Jezdec dálky
I´m An Easy Rider
Hudba: Johnny Cash
Český text. J. Fallada
A

E

A

Já jsem dálky jezdec nechám se v sedle nést
A

D

E

A

Já jsem dálky jezdec svět svůj mám v prachu cest
E

D

Jako cowboy co se v sedle houpal a snil
E

D

Já jsem koně do motoru spoutal abych žil
D

A

E

A

Jako dálky jezdec každý den 500 mil
Já jsem dálky jezdec sny svý si nechávám
Já jsem dálky jezdec obzory potkávám
Ztracený ten obzor divnou touhou probudil
Motocykl duní stále dalších tisíc mil
Já jsem dálky jezdec vždy tulákem jsem byl
Já jsem dálky jezdec nechám se v sedle nést
Já jsem dálky jezdec svět svůj mám v prachu cest
Poznám lidi pod hvězdami i ve světle měst
Na neznámých křižovatkách zaprášených cest
Já jsem dálky jezdec nechám se v sedle nést
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Jo to jsem ještě žil
Hudba: Jiří Šlitr
Text: Jiří Suchý

D

A

D

Jo vzduch byl plnej boje, jak jsem tak do něj pliv
G

D

Ta slina byla moje a já byl ještě živ
A

D

A barva stejnokroje mě hřála na těle
D

E

Refrén
D

G

Sotva bych asi žil, sotva bych asi žil
A kdyby přiletěla lesklá a horká střela,
Uprostřed mýho čela, sotva by našla cíl
Sotva bych asi žil.

A

Jó vzduch byl plnej boje a byla neděle.

E

A

Jó, to jsem ještě žil, jó to jsem ještě žil
G

D

Emi

A

Pak ale přiletěla lesklá a horká střela
D

A

D

Uprostřed mého čela našla si mrcha cíl.
Náhle si nebe kleklo na poraženou zem
Aniž by se co řeklo, smrt zjevila se všem
Aniž by se co řeklo, pohasla slunce zář
Rozpoutalo se peklo a Bůh si zakryl tvář.
Refrén

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

Náš přeudatnej oddíl se v jatka proměnil
A já se blátem brodil a o svý lásce snil
Vždyť láska měla podíl i na tý smrti snad
Kdybych se nenarodil, sotva bych asi pad.
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Jó všichni to maj
Hudba: Jindřich Vrbenský
Text: Jiří Fallada

G

D

A

D

Hranici dnes přeskočím dolů na jih, dolů na jih
G

D

A

D

Kdy se vrátím to nevím žít není hřích
G

D

A

D

Nechci dneska dále žít tak jak gringo, jak gringo
G

D

A

D

Víno a tequillu pít jen hombre být
Refrén
G

D

Jó všichni to maj
Emi

A

D

Lásku víno a kraj
G

D

Jó všichni to znaj
Emi A

Jó

D

vše za to daj

Flamengem dnes budu žít zpívat a pít, zpívat a pít
Žhavou krásu seňorit v hlavě jen mít
Dívce já jsem růži dal ruku zlíbal, ruku zlíbal
Růži za pasem teď má hru lásky zná
Refrén

Krásná žena v patiu pije silně, pije silně
Polibek mi posílá bojím se já
Kapelník mi zašeptal jeho tchýně, jeho tchýně
Ta všechno o lásce zná zájem prý má.
Refrén 2 x
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John Henry
Hudba: Traditional
Český text: Jiří Falada

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

D7

A

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

Hej slyšte tu píseň o John Henrym
A

E7

Co vám teď zazpívám
A

D7

On železnici stavěl a nejty zatloukal
G

D7

A

D7

S kladivem bil jako ďábel sám sám sám
E7

A

S kladivem bil jako ďábel sám

/CD A

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

CD/

Vlaky dnes po kraji duní
Zpívaj tu píseň nám
O Johnu Henrym co z Lousiany byl
S kladivem bil jako ďábel sám
S kladivem bil jako ďábel sám

John Henry kapitánu na to
Já nechci ten hloupej krám
Ten den kdy udělá víc práce než já
To raděj zemřu to vám povídám
To raděj zemřu to vám povídám
Ten hoch co s mašinou tou dělal
Kus práce ten den udělal
John Henry s kladivem rozdal si to s ním
K večeru byl s prací o kus dál,dál,dál
Byl na kolejích ještě o kus dál
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Kanaďani a Hercegovina
Text: Jiří Fallada
Hudba: M. Krištof

G

D

Sólo Banjo

Je bitva o Anglii a boj vládne oblohou
Emi

G

C

G

Český kluci na Spitfirech statečně se rvou
Bůh ví jestli všichni zítra budem zase žít
D

Tak u piva zazpíváme budem trochu pít.

G

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

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

D

Za císaře pána jeho rodinu
G

C

D

museli jsme vybojovat Hercegovinu
G

C

D

G

G

museli jsme vybojovat Hercegovinu
Kanaďani na písničku se hned vyptali
Rychle se jí učili a s námi zpívali
A s plnými pulitry už taky vstávali
A císaři pánu s námi salutovali.
U letiště sestřelen byl jeden Rakušan
A vítězný Kanaďan k nám na chvíli ho vzal
Vídeňák se napil a na válku nadával
Slyšel starou písničku co jeho táta znal.
Refrén
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Kapitánu Fajtlovi
Hudba: Jaroslav Čvančara
Text: Jiří Fallada
/E, E, E, E, /
A

E

Kapitáne Fajtle já jsem vaší knihu čet
Hmi

E

D

A

Jenomže je tomu aspoň přes padesát let
A

D

Byl jste tenkrát po válce nás kluků ideál
E

A

Kdybych vás tak poznat moh co já bych za to dal
Nad Francií se Spitfirem sestřelen jste byl
Zpátky do Anglie jste se dostat umínil
Nohy byly do krve po dlouhých pochodech
Nevzdal jste to ale nikdy v těchto těžkých dnech
Refrén
D

A

Dneska máte šedý vlas a je z vás generál
D

H

E

Chci vám jenom vzdáti čest a nemám co bych dal
A

D

A tak prosím přijměte těch veršíků pár jen
E

A

Od kluka co čet vaši knihu „Sestřelen“
A ten prostý Francouz co se o vás postaral
Že pod teplou duchnou jste zase v klidu spal
A když zpátky v Anglii byl u jednotky své
Na rádiu vzkázal jste „Francois et arrivé“
Škoda kapitáne když vy vrátil jste se sem
Nezachovala se vděčně vaše rodná zem
Vás ale nezastrašil mocných vládců křik
Vydržel jste jako muž a pravý důstojník
Refrén / Sólo / Refrén
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Karbaník – nemá si ženskou brát
Hudba: Sparks
Český text: F. Čvančara
/: A, A, A, AG:/
A
D

A

V době kdy jsem dospěl do krásnejch mužnejch let
A

G

D

A

Já v kartách jsem byl mistr a v pití jak by smet
A

Fismi

E

G

A

Zkrátka užíval jsem tenhle boží svět

A AG

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

Za nedlouho jsem si jí už od oltáře ved
Než jsme přišli domů poznal jsem že jsem se splet
………………………. jó že jsem se splet
I když jsi můj manžel tak říkám ti to hned
Že s kartama máš navždy konec s pitím jak by smet
Nedivte se že jsem po těch slovech zbled
Sólo

Za pár dní jsem zjistil bez karet nelze žít
Tak jsem tajně z domu utek do baru sem vlít
………………………. jo do baru jsem vlít
Objednal jsem Whisky karty rozdal jsem
V tom kamarád volá tvá stará maže sem
………………. a já v pasti jsem
Sólo
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Moje něžná Mary Lou řádila jako tank
Rozházela karty zabavila bank
…………….. jó zabavila bank
Tak vám můžu pánové dobrou radu dát
Kdo hodně má rád karty nemá si ženskou brát
Ten kdo má rád karty nemá si ženskou brát
A

/: Nemá si ženskou brát :/
/: Nemá si ženskou brát :/

AG

Karta k svátku
J. Vrbenský / J. Fallada

C

B

U texaský hranice tam leží vesnice
F

Ami

A v poledním horku vypražená silnice
F C

Ami

Důležitý bylo že v baru tam byl chlap
C

F

C

Pak se dveře rozlítly a vešel kamarád
C

B

F

Ami

Byl to statnej kovboj a hned pivo zaplatil
Pivo bylo nevalný a já tequillu pil
F

C

Ami

Žvanilo se o ničem jak to má v baru být
C

F

C

Já někde slyšel banjo znít a padnul na mne klid
Refrén
F

C

G

C

Abych nezapomněl mi kovboj povídá
F

C

G

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

Abych nezapomněl mi kámoš povídá
Že prý z vandru přišel a zprávu pro mě má
Ptá se po mě někde v dáli celá vesnice
Leží někde v Texasu a hned u hranice

C

Že prý z pošty přišel a kartu pro mne má
F

C

G

C

Pozdravy a přání to občas dostávám
F

C

G

C

Taky sem tam kartu za sebe posílám
Já zůstal jako solnej sloup to nedošlo mi hned
Mně k svátku nikdo nenapsal už pětadvacet let
Pak mně ruplo v hlavě já na letadlo sed
Stálo to dost peněz však měl jsem dobrej let
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Kaťuša
Hudba: M. Blanter
Text: M. Isakovsky

Ami

E7

Razcvětáli jábloni i gruši
Ami

Paplili tumány nad rjekoj
C

A7 Dmi

Ami

Vychadíla na bjerjeg Kaťuša
Dmi Ami E7

Ami

Расцветали яблони и груши,
Поплыли туманы над рекой.
Выходила на берег Катюша,

Na vysokij na běrjeg krutoj

На высокий берег на крутой.

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

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

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

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

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

Kavalír Nebe
(Pocta generálu Peřinovi)
Hudba: Milan Krištof
Text: Josef Fousek
A

D

A

František Peřina-Rinope v oblacích král
A

D

A

Vývrtky, lopingy střemhlavým nebem se hnal.
C

G

A

D

A

Vzlétával do mračen, písničku moravskou pěl,
A

Nácky co sestřelil, na trupu značené měl.
Po boji flintu vzal, králíky z lovu nosil,
Svíčkovou uvařil, o nášup každý prosil.
Legraci rozuměl,Kožóšku volali naň,
Před startem do dálek,než válka vybere daň.
Refrén
G

C

G

Krajino nebeská, protkaná čarami střel,
G

C

G

C

D

G

Záblesky, výbuchy a palba z rychlých děl
Krajino nebeská, tu naši prosbu slyš znít,
C

D

G

Ať válku vyhrajem, ať můžem ve štěstí žít.
Za nočních náletů v duchu byl se svou ženou,
Před sebou její tvář tam v lágru utrápenou.
Za ni a za všechny modlitbou začínal let,
Pod vlajkou spojenců do boje za celý svět.
Dětem a vnukům svým vyprávět budeme dál,
Kdo úctu pro Čechy s přáteli vybojoval.
Merci všem mládencům, co mají šedivý vlas,
Au revoir, Messieurs, nezapomeneme vás.
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Když jezdili Daltonové
Hudba: Jindřich Vrbenský
Text: Jaroslav Čvančara

Emi

D

C

Emi

Těžko by se hledal lepší střelec elegán
D

C

Emi

Grat měl šarm a k tomu rychlost když tasil svůj gun

C

Emi

D

G

Bob Dalton skvělý jezdec předák jako břit

Ami

C

Hmi

Emi

Svérázný byl mladík šerifem moh být

C

Emi

D

G

A kromě dalších byl tu Emmet Dalton nejmladší

Ami

C

Hmi

Emi

Na ranči kovbojský život on měl nejradši

Emi

D

Emi

Emi

D

Emi

Daltonové,
Daltonové

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

Hmi

Emi

Daltonové ženou se noční krajinou

Ami

Hmi

Emi

Daltonové hoří pomstou mámivou

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

D

Emi

Emi

D

Emi

Daltonové,
Daltonové

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

Hmi

Emi

Daltonové ženou se noční krajinou

Ami

Hmi

Emi

Daltonové hoří pomstou mámivou

Ještě trochu dynamitu sejf se rozletí
„Udělali“ hned dvě banky loupež století
Když svou kořist zlato šperky z banky vynáší
Ze sta hlavní spustí palba okna vyráží
Bratři jsou však super střelci umějí se krýt
Když vracejí se ulicemi chtěj u svých koní být
Daltonové,
Daltonové
Padl Emet s pytlem zlata Ozarek i Grat
Jen Bob pálí z winchestrovky probíjí se v před
Vyhoupl se do sedla v tom přišla sprcha střel
To dosvědčí každý kdo ten smutný konec zřel
Než Bob vydech naposledy bratry pomstil hned
A padoucha Rigbyho s sebou vzal na onen svět
Daltonové ženou se noční krajinou
Daltonové hoří pomstou mámivou
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Každá holka mává
The Girl I Left Behind Me
Hudba: Traditional
Text: F. Čvančara
D

Kvílí dudy bubny duní generál pokyn dává
D

G

A

D

Třepetá se zástava a každá holka mává
D

Mýho tátu vždycky dojme slavnostní paráda
D

G

A

D

Zvláště když pochoduje Ďábelská brigáda
D

Kvílí dudy bubny duní generál pokyn dává
D

G

A

D

Třepetá se zástava a každá holka mává
Seržant klidně kouří čibuk s důvěrou k nám hledí
Který z nás se nevrátí to jenom čerti vědí
Kvílí dudy bubny duní generál pokyn dává
Třepetá se zástava a každá holka mává
Ohlížím se moje holka jen se smutně dívá
že povinnost zavolá to u armády bývá
Kvílí dudy bubny duní generál pokyn dává
Třepetá se zástava a každá holka mává
Kvílí dudy bubny duní generál pokyn dává
Třepetá se zástava a každá holka mává
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Konvoj z Murmanska
(pocta generálu letectva Jaroslavu Hlaďovi)
Hudba: Milan Kryštof
Text. Jaroslav Čvančara
Emi

Ami

Četl jsem článek v novinách
D

G

Zas nějaký mudrc tam psal
Emi

Emi

D

Že český národ měl vždy strach
D

A nikdy nebojoval

H

C

H7

Noviny v krbu zapláli
Oheň zapraskal
Modrý kouř mizel do dáli
Jen já si vzpomínal
/ Emi, Ami, D, G, Emi, Emi D C, D, H H7/

Je 30. duben 1942. Počasí je psí. Studený vichr s deštěm a sněhem bičuje
tváře. Ve snaze dostat se k naším perutím ve Velké Británii, jsme součástí
konvoje a plavíme se ze sovětského přístavu Murmansk na křižníku
Edinburgh. Po čtyřech dnech zahřmívají výbuchy. Jsme zasaženi torpédy
číhající německé ponorky. Opouštíme potápějící se loď. Náš plukovník
Josef Berounský navždy mizí v temných hlubinách. My, co jsme přežili,
znovu zkoušíme štěstí na křižníku Trinidad. Avšak smrtící chlad polárního
moře brzy pociťujeme znovu. Po náletu nepřátelských bombardérů jde náš
křižník ke dnu a s ním i moji kamarádi Josef Férák, Vráťa Laštovička, Pepa
Návesník a Bohouš Zikmund. Zbyli jsme pouze tři: Jarda Hlaďo, Honza
Šťastný a já. Společně se dostáváme do Anglie. Čekají nás další osudy.
Oheň už záhy dohoří
K ránu mu dochází dech
Končím své snění o moři
O letcích – kamarádech
Bylo nás osm statečných
Stále to před sebou mám
A já jsem pouze jedním z nich
Co zůstal na konec sám.
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Lilly Marlene
Hudba: Norbert Schulze
Text: Jiří G. Fallada

A

E7

Na frontě v poušti když večer padne chlad
E

A

Ze zákopů slyšet ve tmě píseň zaznívat
D

E

A

Zpívá ji Fritz i Britskej Joe
Hmi

E7

A

Si vzpomínaj na krásku svou
Hmi

E7 A

/:Co stála pod lampou:/
Štíhlá je v pase tak ji každý zná
Ve své kráse plná tam kde ženská býti má
Pleť bílá svítí z blůzy ven
Jí z blůzy ven
Jí z blůzy ven
/:Krásný Lilly Marlene:/
Až děla zmlknou my se budem smát
Tý zatracený poušti tu nikdo neměl rád
Doma až skončí všední den
Zas vyjdu ven já z kasáren
/:Potkám Lilly Marlene:/ 6 x
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Maybellene
Maybellene
Hudba: Ch. Berry, R. Fratto, A. Freed
Český text: Bezi Ltd.
Refrén
E

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

Maybellene
E

Už vlak se hnul
E

A

Maybellene
A

E

Můj vlak se hnul
H

A

E

Já vracím se k tobě jak jsem si zamanul.

Refrén

A

Cestou za tebou já jsem vyrazil
E

Vracím se tam kde jsem dříve žil
H

řekou kolejí zas můžu plout
E

Ten courák měl by sebou hnout
H

Jen pražců song zvyšuje napětí
E

Dnes už skončím ve tvým obětí.
Refrén

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

47

Memphis Tennessee
Hudba: Chuck Berry
Český text: M. Kozelský

A

Mně kdysi dívku našli bylo to před léty
A

Ta dívka měla mašli a žila u tety
D

Pak mi ta dívka řekla že prej mě vezme si
A

D

A jela po mně jak vzteklá tam v Memphis Tennessee

Ale pak mi dali rumu loknout z velký sklenice
Já rozbil tetě okno rozehnal slepice
Že dívka po mně pase řval jsem jak na lesy
Takže jsem skončil v base tam v Memphis Tennessee
A tak jsem ukrad koně že každý se mi smál
A směrem k Arizoně já na cestu se dal
Teď nemám už co ztratit ať mě radši pověsí
Než měl bych se kdy vrátit do Memphis Tennessee

48

Město duchů
Hudba: Frederick Loewe
Český text: J. Čvančara, M. Rob

G

Hmi

D

G

Hmi

D

Stín těch domů žaluje nám i Vám
G

Emi

Já se toulám kudy to vím jen sám
C

Světu dal jsem vale nepatří mi víc
G

Emi

Ami

D

Snad si hodím kamenem a hvězdám půjdu vstříc
G

Hmi

D

Říší duchů jen vítr zdvihá prach
Bílé místo zůstalo na mapách
Pavučina v koutě skřípot okenic
Stopy pískem zaváté a trosky ze stanic
Zvláštní dějství pro toho kdo chce žít
Kdo dál chce dál chce žít.

G

Zbývá malá šance a já ji znám
Refrén
Hmi

Fis mi

Sovy tiše poletují komín nemá dým
Hmi

Fis mi

Při svíčce když poker hraji mluvím k holým zdím
Ami

Emi

Beznadějně liduprázdná cesta ulicí
Ami

D

Neplatí tu zákon, jízdní řád
Úděl psanců zbořený lásky chrám
Bídný tulák od sazí špíny trám
A z vězeňských dveří pokroucená mříž
Smutné šero prázdné banky kasu nevidíš
Čas tu bloumá dokola líně dál
Tak líně líně dál
Vybledlé jsou plakáty a malba salonů
Prasklé víko od piána díry v galonu
Pohřební vůz bez nápravy forbes přestal hrát
Není tu co vzít není co dát
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Mistře Buriane, díky za ten svět
J. Čvančara, J. Šimek / J. Vyčítal
/ Fis mi, E, A G D E, C G D E /

Fis mi

Cis

Cis

Fis mi

Fis

Hmi

Cis7

Vy jste byl první průvodce co se mnou chodil stezkou mohykánů
Po tajůplných ostrovech kde patnáctiletých je říše kapitánů

Vy jste znal plachty škuneru co brázdí moře dokud vítr vane
E

A

D

Cis7

I sníh a led a bobří hráz kde plání sviští traperovy saně
Mokasínů stopy v písku nad jezerem které od vás známe
E

E7

A

Ty obrázky já do dnes vidím díky za sny mistře Buriane
/A G D E, C G D E/

Jen dým se táhne z táborů kde píseň zlátne a ruch heren kypí
Opuštěnou prérii kde zbyli kostry indiánských týpí
Vy jste znal ohně stopařů pod bílou skálou když noc k lesu padá
I hřívy černých mustangů co víří písek u Lana Estacada
Ty obrázky mi do dnes září jako kdyby měli zlatý rám
Na stezky snů a rudých tváří já se zase nocí vydávám
Stín eskymáckých kajaků když navrací se z lovu k svému iglú
I džunglí dávných pralesů co svítí oči šavlozubých tygrů
Vy jste měl klíčky klukovství co otvírají dobrodružná vrátka
Tak na loveckých výpravách jsme díky vám nepřicházeli zkrátka
A život letí jako člun z březové kůry k ohni který plane
My stárnem však sny nestárnou tak díky za ně mistře Buriane
A tak si myslím že vy pořád u věčného ohně někde v kruhu
Sedíte a posloucháte příběhy svých malovaných druhů
Co mají čapky z kožešin a jejich oči hledí ostře do dálky
Z pod pestrých čelenek pošitých barevnými korálky
Do jejich tichých vět koluje mezi vámi kalumet
Tak díky mistře Buriane díky za ten svět
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Most přes řeku Kwai
Colonel Bogey
Hudba: K. J. Alford
Text: Vladimír Poštulka
A

Týden je někdy víc než dost
A

E

Týden perem se o ten most
E

Chrabře
E

A

Ze břehu na břeh
Bdim E

H7

E

Lítají šutry když bráníme post
A

Řeka pod mostem zrádná je
A

E

Skončí v ni kdo prohraje
E

Škoda
E

A

Fis7

Hmi E

Pohřbí ho voda
A

Co teče z kopce dolu do kraje

51

Most u Remagenu
J. Čvančara / J. Falada

Cmi7

B/C

Německé jednotky přes most se valí
Cmi7

B/C

Obranu budují stateční jsou
Cmi7

B/C

Nemožný úkol však před sebou mají
Cmi7

B/C

Zastavit vojska co v patách jim jdou
Úderná skupina předvoj je síly
Na most se vrhá a tak úkol zní
Nálože odstranit když palba šílí
Zachránit most pro úder poslední
Refrén:
C

B

Tak jako pomník co svěcen byl v boji
As

G

Jako by války už nebylo dost
C

B

V explozích dýmu on smutně tam stojí
As

G

U Remagenu ten nešťastný most
Osmaosmdesátka je přesná
Na každou ránu si tank může brát
Pro velitele je představa děsná
Že by měl proti nim hochy svý hnát
Spojenců palba teď vítězství slaví
Nad řekou vznáší se modravý dým
Stateční ženisté z pontonů staví
Most který pomůže překročit Rýn
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Refrén

Konečné vítězství po těžkém boji
Jako by říci chtěl války je dost
Zhroutil se v troskách i s legendou svojí
Tam u Remagenu ten nešťastný most

Na sever na Aljašku
Mike Philips / Jiří Fallada

F

C

Když jsi mlád, půjdeš rád
F

C

F

Tam na Aljašku s osudem si taky hrát
F

C

F

Mne sen zlata vábil, já na Sever se hnal
F

Bb

F

Jak bílej pes Husky, já závějí se štval
F

Bb

F

Potom přišlo léto, těch nekonečných dní
F

C

F

Kdy za Ledovou horou září slunce půlnoční
Já jsem s dvěma partery tam chatu postavil
A při lopotný dřině tam celý léto žil
Už jsme toho měli dost a chtěl jsem odejít
Pak ve štěrku potoka jsem spatřil zlata svit
Refrén:
F

Bb

Zlato zas vábí, mně vábí až pálí,
F

C

F

tam na Aljašku, na Sever zas musím jít

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

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

Refrén:
D

Nad námi vlajka hvězdnatá A nad ní bílej kříž
G

D

E

A

Jsou naše srdce ze zlata To však už holka víš
D

Náš domov ten je v Texasu Na jihu pokud vím
G

D

Hmi E

A

D

A v každém správným zápasu My vždycky hrajem prim
I toho Zrzka v širáku I toho holka znáš
Jak v ocelovým svěráku Teď svírá prapor náš
A za ním první druhý třetí Pluk za plukem jdou
A nepřítel má nahnáno Když naši kluci řvou
Refrén

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

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

D Hmi

A v každém správným zápasu
E

A

My vždycky hrajem prim
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Nashville
Hudba: D. Wayne
Český text: J Blažejovský

D

A

D

G

Roztál sníh zmizel i mráz Stromy kvést začly zas
G

D

A

D

A

D

A voněl svět rád šel bych tam Kde jsem jako kluk žil
A

D

A

G

Smutnej den já dneska mám Je to rok co nesmím tam
G

D

A

D

Na hlavu mou vypsanou maj Odměnu tam v Nashville
Refrén:
D
A

G

D

Nápad mám já bláznivej Zpátky jít a bejt živej
D

A

D

Vysvětlovat všem že tenkrát jsem nevinej byl
D

A

G

D

Toulavý svý boty mám Celý státy teď už znám
D

A

D

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

Táta můj mi psaní psal Johnny bůh si mámu vzal
A pláč jak déšť kropil mou dlaň A já tak smutnej byl
Proč jenom je život zlej Raděj bych já pouta měl
Jen kdybych směl vidět svůj dům A město Nashville
Refrén
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Neberte nám naší víru
Hudba: Traditional
Český text: Jiří Fallada

Refrén:
E

Neberte nám naší víru
E

H

E

Neberte nám naší víru
E

Gis A

Neberte nám naší víru

Fis7 E

Refrén

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

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

Nechceme se na zlo dívat
K slávě pravdy budem zpívat
Jenom spravedlnost vzývat
A lžím se jenom smát.
Refrén 2 x
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H

E

je pro mne dobrá dost

H2

Starý honec krav
Riders in the Sky
Hudba: Stan Jones
Český text: J. Brdečka
Ami

C

Po zasmušilé pustině jel starý honec krav
Ami

C

Den temný byl a ševelil dech větru v stéblech krav
Ami

Ami G

Tu honec k nebi pohleděl a v hrůze zůstal stát
F

Dmi

Ami

Když z rozervaných oblaků viděl stádo krav se hnát
C

Dmi Ami

F

Dmi

Ami

Jipija e jipijajoou to přízraky táhnou tmou
Ten skot měl rohy z ocele a oči krvavé
A na bocích mu plápolali cejchy řeřavé
A oblohou se neslo jeho kopyt dunění
A za ním jeli honáci až k smrti znavení
Jipija e jipijajoou to přízraky táhnou tmou
Ti muži byli sinalí a kalný měli zrak
A marně stádo stíhali jak mračno stíhá mrak
A proudy potu máčeli jim tvář i košili
A starý honák uslyšel jejich jekot kvílivý
Jipija e jipijajoou to přízraky táhnou tmou
Tu jeden honec zavolal a pravil pozor dej
Svou duši hříchu uvaruj a ďáblu odpírej
Bys nemusel pak po smrti se věčně věků štvát
A nekonečnou oblohou to stádo s námi hnát
Jipija e jipijajoou to přízraky táhnou tmou
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Nebyla to fáma
Hudba: Pavel Krejča
Text: Vladimír Poštulka

D

G

A

G D

Nebyla to fáma že jsem na kahánku měl
D

G

AG D

Jedna nóbl dáma řekla abych s ní šel
D

G

D

Aspoň chvíli buď se mnou
D

Hmi A D

Měj mě rád rád rád
D

G

A

D

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

D

Já tam stál stál stál
G

A

D

Hmi

G

A

D

Jak když mě uhrane
A

D

Pak ale díky bohu na štěstí
D

Řek jsem jí dneska ne
Vono to baby nespěchá
Nech mě žít žít žít
Auto měla krásný jenže řídit prej mě nenechá
Nebyla to fáma že jsem na kahánku měl
Jedna nóbl dáma řekla abych s ní šel
Aspoň chvíli buď se mnou
Měj mě rád rád rád
2x

Tělo měla krásný ale pověst měla příšernou
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Největší ten kovboj co jsem znal
The Greates Cowboy Of Them All
Hudba: J. Cash
Český text: J. Fallada
G

G

Já hrdiny svý míval

My roklí vzhůru jeli

C

G

C

Když u ohně sám jsem dřímal
G

C

D

Ve snech na stráži jsem s nimi stál

C

C

G

Na mustangů pláň až do mraků
C

C

Však mou legendou byl kovboj
F

C

G

D

Teď dusot kopyt sílí
F

C

C

A právě v této chvíli

Ten co do dálky se díval
G

F

Dál výš jak jsme chtěli

G

F

C

D G

Největší ten kovboj co jsem znal

On zamával na cestu se dal

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

Největší ten kovboj co jsem znal

Refrén:
C

Když k západu on cválal
F

C

A za úsvitu se vracel
C

Jak nebeský byl jezdec oblaků
C

Když mužů zákon žádal
F

Nikdy nezaváhal
F

C

G

Jak hrdina z kaňonu zázraků
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Nekoukej na mě
Poor Man
Hudba: L. Hazlewood
Český text: V. Poštulka
D

Nekoukej na mě když ti mám pravdu říct
A

Nekoukej na mě když ti mám pravdu říct
D

Nekoukej na mě když ti mám pravdu říct
C

D

Je to zlý, je to zlý
D

Chceš nejspíš vědět kde jsem byl celej rok
A

Chceš nejspíš vědět kde jsem byl celej rok
D

Myslíš jsi o mě že jsem lump nebo cvok
C

D

Vždyť mě znáš, Vždyť mě znáš
Původně chtěl jsem jenom dát si jeden drink
Než půjdu domů dát si jeden drink
Původně chtěl jsem jenom dát si jeden drink
A nic víc
Nekoukej na mě když ti mám pravdu říct
Nekoukej na mě když ti mám pravdu říct
Nekoukej na mě když ti mám pravdu říct
Je to zlý, je to zlý
A pak jsem potkal jednu holku byla noc
Ta holka měla smutný oči byla noc
Ta holka měla smutný oči byla noc
Horká noc
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Nekoukej na mě když ti mám pravdu říct
Nekoukej na mě když ti mám pravdu říct
Nekoukej na mě když ti mám pravdu říct
Je to zlý, je to zlý
Na tebe ženo má jsem zkrátka zapomněl
Bylo to krásný a já jsem za tím šel
Štěstí však trvá jen chvíli bohužel
Bohužel
Nekoukej na mě když ti mám pravdu říct
Nekoukej na mě když ti mám pravdu říct
Nekoukej na mě když ti mám pravdu říct
Je to zlý, je to zlý

