Ven se dívej a nespi
Night train to Memphis
Hudba: B. Smith, M. Hughes, O. Bradley
Český text: Michal Bukovič
G

C

Ven se dívej a nespi ven se dívej a nespi
G

D

Když noční vlak tě veze ke mně
D

G

C

Klapot kol klíží oči pomoz jim ať se točí
C G

D

G

Už cítím jak se chvěje země
Refrén:
G
C

G

G

D

Chodím sem a tam po starém nádraží
G

G7

Čekám jiskry čekám dým
C

Čekám vlak o kterém vím
C

G

D

G

Že tě zas ke mně domů přiváží

Ven se dívej a nespi ven se dívej a nespi
Řekni průvodčímu že se vracíš domů
Tam kde znáš každý kámen
Tam kde znáš řeky pramen
A domov znáš ve stínu stromů
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Jen se dívej a nespi jen se dívej a nespi
Já čekám s kravatou a v saku
Dřív jsem sám dělal chyby
Teď mi tvá láska chybí
To poznáš až vystoupíš z vlaku
Refrén

Já tu čekám já tu čekám

D

Refrén

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

Vím žes přítel můj
You’re a real good friend
Hudba: Coben, Green
Text: Michal Bukovič
C

Když síly dochází

Ale benzín jsem ti zaplatil
Vím žes přítel můj

C

Kamarád přichází
C

Fisdim G

Vím žes přítel můj
G7

Pomohls mi splatit dům
Dmi7

G

Dmi

G

Kvůli tučnejm úrokům
Vím žes přítel můj

C Dmi G

C

Sklátila mne angína
C

Vzal jsem tvou dívku do kina
C7

F

Ani mi neděkuj
F

Dmi7

Vždyckys můj kámoš byl
Fisdim

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

C

Já se s ní oženil
A7

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

Dmi7 G

Vím žes přítel můj
Nechceš si doutník dát
Děkuji mnohokrát
Vím žes přítel můj
Jenom nestůj blízko mne
Až ten doutník vybouchne
Vím žes přítel můj
Vzal jsem si tvýho fiata
Postavils mi ho před vrata
A bůh při tobě stůj
Trošku jsem ti ho zkrabatil

Šli jsme se rozšoupnout
Životem nočním plout
Vím žes přítel můj
Peníze umím rozdávat
Rozdals můj celej plat
Vím žes přítel můj
Zkusme si zaspívat
To bude vypadat
Jen mírni projev svůj
Já umím první hlas
Já raděj zpívám bas
Dobře vím žes přítel můj
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Vlak do Zlatodolu
Southbound
Hudba: D. Watson
Český text: Ronald Kraus
D

Sólo

D

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

V dálce duní rachot kol
Naší starou tratí
D

Před stanicí Zlatodol
D

Fůru páry ztratí
D

G

A dál pádí
G

S námahou jak hroch
D

V patnáctém poschodí
A

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

Já stojím na předmostí
Sólo

G

S každodenní přesností
G

D

A mávám
Říkáme mu Šrot a spol.
Když tak tady píská
Snad je mu ta Zlatodol
Ze všech nejvíc blízká
Pro své mládí
Na jinou trať
Dost dobře se nehodí
Je však už mou zvyklostí
Že rád na tom předmostí
Mu mávám
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V dálce duní rachot kol
Naší starou tratí
Před stanicí Zlatodol
Fůru páry ztratí
A dál pádí
S námahou jak hroch
V patnáctém poschodí
Já stojím na předmostí
S každodenní přesností
A mávám
Já stojím na předmostí
S každodenní přesností
A mávám

Vlčák Ant
Hudba: Z. Vlč
Text: J. Fousek
/:C, Es B, C, Es G:/
C

Měl v očích všechny hvězdy
F

A srdce věrné tak
C

Že člověk začal věřit
G

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

Pomalu na zázrak

Refrén

C

Sólo instrumental

Na těle plno jizev
F

Fisdim

Byl gentleman a fér
C

Z Evropy zpátky vítal
Es

D

C

Půlnoční bombardér
Refrén:
C
F

Tenhleten Vlčák Ant
to jméno z Čech měl od mala
F

C

Refrén

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

Věrný pes Vlčák Ant
měl tvář, co nikdy nelhala

Refrén

C

F

F

D

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

Můj přítel Vlčák Ant
ten, co proléval s námi krev
Tenhleten Vlčák Ant
G

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

Sólo klávesy

Refrén
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Vyznání
M. Kryštof / F. Ulč

/ F C D C G, C /
C

F

C

Začal jsem číst a na svět zíral
C

F

C

Když Mladý hlasatel jsem odebíral
F

G

Ami

F

Tam Batlička své povídky měl
Dmi

F

G

U nich kresby a já na nich lpěl
U těch obrázku podpis Bimba byl
Ale já tehdy vůbec netušil
Kdo se za tím jménem skrývá
Jak už to tak často bývá
Refrén:
F

G

C G Ami

Život plynul předlouhým to časem
F

G

C G Ami

Já šel dál za vábným hlasem
F

G

Po tom bylo krátce po válce

F G C

Tak na jedné slavné obálce
/:Klub rychlých šípů se z věže dívá
Do stínadel kde už se připozdívá:/
Bimbovy kresby stále mám rád
Pro mne byl víc než kamarád
Co dnes si víc můžeme přát
Na jeho počest budou Taxmeni hrát
/ F C D C G, C /
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Vzpomínky na starý časy
Hudba: J. Vrbenský
Text: J. Fallada

C

Fmaj

Můj táta byl kazatel v údolí suchým
C

Ami

G

Kořalku po nocích pálíval rád
F

C

C

Fmaj

Ami

F

V dřevěným kostele kázání dával
Dmi

C C7

Večer zas chodíval mariáš hrát
Refrén:
F

C

Ami

Jó to jsou vzpomínky na starý časy
Dmi

G7

C

E

Ami

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

C7

Co už se nevrátí to já zas vím
F

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

Refrén

F

Lidi se honěj a štvou se asi
C

Dmi G C

Já tomu teda už nerozumím
Jednou se táta na kázání rozmách
Zapomněl karty že v rukávě má
Karty jen lítaly lidi se smáli
Táta však dokázal že kázat zná:
V Bibli nic špatnýho o kartách není
Láska a víno prý též smysl má
Lidi to uznali a tiše vstali
Zpívali překrásně jak jen se dá
Sólo
Refrén
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Zamkněte bránu a zavřete dům
/A E, Fis mi E/

Refrén:
A

Fismi D

A

Zamkněte bránu a zavřete dům
D

Fismi E

Loukou táhne dým
A

Fismi D

A

Vzduch vám dá ránu prospívá snům
A

E

A

D

A

Vítr jemně pohrává si sním
A

Teď telefon marně zvoní
Fismi

E

A

A snaží se probudit nás
Fismi

Hmi

To nás však nebolí jsme v údolí
D

H7

E

Kde není slyšet jeho hlas
Refrén

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

Celý kraj je naším bytem
A vůbec nám nechybí dům
Na řece máme prám
Ten patří nám
A našim krásným víkendům
Refrén 2 x
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Že se vdáváš
Funny how time slips away
Hudba: Wilie Nelson
Český text: Ronald Kraus
/: D, Fis mi, Hmi, A:/
D

Že se vdáváš
G

D Fismi, Hmi, A

To už pár dní vím
A

D

Že to vzdáváš
G

D

I to já pochopím
A

Fis mi, Hmi, A

D

Byla bys hloupá
D

D7

Chtělas mít dům

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

G

Já přání skoupá
G

E7

Chtěl vždy mít
E7

A

Že se vdáváš
A

D G DA

Tak já můžu jít

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