
Ahoj Peggy
Ami  Fmaj7
Ahoj Peggy, 
G          Emi7       Ami Fmaj7 G Emi7
jak dlouho jsem tě neviděl,
Ami  Fmaj7
tají ledy, 
G       Emi7       Ami Fmaj7 G Emi7
vítr by novou trávu sel.
Dmi    A+    F     G
Uvidím někdy úsměv tvůj 
  C                 E7
a uslyším smích, co slyším jak dřív.

Přichází čas, kdy struny hrají v moll, 
někde je kaz, zháníš si náplast na svůj bol. 
Jakpak jsi dlouho neviděl 
orla u zátoky, žiješ nudný roky. 

      F        G                C
R: Je opuštěná krajina větrných mlýnů
   F             G                 C     C7
   a nalezená je pravda co jsem ti říkal, 
      F        G                 C     A7
   je zahalená do staré pavučiny slibů, 
           Dmi7         G              Fmaj7 Ami Fmaj7 G
   věrných kamarádství, přísah a souhlasů.

Buď tedy zdráv, za čas jak víno dozrajem, 
a za mořem tam těžko si spolu zahrajem. 
Dopis má končit v naději, 
takže Ahoj Peggy znova tají ledy. 
R:

Bella a Sebastián
    A                  Amaj7               D
1. Paměť mě tahá za rukáv a vláčí do dětství,
                    Hmi                  E7
   na louku čtyřlístků, co trháš pro štěstí,
     A                     Amaj7               D
   a v koutě má duše dětinská, se choulí do peří,
                    Hmi             E7
   v tom tiše zaklepou a stojí u dveří.

   Ami         Dmi
R: Bella má a Sebastián,
   G                C
   v proudu třpytů čekají tam,
   F            E7
   nikdo balkón neotvíral,
         A4sus       A  Ami
   nikdo nezvonil k nám.
               Dmi
   Úsměv důlky do tváří hnal,
   G               C
   v očích úžas a kdo by se bál,
   F                   E7
   to nebyl sen, co k ránu se zdál,
        A4sus    A
   co k ránu se zdál.
   
2. Spěchám tou známou ulicí, je tichá, už se spí,
   tma oči zavírá, jak mračna růžoví,
   jdu domů a výtah přivolám a v horním poschodí,
   můj úžas procitá, když bleskem uhodí.
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Cikáni
    C#mi                    H
1. Rozjásaným davem kráčím sám,
            A                    G#7
   staccato Estacada zní mi do uší,
    C#mi                         H
   ženy, písně, víno ze všech stran,
             A                 G#7
   a dívka snědá moje slzy osuší.

     F#mi   H           C#mi
R: Zpívali písně cikánský,
     A           H           G#mi
   v očích teplo a ve tváři kámen,
    F#mi       H           C#mi
   na duších špínu mnoha dní
      A        H        C#mi
   a lidí, co povídají "amen".
2. S roztouženým srdcem, bijícím
   o hrany dýk a bílých koňských hřív,
   šel jsem vstříc tvářím pálícím,
   zapomněl na rány, co bolely mě dřív.
R:

Čas rozchodů
  G D7                    G
1. Večer si chystá sítě, dívej,
                Emi Emi/D
   a chytnul i nás,
    C                     Ami
   ještě chvíli se mnou zpívej,
               D7
   než odejdu zas.
2. Z neonů proudy světel pálí
   a mění tvou tvář,
   víš to, že dávno nejsme malí
   a nenosíme svatozář.

        D7                 G
R: Čas rozchodů, ten bolí víckrát,
                       C
   i když se tomu nevěří,
                    Ami
   lásku nedokážeš vyhrát,
                         D7
   nemůžeš chytnout pápěří,
                        G
   co vítr ke slunci už odvál
                          C
   a na prach jistě rozmetal,
                     Ami
   svýmu slibu taky dostál
    D7                  G
   vítr, co letí někam dál.

3. Neboj se, čas, ten rány zhojí,
   je nejlepší fáč,
   pokaždý rvát se za něj stojí,
   ať jsi snílek nebo rváč.
4. Ztracená víra se ti vrátí,
   až překročím práh,
   proud slzí zadržet se krátí,
   sypou se jako z lusku hrách.
R:
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Dík, pane Foglar
     G      G/F#         G/E           G/D
1. "Lampu zhasni, už je pozdě, musíš spát,"
    G      G/F       G/E       G/D
   říkala máma o půlnoci tolikrát,
     Cmaj7
   zhasnul jsem naoko,
         Ami7                         G
   než klaply dveře, louskal stránku další.

2. Běžel jsem s Petrem první místo vyhrávat
   a s Ludvou do kotliny chajdu poskládat,
   tábor na Bobří hrázi,
   Rikitan - kámoš, i když starší.

        G                            C
R: Tak dík, dík, pane Foglar, to se má,
        Ami7                D
   ty knížky daly víc než sbor občanských nauk,
           G
   co nám život natlouká,
                                    C
   tak dík, možná se sejdem u tří skal,
        Ami7         D      Ami7       D
   tam šumí větve stromů a do měsíce hromů
             G
   bych se hnal.

3. Volal mě přístav a honil Dvouhlavý,
   tajemnou Řásnovkou mi šlapal na paty,
   špehýrkou nakukoval
   a zkoušel svazek klíčů zvenčí.
4. Z Kampy jsem vybíhal pak bleskem do pátků,
   pod vlajkou junáků ctil Devadesátku,
   usínal za úsvitu,
   kdy dříví na oheň se tenčí.
R:

Hardegg
           Hmi  Emi F#mi

   G7maj                                     Hmi
1. Auta jsou rychlejší než mračna nad estakádou,
   G7maj                                   Hmi
   ten zvláštní pocit studí mé srdce, jako mráz,
   G7maj                                          Hmi
   v tom na mě zazvoní ten chlápek, co nemá paměť zlou,
          G7maj            F#9+           Hmi
   jdu mu otevřít a cítím, že nadešel můj čas.
   
2. Má za pasem stříbrnou dýku, ta dýka je můj kříž,
   a její světlo na mé cestě mě z pekel dostává,
   táhne mě tam na jihozápad, jak velikánskou myš,
   chci vidět modré nebe, kde se s duhou setkává.

   E                     Hmi
R: Nemám na benzín a tak musíš mě vést,
   E                       Hmi
   větrná stezko z těchhle bran,
   E                  Hmi
   je jedno místo, co nemůžu splést,
   G7maj
   když jsem sám.
       Hmi
   Hardegg.

3. Stačí mi den abych se vrátil a získám deset let,
   běžím svou stopou a jsem šťasten, že čas ji nezavál,
   mizím všem z očí a za mnou pokrokový svět,
   škrtící kobra lapená v síti magistrát.
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Heidi, děvčátko z hor
          Emi       D    C  D  G (C)
1. Toulal jsem se v létě po kopcích,
       Emi   Hmi  C
   bez kompasů a map,
          Emi D       C  D   G (C)
   spával u ohňů, jak vandráci,
          Emi    Hmi     C
   v noci koukal po hvězdách.
   Ami                     C          Emi
   Na ten můj život plnej náplastí a stehů,
   C           Ami          Emi   Hmi   C
   sbíral jsem sílu, abych došel ještě dál.

   Emi Hmi C                   D
R: Rá--no, mě jak víla probudila,
            G   C    D      G       C
   kytku v náručí, v očích žár a vzdor,
   Ami               Emi
   Heidi, děvčátko z hor.
2. Potom šeptem říká: "Pomoz mi,
   živou vodu najít mám.
   Takže napočítej do osmi,
   tolik dnů pak budeš sám."
   A já jsem hledal, tam v horách, vodu slepcům,
   to abych věděl, že i dobrem dá se žít.

         D             G
*: Hmm, příběh, jak z pohádky zbyl,
   H7              Emi
   už jsem jí neviděl,
   D        G
   ale sám sobě slíbil,
   H7         C
   lidem pomáhej.

Honolulu
    A       D          E D
1. Letecká linka do ráje
     A          D         E
   k ostrovům slunné Havaje
    A       D           E
   nabrala kurs vlastní osy,
    D          E         A
   tam holky plavky nenosí.

2. Na pláži Beach Boys čekají,
   banány z palem padají,
   na runway Boeing dosedá
   a slunce pálí, to se má.

    E        D         A
R: Honolulu, ukululu, tohle mám rád,
     E            D              A
   whisku na ex, mulatek sex si můžu přát,
                            E        D      A
   reagge, reagge, reagge, Honolulu, ukululu.

3. Mulatka záda natřela,
   paprsky pustím do těla,
   žraloci lidi nežerou,
   hlídaj' je skrytou kamerou.
4. Čerňoch, co dělá zmrzlinu,
   zdarma ji dává každýmu,
   vše už je v ceně letenky,
   co neplatí pro manželky.
R:
5. Všichni tu tančí reagge styl,
   ani jsem kolu nedopil,
   tři holky plavky stáhly mi,
   třely mě ňadry velkými.
6. Tu náhle signál budíku,
   vytáh' mě z pláže rovníku,
   šalinou za vosmikačku
   jedu vorazit štípačku.
R:
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Pozor, tunel!
   Ami                                       Fmaj7
1. Slyšíš rachot kol a k rozednění půlhodina schází,
        Dmi7               Emi13             Ami
   Sára protře rosou oči a prázdný kapsy obrátí.
   Váš brácha severák vyfouká z vlasů zbytky sazí,
   děti kolejnic a pražců stěží se domů navrátí.

       G                   D          Ami
R: Už zpívá telegraf, seš jedno velký ucho
      G          Fmaj7  E7
   a ťuká zprávu zpráv:
                                               Ami
   Jimmy - Jimmy - Jimmy - Jimmy, pozor, tunel!

2. Jak dravec letí vlak, možná, že mašinfíra šílí,
   "Honem chyť mou ruku, holka, než padneš k vekslu na zobák."
   Ten blázen žene stroj, že se snad zastaví až v Dillí,
   je špatný znamení, když v nebi krouží černej pták.

R: Už zpívá telegraf ...
   /: Jimmy - Jimmy - Jimmy - Jimmy, pozor, tunel! :/ 7x

Rio
   Dmaj7 A7/4sus A7

   Dmaj7                  Emi7
1. Když jsem byl poprvé v Riu,
   Dmaj7                    Emi7
   jenom jsem tančil, pěl a pil,
   Dmaj7                      Emi7
   v Riu jsem zjistil, že zas žiju,
   Dmaj7                Emi7 A
   tequillou přílet oslavil.

2. Vaya noc dios zní mi v uších
   a Juan Carlos vypráví,
   jak loví leopardy v buši
   a jak se v moři potápí.

   Emi          A             D
R: Lambáda tam hraje ze všech bárů,
   Emi          A          D
   paráda, všechno se rozjelo,
   Emi              A         D
   trsám a šílím a hraju na kytaru
   Emi                   A      D
   a balím holky na svý hezký tělo.

3. Když jsem byl v Riu v deliriu,
   všechno jsem uměl, všechno znal,
   často s ekoupal v akváriu
   a sexu hojně užíval.
4. Vyhrál jsem na los tenhle zájezd,
   za výhru nic se neplatí,
   to doma slíznu velkej mazec,
   Božka mně život osladí.
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Vyznavači ohňů
Cmi             G#       B   Eb     G#      Fmi7 G4 G13
Ujel jim vlak a bylo jim míň snad o deset nežli  mně.
Hlavu pro muziku, ale nebylo to tím, že spala mu na klíně
G#                    Eb           G#    Fmi7      Gmi7         G#
Půjčenej battldress a prachy od táty, co ji už tak dávno neviděl.
Za tratí, kde je ves hrál vítr sonáty a já jim tajně záviděl

   Ami                   Fmaj7
R: Vagabundům upsaní jak řádu mnich
     C         Dmi       Ami     E4  E
   a nadosmrti rozpůlený konce prstů
   Ami                     Dmi7
   Vyznavači ohňů na všech nádražích
          C13          Dmi13
   čekají zelenou, než pojedou
          Ami       E7
   než je dálky seberou

Tichá noc se vetřela k nim
stejně jako tehdy k nám.
On ji políbil a sáhl do strun
a hrál hity, které znám
o koních v ohradách, co nemají tu zlost
že mě až v zádech zamrazí.
Ten pocit už dobre znám, je jako cizí host,
když tě tvůj blízkej podrazí.

Zachraňte koně
    Emi                               Ami7
1. Peklo byl ráj, když hořela stáj, příteli,
    C             D          G C H7
   věř mi, koně pláčou, povídám,
    Emi                                    Ami7
   to byla půlnoc, v tom křik o pomoc, už letěly
    C          H7          Emi
   hejna kohoutů, a bůhví kam.

    G                Hmi              C
R: Zachraňte koně, křičel jsem tisíckrát,
    G                     Hmi             C
   žil jsem jen pro ně, bránil je nejvíckrát,
                 Ami             C
   než přišla chvíle, kdy hřívy bílé
              Ami               H7 (D7)
   pročesal plamen, spálil na troud.

2. Ohrady a stáj, a v plamenech kraj už nedýchal,
   já viděl, jak to hříbě umírá,
   klisna u něj a smuteční děj se odbývá,
   jak tiše pláče, oči přivírá.

R:

    G                Hmi              C
R: Zachraňte koně, křičel jsem tisíckrát,
    G                     Hmi             C
   žil jsem jen pro ně, bránil je nejvíckrát,
    G                Hmi              C
   zachraňte koně, křičel jsem tisíckrát,
              Emi
   zachraňte koně ...
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Země antilop
           Dmi  C  Ami  G  Dmi  C  Ami  Dmi

    Dmi     C     Gmi7   Dmi    C      Gmi7
1. Letící proudy neónů, padají na mou tvář,
   Dmi     C     Gmi7       B             A A7
   nebe zatáhlo oponu, den dopsal kronikář,
   Dmi        C     Gmi7    Dmi     C    Gmi7
   samoten v městě šamanů, do ulic padá déšť,
   Dmi       C        Gmi7         B           A
   a ženy v botách z klokanů, v hotelu Budapešť.

          B        C           Ami7    Dmi
R: Žádný prachy nemám, jen co přelezu zeď,
       B           C     Ami    Dmi
   tak možná, že chytím dobrej stop,
          B    C      Ami7     Dmi
   někdo zastaví, já řeknu: ' Jeď,
      B     C   Gmi7
   do Země antilop!'

2. Muži hledají zlatej prach a sto-tisíci mobilů,
   vyzvání světu na poplach na uších Emilů,
   podivná doba uhání, za okny limuzín,
   a jako na drátech havrani, tady trčet nemusím.

Zpátky o pár let
           G                    G/F#
1. Je to zpátky pár let, sedm, šest nebo pět,
        Emi
   kdy ruku mou vzal,
           G                G/F#
   kluk s harmonikou, co voněl arnikou,
       Emi
   mi košili dal,
          C                C/H             Ami
   když promočená, v dešti ubrečená, jsem čekala dýl
    D                    C                    G
   na vlak, co odjel, a poslední podběl se v mokru zavil.

2. Řekl:"Chceš se mnou jít, vodu z dlaní mi pít
   a milovat zem,
   z mlhovin spletu šál, tebe v něj zamotám
   jak dítě do plen,"
   já řekla:"Tak pojď, svět je veliká loď,
   co přístavy má,"
   pak hodiny ve zdi skřížily pěsti, a co bylo dál?
3. Z pastvin do lesa hloub šli jsme pšenicí plout
   jak kapitán Cook,
   slunce ztratilo dech, vodou nasákl mech
   a džíny na dluh,
   noc přešla k ránu a do větví stanu už nakoukl den,
   on zmizel jak pára, já zůstala sama a zbyl jenom sen.
          G                       G/F#
*: Jenže život je trysk, prachy, risk nebo zisk
      C           Ami
   a honička slávy,
       G              G/F#
   co kůži nám dře a do očí lže
      C            Ami
   a motá nám hlavy,
       C                  Ami
   tak utíkám zpět, třeba obejdu svět
      C                    Ami7           G
   a najdu tě zas jako dřív, už mi jede vlak.

4.=1.
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Zrození hvězd
     G                C
1. Zrození hvězd čas vykřesá kvapem
      Emi               D
   a můžou mě vézt, až vyryju drápem
          C             Emi         D
   staré medvědice do skály větrů tvůj obličej.

2. Kraj otěhotněl jak prvnička v máji
   tou padlou tmou a někde ve stáji
   se splaší koně a přiklušou blíž, ke mně blíž.

            C                            Emi       D
R: A (že) březí klisna má oči jako ty a sedlo z něhy,
          C                                Emi      D
   možná se jí stýská, možná je zraněná a možná je ty,
            C                                    G
   všechno možná, všechno možná bude lepší než dřív.

3. Tahleta létavice mně do uší zpívá
   píseň panice, co z tváře ti slíbá
   tvůj vodopád slz a měsíční prach, co ty víš.
4. Kraj Indiánů mě úsvitem vítá
   a ranní déšť mou rytinu smývá,
   jsi vzdálená víc, co můžu ti říct, můžu říct, jen to.
R:
R:
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