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GRÓNSKÁ PÍSNIČKA

D e A D
Daleko na severu je grónská zem
D e A D
žije tam Eskymačka s Eskymákem

D e G D
/:my bychom umrzli jim není zima
D e A D
snídají nanuky a eskyma:/

Mají se bezvadně vyspí se moc
půl roku trvá tam polární noc
na jaře vzbudí se a vyběhnou ven
půl roku trvá tam polární den

Když sněhu napadne nad kotníky
hrávají s medvědy na četníky
medvědi těžko jsou k poražení
neboť medvědy ve sněhu vidět není

Pokaždé ve středu přesně ve dvě
zaklepe na iglú hlavní medvěd
dobrý den mohu dál na vteřinu
nesu vám trochu ryb na svačinu

V kotlíku bublá čaj kamna hřejí
psi venku hlídají před zloději
smíchem se otřásá celé iglú
medvěd jim předvádí spoustu fíglů

Tak žijou vesele na severu



srandu si dělají z teploměrů
my bychom umrzli jim není zima
neboť jsou doma a mezi svýma

* * *

LACHTANI

C F C
Jedna lachtaní rodina
a G C
rozhodla se že si vyjde do kina

C F C
jeli lodí vlakem metrem a pak tramvají

a G C
a teď u kina Vesmír lachtají
G C G
lachtaní úspory dali dohromady
G C G
koupili si lístky do první řady
C F C
otec lachtan řekl netřeme bídu
a G C
pro každého koupil pytlík arašídů

C F C a G C



/:Lach lach lach lach :/

Na jižním pólu je nehezky
a tak lachtani si vyjeli na grotesky
těšili se jak bude veselo
když zazněl gong a v sále se setmělo
co to ale vidí jejich lachtaní zraky
moře vlny kry a sněhové mraky
pro veliký úspěch změna programu
dnes dáváme film Ze života lachtanů

Táta lachtan vyskočil ze sedadla
nevídaná zlost ho popadla
proto jsem se netrmácel přes celý svět
abych v kině mrznul jak turecký med
tady zima doma zima všude jen chlad
kde má chudák lachtan relaxovat
nedivte se té lachtaní rodině
že rozšlapala arašídy po kině

Tahle lachtaní rodina
od té doby nechodí už do kina - lach lach

* * *

TŘI ČUNÍCI

C
V řadě za sebou tři čuníci jdou

a
ťápají si v blátě cestou necestou
d G7



kufry nemají cestu neznají
d G7
vyšli prostě do světa a vesele si zpívají
C
Ui ui ui ui uií ...

Levá pravá teď přední zadní už
tři čuníci jdou jdou jako jeden muž
žito chřoupají ušima bimbají
vyšli prostě do světa a vesele si zpívají

Auta jezdí tam náklaďáky sem
tři čuníci jdou jdou rovnou za nosem
lidé zírají důvod neznají
proč ti malí čuníci tak vesele si zpívají

Když se spustí déšť roztrhne se mrak
k sobě přitulí se čumák na čumák
blesky blýskají kapky pleskají
oni v dešti v nepohodě vesele si zpívají

Když kopýtka pálí když jim dojde dech
sednou ke studánce na vysoký břeh
do vody koukají kopýtka máchají
chvilinku si odpočinou a pak se dál vydají

Za tu spoustu let co je světem svět
přešli zeměkouli 3x tam a zpět
v řadě za sebou hele támhle jdou
pojďme s nima zazpívat si jejich píseň veselou

* * *



V MOŘI JE MÍSTA DOST

C
V moři je místa dost
d G7
v moři je místa dost
C
v moři je místa
a7
místa ach místa
d7 G7 C
v moři je místa dost
C
Podmořský koník kluše s nákladem mořské pěny
F G7
cesta je velmi mokrá koník je unavený
C F
za první vlnou vlevo okolo mořských patníků

G7
za rohem v Golfském proudu už uvidí Afriku

V moři je místa dost .....

Medúzy průhledné jak výkladní skříň
čím blíž jsou k hladině tím vidět jsou míň
na vlnách houpají se a když je nikdo nevidí
šťouchají do lehátek vrážejí do lidí

V moři je místa dost .....

V chaluhách pod hladinou perou se chobotnice
na každém chapadle boxerská rukavice
perou se melou se padají vstávají
a všechny ryby kolem ploutvemi pleskají

V moři je místa dost .....

Rejnoci placatí jak kuchyňské utěrky
šestého každý měsíc dobijou baterky
na mořských křižovatkách blikají světlama
aby se nesrazily ryby s rybama

V moři je místa dost .....



* * *

RYL JEN CELEJ DEN RYL

a
Já každý ráno v sedm hodin vstal

E7 a E7
a krumpáč s lopatou vyfasoval

a
a pak s partou která makat dovede

E
jsem došel tam kde tunel povede

a E7 a
a ryl jen celej den ryl

G a
já ryl jen celej den ryl

C E7
abych dřív než do svý boudy půjdu spát

a E
čaj v kantýně moh si dát
E7 a E7 a
já ryl jen celej den ryl

E7 a E7 a
celej den jak krtek celej den jen ryl

Kdo netrhal skálu těžko pochopí
co sám dynamit někdy natropí
když jednou náhle došlo k vejbuchu
Jim Goff vyletěl majli do vzduchu
a ryl...

A když z tý vejšky zas na zem si kec
předák Mac Cane ho popad za límec
tak se mi zdá že línej jsi jak veš



mě ve vzduchu se flákat nebudeš
a ryl...

Teď po letech když večer sedím sám
na starý dobrý časy vzpomínám
zas slyším tmou jak rány duněly
když ve skalách jsem lámal tunely
a ryl...

* * *

RŮŽIČKA

D A
Krásná růže v sadu kvetla
D A
u besídky ve chvojí

D h E7 A
/:ta mé milé hlavu spletla
D A h A D A
chtěla ji mít (ach) v pokoji:/
G D h A A7 D

Vykrad jsem se v noci z domu
krásnou růži uloupit
měsíček mi svítil k tomu
/:když mě chytnou
(tak) budu bit:/

Pak jsem s růží k milé spěchal



na okénko zaťukal
/:pantofle jsem venku nechal
na polštář jí (tu) růži dal:/

Ráno do bot rosa padla
posel dobré pohody
/:milá pláče růže zvadla
nedala ji (ach) do vody:/

* * *

OVČÁK

C G C C7
Na ovčáka kaprál mává

C G C C7
dej se k nám a nemine tě sláva

C G C C7



ovčák váhá nemá stání
C G C C7

rozhlíží se naposledy strání
C G

nechal ovce v louce stát
C G

nesměle nesměle
C G C FC

na pochod začal vojsku bubnovat

Na pochod se vojsko dává
kaprál volá králi budiž sláva
vpředu tambor bubnem víří
do bitevní vřavy rovnou míří
trubka vojenská a s ní
kanón zní kanón zní
vyhrává marš na cestu poslední

Na šavlích se slunce blýská
po ovcích se ovčákovi stýská
po zahrádce s planou růží
není buben má jen jednu kůži
na vojáka proč si hrál
buben sem buben tam
k čertu s ním může táhnout i pan král

V dálce za ním bitva hřímá
buben pryč a paličky jen třímá
cestou stokrát známou běží
nevadí že popadá dech ztěží
sláva už ho neláká
ovečkám ovečkám
bude dál v klidu dělat ovčáka čtveráka

* * *



PÍSKAJÍCÍ CIKÁN

D A D A
Dívka loudá se vinicí
D A D A
tam kde zídka je nízká
D A D7 G
tam kde stráň končí vonící
D G D G A A7
si písničku někdo píská

Ohlédne se a propána
v stínu kde stojí líska
švarného vidí cikána
jak leží písničku píská

Chvíli stojí tam potichu
písnička si ji získá
domů jdou spolu za smíchu
je slyšet cikán jak píská

Jenže tatík jak vidí cikána
pěstí do stolu tříská
ať táhne pryč vesta odraná
groš nemá něco ti spíská

Teď smutnou dceru má u vrátek
jen bůh ví jak se jí stýská
kéž vrátí se mi zas nazpátek
ten kterej v dálce si píská

Pár šídel honí se na louce
v trávě rosa se blýská
cikán rozmarýn v klobouce
jde dál a píseň svou píská

Na závěr zbývá už jenom říct
v čem je ten kousek štíska
peníze často nejsou nic
má víc kdo po svém si píská



* * *

KLUZIŠTĚ

C e a C
Strejček kovář chytil kleště
Fmaj C Fmaj G
uštíp z noční oblohy
C e a C
jednu malou kapku deště
Fmaj C F G
ta mu spadla pod nohy

Nejdřív ale chytil slinu
tak sáh kamsi pro pivo
pak přitáhnul kovadlinu
a obrovský kladivo

G C e a C
A zatím tři bílé vrány pěkně za sebou

Fmaj C D7 G
kolem jdou někam jdou do rytmu se kývají

C e a C
tyhle tři bílé vrány pěkně za sebou

Fmaj C Fmaj G
kolem jdou někam jdou nedojdou nedojdou

Vydal z hrdla mocný pokřik
ztichlým letním večerem
pak tu kapku všude rozstřík
jedním mocným úderem



celý svět byl náhle v kapce
a vysoko nad námi
na obrovské mucholapce
visí nebe z hvězdami

A zatím tři bílé vrány...

Zpod víček mi vytrysk pramen
na zmačkané polštáře
kdosi mě vzal kolem ramen
a políbil na tváře
Kdesi v dálce rozmazaně
strejda kovář odchází
do kalhot si čistí dlaně
umazané od sazí

A zatím tři bílé vrány...

* * *

ŽÍŽALIČKY

(E, H7)
Sláva nám sláva nám my jsme ňácí kabrňáci
sláva nám sláva nám my jsme ňácí kosové
Ve dne spíme v noci bdíme zbytek času soutěžíme
sláva nám sláva nám my jsme ňácí kosové

Sláva nám sláva nám sláva nám a žížaličkám
Sláva nám sláva nám sláva nám a žížalám
Žížala je prima zvíře když neprší tak je v díře
Sláva nám sláva nám sláva nám a žížalám

* * *



SEVERNÍ VÍTR

C a
Jdu s děravou patou mám horečku zlatou



F C
jsem chudý jsem sláb nemocen
C a
hlava mě pálí a v modravé dáli

F G C
se leskne a třpytí můj sen

Kraj pod sněhem mlčí tam stopy jsou vlčí
tam zbytečně budeš mi psát
sám v dřevěné boudě sen o zlaté hroudě
já nechám si tisíckrát zdát

C F
Severní vítr je krutý
C G
počítej lásko má s tím
C F
k nohám ti dám zlaté pruty

C G C
nebo se vůbec nevrátím

Tak zarůstám vousem a vlci už jdou sem
už slyším je výt blíž a blíž
už mají mou stopu už větří že kopu
si hrob a že stloukám si kříž

Tady leží ten blázen chtěl dům a chtěl bazén
a opustil tvou krásnou tvář
má plechovej hrnek a pár zlatejch zrnek
a nad hrobem polární zář

Severní vítr...

* * *



HEJNO VRAN

G C G
Když nad pasekou vzlétne hejno vran /:hejno vran:/
G C
je léta pel už dávno vyprodán
D7 G
podzim se hlásí chladem jasných rán

C
v tom ránu prochází se sám a sám
D7 G
kdo městu dávno sbohem dal
G H7
A tak se toulá trávou spálenou

e
neví jak rozloučit se s létem

C
dívá se na krajinu vzdálenou
D7 G
které dal celý život svůj.

Nad hlavou zakrouží ti hejno vran /:hejno vran:/
a bílých hvězd je všude oceán
přece si nepostavíš pod ně stan
budeš spát pod širákem jak tě znám
i když už podzim přichází

A tak se touláš...

* * *



ZÍTRA RÁNO V PĚT

Ami C Ami G
Až mě zítra ráno v pět ke zdi postaví

Dmi G C Ami
ještě si naposled dám vodku na zdraví

Dmi G C Ami
z očí pásku strhnu si to abych viděl na nebe

Dmi G Ami C
a pak vzpomenu si lásko na tebe
Dmi G C Ami
na na na ...
Dmi E Ami

a pak vzpomenu si na tebe

Až zítra ráno v pět přijde ke mně kněz
řeknu mu že se splet že mně se nechce do nebes
že žil jsem jak jsem žil a stejně tak i dožiju
a co jsem si nadrobil to si i vypiju
na na na ...
a co jsem si nadrobil si i vypiju

Až zítra ráno v pět poručík řekne pal
škoda bude těch let kdy jsem tě nelíbal
ještě slunci zamávám a potom líto přijde mi
že tě lásko nechávám samotnou tady na zemi
na na na ...



že tě lásko nechávám na zemi

Až zítra ráno v pět prádlo půjdeš prát
a seno obracet já u zdi budu stát
tak přilož na oheň a smutek v sobě skryj
prosím nezapomeň nezapomeň a žij
na na na ...
na mě nezapomeň a žij

* * *

DOKUD SE ZPÍVÁ JEŠTĚ SE NEUMŘELO

C e d7 F C e d7 G7
Z Těšína vyjíždí vlaky co čtvrthodinu
C e d7 F C e d7 G7
včera jsem nespal a ani dnes nespočinu
F G C a G
svatý Medard můj patron ťuká si na čelo

F G F G C e d7 G7
ale dokud se zpívá ještě se neumřelo

Ve stánku koupím si housku a slané tyčky
srdce mám pro lásku a hlavu pro písničky
ze školy dobře vím co by se dělat mělo



ale dokud se zpívá ještě se neumřelo

Do alba jízdenek lepím si další jednu
vyjel jsem před chvílí konec je v nedohlednu
za oknem míhá se život jak leporelo
ale dokud se zpívá ještě se neumřelo

Stokrát jsem prohloupil a stokrát platil draze
houpe to houpe to na housenkové dráze
i kdyby supi se slítali na mé tělo
tak dokud se zpívá ještě se neumřelo

Z Těšína vyjíždí vlaky až na kraj světa
zvedl jsem telefon a ptám se Lidi jste tam?
a z veliké dálky do uší mi zaznělo
že dokud se zpívá ještě se neumřelo

* * *
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