Bubliny
C
Emi
Ami
G
Chováš se jak malej kluk říkáš když chceš být dámou
F
C
D
G
A já si koupil bublifuk ať se mi klidně chlámou
F
G
C
Ami
Neříkej mi že jsem tele, s lahvičkou a očkem z drátu
F
C
D
G7
Cítím se být stvořitelem světů z kapky saponátu
C
Emi
R: Usměj se a dej mi ruku
Ami
Emi
Na bublině z bublifuku
F
C
Poletíme mezi mraky
G
Já už letím
G5+
Ty pojď taky
C
Emi
Nekoukej jak spadlá z buku
Ami
Emi
Přestaň dělat tolik hluku
F
C
Nasedni si na tu svou
G
Dokud letíš
G5+
Neprasknou
C
Emi
Ami
G
Nebuď chladná jako led do vlasů dej si stuhy
F
C
D
G
Každý tenhle malý svět je z malých kousků duhy
C
Emi
Ami
G
A duhoví lidičkové v domcích z duhy lebedí si
F
C
D
G
Maj' duhové ledničky a v nich bublin plné mísy
F
G
C
Ami
Všude kolem vidíš kluky holky taťky strejdy tety
F
C
D
G7
Drží v rukou bublifuky a z nich foukaj' další světy
R: Usměj se a dej mi ruku...
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Dún Laoghaire (těžce irská)
[dún laéry]
D
C
D
Stádo černých hřebců na irských pláních
C
D
Osedlám ten pocit a paty do slabin
C
D
Dolů z mlžných kopců za smíchu a ržání
C
D
Vlajou černé hřívy mých výčitek a vin
G
D
C
D
R: Dún Laoghaire, víš co dělat máš
G
D
C
D
Dún Laoghaire, zatluč okna postav stráž
G
D
G
D
Dún Laoghaire, už se řítí sem
G
D
C
D
Už duní zem pod kopyty černejch stád
Ze skály a prachu jiskry ostře pálí
Hořím a kraj kolem je suchý jako troud
Černá jízda strachů údolím se valí
Jen zavřít oči s přáním Stát a ani hnout
R: Dún Laoghaire...
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Karolína
Emi
F#7
Jak list kterým na ulici vítr sem tam smýká
H7
Emi
Stejně jako na patře se převaluje víno
F#7
Našel by se dobrý ročník víš to Karolíno
H7
Emi
Loňský ale nestál za nic těžko se to říká
Emi
F#7
Jak oblázek v karuselu jak v sekačce tráva
H7
Emi
Poslední list v leporelu se kterým ty máváš
Emi
F#7
Jen zrníčko z kupy prachu jedna z černých sazí
H7
C7
H7
Jsem jeden z té hrsti hrachu co na stěnu házíš
Malý bůžek v tabernáklu na Davidy krátký
Bílý mramor oplácaný sádrou dehtem hlínou
Nemyj se ty ruce máš to marný Karolíno
Už se stmívá není ráno nejsme pět let zpátky
Jak oblázek v karuselu...
R:

Emi
[: Karolí Emi
Karolí -

F#7
H7
Emi
no, odvaž tu kotvu otevři klec
F#7 H7
Emi
no, nejsem tvoje věc :]

Co jsi tenkrát přecházela milým pousmáním
Dnes mi vracíš volejem zrak retušován krví
Já vím že jsem nebyl prvý mohli jsme se minout
Jenže to je Karolíno jenom moje přání
Nehádej se kdo čí vinou nehledej tu jinou
Odmotej mě z toho prstu neskrývej mě dlaní
Jak oblázek v karuselu jak v sekačce tráva
Poslední list v leporelu se kterým ty máváš
Slepá mina v minometu po porážce sláva
Jsem bezvěrec v minaretu tvoje mletá káva
Ponožka co není v páru prorok před Kartágem
Bílá koule v biliáru ty už míříš tágem
Jen zrníčko z kupy prachu jedna z černých sazí
Jsem jeden z té hrsti hrachu co na stěnu házíš
R: [: Karolíno, odvaž tu kotvu otevři klec... :]
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Lukrécie
Ve stínu v rohu jak tečka na papíře
Ve vráskách čela skryté mnohozvíře,
zjizvená, pravěká
Temná a chladná jak chodby v Altamiře
Lukrécie stoletá
R: Škaredá Lukrécie,
jak podivně chutná tvé archivní Chardonay
Škaredá Lukrécie,
to není tep, to se řítí Kartaginci na slonech
Její hlas skřípá requiem jediné noty
V očích šeď bouří a černé redingoty,
odvěká, staletá
Kamení v pěstech davů u Golgoty
Lukrécie prokletá
R: Škaredá Lukrécie, jak podivně chutná...
V vzpomínkách vrytý křik dívek na hranicích
Zhojené cejchy zaschlá krev v palečnicích,
ponurá, daleká
Kázání kněží vrací se v havraních křicích
Lukrécie odvěká
R: Škaredá Lukrécie, jak podivně chutná...

Noční samba (slow-samba)
Prsty šlapou po hmatníku struny mají uši
Lehká holka na chodníku s černou duší
Dvě ručičky na budíku ví kolik je hodin
Zatím se tmou večerníků
brodím
R: Je po kotníky na ulici rozhoupaných boků
Holek který neví, kam by
Napsaly svou se skořicí promíchanou sloku
Velkoměstský noční samby
Neóny se červenají ví že jejich vinou
Hosty v nočním baru hlavy bolí
Žijí v třetím ráji svojí věčnou kocovinou
Krysy nosí v klopách moly
R: Je po kotníky na ulici napadaných kroků
Básníků co neví, kam by
Napsali svou pryskyřicí promáčenou sloku
Velkoměstský noční samby
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Opička na gumě
Ami
Dmi7
E7
Ami
Spíkr už dočet' noční zprávy
Ami
F
E7
Zbejvá jen počasí a sport
Ami
Dmi7
E7
Ami
Reportáž z deštných lesů Jávy
F
E7
Ami
A detektiva čeká další těžkej mord
Venku je dneska děsný dusno
Zdá se že k ránu začne lejt
Marně se snažím znovu usnout
V rádiu mi hrajou sladký Love Is Great
G
Ami
R: Blázni prej nemaj' smůlu
G
Ami
Blázni prej nemaj' pech
G
Jak opička na gumě
Ami
Dolů a vzhůru
F
E7
Skáču
Ami
Až se tají dech
Blues který kulhá na tři doby
Kapky už pleskaj' o asfalt
Pláštěnky nosej' jenom snobi
Je půl třetí ráno a nemám žádnej kvalt
Ospalej řidič noční linky
Z termosky pije horkej čaj
Zdraví se s chlápkem od benzínky
Oba dva se těší až je ráno vystřídaj'
R: Blázni prej nemaj smůlu...
Nad domy lítaj' noční můry
Někdo má sny a někdo sex
V nádražní herně cinkaj' bůry
Víno musíš zvolna a hořkou zase ex
Té slečně zmokly všecky šminky
Déšť lehkejm holkám přitíží
Hloupoučká píseň z hrací skříňky
Vkrádá se mi do snů jako myši do spíží
R: Blázni prej nemaj smůlu...
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Plameny
(Pro D.)
Mráz lehce běhá po těle
A z mraků barvy ocele
Si na obzoru někdo hrady tvoří
Už kapky buší do plechů
Tiše potmě a bez dechu
Díváš se jak oheň v krbu hoří
R: Plamen a dým nahoru stoupá
Řekneš já vím, vždyť nejsi hloupá
Posloucháš jak praská dřevo
Trocha tepla pro každého
Plamen zbaví všeho zlého
A je zase třináctého
Pátek
Sladkým potem leskne
Tvé tělo vždy když blýskne se
V žilách krev ti pomaličku pění
Jen vlasy shodíš s ramene
Jsou v barvě toho plamene
A za oknem se pekelníci žení
R: Plamen a dým nahoru stoupá...

Pohádka — a jak to bylo dál...
(Karlu Plíhalovi)
A takhle nějak bylo to dál:
svatební hosté opuští sál
král shodil s úlevou hermelín s ramene
skočil si do krčmy na jedno točené
Stydlín si odvádí Popelku do drožky
Sněhurka štupuje sedmery ponožky
a v lesní chaloupce Mařenka s Jeníkem
koupili od baby pytlíček s perníkem
Vybledly girlandy, povadly květiny
prostřední sudička má záda od hlíny
vrátný si dopíjí včerejší podmáslí
paprsky luceren ztichly a pohasly
Náhle se za oknem objevil skřítek...
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Po ránu
Ami7/9

D7/9

E7/3-

Bmi7

Ami7/9 …

Dým
Z krbu se po koberci válí
Do rána zamračný vstávám
I když bych spal
Tvůj
Mrazivý pohled v zádech pálí
Pod kůži se mi zavrtává
Dál
Máš
Po ránu pomačkaný tváře
Ze sna se nikdy neusmíváš
A pořád lžeš
Spíš
Obličej skrytý do polštáře
Přesto mám pocit že se díváš
Sbal se a běž
R: Jsi vlhký troud
Jsi vyhlaslý krb
Kdo po tobě chlebem
Ty po něm kamenem
Jsi studený oběd
Jsi vypadlý zub
Když někdo hodí
Uhneš ramenem
Rád
Sedávám na okenním rámu
Spálený sirky na zem házím
Číháš jak rys
Máš
V kabelce fotky cizích pánů
Ta moje do sbírky ti schází
Tu máš a zmiz
R: Jsi vlhký troud...
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Strejda (ptákovina)
Ami
Bb
Ami
Já mám strejdu v Africe až z Adis-Abeby
Ami
Emi
Ami
Vyrábí tam pro černoušky masti na bebí
G
G#
G
Já mám totiž prazvláštního strejdu šamana
G
G#
G
Kolem ohně zmalovaný dělá tanana
Ami
Bb
Ami
Když je sucho stačí třikrát kolem ohně hop!
Ami
Emi
Ami
Když se škrábneš pomaže to trusem antilop
G
G#
G
A když těžce onemocní někdo z rodiny
E
Ami
Hodiny a hodiny dělá tanyny
Na vánoce neuvidím v TV pohádky
Musím hlídat přiletěl k nám strejda na svátky
V obývacím pokoji si hraje s kamnama
Přikládá a svlíká se a dělá tanana
Hambatý a počmáraný děsí manželku
Naší Julče vypatlal poslední pastelku
Od sousedů ráno schytám pěkný modřiny
Ještě ve tři hodiny dělal tanyny
Pomalu jsme z něho všichni na hlavu
Přemýšlíme jak mu najít jinou zábavu
Strejda zatím v koupelně si hraje s kaprama
Jednoho už oživil a dělá tanana
Ani fotbal ani kino zívá ospale
V neděli jsme ještě vzali strejdu na balet
Díky bohu za ten nápad naší maminy
Zíral celé hodiny na to tanyny
Spávám zase v noci v klidu strejdou nerušen
Hned druhý den odletěl vrátil se do buše
Před chatrčí dává lekce učí šamany
E
Ami
Jak se správně světově má dělat tanany
Ami G# Ami G# Ami G#
Ami G#
tanyny tanana tynana a tanany
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Vánoční (lehce irská)
D
G
D
Ulice ohluchnou bíle se šeří
C
D
Sousedé pod duchnou v prachovém peří
G
D
Od dveří ke dveřím od bytu byt
C
D
končí se advent a všude je klid
C
D
končí se advent a všude je klid
Barborky v ložnicích za okny chvojí
Ve vanách kapříci rána se bojí
Stromek už stojí jen rozsvítit
[: končí se advent a všude je klid :]
D
G
D
Ať bílo je bílo, hej zimní vílo
C
D
Do saní zapřahej, vyleť jak šíp
G
D
Ať bílo bílo je, bílým závojem
C
D
Celý svět přikryj - ať [: lidem je líp :]
Na sklech si Mrazíci se štětci hrají
Plno je v lednicích každý se nají
Hvězdy už padají Měsíc je skryt
[: končí se advent a všude je klid :]
Z papíru jesličky Josef a Máří
Skořápky na svíčky světýlka září
Jen ať se daří to nepokazit
[: končí se advent a ještě je klid :]
Ať bílo je bílo, hej zimní vílo...
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Vítr
(Pro D.)
Od západních hor zase fouká
Bez šály to zastudí
Marně se k těm kopcům koukám
Za ně stejně neuvidím
Dvorky listí do vírů hází
Smetí ťuká do oken
Nikdo se dnes neprochází
Sedí s knížkou v teple u kamen
R: Slova jen tak po větru pouštím
Vzkazy po něm posílám
Na ten vítr každý den pískám
Snad se jednou otočí k vám
Na střechách se kočky hádaj'
Jim ten vítr nevadí
Oslavy se nepořádaj'
Předpověď mi neporadí
Každou chvíli nahoru koukám
Kterým směrem poletí mrak
Od západu stále fouká
Nejpíš za to může ten tlak
R: Slova jen tak po větru pouštím...
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