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Afričančata - Jaromír Nohavica
capo 3

V Africe, tam žijou sloni Emi
a poAmidobná DzvířaGta,
mezi stromy je tam honí Emi
AfriAmičanDčaGta,
C
načančané DAfričanče G
jako Amiuhel černé Dje,
G
ráno skočí na saranče Emi
a jeAmide do DGuineGje.C, D
G

Děvčata tam honí kluky
a kluci zase děvčata,
k nám to mají trochu z ruky,
Afričančata,
přes moře a přes potoky,
dva tisíce šestset mil,
na kole tak dva-tři roky,
no a pěšky ještě dýl.
Průšvih je, když Afričanče
černé jak mé boty
narodí se naší Anče
od nás z Dolní Lhoty,
ale narodí či nenarodí,
vždyť je to vlastně putna,
hlavně, že nám nemarodí
a že mu u nás chutná, na na na...
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Amnestie - Karel Plíhal
capo 3
1. CVnikl mi Amido bytu Gorangutan
C
Ukrad mi Amivarič na Gpropanbutan
Gmi6
Čeho se Gdimčlovek dnes DminedožijeFmi
Cmaj7
V ZOO je Fmaj7od rána Cmaj7amnestie.Fmaj7
2. Koukám jak v prádelním koši lama
Probíra se mýma košilama
Na WC míval si pracky myje …
V ZOO je od rána amnestie
3. V kuchyni huláká chameleón
že kávu pro všechny namele on
tapíří ničí tapisérie …
V ZOO je od rána amnestie
4. Je celkem zbytečné zamykat se
když letí sem zubr jak kamikadze
tohohle zas někdo zneužije …
V ZOO je od rána amnestie
5. Piraně ve vaně z těty Majky
robjá si narýchlo piraňajky
budou z ní rodinné relikvie …
V ZOO je od rána amnestie
6. S panterem v zádech a v ostrým sprintu
nějak jsem zapomněl na pointu
abych vás nesklamal tak tady je:
V ZOO je od rána amnestie.
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Dívka s modrou matrací - Ivan Mládek
Capo 3
H7

S matrací na jezírkoE7 chodí,
vždy A7s matrací nafukovaDcí,
když H7skákací kamínek jíE7 hodím,
je Gnetečná A7oči odvraDcí.
Tak F#7beze spěchu na svém měchu
Hmi
pluje sem a tam,
E7
já jí tiše sleduju a A7nikam nechvátám.
TeďD na nosík si D7lístek dala,
G7
to aby se nB7esloupala,
D
mám A7rád DdívH7ku E7s modrouA7 matraDcí.
S matrací na jezírko chodí,
vždy s matrací nafukovací,
dnes připlul k ní Richard Bláha s lodí,
má zánovní kajak skládací.
Tak plynou vodním zátiším a Richard klábosí,
co jí říká neslyším neb šustí rákosí.
Pak do písku jí prstem píšu,
když jsi hloupá, vem si Ríšu,
krásná dívko s modrou matrací.
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Do nebes - Navarová, Zuzana
capo 3
Emi
Neste mě neste ptáci Amido nebes,
H
k divokým kachnám volám Emipřes vrátka.H
Emi
Skřivan ať zanechá mě Amiblízko hvězd
H
a straky odnesou má Emizrcátka. H
2. Neste mě neste ptáci do nebes,
divokým kachnám čechrám peřinky
Přes moře žluté přejdu lila vřes
a straky odnesou mé hodinky, ještě dnes.
Rf:CHou, hou, hou, Emikam zas všichni jdou?
Ami
Za kouskem nebe, dojíš se chlebem
H
a ten je s medem, H7dokud dva jeden jsou.
3. Neste mě neste ptáci do nebes,
netřeba na jih stačí Polárka.
Neste mě neste, ještě voní bez
tam kde je Petřín a kde Vikárka, cigárka.
Rf:Hou, hou, hou, kam zas všichni jdou?…
Tá tada da ta tada da ta tata… Emi, Ami, D7, G, H7
4. Neste mě neste ptáci do nebes,
anebo stačí tam kde Nežárka.
A jestli za Nežárkou vzplane les,
blafne i ve mně tahle stodola, všechno dokola
5. Neste mě neste ptáci do nebes,
divokým kachnám hážu přes vrátka.
Skřivan ať zanechá mě blízko hvězd,
až straky odnesou má zrcátka, až štěkne pes.
Rf.:
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Eldorádo - Waldemar Matuška
Orig.: Eldorado - Goombay Dance Band
Capo 2

V dálných Gdálkách Amizámoří,
ční prý Gzlaté poAmihoří,
Ami

příchozího EmipoDmihostí,
nádFherou a Chojností.G, E7
C

Dík těm svůdným pověstím,
zástupy šly za štěstím,
chátra i ti bohatí
s vírou, že se vyplatí…
®: AmiJít a hledat EldoGrádo,
zbaveCné vší Dbídy člověGčí,E7
Ami
jít a hledat EldoGrádo,
kde je Cláska, Dmír a bezpeEmičí.
Báchorce té uvěří, dávno už jen někteří,
spíš než zlatonosný štít, nám teď rozum káže jít.
®:
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Garden song - Mallett, David
capo 3
R: GInch by inch, Crow by Grow,
C
I'm gonna Dmake this Ggarden grow
C
All it Dtakes is a Grake (Hmi)and a Emihoe
and a Amipiece of fertile Dground
G
Inch by inch, Crow by Grow,
C
someone Dbless these Gseeds I sow
C
Someone Dwarm them Gfrom (Hmi)beEmilow
'til the Amirain comes Dtumbling Gdown.
Pullin' weeds and pickin' stones,
we are made of dreams and bones
I feel the need to grow my own
'cause the time is close at hand
Grain for grain, sun and rain,
I'll find my way in nature's chain
I tune my body and my brain
to the music of the land
R:
So plant your rows straight and long,
temper them with prayer and song
Mother earth can keep you strong
if you give her love and care
Old crow watching from a tree
Has his hungry eyes on me
In my garden I'm as free
as that feathered thief up there
R:
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Here comes the sun - Beatles
capo 4
G

Here comes the sun, Chere comes the sun A7And I say
G
it's all right. C G D7
G

Little darling, it's been a Clong cold lonely D7winter.
G
Little darling, it feels like Cyears since it's been D7here.
G

Here comes the sun, Chere comes the sun A7And I say

G

it's all right.

Little darling, the smiles returning to the faces.
Little darling, it feels like years since it's been here.
Here comes the sun, here comes the sun And I say
it's all right.
B

Sun, Fsun, C/Esun, here it Gcomes! D7 (3x)

Little darling, I feel that ice is slowly melting
Little darling, it seems like years since it's been clear
Here comes the sun, here comes the sun And I say
it's all right
G

Here comes the sun, Chere comes the A7sun
G
it's all right
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I can see clearly now - J. Nash
capo 1
D

I can see Gclearly now the Drain is gone
D
I can see Gall obstacles Ain my way
D
Gone are the Gdark clouds that Dhad me blind
It's gonna be a Cbright, (bright) Gbright, (bright) sun shiny Dday
It's gonna be a Cbright, (bright) Gbright, (bright) sun shiny Dday
Yes I can make it now the pain is gone,
All of the bad feelings have disappeared.
Here is the rainbow I've been praying for.
It's gonna be a bright, (bright) bright, (bright) sun shiny day
F

Look all around, there's nothing but Cblue skies
F
Look straight ahead, there's nothing but A7blue skies
C#m G C#m G C Hm A
I can see clearly now the rain is gone
I can see all obstacles in my way
Gone are the dark clouds that had me blind
It's gonna be a bright, (bright) bright, (bright) sun shiny day
It's gonna be a bright, (bright) bright, (bright) sun shiny day
It's gonna be a bright, (bright) bright, (bright) sun shiny day
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Imagine - John Lennon
C
Imagine there's Cmaj7no Fheaven
C
It's easy if Cmaj7you Ftry
C
No hell Cmaj7below Fus
C
Above us Cmaj7only Fsky
F

Imagine Ami/Eall Dmi7the F/Cpeople
G
Living for toG7day a-hah
C

Imagine there's Cmaj7no Fcountries
C
It isn't hard Cmaj7to Fdo
C
Nothing to kill Cmaj7or Fdie for
C
And no reliCmaj7gion Ftoo
F

Imagine Ami/Eall Dmi7the F/Cpeople
G
Living life in G7peace - you-hou-hou-ou-ou
F

You may Gsay I'm a Cdreamer (Cmaj7) E E7
F
But I'm Gnot the only Cone (Cmaj7) E E7
F
I hope some Gday you'll Cjoin us (Cmaj7) E E7
F
And the Gworld will Cbe as one
C

Imagine no Cmaj7posFsessions
C
I wonder if Cmaj7you Fcan
C
No need for greed Cmaj7or Fhunger
C
A brotherhood Cmaj7of Fman
F

Imagine Ami/Eall Dmi7the F/Cpeople
G
Sharing all the G7world - you-hou-hou-ou
F

You may Gsay I'm a Cdreamer (Cmaj7) E E7
F
But I'm Gnot the only Cone (Cmaj7) E E7
F
I hope some Gday you'll Cjoin us (Cmaj7) E E7
F
And the Gworld will Clive as one
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In the jungle - The Tokens (Lion King OST)
Orig.: Wimoweh - Solomon Linda
capo 0
D

Wimoweh Wimoweh GWimoweh Wimoweh
D
Wimoweh Wimoweh AWimoweh Wimoweh
D
Wimoweh Wimoweh GWimoweh Wimoweh
D
Wimoweh Wimoweh AWimoweh Wimoweh
D

In the jungle the Gmighty jungle
the Dlion sleeps tonightA.
D
In the jungle the Gquiet jungle
the Dlion sleeps tonightA.
Wimoweh Wimoweh Wimoweh Wimoweh ...
Near the village the peaceful village
the lion sleeps tonight.
Near the village the quiet village
the lion sleeps tonight.
Wimoweh Wimoweh Wimoweh Wimoweh ...
Hush my darling don’t fear my darling
the lion sleeps tonight.
Hush my darling don’t fear my darling
the lion sleeps tonight.
Wimoweh Wimoweh Wimoweh Wimoweh ...

10

Já jsem tak línej - Miki Ryvola
capo 3
Emi

Dole pod álejí Ckousek vod kolejí
D
sametovej flíček Gmám.
Emi
Voblaka si plavou, Ckus drnu pod hlavou,
D
panebože, já se Hmám.
Ami
Támhle za smetištěm Emijako brabeniště
C
šedý město rámuHsí.
Emi
At' si nohou trhne Cten, kdo z města zdrhne,
A7
poslouchat ho nemuDsí.
R: Jó, Gjá jsem tak Amilínej, tak Dpřekrásně Emilínej,
a Aminejhezčí Cna tom, že A7nechci bejt Djinej.
Jó, Gto se to Amiválí, když Dsluníčko Emipálí,
Ami
za to mě Cveřejnost DnepochváGlí. H
(Emi

Emi6

Emi

Emi6)

Uspěchanej pane, Cco se s váma stane,
D
až budete v důchoGdu?
V Emipozlacený kleci Cbejvá plno věcí
D
a funění do schoHdů.
Ami
Žádná cesta rájem, Emijestli máte zájem,
C
měl bych pro vás dobrej Htip.
Emi
Co vám sakra brání, Cválet se na stráni
A7
a bejt na tom mnohem Dlíp?
Emi

R:
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Jestli jsi, tak se mi ozvi - Jaromír Nohavica
capo 3

R:
Jestli Gjsi tak se mi Emiozvi, jestli Cjsi dej mi to Gznát,
jestli Gjsi tak se mi Emiozvi, já budu Drád.
Není to nic Gmoc, když nejsem si Emijistý
není to nic Cmoc když lítám v tom Gsám
není to nic Gmoc když kabát Cbez knofDlíků Gmám
Já šel jsem Ckrajem kraj byl Gplný kameDní
Emi
možná že Cšpatně četl Gjsem tvá znameDní
Ami
možná jsem Cneviděl co Guvidět jsem Dměl
C
možná jsem Dvůbec špatně Gšel D
Emi

R: Jestli Gjsi tak se mi Emiozvi ...
Ptal jsem se Cznámých ale Gnikdo nevěDděl
Emi
našel jsem Cžidle na nich Gnikdo neseDděl
Emi

v úřadech Cneřekli na Gpoštách mlčeDli
C
možná že Dvěděli a Gnesměli D .
Jestli Gjsi tak se mi Emiozvi ...
Ami
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Kolik je na světě - Petr Skoumal
capo 1

Kolik je na světě Amiočí
C
kolik je na světě Dmisnů
kolik se koleček Emitočí
F
kolik je nocí a Gdnů.
C

2. Kolik je na světě moří
kolik je na světě řek
kolik je smutků a hoří
kolik je rozlitých mlék.
R: CToho i toho je Gmnoho
B
lidí a věcí a Fjmen
C
jediné slunce je Gjedno
a to když AmivyjdeF je Cden.
4x C F G
3. Kolik je na světě poupat
kolik je na světě knih
kolik je jezevčích doupat
kolik je jezevců v nich.
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4. Kolik je na světě školek
kolik je na světě škol
kolik je kluků a holek
kolik je šlapacích kol.
R: Toho i toho je mnoho
toho i toho je moc
jediné slunce je jedno
a to když zajde je noc.
4x C F G
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Láska, pokora a sluníčko - Kapitán Demo
capo 3

Každý G ráno si napouštím vanu
a u toho Em cvičím pět Tibeťanů.
Ještě Am před tím než vlezu do vody,
tak si D pouštím Čtyři dohody.
Ve vaně ležím přibližně hodinku,
zapálím si svíčky a vonnou tyčinku.
Mám nohy z tvarohu a ruce z papíru,
myslím na přírodu, děkuju vesmíru.
R:
Láska, pokora a sluníčko,
čočka, cizrna a jablíčko.
Piju kafíčko a taky čajíček,
a salátek jako králíček.
Láska, pokora a sluníčko,
sója nebo tofu masíčko,
bazalka a taky polníček.
A východ slunce je můj budíček.
Všechno si pěstuju úplně sám,
sem mistr organic, největší pán.
Po svý zahradě lítám s motykou,
zásadně bosky a v tričku s batikou.
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Nikdy bych nezabil ani komára,
i když v noci kvílí jak country kytára,
ráno sem voteklej, mám všude štípance,
přesto dám se do tance.
R:
Většinou smrdím, že už to víc nejde,
protože se zásadně nemeju mejdlem,
žádný šampóny a ani parfémy.
A nejlíp se mi spí na zemi.
Moje dítě chodí do lesní školky,
já zatím v jeskyni zkoumám brouky.
Mám s sebou fazole a trochu kefíru,
jsem jen pouhý poslíček vesmíru.
R:
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Lemon tree - Fool’s Garden
Capo 3

Dm Am Dm Am Gm Am Dm [ Am ] ( Dm )
I'm Dmsitting here in a Amboring room,
It's Dmjust another rainy sunday Amafternoon.
I'm Dmwasting my time, I got Amnothing to do.
I'm Dmhanging around, I'm Amwaiting for you,
But Gmnothing ever happens Am- and I Dmwonder.
I'm driving around in my car,
I'm driving too fast, I'm driving too far.
I'd like to change my point of view
I feel so lonely, I'm waiting for you
But nothing ever happens - and I wonder.
I Fwonder how, I Cwonder why
Dm
Yesterday you told me 'bout the Amblue blue sky
And Ball that I can Csee is just a yellow Flemon treeC7.
I'm Fturning my head Cup and down,
Dm
I'm turning turning turning turning Amturning around
And Ball that I can Gsee is just another Clemon treeC7.
Dm Am Dm Am Gm Am Dm
Dam dadoudi....
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I'm sitting here, I miss the power.
I'd like to go out, taking a shower,
But there's a heavy cloud inside my head.
I feel so tired, put myself to bed,
Where nothing ever happens - and I wonder.
A

Isolation - DmIs not good for me,
C
Isolation - FI don't want to Asit on a lemon tree.
I'm stepping around in a desert of joy
Baby anyhow I'll get another toy
And everything will happen - and you’ll wonder.
R:
..And I wonder..., I wonder...
I wonder how, I wonder why
Yesterday you told me 'bout the blue blue sky
And Ball that I can Csee, And Ball that I can Csee,
And Ball that I can Csee is just a yellow Flemon tree.
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Lotr Intelektuál - Svěrák & Uhlíř
capo 3

Dáme klukovi škoHmily,
C
ať to stojí cokoGli,
D
nešetříme na chlapGci,
C
táto, Gšáhni Ddo kapGcy.
Emi

Když zná lupič písmeHmina,
C
stane se s ním proměGna,
D
když zná lupič dějiGny,
C
tak je GúplDně jiGný.
Emi

Bude Cto ozdoba Gloupežnické Dbandy,
G
bude Cmít brejličky Ga možná i Dkšandy,
G
posuCne řemeslo Gzas o kousek Ddál,
G
bude to Clotr DintelektuGál.
G

Naučí se francouzsky,
bude nosit licousky,
naučí se mluvnici,
Předčí všechny právníci
Naučí se německy,
řekne troky, ne necky,
když bude mluvit plynně,
může loupit v cizině.
R:
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Mý vlastní rajský - Humbuk
Originál: Homegrown Tomatoes - Guy Clark
capo 2

Jsou věci, z nichž cítíš génia dotyk
D
jadernej boom, objev antibiotik
A

osmičky Windowsy Enterprajsky,
a Anad tím vším jsou E7mý vlastní rajský...
E7

Piplám je vod jara po zázrak sklizně
šlechtim je, opyluju s prstíkem v blizně.
Sušený řecký či v konzervě thajský?
Cha cha! Tim hnojim ty mý vlastní rajský...
Ref.: mý vlastní rajský, mý vlastní rajský
nebyl bych nic nemít mý vlastní rajský!
Co přečká kalendář řečený mayský?
Čistá láska a mý vlastní rajský...
Nekouřim, nesázim, nechytám slinu
závislej jsem nejvýš na rajským plynu
V zimě však nemít sud vlastního tomatu
skončim v komatu, nebo se pomatu....
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Mám je rád v guláši, v salátech, v leču
smažim je, vařim je, nakládám, peču,
Šťávu z nich piju, semínka šňupu,
a nejvíc mi chutnaj jen s kapkou kečupu...
Ref:
Po volbách létají mý vlastní rajský
zpestřily senátní, zpestří i krajský
To co tu chybí jsou pořádný špajzky
a v nich až po strop mý vlastní rajský
Až jednou umřu, tak vzkažte mý vdově,
že nechci zbůhdarma hnít na hřbitově,
země mý zahrádky, ta je mi dražší mý vlastní rajský ať tam ze mě raší!
Ref:
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Nosorožec - Karel Plíhal
Capo 1

Přivedl jsem domů Božce Dminádhernýho Aminosorožce,
Dmi
originál Amitlustokožce,
E7
koupil jsem ho v hospodě.
Ami
Za dva rumy a dvě vodky Dmipřipadal mi Amivelmi krotký,
Dmi
pošlapal mi Amipolobotky,
E7
ale jinak v Amipohodě.
Dmi
Vznikly menší Amipotíže E7při nástupu Amido zdviže,
Dmi
při výstupu Amize zdviže
E7
už nám to šlo lehce.
Ami
Vznikly větší potíže,Dmikdyž Božena Amiv negližé,
Dmi
když Božena Amiv negližé
E7
řvala, že ho nechce.
Ami

Marně jsem se snažil Božce vnutit toho tlustokožce,
originál nosorožce, co nevidíš v obchodech.
Řvala na mě, že jsem bohém, pak mi řekla: padej, sbohem,
zabouchla nám před nosorohem, tak tu sedím na schodech.
Co nevidím - souseda, jak táhne domů medvěda,
originál medvěda, tuším značky grizzly.
Už ho ženě vnucuje a už ho taky pucuje
a zamčela a trucuje, tak si to taky slízli.
Tak tu sedím se sousedem, Dmis nosorožcem Amia s
medvědem,
Dmi
nadáváme Amijako jeden E7na ty naše Amislepice.
Ami
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Ořechy - Arnošt Frauenberg
capo 2 - 3

Ořechy Cdo střechy Gv září mi DbubnuGjí
G
a já je Cpřes jejich Gstáří až Dv dubnu Gjím
Emi
teprve vloni jsem Hmivopravdu postřeh
C
jak nám ty ořechyD....bubnují Gdo střech
G

Rodiče z lodiček blázni se radují
s caparty do plachet v lázni jim zadují
Skořápky poslušně vrátí se zpátky
všichni si popřejou...veselý svátky.
Pro krásu do vlasů, vůně zas do vína
a když nám maličká stůně tak vzpomínám
Jak nám to babičky říkaly kdysi
Nastrouhat kůru a listy...a smísit.
Ořechy ze střechy dolů se kutálí
Jako ten starý strom spolu jsme ustáli
všeliké bouře i ničivé války
proto náš ořech nás vítá....už z dálky
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Pošli mi - Zhasni
Capo 3

Pošli mi Amipísničku Hmik dojetí
C
písničku Dk dojeGtí
G
snad ke mně Amiod Tebe Hmidoletí
C
od Tebe DdoleGtí
Ami
ať se i mé štěstí Hmiunaví
C
a-ha- Dháááá
G
stoupne mi Amipřes uši Hmido hlavy C, D, G
G

Pošli mi písničku k útěše
písničku k útěše
vítr jí z jabkama vočeše
Vítr jí vočeše
a než se do jamu ohraje
a-ha-háááá
aspoň jí ochutnám jaká je
Pošli mi písničku k naději
písničku k naději
tak jako mosty se stavějí
mosty se stavějí
a jako mosty se přechází
a-ha-hááá
/:já od ní srdce si nechám vzít
srdce si nechám vzít:/
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Somewhere over the rainbow - Israel Kamakawiwoole
Orig. složil Arlen/Harburg, zpívala Judy Garland ve filmu Čaroděj ze země Oz
capo 1
GSomewhere Hmiover

the rainbow

CWay

up Ghigh
CAnd the Gdreams that you dreamed of
DOnce in a lullaEmby C
GSomewhere Hmiover
CBlue

the rainbow

birds Gfly

CAnd

the Gdreams that you dreamed of
DDreams really do come Emtrue C
R: GSomeday I'll wish upon a star
DWake up where the clouds are far beEmhind Cme
GWhere trouble melts like lemon drops
DHigh

above the chimney tops that’s Emwhere
you'll find Cme oh
GSomewhere Hmiover

the rainbow

CBlue

birds Gfly
CAnd the Gdream that you dare to
Dwhy, oh why can't EmI C?
R:
GOh,

Somewhere Dover the rainbow,

Cway

up Ghigh
CAnd the Gdream that you dare to,
Dwhy, oh why can't EmI C?
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Summer vibe - Walk off the Earth
capo 3, “luau” = tradiční havajská oslava
Em C G D
EH-O, EH-O, EH-O BOP BOP AWAY-O
Em
C G
D C
Summer vibe a aha a summer vibe a aha a
I'm looking for a....
Em
C
G
D
Summer vibe got me turning on the radio, I got to kick these blues,
Em
C
G
D
working all day, trying to make pay, wishing these clouds away
Em
I wanna feel the sunshine
C
G
D
Hit the sand, take a walk in the waves with nothing else to do
Em
C
G
D
sipping on the suds, working on a buzz, keeping my drink in the shade
C
taking my time

Ref.:
Em
C
G
D
With you by my side, a Cadillac ride, jammin with the boys, bonfire at night
Em
C
G
D
Summer vibe a aha a Looking for a summer vibe a aha a
Em
C
G
D
I paid my dues got nothing to prove, laying on the dock just talking to you
Em
C
G
D C
Summer vibe a aha a Looking for a summer vibe a aha a
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[Verse 2]
I'm jonesing for a
Em
C
G
D
good time, hitting beaches all down the coast, I'll find a place to post
Em
C
G
D
Gonna somehow, find a luau, dance this old night away
Em
C
G
I'm drinking something blue from a coconut, music all up in the place,
D
C
under the moonlight Taking my time

2x Ref.
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Sunny afternoon - Kinks
capo 3

Em
D7
The taxman's taken all my dough
G
D7
And left me in my stately home
H
H/A H/G H/F# Em
Lazin' on a sunny afternoon
D7
And I can't sail my yacht
G
D7
He's taken everything I've got
H
H/A
H/G H/F# Em
All I've got's this sunny afternoon
R1:
E
A7
Save me, save me, save me from this squeeze
D7
G
I got a big fat mama tryin' to break me
Em
A

H7

And I love to live so pleasantly
Em
A7 D
Live this life of luxury
G
H
Em
Lazin' on a sunny afternoon
H
H/A
H/G
In a summertime

A
H/F#

Em
In a summertime
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Em

D7

My girlfriend's run off with my car
G
D7
And gone back to her ma and pa
H
H/A
H/G H/F#
Emi
Tellin' tales of drunkenness and cruelty
D7
Now I'm sittin' here
G
D7
Sippin' at my ice-cooled beer
H
H/A
H/G H/F# Emi
Lazin' on this sunny afternoon
R2:
E
A7
Help me, help me, help me sail away
D7

G

Or give me two good reasons why I oughta stay
Em
A
And I love to live so pleasantly
Em
A7 D
Live this life of luxury
G
H
Em A
Lazin' on a sunny afternoon
H
H/A
H/G
In a summertime

H/F#

Em
In a summertime
R1:
30

H7

Těšínská - Nohavica, Jaromír
capo 2

Kdybych se narodil Dmipřed sto léty
F, E7
v tomhle Amiměstě Dmi, F, E7, Ami
Ami
u Larischů na zahradě Dmitrhal bych květy
F,, E7
své neAmivěstě. Dmi, F, E7, Ami
C
Moje nevěsta by Dmibyla dcera ševcova
F
z domu Kamińskich Codněkud ze Lvova
kochał bym ją i Dmipieśćił
F
chyE7ba lat Amidwieśćie.
Ami

Bydleli bychom na Sachsenbergu
v domě u žida Kohna.
Nejhezčí ze všech těšínských šperků
byla by ona.
Mluvila by polsky a trochu česky,
pár slov německy a smála by se hezky.
Jednou za sto let zázrak se koná,
zázrak se koná.
Kdybych se narodil před sto léty
byl bych vazačem knih.
U Prohazků dělal bych od pěti do pěti
a sedm zlatek za to bral bych.
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Měl bych krásnou ženu a tři děti,
zdraví bych měl a bylo by mi kolem třiceti,
celý dlouhý život před sebou
celé krásné dvacáté století.
Kdybych se narodil před sto léty
v jinačí době
u Larischů na zahradě trhal bych květy
má lásko tobě.
Tramvaj by jezdila přes řeku nahoru,
slunce by zvedalo hraniční závoru
a z oken voněl by sváteční oběd.
Večer by zněla od Mojzese melodie dávnověká,
bylo by léto tisíc devět set deset
za domem by tekla řeka.
Vidím to jako dnes šťastného sebe,
ženu a děti a těšínské nebe.
Jěště, že člověk nikdy neví co ho čeká.
na na na na...
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Včelí medvídci - Zdeněk Svěrák
Capo 4

Slunce už vysouší loužičky,
nebudou studené H7nožičky,
H
slunce má k sušení Evlohy,
H7
osuší mé dlouhé Enohy.
E

Žádný Gvítr, žádné CbleGsky,
C
to je Ghezky, to je CheGzky.
F
Teplý vánek houpe Ctě,
G
to je hezky na Csvětě.H7
C

Slunce už vysouší obilí
i moje nožičky kobylí.
Vzbudíme strýčka i tetu,
aby se chystali k letu.
Žádný vítr, žádné blesky,
to je hezky, to je hezky.
Teplý vánek houpe tě,
to je hezky na světě.
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Vlaštovky - Traband
Ami
Každé jaro Emiz velké dáli
F
vlaštovky k nám Cpřilétaly,
Ami
někdy až Gdovnitř do staveEminí.
Pod střechou se uhnízdily
a lidé, kteří uvnitř žili,
rozuměli jejich švitoření.
O dalekých krajích, hlubokých mořích, divokých řekách,
o vysokých horách, které je nutné přelétnout,
o nebeských stezkách, zářících hvězdách, o cestách domů,
o korunách stromů, kde je možné odpočinout.
Jsme z míst, která jsme zabydlili,
z hnízd, která jsme opustili,
z cest, které končí na břehu.
Jsme z lidí i všech bytostí,
jsme z krve, z masa, z kostí,
jsme ze vzpomínek, snů a příběhů.
Jsme jako ti ptáci, z papíru draci, létáme v mracích
a pak se vracíme zpátky tam, kde připoutaní jsme.
Jsme lidské bytosti z masa a kostí, jsme jenom hosti
na tomhle světě - přicházíme, odcházíme.
A chceme mít jisto, že někde místo, že někde je hnízdo,
odkud jsme přišli a kam zas potom půjdeme spát,
že někde je domov, že někde je hnízdo, útulno čisto,
že někde je někdo, kdo čeká na nás, na návrat.
Tam v dalekých krajích, v hlubokých mořích, v divokých řekách,
ve vysokých horách, které je nutné přelétnout.
Tam v nebeských stezkách, v zářících hvězdách, na cestách domů,
v korunách stromů, kde je možné odpočinout.
34

Wonderful world - Louis Armstrong
capo 3, G+ = 321003

I see Gtrees of Hmigreen, Cred roses Hmitoo
Am7
I see them Gbloom, H7for me and Emiyou,
And I Cthink to myself, Am7/D
What a D7wonderful woGrld.G+, Cmaj7, D7
I see skies of blue and clouds of white,
The bright blessed day, the dark sacred night,
And I think to myself,
what a wonderful world G, C, C, G
The D7colors of the rainbow, so Gpretty in the sky
Are D7also on the faces of Gpeople goin' by
I see Emfriends shaking Hmhands, saying, "EmHow do you Hmdo?"
Em
They're really Hmisaying, "Am7I Glove you." D7
I Ghear babies cry, I watch them grow
They'll learn much more than I'll ever know,
And I think to myself what a wonderful world G, E7
Yes I Am7think to myself, Cmiwhat a D7wonderful Gworld. Cmi, G
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Zahrada ticha - Projektil

Je tam brána zdobeCná, cestu otevíDmirá,
zahradu zeleBnou Fvšechno připomíCná.
Jako dým závoCjů mlhou opředeDminých,
vstupuješ do Bticha Fcestou vyvoleCných.
Je to březový háj, je to borový les,
je to anglický park, je to hluboký vřes.
Je to samota dnů, kdy jsi pomalu zrál,
v zahradě zelený, kde sis za dětství hrál.
Kolik chceš, tolik máš očí otevřených,
tam venku za branou leží studený sníh.
Zpočátku uslyšíš (zpočátku uslyšíš)
vítr a ptačí hlas, (vítr a ptačí hlas)
v zahradě zelený (v zahradě zelený)
přijdou do ticha zas (přijdou do ticha zas)
Světlo připomíná (světlo připomíná)
rána slunečných dnů (rána slunečných dnů)
v zahradě zelený (v zahradě zelený)
v zahradě beze snů. (v zahradě beze snů)
Uprostřed závratí (uprostřed závratí)
sluncem prosvícených, (sluncem prosvíceným)
vstupuješ do ticha cestou vyvolených.
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Zdálo se ti, zdálo - Samson
capo 2
G

Zdálo se ti, zdálo, Dmi7zdálo o praGmeni..
C
Že, tam někde Gv horách, Czvoní na Dkameni..
G
Na kameni zvoní, Dmi7voda čirá Gspěchá..
C
Spěchá z kopce Gdolů, Ctam, kde Dřeka Gčeká..
Zdálo se ti, zdálo, Gkde to místo leží,
Dmi7
že se tam jde dlouho, Gpomalu a stěží..
Dmi7
Že tam kytky kvetou, Gže tam stromy stíní
C
a ve vodách plavou Dpstruzi, štiky, líni..
Dmi7

Zdálo se Ti, zdálo, Dmi7že ta voda Gživá
teče krajem, teče, a jakoby zpívá..
O čem že to šumí, co to je v té vodě ??
O čem řeka zpívá.. Zpívá o svobodě..
G

Zdálo se Ti, zdálo, Dmi7že ta voda Gživá

G

teče krajem, teče, a jakoby zpívá..
O čem že to šumí, co to je v té vodě ??
O čem řeka zpívá.. Zpívá o svobodě…
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Život je pes - Petr Skoumal
capo 2

Život je pes, to Gkaždý viDdí
a HminemuEmisí být A7profesor.
G
Život je Dpes a Gpro nás liDidi,
je Hmipes už Emidávno A7známý Dtvor.
D

Život je pes a už to samo,
kdekoho časem poleká.
Život je pes a pes jak známo,
je věrný přítel člověka.
Život je pes a zuby cení
a usmívá se po očku.
Život je pes a proto není,
rozhodně není pro kočku.
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