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 NA ROZLOUČENOU 
 Pavel Žalman Lohonka 
 
C           emi           ami 
Kolikrát jsem to už vzdal 
G                          A 
kolikrát na hanbu šel 
F            G            C   G() 
do pekla však nepřišel 
 
Kolikrát z pravdy jsem zběh 
kolika lžím vrátil zrak 
kolikrát ujel mi vlak 
 
C7         F       G           C     ami 
Na časy blýská se a my stále dál  
dmi            G           C 
táhnem ten dřevěnej prám 
C7         F       G              C        ami 
a komu stýská se dlouho na kraji stál 
dmi       G         F 
sedne si ke stolu k nám 
C  emi  ami  A7  dmi  G  C  G 
 
Kolikrát pomoh mi strach 
kolikrát zradil mě sen 
našel mě zas bílej den 
 
Kolika hvězd já se ptal 
kolikrát vlastně jsem žil 
kolikrát nepochopil 
 
Na časy blýská se ... 
 

 ZVON DÁL TU ZNÍ 
 Pavel Žalman Lohonka 
 
           emi         dmi7 
Zdá se nám stále víc 
          emi              dmi7 
že nás vyzouvá vítr z hor 
 
             C            A7 
A zvon dál tu zní dál tu zní 
          F7maj         Edim 
blázne máš právo svý 
          F7maj         C    C7maj  C  C7maj 
blázne máš právo svý 
 
Spálenou trávou jdem 
jako verbíři svůj díl si brát 
 
A zvon dál tu zní ... 
 
Víno nám vymejvá 
z očí zlatý prach poslední 
 
A zvon dál tu zní ... 
 
Poutníci bláhoví 
svět se zamračil král hladoví 
 
A zvon dál tu zní ... 

 
 

Zpěvník 20. trasy na 40. stezce Podještědím 

20. až 24. května 1998, 

vyšlo jako příloha Dvacetníku č. 27 
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 BODLÁKY VE VLASECH 
 Mirko Miki Ryvola 
 
           G                emi      ami        D 
Do vlasů bláznivej kluk mi bodláky dával 
emi       C              F                    D 
za tuhle kytku pak všechno chtěl mít 
          G         D      ami7        H7 
svatební menuet mi na stýblo hrával 
C             D          G    D7() 
že prej se musíme vzít 
 
Zelený voňavý dva prstýnky z trávy 
copak si holka víc může tak přát 
doznívá menuet čím dál míň mě baví 
na tichou poštu si hrát 
 
emi                      D 
Bez bolesti divný trápení 
emi                           D 
suchej pramen těžko pít 
G           C           Edim    H7 
zbytečně slova do kamení sít 
G7                     C 
na košili našich zvyků  
F7                         B 
vlajou nitě od knoflíků 
Eb         C          Eb          G    G7 
jeden je muset a druhej je chtít 
 
          C                ami       dmi       G 
Do vlasů bláznivej kluk mi bodláky dával 
ami       F              B                   G 
za tuhle kytku pak všechno chtěl mít 
          C         G      dmi7        E 
svatební menuet mi na stýblo hrával 
F             G          C    G7() 
že prej se musíme vzít 
 
Zelený voňavý dva prstýnky z trávy 
nejsem si jistej že víc umím dát 
Vracím se zkroušenej ale dobrý mám zprávy 
o tom že dál tě mám rád 
 

G         emi            ami         D 
Zelený voňavý dva prstýnky z trávy 
copak si my dva víc můžeme přát 
dál nám zní menuet a tím míň nás baví 
na tichou poštu si hrát 
 
D7() G         emi  ami  D 
Zelený voňavý 
prstýnky voňavý 
z trávy zelený 
 
 

 KDO VÍ CO BUDE PAK 
 Jaroslav Samson Lenk 
 
       C              ami7 dmi7                G7 
Kdo ví co bude pak  až otevře prvně oči 
       C              ami    dmi        G7 
kdo ví co bude pak až otevře je víc 
         F               G7          C C/H ami C/G 
/: zda najde cestu svou nebo cizí dlážděnou 
dmi7               G7    F       G7    C 
a v davu půjde si či v čele procesí :/ 
 
Kdo ví co bude pak zda podrží si ideály 
kdo ví co bude pak zda si je udrží 
/: co bude vlastně zač zbabělec nebo rváč 
chladný jako sníh či hořet jako vích :/ 
 
Kdo ví co bude pak až hlavou vrazí 

prvně do zdi 
kdo ví co bude pak až prvně narazí 
/: zda se jen otřese anebo ohne se 
zda nebude se bát si vždycky za svým stát :/ 
 
Kdo ví co bude pak zdali ho lež neudolá 
kdo ví co bude pak jestli ho nesrazí 
/: bude mít zelenou či žít na kolenou 
a zdali bude svět za pětadvacet let :/ 
 
Kdo ví co bude pak zdali taky ptát se bude 
kdo ví co bude pak jestli se bude ptát 
/: zda ještě čekat vlak a nebo jít jen tak 
ať slunce nebo mrak kdo ví co bude pak :/ 

JEŠTĚ MI CHVILKU ZPÍVEJ 
 Vlastimil Redl 
 
                           C 
Ještě mi chvilku zpívej 
F                          ami 
a neříkej že už to neumíš 
dmi                            ami 
ať se zas cítím takhle maličkej 
dmi                       G 
jak ti srdce pro mě bije 
 

Ještě mi aspoň chvilku zpívej 
ať můžu sladce ztrácet vědomí 
a utopit svůj rozum ve vlnkách 
té hloupoučké melodie 
 

Tak jen zpívej 
kdo ví co bude za tři vteřiny 
někdo nás vyfotí i přes panel 
a zbudou jen dva stíny na zdi 
 

Když zpíváš je mi jak dávno 
v bezpečí babiččiny peřiny 
a nemám strach jen o to jediný 
že už bude konec prázdnin 
 

Ještě mi zpívej 
a já to vážně nikde nepovím 
že ti to - no trošku ujelo 
prostě ses netrefila 
 

Muzika není pro každého 
jen pro ty co maj uši hladový 
a mě v uchu hrozně kručelo 
a tys mi ho tak hezky nakrmila 
 

Prosím prosím ještě zpívej 
ať zapomenu všechny rozumy 
já vím že ti to nikdy nevrátím 
i když se tváříš hezky skromně 
 

Ještě zpívej 
co na tom že to neumíš 
jiní to umí ale co já s tím 
když nezpívají pro mě 

 CO ZBEJVÁ 
 Mirko Miki Ryvola 
 
G7

add4  G
7  dmi7  G+ 

 
             C7maj       emi7   dmi7   G7 
Když je po hře jsi trop a docela v koutě 
  C7maj     emi7         A7       Edim 
a řeči jak promoklý boty už dřou tě 
           dmi        F+/D    dmi7         G7 
a když rozkrojíš jabko a uprostřed kříž 
    C7maj   G7

add4()   G
7(C7)   G+() 

co zbejvá         co ti zbejvá 
 
Když se jeden díl dočte na poslední stránce 
a druhej už nenajdeš v poštovní schránce 
v noci do stropu koukáš a mizerně spíš 
co zbejvá co ti zbejvá 
 
          F7maj   ami7       dmi7                 G7 
Zbejvá jistoty dar že má každá řeka svoje ústí 
        C7maj  emi7     A7                      Edim 
zbejvá lidiček pár co tě v těchhle trablech neopustí 
        dmi    G7           emi7                A7 
buď si jistej že jsou zlatem lemovaný mraky černý 
          dmi      G7              emi7   A7 
najdeš jistotu svou najdeš jistotu svou 
   F7maj    fmi         C7maj 
a ptáci ti zůstanou věrní 
 
Když se namísto ano už říká jen třeba 
a co bylo pevný se drobí jak chleba 
když už k opření nenajdeš pořádnou zeď 
co zbejvá co ti zbejvá 
 
Když se propiješ k ránu a hlava ti třeští 
a den zrovna začíná v mlze a v dešti 
třeba otevřeš okno a řekneš si teď 
co zbejvá co ti zbejvá 
 
Zbejvá jistoty dar ... 
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 JONATÁN 
L. Kučera, J. Lenk, J. Vondra / L. Kučera 

 
         G                                         C  G 
Když jaro zaťukalo na dveře roku 1806 
       C               G            ami            D 
přišel od řeky chlap co sem jel jen sám a na svou pěst 
     G                                       C          G 
na sobě hrubej pytel od kafe nosil místo kabátu 
        C           G    emi  ami     D       G 
staří osadníci hádali co k čertu hledá tu 
 
      emi 
Byl vazoun děsný síly co sto šedesát mílí 
    G                         emi 
se proti proudu dřel proti proudu dřel 
       A7 
kam šel ho všude chválej že jabloňovou alej 
      G                             D7 
pro všechny vysázel pro všechny vysázel 
 
Dva měchy který shodil v kantýně 

přivez na dvou kanoích 
a jak v lokálu svý jméno řek 

v tu ránu kdekdo ztich 
tam u nás bylo sice nezvyklý 

ale každej časem znal 
Jonatána co k nám jablečný jadýrka vozíval 
 
Byl vazoun ... 
 
Když léty unavenej do trávy 

se svez a na zem sed 
opřel se svejma zádama o strom co právě kvet 
my spát pak nechali ho na místě 

kde právě přestal žít 
krásnější pomník nešel by snad vůbec postavit 
 
Byl vazoun ... 
 
Až jednou nebudete na světě lidi ať tu po vás maj 
/: třeba jabka nebo písničku co si rádi zazpívaj :/ 
 

 CHVÍLE 
 Ladislav Huberťák Kučera 
 
emi                                                  hmi 
Mám rád ty chvíle kdy noc už pomalu končí 
ami                       hmi             emi 
chvíle co patřej jen těm co neusínaj 
                                                          hmi 
toulavejm bláznům když právě s jarem se loučí 
 ami                      hmi                      emi 
a za dobrý slovo ti srdce svý na dlani daj 
 
Mám rád ty chvíle kdy holkám ve očích svítí 
slunce když do korun stromů začlo se drát 
stejně jak v kapičkách rosy na pavoučích sítích 
to najednou chce se mi brečet a zároveň smát 
 
             A                   emi 
Ty rána s vůní borový smůly  
             A                         emi 
měly by zůstat navždycky v nás 
             C                 hmi 
ty rána s vůní sekaný trávy 
                 C     hmi            emi 
a ohně co právě      pomalu zhas 
 
Mám rád ty chvíle kdy kluci v duchu si říkaj 
jak je to nádherný léto před sebou mít 
spolu si přejou ať moc rychle dny neutíkaj 
a trápení jsou někde v dálce a kolem je klid 
 
Mám rád ty chvíle kdy noc už pomalu končí 
chvíle co patří jen těm co neusínaj 
toulavejm bláznům když právě s jarem se loučí 
a za dobrý slovo ti srdce svý na dlani daj 
 
Ty rána s vůní ...

 CESTA NA ISLAND 
 Mirko Miki Ryvola 
 
C 
Nechci o něm slyšet nechci nikdy vidět 
G 
islandskej kraj 
                              D7            G 
mý šedivý vlasy mi za pravdu daj 
 
                                C 
Až někdo ti hochu o Islandu řekne 
          D7                         G 
svým koltem ho přikrej a buď na něj zlej 
                                 C 
kdo slovíčko dobrý o tom kraji cekne 
    D         D7         G 
je dočista blázen a ty se mu směj 
 
Kdo kanady prodřel v tom pohřebním koutě 
kdo šedivý vlasy z tý hrůzy teď má 
kdo viděl ty stíny co do hrobu zvou tě 
ten třesoucím hlasem mi za pravdu dá 
 
Nechci ... 
 
Jó tenkrát v tom roce co bylo to sucho 
chlap přišel a povídá úplnou báj 
že sežere z kojota syrový ucho 
jestli nám neřekne kde leží ráj 
 
Pak v proklatým vedru jsme lesama táhli 
kde smrdějí tůně a zrzavej mech 
a stromy jak tráva když na ně jsme šáhli 
hned padaly na zem to člověk by zdech 
 
Nechci ... 
 
Pak začaly kopce a šutráků fůry 
když jazyk nám otek jdem bez vody dál 
my cucali šťávu ze stromový kůry 
a islandskej ďábel se z oblaků smál 
 

A večer když ztahaný na zem jsme padli 
ty islandský zvířata divnej maj mrav 
přes kemp kde ležíme jak kytky zvadlý 
stádo se přehnalo divokejch krav 
 
Nechci ... 
 
Můj Bože proč nedáš nám oddechnout chvíli 
proč trestáš nás pravicí krutou a zlou 
tam v islandskejch horách to sténá a kvílí 
to ubohejch trempířů přízraky jdou 
 
Tam nad černým jezerem vítr se točí 
tam nepoznáš ticho a nenajdeš klid 
tam nad vodou spálej tě ohnivý oči 
to se smečkou přichází kapitán Kid 
 
Nechci ... 
 
Kus vlka kus hada a hyeny půlka 
jak zjevení ve snu když po chlastu spíš 
teď modli se hochu to nespraví kulka 
Kid ruku když natáhne chystej si kříž 
 
Tak zašel tam jeden a ztratil se druhej 
a ze skály padal a příšerně řval 
a Veselej Davy byl do rána tuhej 
až zvostal jsem samotnej uprostřed skal 
 
Nechci ... 
 
Já za chvilku zdechnu jen minuta zbejvá 
tak skončila cesta moc dobře to vím 
a islandskej ďábel už prstem mi kejvá 
až zaleze slunce já odejdu s ním 
 
Ač není tu žádnej kdo pro mě by plakal 
já jedinou radu chci nakonec dát 
kdyby vás někdo do Islandu lákal 
tak oprátku na krk a poslat ho spát 
 
Nechci ... 
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 ANDĚL 
 Karel Kryl 
 
G             emi            G          D7 
Z rozmlácenýho kostela v krabici s kusem 
mýdla 
G         emi                G        D7 
přinesl jsem si anděla polámali mu křídla 
G         emi             G              D7 
Díval se na mě oddaně já měl jsem trochu trému 
G           emi                 G           D7 
tak vtiskl jsem mu do dlaně lahvičku od 
parfému 
 
G          emi               G                 D7 
A proto prosím věř mi chtěl jsem ho žádat 
G         emi             G          D7 
aby mi mezi dveřmi pomohl hádat 
G              emi  D7          G 
co mě čeká        a nemine 
G              emi  G  D7           G 
co mě čeká             a nemine 
 
Pak hlídali jsme oblohu pozorujíce ptáky 
debatujíce o Bohu a hraní na vojáky 
Do tváře jsem mu neviděl pokoušel se ji schovat 
to asi ptákům záviděl že mohou poletovat 
 
A proto prosím věř mi ... 
 
Když novinky mi sděloval u okna do ložnice 
já křídla jsem mu ukoval z mosazný nábojnice 
A tak jsem pozbyl anděla on oknem odletěl mi 
však přítel prý mi udělá novýho z mojí helmy 
 
A proto prosím věř mi ... 
 
emi  G  emi  C  D  G 
 

 LILIE 
 Karel Kryl 
 
ami 
Než zavřel bránu oděl se do oceli 
E         ami 
a zhasil svíci 
 
bylo už k ránu políbil na posteli 
E              ami 
svou ženu spící 
 
C                      G 
/: Spala jak víla jen vlasy halily ji 
ami              E 
jak zlatá žíla jak jitra v Castilii 
ami 
něžná a bílá jak rosa na lilii 
E           ami 
jak luna bdící :/ 
 
Jen mraky šedé a ohně na pahorcích 
svědkové němí 
lilie bledé svítily na praporcích 
když táhli zemí 
 
/: Polnice břeskne vojácká melodie 
potoky teskné to koně zkalili je 
a krev se leskne když padla na lilie 
kapkami třemi :/ 
 
Dozrály trnky zvon zvoní na neděli 
a čas se vleče 
rezavé skvrnky ulpěly na čepeli 
u jílce meče 
 
/: S rukama v týle jdou vdovy alejemi 
ze dlouhé chvíle zdobí se liliemi 
lilie bílé s rudými krůpějemi 
trhají v kleče :/ 
 
 
 

SETKÁNÍ S A. S. PUŠKINEM 
 Bulat Okudžava / Jaromír Nohavica 
 
                 ami             E7              ami 
Co bylo je pryč jednou provždy 

a stesky jsou k ničemu 
                      C              G                  C 
každá epocha má vlastní kulisy herce i kus 
A7            dmi            G             ami 
/: a líto mi je 

že už nikdy se nesetkám s Puškinem 
              E7                                      ami 
nezajdu si s ním na čaj do bistra U sedmi hus :/ 
 
Dnes už nechodíme jak zastara bosáci na boso 
řvou motory aut my z oken sčítáme galaxie 
/: a líto mi je že už po Moskvě 

nejezdí drožkáři 
a nebudou víc nebudou a to líto mi je :/ 
 
Před tebou se skláním 

má bezbřehá epocho poznání 
a vzdávám ti hold 

lidský rozume nad rozumem 
/: a líto mi je 

že jak dřív se i dnes bůžkům klaníme 
a na kolenou bijem hlavami o tvrdou zem :/ 
 
Podél našich cest 

dlouhé aleje vítězných praporů 
náš boj za to stál 

my máme vše za co šli jsme se bít 
/: a líto mi je že se stavějí pomníky z mramoru 
a vyšší než my vyšší než veškerá vítězství :/ 
 
Co bylo je pryč 

vyjdu ven na špacír koukám noc je tu 
vtom zničeho nic vedle arbatských vrat u vody 
stojí drožkář a kůň 

a pan Puškin jde po prázdném prospektu 
já krk za to dám zítra že se něco přihodí 
 
ami6 

 

 VLAŠTOVKO LEŤ 
 Jaromír Nohavica 
 
C                   ami 
Vlaštovko leť přes Čínskou zeď 
F7maj                            G 
přes písek pouště Gobi 
C                ami 
oblétni Zem přileť až sem 
F7maj                      G 
jen ať se císař zlobí 
emi                            ami 
dnes v noci zdál se mi sen 
F                        G 
že ti zrní nasypal Ludwig van Beethoven 
C                  ami                 F7maj  G  C 
vlaštovko leť nás chudé veď 
 
Zeptej se ryb kde je jim líp 
zeptej se plameňáků 
kdo závidí nic nevidí 
z té krásy zpod oblaků 
až spatříš nad sebou stín 
věz že ti mává sám pan Jurij Gagarin 
vlaštovko leť nás chudé veď 
 
Vlašťovko leť rychle a teď 
nesu tři zlaté groše 
první je můj druhý je tvůj 
třetí pro světlonoše 
až budeš unavená 
pírka ti pofouká Máří Magdalena 
vlašťovko leť nás chudé veď 
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 PRAVDA A LEŽ 
 Vladimír Vysockij / Milan Dvořák 
 
ami                                                   dmi 
Šla Pravda světem a na chudý duchem se smála 
E7                                                  ami 
pro blahoslavený navlíkla honosný šat 
A7                                                     dmi 
v zákoutí špinavým drzá Lež ve stínu stála 
E7                                               ami 
ta Pravdu pozvala k sobě přenocovat 
 

G                                                  C 
A Pravda znavená usnula jen co si sedla 
A7                                        dmi 
ze sna se culila naivka důvěřivá 
                                                    ami 
jen oči zavřela už se Lež z postele zvedla 
  E7                                                 ami 
a začla si pokradmu zkoušet ten její háv 
 

S Pravdou mi můžete leda tak políbit záda 
ženská je ženská tak jakýpak cavyky s ní 
kdopak tu rozpozná která je Lež která Pravda 
až budou obě dvě do naha vysvlečený 
 

Na její blůzu si její brož fešácky připla 
pod paží stříkla si její dezodorant 
peníze hodinky doklady všechno jí štípla 
odplivla odporně zaklela vypadla ven 
 

K ránu až zjistila Pravda co všechno jí schází 
před zrcadlem se pak notně podivila 
někdo už odněkud donesl hrst černých sazí 
aby se ta čistá Pravda tak nelišila 
 

Pravda se smála že na ni kameny házej 
vždyť lež je to všechno a Lež taky mý šaty má 
blahoslavení s ní protokol sepsali rázem 
byla to rozmluva dost málo přívětivá 
 

Vyfásla pokutu a ještě mohla bejt ráda 
ostatně cizí šmouhy přišili jí 
nějaká mrcha tu tvrdí že je prej Pravda 
a zatím se potlouká nahá a po škarpách spí 

Ubohá Pravda se brání a přiznat se nechce 
to máš holka marný jak chceš se dušuj a křič 
Lež zatím potvora ukradla vzrostlýho hřebce 
a dlouhý a pěstěný nohy ji odnesly pryč 
 

Leckterej hlupák se dodneška o Pravdu hádá 
pravdy se ovšem v těch řečičkách nedobereš 
jistěže ve světě nakonec zvítězí Pravda 
ale až dokáže to co dokáže Lež 
 

Často je k mání vodky jen půl litru na tři 
a ani nevíš s kým dneska přenocuješ 
někdo tě vysvlíkne řeknou ti že ti to patří 
a dřív než se naděješ nosí tvé kalhoty Lež 
 

 PETĚRBURK 
 Jaromír Nohavica 
 

ami 
Když se snáší noc na střechy Petěrburku 
F      E7      ami 
padá na mě žal 
ami 
zatoulaný pes nevzal si ani kůrku 
F                    E7         ami 
chleba kterou jsem mu dal 
 

   C        C7   Bb7maj  E7 
/: Lásku moji kníže Igor si bere 
F                   F7       H7        E7 
nad sklenkou vodky hraju si s revolverem 
ami 
havran usedá na střechy Petěrburku 
F      E7     ami 
čert aby to spral :/ 
 

Nad obzorem letí ptáci slepí 
v záři červánků 
moje duše široširá stepi 
máš na kahánku 
 

/: Mému žalu na světě není rovno 
vy jste tím vinna Naděždo Ivanovno 
vy jste tím vinna až mě zítra najdou 
s dírou ve spánku :/ 

 ČERNÁ DÍRA 
 Karel Plíhal 
 
G                D          C              G 
Mívali jsme dědečka starého už pána 
                 D             C                   D   G 
stalo se to v červenci jednou takhle z rána 
emi               C            A           D 
šel do sklepa pro vidle aby seno sklízel 
G           D         C                    D  G 
už se ale nevrátil prostě někam zmizel 
 
Máme doma ve sklepě malou černou díru 
na co přijde sežere v ničem nezná míru 
nechoď babi pro uhlí sežere i tebe 
už tě nikdy nenajdou příslušníci VB 
 
Přišli vědci z daleka přišli vědci z blízka 
babička je nervozní a nás děti tříská 
sama musí poklízet běhat kolem plotny 
a děda je ve sklepě nekonečně hmotný 
 
Hele babi nezoufej moje žena vaří 
jídlo se jí většinou nikdy nepodaří 
půjdu díru nakrmit zbytky od oběda 
díra všechno vyvrhne i našeho děda 
 
Tak jsem díru nakrmil zbytky od oběda 
díra všechno vyvrhla i našeho děda 
potom jsem ji rozkrájel motorovou pilou 
opět člověk zvítězil nad neznámou silou 
 
A                E       D             A 
Dědeček se raduje že je zase v penzi 
A              E            D              E   A  
teď je naše písnička zralá pro recenzi 
 

 PRŠÍ 
 Karel Plíhal 
 
C   C/H  dmi        G                  C       C/H 
Prší         a hvězdy na plakátech blednou 
dmi         E                 ami      ami/G 
zpívám si spolu s reprobednou 
         F                   G 
jak ta láska deštěm voní 
          C          G 
stejně voněla i loni - zkrátka 
 
C   C/H  dmi        G                 C        C/H 
Prší         a soused chodí sadem s konví 
dmi         E              ami  ami/G 
každej se diví jenom on ví 
        F               E 
proč místo toho kropení 
   A            D 
si nezaleze k topení 
   G              C 
a nepřečte si McBaina  
        F                 E 
proč vozí mouku do mlejna 
 
Prší 
a hvězdy na plakátech blednou 
zpívám si spolu s reprobednou 
jak ta láska deštěm voní 
stejně voněla i loni 
zkrátka 
 
Prší 
a soused venku prádlo věší 
práce ho jak je vidět těší 
ač promáčen je na nitku 
tak na co volat sanitku 
stejně na čísle blázince 
je věčně někdo na lince 
 
Prší hmm prší  
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 DEZERTÉR 
 Miloš Dvořáček / Dušan Vančura 
 
G              ami       G  D   G 
Zdál se mi má milá jednou sen 
D             emi        D  A   D 
zdál se mi má milá jednou sen 
G                  ami  hmi  ami    D 
/: žes přišla k nám žes   přišla k nám 
G             ami     G  ami(D)  G 
já jsem mašíroval pod   oknem :/ 
 
/: To nebyl můj milý žádný sen :/ 
/: já přišla k vám já přišla k vám 
ty jsi byl na vojnu odveden :/ 
 
/: Na vojnu do Hradce Králové :/ 
/: tam prej na nás tam prej na nás 
šavlema blejskají Prajzové :/ 
 
/: Týden už v zákopech ležíme :/ 
/: co přijde dál co přijde dál 
kdy budem ládovat nevíme :/ 
 
/: V tom se zved větříček májovej :/ 
/: od Prajza k nám od Prajza k nám 
přinesl papírek notovej :/ 
 
/: Tak mě tu máš zase milá má :/ 
/: proč bych měl jít s Prajzem se bít 
když on je muzikant jako já :/ 
 

 VÁLKA RŮŽÍ 
 staroanglická balada / Dušan Vančura 
 
     ami              D 
Už rozplynul se hustý dým 
ami                  E 
derry down hej down-a-down 
       ami                  dmi                   ami E 
nad ztichlým polem válečným derry down 
     C              G     E 
jen ticho stojí kolkolem  
   ami ami/G F        E 
a vítěz plení  vlastní zem 
             ami 
je válka růží 
dmi             E                     ami 
derry derry derry down hej down 
 
Nečekej soucit od rváče 
derry down hej down-a-down 
kdo zabíjí ten nepláče derry down 
na těle mrtvé krajiny 
se mečem píšou dějiny 
je válka růží 
derry derry derry down hej down 
 
Dva erby dvojí korouhev 
derry down hej down-a-down 
dva rody živí jeden hněv derry down 
kdo změří kam se nahnul trůn 
zda k Yorkům nebo k Lancasterům 
je válka růží 
derry derry derry down hej down 
 
Dva erby dvojí korouhev 
derry down hej down-a-down 
však hlína pije jednu krev derry down 
ať ten či druhý přežije 
vždy nejvíc ztratí Anglie 
je válka růží 
derry derry derry down hej down 
 

PODOBENSTVÍ O NÁRAMCÍCH 
 Robert Křesťan 
 
G           D        G         D 
Jestlipak zpívali zpěváci smělí 
G          D        G           D 
arabský píšťaly jestlipak zněly 
C                         F         C 
zdali si všimli tam ve víru doby 
     G             D             G        D 
co matkám a milenkám zápěstí zdobí 
 
G              D           G             D 
Švartnový náramky jak smůla černý 
 
Před časem na stráni seděli tepci 
na srdcích orvaní ve tvářích hebcí 
vsadili kabáty i nový džíny 
kdo za zlaté prodá ty náramky z hlíny 
 
Švartnový náramky jak smůla černý 
 
Matky a milenky s důvěrou vstaly 
synové zemřeli milenci spali 
a ženy když vstoupily do prázdných loží 
zlatníkům skoupily veškerý zboží 
 
/: Švartnový náramky jak smůla černý :/ 
 

 POJĎME SE NAPÍT 
 Robert Křesťan 
 
C                    F  G  C 
Pěkně tě vítám lásko má 
                 emi    F    emi     G 
tak trochu zbitá a víc soukromá 
              C          F 
pěkně tě vítám a čemu vděčím 
emi                   ami 
za tak vzácnou chvíli 
F   emi  dmi  C      G   F 
jednou           za sto let? 
 
emi     G7     C      C7                F      emi 
/: Pojďme se napít    pojďme se napít 
dmi  F  C        dmi        F       C   G()  F() 
        ať nám mají z čeho   slzy týct           :/ 
 
V nohách ti dřepí bílej pták 
už nejsme slepí a zlí - naopak 
už nejsme slepí a rozdejchaní 
jako když se spěchá bránou vítězství 
 
Pojďme se napít ... 
 
V očích ti svítí a sládne dech 
a něco k pití tu ční na stolech 
a něco k pití a nepospíchej 
stoletá má lásko když už nemáš kam 
 
Pojďme se napít ... 
 


