o ni stál 
až přišlo psaní ať na ní nečekám 

prý k čemu lhaní a tak jsem zústal sám 
sám znenadání v tý pláni zelený. 

     F                           G                C 
R. Dál čistím chlív a lovím v ořeší 

     F                           C           E7 
jen jako dřív mě žití netěší 

       a                               d 
když hlídám stáj a slyším vítr dout 

    a                   d      a                         E7 

prosím ať jí poví že mám v srdci troud. 
 

3. Kdo ví až se doví z větrnejch stran 
dál že jen pro ni tu voní tymián 

vlak hned ten ranní ji u nás vyloží 
a ona k spaní se šťastná uloží 

sem do mejch dlaní v tý pláni zelený. 
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Pojď dál a zpívej 
 

G-C D7- C G – C D7 – C 
 

    G             C       D7             G 
Píseň jak pláč v uších mi zní, 

                             C             D7             G 
vchází vždy s tmou, ty přicházíš s ní. 

                     D7            C                  G 
Do mých dveří tiše vstoupí tvúj smích. 

      C                               D7     D+ 
Sám teď být byl by hřích. 

 
      G                G7          C                 c 

Pojď dál a zpívej a se mnou se dívej 
       G                                                  D7  D+ 

jak stárne svět a my stárnem s ním. 
      G               G7        C                     c 

Mám stále rád co rád měl jsem dříve 
          G                D7           G 

jen teď možná líp už to vím.  
 
 

Krásnou a zvláštní léta Tě znám, 
 

pojď dál a zhasni, já bydlím tu sám, 
 

jen málo, ale trápím se tím, 
 

mám spoustu chyb, já to vím. 
 

R: 
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Rosa na kolejích 

(Wabi Daněk) 

 

                         C                         F6         F#6G6                      C 

Tak jako jazyk stále naráží na vylomený zub, 

                     C                         F6               F#6G6                        C 

tak se vracím k svýmu nádraží, abych šel zas dál. 

                     Fadd9                              G          a                      F#dim
 

Přede mnou stíny se plouží a nad krajinou krouží 

            F6        F#6G6                   C 

     podivnej pták,           pták nebo mrak. 

                                                   F6             G6                  C 

Tak do toho šlápni ať vidíš kousek světa,                        

Vzít do dlaně dálku, zase jednou zkus, 

telegrafní dráty hrajou ti už léta 

                                                     F6   F#6 G6      F#6 F6 C 

nekonečně dlouhý, monotónní blues. 

                                                                    F6F#6 G6          F#6F6C 

Je ráno, je ráno! Nohama stíráš rosu na kolejích. 

Pajda dobře hlídá pocestný, co se nocí toulaj, 

co si radši počkaj, až se stmí, a pak šlapou dál. 

Po kolejích táhnou bosí a na špagátku nosí 

celej svú dúm, deku a rum. 
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Lásko mně ubývá sil 
 
 

                                 G           
Já sám pozdě večer sem do sálu vešel 

                  D       
sedl za stúl a uslyšel smích 

                                    a                           D 
krásná se zdála a na mně se smála 

                                                a                D          G 
já se zeptal jak říkat jí smím. 

                              G 
Jestli chceš tak mi tykej jak chceš mi říkej 

                           G7           C 
a máš-li touhu tak líbat mě smíš 

                                  D 
a bílá jak svíce už neřekla více 

                                        G 
a já se jen díval jak sedá si blíž. 

 
 

2. A pak sem ho spatřil on k silákúm patřil 

vzápětí namířil k nám 

já cítil jak blednu a dech múj se krátí 

já malý byl a byl jsem sám. 

To co potom se stalo mě úplně vzalo 

měl začít a právem mě zbít 

teď zničil mé plány rěk na místo rány 

slov pár dodnes slyším je znít. 
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                                                     G                            C 

Řekl jí lásko, mně ubývá sil, 

                                                                                          G 

já říkal si dávno, že bídným jsem byl, 

                                 C 

já cítil se králem, teď chudák jsem málem 

                                        G 

a v mlhách se ztrácí múj cíl, 

                                                      D                         G 

řekl jí lásko, mě ubývá sil. 

(prechod na A) 

 

Dál vím, že zmizel jak spadané listí, 

ale jeho stín nezmizel s ním, 

my jsme dál tu hru hráli, 

ve dveřích stáli, i tam s námi stál ten stín. 

Byla krásná, jak nebe, já slyšel sám sebe, 

jak říkám že nepújdu dál, 

už nevím nic o ní, jen hlavou se honí 

těch slov pár a stín co tam stál. 

 

R: 

Řekl jí lásko...................... 
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Píseň, co mně učil listopad  

(Wabi Daněk) 
 

                                G                   C                    G                   C 
Málo jím a málo spím a málokdy tě vídám, 

                                            G                  h                          a    D7 

málokdy si nechám něco zdát.  

                                    C                           G   G/F#e                 C 
Doma nemám stání, už od jarního tání 

                                   F                                      G 
cítím, že se blíži listopad, hm, hm, hm. 

R: 

                                     G                F             C                    G 
Listopadový písně od léta už slýchám 

                                                             a      C                 G 
vítr ledový přinesl je k nám. 

Tak mě nečekej, dneska nikam nepospíchám 
listopadový písni naslouchám. 

2. 

Cvíli stát a poslouchat, jak vítr větve čistí, 
k zemi padá zlatý vodopád. 

Pod nohama cinká to postrácané listí 
vím, že právě zpívá listopad. 

3. 

Dál a dál tou záplavou co pod nohou se blýská 
co mně nutí do zpěvu se dát 

tak si chvíli zpívám a potom radši pískám 
píseň co mně učil listopad. 



O B S A H 

 

01  Klobouk ve křoví (J.Ježek, J. Voskovec a J. Werich) 

02  Život je jen náhoda (Ježek, Voskovec, Werich) 

03  Marnivá sestřenice (J. Šlitr, J. Suchý) 
04  Malé kotě (J. Šlitr, J. Suchý) 

05  Písnička pro Zuzanu (J.Suchý) 

06 Měla vlasy samou loknu (J. Suchý, J. Šlitr,) 
07 Tereza (J.Šlitr, J.Suchý) 

08 Pramínek vlasú (J.Suchý) 

09  Okno mé lásky (Olympic) 

10  Snad jsem to zavinil já (Olympic)   

11  Jasná zpráva (P.Janda, P. Vrba)   
12  Amerika (Lucie) 

13  Šrouby do hlavy (Lucie) 

14  Chci zas v tobě spát (Lucie) 

15  Jóžin z bážin (I. Mládek) 

16  Medvědi nevědí (I. Mládek) 

17  Vadí, nevadí (J. Uhlr, Z. Svěrák) 

18  Jablíčko (J. Doga) 

19  Láska je láska (O.Soukup, G. Osvaldová)      
20  Superuvoľnený  ( J.Baláž, B.Filan) 

21  Lipová lyžka (Gartnerová, Bryll) 

22  Načo pôjdem domov (Virág, Virágová) 

23  Čo ak (IMT Smile) 

24  Opri sa o mňa (IMT Smile) 

25  Listopadový písne léta (Wabi Daňek) 

26  Štěstí je krásná věc (R.Muller) 

27  Hlupák váhá (Katapult) 

28  Hey Jude  (Beatles) 

29  Knockin´On Heavens Door (B. Dylan) 

30 Jenda (I. Mládek) 

31 With A Little Help From My Friends (Beatles) 

       Tu by sa toho zmestiloóóó: Lola, Suzana, May of may...... 
       Doplňuj podľa chuti - neobmedzene.....ďaľší Bučák....... 
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Klobouk ve křoví 

 

           C   B9       C    G7/5+ C          B9            C     C7 
Vítr vane pouští,   po písku žene klobouk, 

         f          G7      C      a   f            G7           C  
zahnal ho do houští, starý a černý klobouk. 

        C           B9      C    G7/5+ C          B9              C     C7 
    Kdepak je ta hlava,      která klobouk nosila? 

    F           G7     C       a f           G7        C 
Byla černá či plavá? Komu asi patřila? 

           e                        F             e                   A7 
Kdo to v poušti zmizel? Odkud šel a kam? 

           G                      D7       G           F7   F#7 G7 G7/5+ 
Jakou to mněl svízel, že byl v poušti sám? 

           C       As    C     G7/5+  C         B9                     A7 
      Jen zaváté stopy.       Starý klobouk ve křoví. 

                   d                G7    C        f              As7      G7C  C6 
Nikdo nic nepochopí. Nikdo se nic nedoví. 

 

C,f,C,f,C 

F,G,C,a,f,G,C 

e,F,e 

G,D7,G,G7 

F,G,C,a,f,G,C 

01 
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Život je jen náhoda 
 
 
 

  G                 C7           G                                      G7 
Život je jen náhoda, jednou jsi dole, jednou nahoře, 

     C                  c               C#

dim   G           D7          G D 

život plyne jak voda a          smrt je jako moře, 

  G                     C7           G                                 G7 
každý k moři dopluje, někdo dříve a někdo později, 

          C                   c           C#

dim      G        D+         G D+ 
     kdo v živote miluje, ať         neztrácí    naději. 

 
 
 

   C               C7         G         G7  C                  C7         G 
 Až uvidíš v životě zázraky,   které jenom láska umí, 

       A7                                                D         Ddim D7  D+ 

zlaté rybky vyletí nad mraky, pak porozumíš, 

   G              C7             G                                  G7 
že je život jak voda, kterou láska ve víno promění, 

         C                c            C#

dim    G        D7           G  DG 
láska že je náhoda a         bez ní štěstí není. 
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Marnivá sestrěnice 

 

 

 

                          G                C              G       C G                      C                G       C G 
Krajina posedlá tmou,  vzpomínky do sedla zvou, 

                          G                          D 
nutí mě vrátit se tam, kde budu navěky sám. 

    D7                             G         H7                           e 
Kde místo úsměvú tvých, čeká len řada snú zlých 

           C        C#dim         G    CG  G           D7          G 
            a místo lásky nás dvou,     krajina posedlá tmou. 

 
 

Když západ v očích ti plál, s tebou jsem naposled stál, 
i když jsi čekala víc, přijel jsem tenkrát ti říct, 

že mám tě, na každej pád, jedinou na světe rád, 
a pak jsem zase jel dál a západ v očích ti plál. 

 
 

Proč jsem se vracel tak rád, proč jsem měl touhu se smát, 
když cestou řekli mi: Joe, ta nikdy nebude tvou. 
Že láska mizí jak dým, to dneska proklatě vím, 

jedno však musím se ptát, proč jsem se vracel tak rád. 
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Malé kotě 

 

 

   D       h      e          A7        D        h          e         A7 
Malé kotě mňau, mňau, spalo v botě mňau,mňau, 

My jsme kotě mňau, mňau, spáti v botě mňau, mňau, 

    D         h       e          A7        D G   D G D 
Nehas co tě mňau, mňau, nepá, nepálí. 

Po robotě mňau, mňau, necha, nechali. 

       A7                     D                               
To co kotě poví ti jedním pohledem, 

       A7                       D            A7 
to my ani slovy povědět nesvedem. 

  D         h      e          A7        D           h       e          A7 
Věz, že kotě mňau, mňau, co spí v botě mňau, mňau, 

      D      h      e          A7        D G  D G D 
to tě potě mňau, mňau, potě, poťeší. 

 

            D         G            D           A7    D 
/: Hoši a děvčata, pěstujte koťata, 

kotě je solidní, nervy vám uklidní, 

        D           G            D      A7      D 
země je kulatá a místa je tu dost. :/ 

nebuďte nevlídní a hned vás přejde zlost. 

04 
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Písnička pro Zuzanu 

    F                       
Zuzano, chci ti jenom jednu větu, 

                      F7                   g 
jenom jednu prostou větu vyjevit. 

                                           C7 
Zuzano, na zahradě tvoje jméno 

                            C5+           F                      F7 
z bílých květú vysázeno chtěl bych mít, 

               B                             F         F6 

Aby mi tvé jméno Zuzana 
                             G9                             C7 

pod oknem vonělo od rána, dúva dúva... 
        F                                          C7 

Až se večer bude stmívat, Zuzano, 
                             F 

na zahradě budu zpívat, Zuzano. 
                     F#dim     C7 

      Budu svojí písní       tklivou 
                                  F            D7 

lákat včelu meduchtivou, 
       G                              C7 

aby slétla na tvé jméno Zuzano, Zuzano, .... 
      F                                                C7 

Ten med, který z tvého jména vysaje, 
                                           F            F7 

na medařské soutěži to vyhraje. 
    B                        Hdim                      F 

Dej mi předem pusu vzhledem k tomu, 
                                          F9E9  Eb9D9   G7    g7        C7    F 

že se stane medem tvé jméno Zuzano. 

2. Budu svojí... 
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Měla vlasy samou loknu 
 
 
 

         C                                            G 
Měla vlasy samou loknu, jé-je-jé, 

          G7                                          C 
ráno přistopila k oknu, jé-je-jé, 

                            C7                F                  f 
vlasy samou loknu měla a na nic víc nemyslela, 

          C                 A7                D7 G7 C 
a na nic víc nemyslela, jé- jé- jé. 

 
                                   C# 

Nutno ještě podotknouti, jé- je-jé, 
že si vlasy kulmou kroutí, jé-je-jé, 

nesuší si vlasy fénem, nýbrž jen tak nad plamenem, 
nýbrž jen tak nad plamenem, jé-jé-jé. 

 
                                     D 

Jednou vlasy sežehla si, jé-je-jé, 
tím pádem je konec krásy, jé-je-jé, 

když přistoupí ráno k oknu, nemá vlasy samou loknu, 
nemá vlasy samouloknu jé-jé-jé. 

 
O vlasy už nestará se, jé-je-jé, 
a diví se světa kráse, jé-je-jé, 

vidí plno jinejch věcí, a to za to stojí přeci, 
a to za to stojí přeci, jé-jé-jé. 
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Tereza 

 

                    C         a        d7         G7        C       E+      F   

Tereza, jedině Tereza, měla by slyšet píseň mou. 

                 F#dim    C             E7           a           f6             C 

Ostatní prominou, nestojím o jinou, jen pro tu jedinou 

                                                          Cdim F6               G7  
chci tady žít a zpívat hmm. 

 
Tereza, jedině Tereza, je toho pravou příčinou, že tady statečně, 

                                    C           G7     C      H7 
 hrdě a zbytečně do větru zpívám píseň mou- hmm. 

             G7                                          C          A7                                 d 
Možná, za rok , za dva, že pozná, kdo měl její úsměvy rád. 

                 D9                                C6                                      D9 

Láska že je sladká a hrozná, když se dostaví nečekaně 

                                                      As7               G7 
a jednostranně. 

                  C           a             d7        G7           C             E+       F 
Terezo, přečti si Terezo, otázku, kterou v očích mám. 

                           F#dim        C           E7             a                f6 

Nápisem tiskacím k tobě se obracím a ty víš 

                                              C           G7        C       a.F,G7,C 
předem nač se ptám. 
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Pramínek vlasú   

C,a,F6,G6,C,a,F6.. 

                            G6              C       a                  F6  
Když měsíc rozlije světlo své po kraji 

                                   G6             C           a                 F6 

a hvězdy řeknou že čas je jít spát 

                                   G6              C       a                  F6 

pramínek vlasú jí ustřihnu potají 

                                  G6            C            F7                  C 
komu no přece té kterou mám rád. 

Pramínek vlasú jí ustřihnu potají 

j blázen pod polštář chci si ho dát 

ačkoli sny se mi zásadně nezdají 

věřím že dnes v noci budou se zdát. 

                                   C                Bb6                      C 
O sny mě připraví teprve svítaní 

zpěv ptákú v oblacích a modré nebe 
                               C             F9                                 C 

od vlasú jichž jsem se dotýkal ve spaní 
                                                    Ab7                              G- G7 

nový den núžkama odstřihne tebe.  

A na bílém polštáři do kroužku stočený 

zbude tu po tobě ramínek vlasú 

já nebudu vstávat – dál chci ležet zasněný 

je totiž neděle a mám dost času... 
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Okno mé lásky  

 
 

                            C     F  C                                 F 

       Kdo tě líbá, když ne já, kdo tě hladí když ne já, 

                           C                            B               F                 C   

Okno v přízemí je zavřené i dnes, lásko má. 

 

Kdo ti zpívá, když ne já, kdo tě mívá, když ne já, 

okno v přízemí je zavřené i dnes, lásko má. 

                      a            G                  F           G-a         G           F 

A v jeho lesku vidím přicházet sebe ve věku 15 let 

                                  a           G                       F   

a znovu říkam spoustu něžných vět: 
                                    C    F   C     F      C    G           F 

Ty, já, jsme my, ty a náš byl svět.  
 

Kdo tě budí, když ne já, kdo tě nudí, když ne já, 

okno v přízemí je zavřené i dnes, lásko má. 

R. 

 

Kdo tě hladí, když ne já, kdo tě má rád, když ne já, 

kdo tě zradí, když ne já. 

Ty, já, jsme my, ty a náš byl svět.  
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Snad jsem to zavinil já  

 

                      c#              E                         F#             f            G# 

Zas jsi tak smutná, kdo se má na to koukat? 

                               Jíst ti nechutná, v hlavě máš asi brouka, 

                               E        Eb   D        c#      E        Eb
 D     c# 

tak nezoufej, nic to není, za chvíli se to změní. 

                                             f #               H             E-G# 

Snad jsem to zavinil já. 

 

 

 

Zkus zapomenout na všechno, co je pouhou tou tmou 

obarvenou na černo, smutnou touhou. 

Tak nezoufej................ 

 

                                         c#  E    F#    A........ 

                                        Já,  já,  já,    já, já, já,     já.......... 

 

 

 

10 



11 

 

Jasná zpráva 

G, e, C, D, a, C, D 

              G                                        e                C               D 
Skončili jsme jasná zpráva proč o tebe zakopávám dál 

                                        a                    C                 G   
projít bytem já abych se bál 

Dík tobě se vidím zvenčí, připadám si starší menší sám 

kam se kouknu kousek tebe mám 
                               e                     h               e                h 

Pěnu s vúní jablečnou vyvanulý sprej  
                                       e                G                   D 

telefon cos ustřihla mu šňúru 

Knížku krásně zbytečnou co má lživý děj 
                                           a                         D  

píše se v ní jak se lítá vzhúru lítá vzhúru ve dvou vzhúru 

Odešlas mi před úsvitem 

mám strach bloudit vlastním bytem sám 

kam se kouku kousek tebe mám 

G, e, C, D, a, C, D 

Pěnu s vúní jablečnou........... 

 

Skončili jsme jasná zpráva 

není komu z okna mávat víc 

jasná zpráva rub co nemá líc 

11 
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AMERIKA 
(LUCIE) 

                                     G                D                     a 
Nandej mi do hlavy tvý brouky 

                                       G 
A Búh nám seber beznaděj 

                                                           D                     a 
V duši zbylo světlo z jedny holky 

                                   G 
Tak mi teď za to vynadej 

Zima a promarněný touhy 
Do vrásek stromú padá déšť 

Zbejvaj roky asi ne moc dlouhý 
                                C                        G 
Do vlasú mi zabroukej...pa pa pa pá 

                                            G       F#          e                   G 
R /: Pa pa pa pá, pá pa pa pá :/ 

Tvoje oči jenom žhavý tóny 
Dotek slunce zapadá 

Horkej vítr rozezní zvony 
Do vlasú ti zabroukám...pá pa pá pá. 

R: (2x Pa...pá) 

Na obloze křídla tažnejch ptákú 
Tak už na svý bráchy zavolej 

Na tváře ti padaj slzy z mrakú 
A Búh nám sebral beznaděj 

V duši zbylo světlo z jedný holky 
Do vrásek stromú padá déšť 
Poslední dny hodiny a roky 

Do vlasú ti zabroukám..pá pa pá pá.2x 
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Šrouby do hlavy 
(LUCIE) 

                                 C                                   h 
V rádce temnejch domu jen tvý okno svítí 

                                        e                            A 
celý město šlo už dávno spát 

                            C                        h                   e 
tak si to vem a já tu jsem a mám to vzdát. 

 
Dál si hlavu lámu mám v ní vlnobití 

třetí do hry vstoupil mezi nás 
a já to vím tak co teď s tím chci vrátit čas. 

                                                  C                  G 
Zná jen pár fíglú 

                                D                  A                          e 
jak se válej holkám  šrouby do hlavy, 

                               C                       G       D 
pár hloupejch fíglú, ty mu na to skočíš 

                                        A                                   e 
za pár dní to chlápka otráví. 

Mám tu ruce v kapsách dlaně se mi potí 
nejvíc ze všeho mám chuť se prát 

pár na solar a lovu zdar tak to bych zvlád. 

Znáš mě já jsem blázen málokdo mě zkrotí 
já si na třetího nechci hrát 

tak čert to vem teď já tu jsem jak žhavej drát. 
Zná jen pár fíglú 

Jak se válej holkám šrouby do hlavy 
pár známejch fíglú D já tu ve tmě házím 

A já tu ve tmě házím e zapálený sirky do trávy. 
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Chci zas v tobě spát 
(LUCIE) 

G, Gmaj7,e,C,G,Gmaj7,e,C,D 

                                    G                          h 
Mlčíš a svět je fany záhadou, 

                          e                                             C 
stává se pro mě hany, když dračí drápy tnou, 

                                 G                                    h 
temnice tmavá vříská, bleskne tmou, 

                                  e                                   C 
mý vlasy loučí víská, letí nad vodou 

                                D                                 C                         G 
a hrubý síly vzývám, snídám bezpráví, 

                   D                                      A 
tvý voči v hlavě vídám, je to všechno jedna velká síla, 

                                e                                 C 
jestli se vážne hodíš, nevím nejdu spát, 

                             D                                    C 
na kolej kluky vodíš a ráno se chceš brát, 

                            e                                    C 
jestli se ke mně hodíš, snad jdu k tobě spát, 

                          D                                        C 
s láskou se vúní brodíme, postelový království 

                                           D                                  C 
za koně nechce se mi dát, 

                                      C                   D                      e 
jsem na tom stejně mám tě rád, 

                 C             D                      a 
jablkem, jablkem nejsi, kousnu hloubš a zlíbám tě celou 

                              C                                                           D 
mersi, jó mersi, tak opustit zoufalcú ráj, 

                                                D 
chci zas v tobě spát. 
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Říkáš, že svět je krásnej, svět je zlej, 
až naše hvězda zhasne, haudy, haudy hej, 

štestím se lúza rodí, neříkám, 
hledá pravdu, rodí, neví, nesvlíká se lásko 
a hrubý síly vyzývám, snídám bezpráví, 

tví voči v hlavě vídám, je to všechno jedna velká síla, 
jestli se vážne hodíš, nevím, nejdu spát, 

na kolej kluky vodíš a ráno se chceš brát, 
jestli se ku mně hodíš, snad jdu k tobě spát, 

s láskou se vúní brodíme, postelový království 
za koně nechce se mi dát, jsem na tom stejně 

mám tě rád, jablkem, jablkem nejsi, 
kousnu hloubš a zlíbám tě celou 

mersi, jó mersi, tak opustit zoufalcú ráj, 
chci zas v tobě spát. 

e, C, e, C, D 
                  e                                             C 

Sami se k břehúm kloníme, sami jak bezvládnej proud, 
             e                                                C 

sami se proti vlnám stavíme, sami sechcem zbavit těch pout, 
                  e                                             C 

sami se k brěhúm kloníme, sami jak bezvládnej proud, 
                                        e                                               C, D 

sami se proti vlnám stavíme. 

                                     C                    D                             e 
Jsem na tom stejně, mám tě rád, 

                                             C              D 
jablkem, jablkem nejsi, 

                                     a 
kousnu hloubš a zlíbám tě celou 

                              C                                                            D 
mersi, jó mersi, tak opustit zoufalcú ráj, 

                                                D                              e 
chci zas v tobě spát. 
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Jóžin z bažin 

 

 

         e                                H7                      e 

Jedu takhle tábořit Škodou sto na Oravu. 

                                      H7                       e 

Spěchám, proto riskuju, projíždím přes Moravu. 

                             D7                  G             D7              G    H7 

Řádí tam to strašidlo, vystupuje z bažin, 

   e                                   H7               e  D7 

žere hlavne Pražáky, jmenuje se Jožin. 

          G                               Gdim    D7 

Jožin z bažin močálem se plíží, 

                 G 

Jožin z bážin k věsnici se blíží, 

                    Gdim    D7 

Jožin z bážin už si zuby brousí, 

        G 

Jóžin z bážin kouše, saje, rdousí. 

   C                  G         D7                          G 

Na Jožina z bažin, koho by to napadlo, 

     C                G         D                         G H7 

platí jen a pouze, práškovací letadlo. 



 

 

 

Projížděl jsem dědinou cestou na Vizovice. 

Přivítal mně předseda, rěk mi u slivovice: 

„ Živého, či mrtvého Jožina kdo přivede, 

Tomu já dám za ženu dceru a púl JZD.“ 

R1. 

 

Říkám:“Dej mi předsedo, letadlo a prášek, 

Jožina ti přivedu, nevidím v tom háček.“ 

Předseda mi vyhověl, ráno jsem se vznesl, 

Na Jožina z letadla prášek pěkne klesl. 

R2. 

 

Jožin z bažin už je celý bílý, 

Jožin z bažin z močálu ven pílí, 

Jožin z bažin dostal se na kámen, 

Jožin z bažin, tady je s ním amen. 

Jožina jsem dohnal, už ho držím, johohó, 

každá kačka dobrá, prodám ja ho do zoó. 
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Medvědi nevědí 

 

                          a            d         a            E 
Medvědi nevědí, že túristi nemaj´zbraně, 

                          a                d                 a E                              a E a               
až jednou procitnou, počíhají si někde na ně. 

 

Výpravě v doubravě malý grizly ukáže se, 

túristé zajisté rozutíkají se po lese. 

 

                               G                                          C 
Na pěšine zbydou po nich tranzistoráky 

                                        G                        C 
a dívčí dřeváky a drahé foťáky, 

                                G                                       C               C7 
medvědi je v městě vymění za zlaťáky, 

                            F          Fdim    C            a          d        G     C      
za ty si koupí maliny, med, a slané buráky. 
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Vadí, nevadí 
 
 
 

        C                                                                                     d 

Není nutno, není nutno, aby bylo přímo veselo, 

   G7                                                                          C   G7 
hlavně nesmí býti smutno, natož, aby se brečelo..... 

   C                                                                                 d 
Chceš-li, trap se, že ti v kapse zlaté mince nechřestí, 

     G7                                                                         C 
nemít žádné kamarády, tomu ja říkám neštěstí. 

 

       C         a                C 
Nemít prachy..... nevadí, 

           C        a             C 
nemít srdce .....vadí, 

         C      a               C 
zažít krachy.....nevadí, 

          C      a            F                    G         
zažít nudu.....jó, to vadí, to vadí. 

 

            C                                                                                     d 

Není nutno, není nutno, aby bylo přímo veselo, 

   G7                                                                          C   G7© 
hlavně nesmí býti smutno, natož, aby se brečelo..... 
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Jabĺčko 

 

 

 

 

      e                      a                e 
Andro verdan drukos nane 

        a                D7           G 
mri pirani šukar nane, 

     a                    e                H7 
Ľoľi phabaj prečinava hop, hop, hop, 

         e 
jepaš tuke, jepaš mange hop, hop, hop. 

 

      G                 a     e         H7 

Taj la la laj la la la laj hop, hop, hop, 

            e 
Je paš tuke, je paš mange hop, hop, hop. 
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Láska je láska 

 

                               G                                            C  G 
Zas je tu jaro jaro je tu lidi šílí 
líbaj se jak vo život navzájem 

                                C            G                   C               
tohle známe zas tu máme  

                           a 
máj ten divnej měsíc ať žije Petřín. 

 
Zas je tu zima je tu lidi šílí (jó šílí) 

líbaj se jak vo život navzájem 
tohle známe zas tu máme  

leden ten divnej měsíc ať žije Petřín. 
                    G            C    HBb      A                                  D 

Láska je láska když choděj kluci s holkama 
                     G          C    HBb     A             

láska je láska když choděj kluci s klukama 
                                           D 

holky s holkama. 

Zas je tu podzim je tu lidi šílí líbaj se jak vo život navzájem 
tohle známe zas tu máme Říjen ten divnej měsíc. 

R. + řeč 
Mácha má štěstí že je kamennej, jinak by už nestál 

Smíchy by řval a byl by zlomenej. 
R. 
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Superuvoľnený 

 

/:Ó..ó..,A,G,A,F,G,A:/ 

              A                                  G                     F       A          
Vždy buď uvoľnený, aj keď každý pení, keď sú roztrasení, 

                   G                   F        A                          G                F 
ty buď uvoľnený. Superuvoĺnený, človeka to zmení. 

                                   A                           G                 F        (AGAFGA) 
Sám seba si cení, kto je uvoľnený. 

               D7                                                 A7 
Poď sem starec, poď sem, ešte nechoď preč, nechoď preč. 

                           D7                                                     A7 
Poď sem starec, poď sem, dáme o tom reč. 

                         D7                                   A7                F# 
Nezaváhaj, aj keby sa pohla zem, pohla zem. 

                              B                             E+ 
Budeme v obraze, musíš byť uvoľnený. 

 

Ľudia si raz zadrú kĺby v pokluse, v pokluse. 
Máme veget, je to bufet, nemusieť. 

Chladná oceľ, husté ticho v kremeni, kremeni, 
to čo sa nemení, to sme my, uvoľnení...Ó. 

 
Keď si tváre zakrývajú maskami, maskami. 

Keď sa spolu dohadujú fackami. 
Keď o všetkom rozmýšľajú spisovne, spisovne, 

tvária sa podobne, tak ty buď uvoľnený...Ó 

1...Vždy buď uvoľnený,.. 
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Zbohom buď lipová lyžka  

 

                   A                                 D         A                 G 
Zbohom buď lipová lyžka žitia môjho verná družka 

                                               D                        A 
na zbojníckom poli. 

Zbohom buď kotlík medený nad pahrebou vyúdený,  

zbohom hrudka soli. 

                 A                                                   E 
Čo som sa po horách nachodil, čo som sa pištolí nanosil. 

                           f#                                   A                                    E 
Kto to vie, kto to vie? Kto to vie, kto povie? 

 

Čo som sa nachodil po grúni, čo som sa navyhrážal Viedni. 

Čo naspieval v Dobrove, čo naspieval v Dobrove.( f#) 

 

Čo som sa s frajerkou naschádzal, čo zlatých dukátov nastrácal. 

Kto to vie, kto to vie? Kto to vie, kto to vie? 

 

Čo som sa povestí naslýchal, čo tuhej pálenky napíjal.  

Čo naspieval v Dobrove, čo naspieval v Dobrove. 
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Načo pôjdem domov 

 

                                   a        E7           a      C7 F          G       G7C      C7 
 Načo pôjdem domov, keď nemám ni koho,  

 
                                 F     G       G7     C                a              E                     

    /:otec sa mi žení, matka leží v čiernej zemi 

                                              d       E            a 
 načo pôjdem domov.:/ 

 

Nechala ma žena, s tromi malými deťmi doma, 

/:nechala ma žena, s tromi malými deťmi doma, 

načo pôjdem domov.:/ 

 
Nájdem si ja inú, deti si dám do domovu, 

/: budem zase mladý, vyspevovať do nálady, 

načo pôjdem domov.:/ 
 

Pôjdem do tekova, tam je pekná mladá vdova, 

/: pôjdem do tekova, tam je pekná mladá vdova, 

načo pôjdem domov.:/ 
 

Napila sa vody, zo studni kamennej, 

napila sa milá, napila sa moja milá vody, 

zo studni kamennej.:/ 
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Čo ak – IMT Smile 

A, c#, A, c#,E 

                                     A                            c# 
Čo ak sa utopím v šedivom dave. 

                                  Čo keď ma prebodnú reči pichľavé? 
                                G#                                    c#           h 

Vtedy si spomeniem na strýka z lazov, 
                                 amaj7                         F

# 
ktorý mal na život najzdravší názor. 

 
 

                                       E                                h 
/: Aj keby ma osud na valci prešiel 

                               f#                                     A 
Tak si len vzdychnem a bude mi lepšie.:/ 

 

Čo keď bude na mňa diabol zvedavý? 

A čo ak ma šťastie prestane zdraviť? 

Vtedy si spomeniem na strýka z lazov, 

ktorý mal na život najzdravší názor. 

 

Čo vtedy, keď prídem o všetko čo mám? 

Čo ak ma láska nenájde doma? 

Vtedy si spomeniem na strýka z lazov, 

ktorý mal na život najzdravší názor. 
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Opri sa o mňa 

 

 

                                    G                            e 
/:Opri sa o mňa, bude ti dobre, 

                                     h                               C 
svet bude krásny a nebo modré. 

Opri sa o mňa, zabudneš na to, 

že občas býva na cestách blato.:/ 

 

                                                       e                    D        h7, a7 
/: Človeku je vtedy dobre, 

                                                        e                  D           h7, a7 
    keď sa má o koho oprieť :/ 

 

Opri sa o mňa, to ozaj lieči, 

hodíš zo seba všetky zlé veci. 

 Počúvaj dobre, vravím ti vopred, 

  stále sa budeš môcť o mňa oprieť. 

 

R: 
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Listopadový písně léta 

(Wabi Daňek) 

                                  C                 F                    C                  F 
Málo jím a málo spím a málokdy tě vídám, 

                                       C                 e                      d     G7 
málokdy si nechám něco zdát, 

                                F                     C C/H    a                  F 
doma nemám stání už od jarního tání, 

                                           B                                 C 
cítím, že s e blíží listopad. 

 

                                                 B             F               C 
Listopadový písně od léta už slýchám, 

                                                     d      F                 C 
vítr ledový – přinesl je k nám, 

                                               B                  F                   C 
tak mě nečekej, dneska nikam nepospíchám, 

                                                      d   F             C 
listopadový písni naslouchám. 

Chvíli stát a poslouchat, jak vítr větve čistí, 
k zemi padá zlatý vodopád, 

pod nohama cinká to pozlátené listí, 
vím, že právě zpívá listopad. 

Dál a dál tou záplavou, co pod nohou se blýská, 
co mě nutí do zpěvu se dát, 

tak si chvíli zpívám a potom radši pískám 
píseň, co mě učil listopad. 
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Štěstí je krásná věc 

(C,G,C,G) 

                             C                                        e7                   F    d,G7 
Například východ slunce a vítr ve větvích                          

anebo píseň tichou jak padající sníh 

                               d7                        G7             C                 F 
tak to prý nelze koupit za žádný peníze 

                                       C                       F C  D7                  G 
jenže zbejvá spousta věcí   a ty koupit lze. 

                                      G7            C  e7                         F  d7 
Jó vždyť víš štěstí je krásná věc 

vždyť víš štěstí je krásná věc 

                                   d7                      G7            C                 F 
štěstí je ta krásná a přepychvá věc 

                                             C              G7                  C  G7 
ale prachy si za něj nekoupíš. 

Jó kartón malborek a taky porcelán 

s modrejma cibulkama – tapety, parmazán 

pět kilo uheráku nebo džínsy Calvin Klein 

tak možná že to není štěstí – ale je to fajn.  -R:.. 

Například východ slunce a vítr ve větvích 

anebo píseň tichou jak padající sníh 

tak to prý nelze koupit za žádný peníze 

jenže zbejvá spousta věcí a ty koupit lze. 

Takovej východ slunce je celkem v pořádku 

peníze mám ale radši – ty stojej za hádku 

a proto když se dočtu o zemětřesení 

nebo o bouračce – no řeknu: K neuvěření! 
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Hlupák váhá 
(Katapult) 

 

                                       e                              D              A 
Když ti svoje záda štěstí ukáže 

                                             C     D                    e 
náladu máš mizernou.                                                             

Těžko se ti hledá trocha kuráže 

zústaneš stát jako sloup. 

sólo 

Když máš kamaráda a on tě podrazí 

náladu máš mizernou. 

Tehdy jeho zrada v srdci zamrazí 

zústaneš stát jako sloup. 

R:. 
                                   C           D        e 

Hlupák váhá, svět kupředu uhání 

                                   C           D        e 
Hlupák váhá, ztrácí život v čekání 

                                        C           D        e 
Hlupák váhá, ale život utíká 

                                                     C            D      H 
Hlupák váhá 

sólo 

Když máš kamaráda a on tě podrazí 
náladu máš mizernou. 

Tehdy jeho zrada v srdci zamrazí 
zústaneš stát jako sloup. 
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Hey Jude 
(Beatles) 

                                                C                                G 
Hey Jude, don´t make it bad 

                                               G7                                 C 
Take a sad song and make it better 

                                      F                                              C 
Remember to let her into your heart 

                                                          G7                       C        2.C7) 
Then you can start to make it better 

Hey Jude, don´t be afraid 
You were made to go out and get her 
The minute let her under your skin 

The you begin to make it better 

R... 
                                                                    F                           d 

And anytime you feel the pain Hey Jude refrain 
                                                       G7                          C             C7 

Don´t carry the world upon your shoulders 
                                                                       F                             d 

For now you know that its a fool  Who plays it cool 
                                                            G7                   C 

By making his world a little colder 
                                                          C7                G7 

Na na na na na na na na na 
 

Hey Jude, don´t let me down 
You have found her, now go and get her 

Remember to let her into your heart 
Then you can start to make it better 

R2: 
So let it out and let it in Hey Jude begin 

Your waiting for someone to perform with 
And don´t you know that its just you Hey  Jude youĺl do 

The movement you need is on your shoulders 
Na na na na na na na na 

28 



29 

 

Knockin´ On Heavens Door 

(B.Dylan) 

 

 

                                    G          D                                    a 
Mama, take this badge off of me 

                                             G          D             C 
I can´t use it anymore 

                                       G               D                          a 
itś getting dark, to dark to see 

                                    G          D                                   C 

I feel I´m knocking on heavenś door 

 

R:4x 

                          G                            D                                   a     (C) 
Knock – knock – knocking on heavenś door 

 

Mama, put my guns in the ground 

I can´t shoot them anymore 

That long black cloud is coming down 

I feel m knocking on heavenš door. 

R:2x 
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Jez 

                         A                  E7                        A             E7 
Na vodu už jezdím jenom s Vendou, Vendou, 

                             A               E7                 A              
do kanoe nevlezu už s Bendou, s Bendou, 

                                     h         E7               A                  F           
Jenda Benda nemožný je zadák, 

                                          H7                          E7       
nemá vlohy a je laj-, laj-, lajdák, 

                                         A                           F 
von ví, že šumí les, že kvete bílý bez, 

                                          H7                         E7 
že v dáli hárá pes, že vysouší se mez 

                                 A                                     F 
a že mostem cloumá rez, že říčka jde skrz ves, 

                                 H7                                             F7   E7   A 
ale nevšimne si, že se blíží jez, jez, jez. 

2. 
                                     A                         E7        A          E7 

Jel jsem tuhle Ohři s Jendou Bendou, 
                             A                            E7                 A              

proč já, houska, nejel radši s Vendou, Vendou, 
                                           h         E7               A              F           

Jenda Benda sjel vodu mělkou, 
                                      H7                               E7       

spáchal v lodi díru vel-, vel-, velkou, 
                                   A                                 F 

já měl náladu zlou, von zničil keňu mou, 
                                   H7                                 E7       

už nikdy houpy hou, s ní nepopluji mhou 
                                             A                                   F 

tedy šetřím na novou, na laminátovou, 

                                            H7                                         F7      E7     A 
už jí chci mít v léte na dovolenou, -nou, -nou. 
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With A Little Help From My Friends 

 

                                E                             H              f # 

What would you think if I sang out of tune. 
                                       H                   E 

Would you stand up and walk out on me. 
                                                           H                   f # 

Lend me your ears and Í II sing you a song. 
                          H                 E 

And I´II try not to sing out of key. 

                                             D                          A                      E 
Oh, I get by with a little help from my friends. 
Mm, I get high with a little help fom my friends 
I´m gonna try with a little help from my friends. 

 

What do I do when my love is away? 
(Does it worry you to be alone ?) 

Hoe do I feel by the end of the day ? 
(Are you sand because you´re on your own ?) 

 

No, I get by with a little help from my friends, 
Oh, I get high with a little help from my friends 
Ím gonna try with a little help from my friends. 

                                                  E            c#             f# 
Do you need anybody ? 

                                                E                          D      A   
I need somebody to love. 

                                                                   c#              F# 

Could it be anybody ? 
                                                  E                        D      A 

I want somebody to love. 



 

 

Would you believe in a love at first sight, 

Yes, I´m certain that it happens all the time. 

What did I see when you turned on the light ? 

I can´t tell you, but I know itś mine. 

 

Oh, I get by with a little help from my friends, 

Yea, I get by with a little help from my friends 

I´m gonna try with a little help from my friends. 

 

Do you need anybody ? 

I just need someone to love. 

Could it by anybody ? 

I want somebody to love. 

 

Oh, I get by with a little help from my friends, 

Yes, I get high with a little help from my friends 

I´, gonna try with a little help from my friends. 

A little help from my friends, yeah´ 
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Čingov - 1978.



Stretafka Dolný Lieskov 1987



Stretafka Dolný Lieskov 1987



Poprad - 1997.



Beskydy - Zlatník - 2012.



Bezovec - 2014.



Bezovec - 2014.



Zochova chata - Huncokár - 2016.



Červený Kameň - 2016.



lokalita Častá - kameňolom SV časť
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