
      R O V N O U,   R O V N O U                  
 
      C            C7      F                C 
1.    Tak už jsem ti teda fouk, prsten si dej za klobouk, 
      F      G      C            Ami C         G         C 
      nechci tě znát a neměl jsem tě rád, to ti říkám rovnou. 
 
Ref:  Rovnou, jo tady rovnou, rovnou, jo tady rovnou, 
      prostě tě pic a nehledej mě víc, to ti říkám rovnou. 
 
2.    Z Kentucky do Tennessee, přes hory a přes lesy, 
      potoků vodou já smývám stopu svou, to ti říkám rovnou. 
 
 
      K O V B O J Ů V   N Á Ř E K                         
 
      C            Emi        C        G 
1.    Když v Laredu tenkrát jsem ulicí bloumal, 
             C      Dmi          C        G 
      když v Laredu tenkrát jsem poprvé byl, 
      C         Emi            C        G 
      já kovboje zahlíd, byl přikrytej plátnem, 
      Ami            Dmi        G           C 
      tím běloučkým plátnem, co studí jak jíl. 
 
2.    Ať píšťaly kvílí a bubny v tu chvíli, 
      ať zadrnčí v pohřebním průvodu mým, 
      tam v údolí u nás mě přikryjte hlínou, 
      jsem mladičkej kovboj a chybil jsem, vím. 
 
3.    Šest hazardních hráčů ať vezme mou rakev, 
      šest kovbojů zazpívá nad hrobem mým, 
      vemte mě na hřbitov, zahažte hlínou, 
      jsem kovboj a hodně jsem chybil, já vím. 
 
4.    Šest veselých kovbojů ponese rakev, 
      šest nejhezčích dívek mě doprovodí, 
      a kytici růží mi na rakev dejte, 
      ať hroudy tak prudce mě neuhodí. 
 
 
      S L U N E Č N I C E                    
 
      C                  C7  F                     C 
1.    To všechno bylo hrozně dávno, slunce bylo větrem milováno, 
      F                  C      Ami      Dmi        G 
      těhotné slunce se jen usmívalo a najednou tu slunečnice je. 
 
2. V okně domu slunečnice stojí, barák za chvíli strhnout                        

       dají. Jen malé děti si šeptají,tak k čemu tam ta slunečnice                    
       je. 



 
3. Člověk prý jak slunce dobrý není, nálady svý jak počasí                                 

       mění.Nevšímá si střech, jde po dláždění, tak k čemu tam ta        
       slunečnice je. 
 
4. Slunce neobléklo šaty nedělní, svou nahotou morálku lidí 

ranní, holky mám rád když jsou slunci podobný, tak proto 
tam ta slun… 

 
5. Nebe na lidi sluncem kýchá, sluneční rýma nám srdce                       

       zadýchá, očima ulice se slunce líbat nechá,tak proto tam ta                                     
       slunečnice je. 
 
6. Kdyby každá holka slunečnicí byla, to by  svět rázem    

       roztančila jako víla,ale slunce je šašek a blázny si z lidí                       
       dělá, tak proto tam ta slun. .. 
 
7. Mám přání, když hvězda padá,aby ta moje holka věčně mladá 

tím mládím, co na lidský řeči nedá, tak proto tam ta slun…  
 
8. Ona prej jen po mejdanech běhá, jen ďábel se v jejích       

       očích míhá, 
       ale když líbá, tak padá z tebe tíha, tak proto tam ta            
       slunečnice je. 
 
9. Až půjdeš jednou domu ráno, budeš mít se sluncem   

       ujednáno, ze štěstím pokropí tvou duši, tak proto tam ta          
       slunečnice je.  
 
10. Slunečnice se právem k slunci hlásí, svou hlavou za sluncem                  

hází, člověk si v závisti hlavu srazí, tak proto tam ta 
slun…     

 
 
               S L A V Í C I   Z   M A D R I D U      
 
 
       Ami              E                  Ami 
 1.      Nebe je modrý a zlatý, bílá sluneční záře, 
       horko a sváteční šaty, vřava a zpocený tváře, 
       vím co se bude dít, kůň už se v ohradě vzpíná, 
       kdo chce ten může jít, já si dám sklenici vína. 
 
       Dmi             Ami 
 Ref.: Žízeň je veliká, život mi utíká, 
       E              Ami 
       nechte mě příjemně snít, 
       ve stínu pod fíky poslouchat slavíky, 
       zpívat si s nima a pít. 
 
 2.      Ženy jsou krásný a cudný, mnohá se ve mně zhlídla, 



       oči jako dvě studny, vlasy jak havraní křídla, 
       dobře vím co znamení pád do nástrah dívčího klína, 
       někdo má pletky rád, já si dám sklenici vína.            
Ref.: 
 
 3.      Nebe je modrý a zlatý, ženy jsou krásný a cudný, 
       Mantily, sváteční šaty, oči jako dvě studny. 
       Zmoudřel jsem stranou od lidí, jsem jak ta zahrada stinná, 
       kdo chce ať mi závidí, já si dám sklenici vina.             
Ref.:    
 
 
 
S P I N K E J            
 
 
       C                F 
 1.    Už se končí den, už je čas k spánku, 
       C            F 
       zdi se barví od červánků, 
       C            Ami            G 
       hleď, už lampář světla rozsvěcí, 
       tak si dočti stránku, zavři knížku, 
       honem, hupky do pelíšku, 
       koťata dávno vrní za pecí, 
       C            F 
       tak spinkej, ať ve tvých snech 
       C            F 
       růže kvetou, voní mech, 
       C            Ami      Dmi G 
       princeznu si Honza bude brát, 
       než půlnoc prostře sítě, 
       na vlásky políbím tě, 
       vždyť i tvá máma musí spát. 
 
 2.      Západ rudou barvu ztrácí, 
       od řeky se táta vrací, 
       musím jít, je jistě hladový, 
       až se usměje, tak na chvilinku, 
       oči si mu všimni synku, 
       snad budeš jednou taky takový, 
       tak spinkej, ať ve tvých snech 
       růže kvetou,voní mech, 
       princeznu si Honza bude brat, 
       než půlnoc prostře  sítě, 
       na vlásky políbím tě, 
       vždyť i tvá máma musí spát. 
 
 
 
P E T Ě R B U R G 



     Ami  
1.  Když se snáší noc na střechy Petěrburgu 

F     E    Ami 
padá na mě žal 
 
zatoulaný pes nevzal si ani kůrku 
F               E       Ami 
chleba, kterou jsem mu dal 
C         Dmi    E 

[:Lásku moji kníže Igor si bere 
F            F#dim H7          E 
nad sklenkou vodky hraju si s revolverem 
Ami 
havran usedá na střechy Petěrburgu 
F      E      Ami 
čert aby to spral:] 
 
2.   Nad obzorem letí ptáci slepí 
    v záři červánků 
    moje duše široširá stepi 
    máš na kahánku 
 
[:Mému žalu na světě není rovno 
vy jste tím vinna Naděždo Ivanovno 
vy jste tím vinna, až mě zítra najdou 
s dírou ve spánku :] 
 
 
S A R A J E V O 
 
1. Přes haličské pláně vane vítr zlý 

to málo co jsme měli nám vody sebraly 
jako tažní ptáci jako rorýsi 
letíme nad zemí – dva modré dopisy 
 

R: Ještě hoří oheň a praská dřevo 
ale už je čas jít spát 
tamhle za kopcem je Sarajevo 
tam budeme se zítra ráno brát 
 

2. Farář v kostele nás sváže na věky 
věnec tamaryšku pak hodí do řeky 
voda popluje zpátky do moře 
my dva tady dole a nebe nahoře 

 
R: Ještě hoří oheň a praská dřevo … 
 
3. Postavím ti dům z bílého kamení 

dubovými prkny on bude roubený 
aby každý věděl, že jsem tě měl rád 
postavím ho pevný navěky bude stát 



 
R: Ještě hoří oheň a praská dřevo … 

 
 
M A D E  I N  P A D E 
 
Recit.: Srub starého Greenwooda je známej v tomhle kraji široko 
daleko. Když se stmívá, vychází ten šedivej dědek ven a rozvěšuje 
po stromech a plotech svíčky, lucerny a řve při tom nepříčetně: 
“Tak pojď!“  Na tomhle starým Greenwoodovi je ještě jedna zajímavá 
věc.Nehne se bez cedule, kterou má zavěšenou na krku a na ní je 
napsáno: MADE IN PADE 
 
   Emi   D          C         H7   Emi   
R: Bílej kříž, Bohu blíž made in Pade 
   H7                                                   Emi 
1. To město mělo jeden saloon, hrobníka a jednu hlavní třídu 

H7                                                     Emi                   
nás osm když tam přišlo v červenci tak barman nedával na křídu 
E7                                    
A když jsme přišli na Bonanzu, přišel dopis: “Já za Váma  
Ami          H7                                                            Emi 
přijdu.”Pak Steve ležel na zádech a na prsou měl made in Pade   

R: Bílej… 
 
2. To léto bylo vyprahlý a sedm lidí na práci je málo 

my věděli jsme tutově, že tohle místo za tu dřinu stálo 
pak jednou v srpnu zazněl výstřel v poledne když slunce nejvíc 
hřálo a Pete ležel na zádech a na prsou měl made in Pade 

R: Bílej… 
3. My dostali jsme tenkrát všechny holky které za to stály 

každej měl prachů jako šlupek, tak jsme s nima samozřejmě hráli 
a srandy bylo kopec, až do rána naše ohně plály  
a pak John se chytil za prsa a v ruce držel made in Pade 

R: Bílej… 
4. Jó tenkrát v říjnu přišly mrazy dřív a tak jsme do saloonu 

táhli, nás bylo pořád pět a tak jsme se hold dohromady spřáhli 
a když pak přišel listopad, my u hrobu jsme pátýmu už stáli 
to ať se nikdo nediví, Joe na prsou měl made in Pade 

R: Bílej… 
5. Nám bylo divný na rakve že pomalu už docházelo dříví, pak 

přišel Jack a povídá, že u srubu mu v noci někdo střílí 
my vydali se k němu ráno, protože jsme měli dlouhou chvíli 
a Jack tam ležel na zádech a na prsou měl made in Pade 

R: Bílej… 
6. My zbyli tři a nedivte se, že jsme se jak malí kluci báli, no 

bodejť ne, když v tomhle campu se tak hrozný věci v noci dáli, 
my zastřelili třeba chlapa a jak si s ním ráno krysy hrály, od 
lesa zazněl výstřel, Dan na prsou měl made in Pade 

R: Bílej… 



7. My zbyli dva a tušili jsme z dálky, že už zubatá nám mává, tak 
koupili jsme střelivo a na dveřích se objevila kláda. Pak 
v lednu, když šel pro vodu Pat povídá, vem kolt a kryj mi záda. 
Já než jsem stačil zamířit on na prsou měl made in Pade 

R: Bílej… 
8. Mně všechny vlasy zbělely a rok je přece jenom krátká chvíle,já 

řval jak blázen každej den: “Tak pojď a pokračuj v tom hroznym 
díle”.Pak přišlo léto a já bloudil bez zbraní krajinou bez 
cíle. Já sám jsem zůstal na živu a na prsou mám made in Pade 

R: Bílej… 
 
  

 
S P O R T U  Z D A R 
Ami                  C 

   V neděli v pět deset sraz u Baníku 
G                Ami       E 
desítka vleze se pak ještě jedna 
Ami                    C 
co čumíš frajere chceš do ciferníku 
G                 Ami     E 
jestli mě dožereš hele sem bedna 
Dmi              Ami 
Tribuna na stání necpi se vřede 
F       Dmi      E 
hadráři Sparťani Ostrava jedem 
Ami                   Dmi 
už to má správný var jen počkej až tě 
E                             Ami 
dobrý den sportu zdar fotbalu zvláště 
 
Tři nula na rohy a jinak šul nul 
berte je přes nohy liga je liga 
dnes jsem měl odpolední tak jsem to půlnul 
zacláníš chlape sedni navalte cíga 
 
Zelená je tráva rozhodčí nekřepči 
Ostrava jedem Karel Kula je nejlepčí 
pětku mě lístek stál tak se ukažte 
dobrý den sportu zdar fotbalu zvláště 
 
Lumpové hovada Chovanec karta  
jesličky paráda šij to na bránu 
bijte je Pražáky hamba Sparta 
jaký saky paky sedm banánů 
 
Stojím v davu lidu jsem fanda svýho klubu 
ten gól byl z offsidu sudímu rozbít hubu 
kde je ten autokar propíchnout pláště 
dobrý den sportu zdar fotbalu zvláště 
 



Ty mlč ty páprdo no ty v tom baloňáku 
fotbalu rozumíš jak koza náklaďáku 
být tebou tak nežvaním a radši mažu 
jinak se neubráním a pak ti ukážu 
 
V neděli po fotbale kdo umí ten umí 
hej vrchní seš pomalej šest nula na rumy 
já bych jim ukázal na šachtu s nima 
dobrý den sportu zdar fotbal je prima 

 
P R O M O K L A S 
Ami         Dmi            G 
Z předsudků svleč se, promoklas 
       C               Ami 
naboso budem brouzdat v sobě 
        Dmi            G           C           E 
po vodě rozhodíš svůj vlas útulně vlhce bude v nás 
Ami   Dmi 
Jak v dobře zabydleném 
G            C 
jak v dobře zabydleném 
Ami          Dmi 
jak v dobře zabydleném 
E          Ami 
zabydleném hrobě 
 
Z předsudků svleč se, promoklas 
naboso budem brouzdat v sobě 
Hladinu klidu nezčeří ani tvůj sten, jenž s sebou nese 
 
Po bouřce vlídné příměří 
po bouřce vlídné příměří 
po bouřce vlídné příměří 
příměří 
 
Den dítě vstoupí do dveří 
nad dvěma těly rozestře se 
Den dítě vstoupí do dveří 
nad dvěma těly rozestře se 
 
Na na na… 
 
O M N I A  V I A C I T  A M O R 
Ami              G            Ami 
Šel pocestný kol hospodských zdí, 
C               G       C 
přisedl k nám a lokálem zní 
Dmi                C     G 
pozdrav jak svaté přikázání 
   Ami   G     Ami 
- omnia vincit amor. 



 
Hej, šenkýři, dej plný džbán ! 
Ať chasa ví, kdo k stolu je zván. 
Se mnou ať zpívá, kdo za své vzal 
omnia vincit amor. 
C             C      Ami 
Zlaťák pálí, nesleví nic. 
C              G       C 
Štěstí v lásce znamená víc. 
Dmi          C        G  E 
Všechny pány ať vezme ďas. 
Ami   G      Ami 
Omnia vincit amor. 
 
Já viděl zemi válkou se chvět, 
musel se bít a nenávidět, 
v plamenech pálit prosby a pláč. 
Omnia vincit amor. 
 
Zlý trubky troubí, vítězí zášť. 
Nad lidskou láskou roztáhli plášť. 
V tom kdosi krví napsal ten vzkaz 
- omnia vincit amor. 
 
Zlaťák pálí, nesleví nic… 
 
Já prošel každou z nejdelších cest, 
 všude se ptal, co značí ta zvěst, 
až řekl moudrý – pochopíš sám: 
“Všechno přemáhá láska” 
 
Zlaťák pálí, nesleví nic… 
 
Teď s novou vírou obcházím svět, 
má hlava zšedla pod tíhou let. 
Každého zdravím větou všech vět 
- omnia vincit amor. 
 
 
P R A C H S A K R A 
Ami        E       Ami        E 
Dneska dřu nouzi, zejtra bídu mám, prachsakra, 
Ami          E         Ami       E 
v cárech se vzbouzím, v hadrech usínám, 
Ami           E         Ami   E    Ami 
a když jsem v tísni, a když smůlu mám, tak na truc 
           E     Ami   E     Ami    
touhletou písní vztek si vylejvám. 
 
Ami          E          Ami        E 
Dost vzduchu mám, ten sotva vydejchám, prachsakra, 



Ami       E       Ami       E 
jít není kam, tak nikam nespěchám, 
                   E            A 
lásku jsem měl, ta řekla “žij si sám”, 
             E                          A 
já na truc nejdřív jsem klel a teď si zazpívám o tom že 
 
 
Dneska dřu nouzi, zejtra bídu mám, prachsakra… 
 
Můj život zkrátka odvykl dětskejm hrám, prachsakra, 
zaklapla vrátka, vyprodanej krám, 
co přijde pak – já zázrak nečekám a na truc  
kytku si jen tak za klobouček dám. 
 
 
Dneska dřu nouzi, zejtra bídu mám, prachsakra … 
 
 
B O T Y  P R O T I  L Á S C E 
 
E 
Zas mi říkal, že má něco pro mne, 
 
a to něco, to prý láska je. 
A 
Já však  nechci žádnou lásku v domě, 
E 
přináší jen žal a výdaje. 
G                E         G         E 
Mám proti lásce boty, ty chrání paní svou, 
G                E 
ty boty vždycky jdou a všechno hezké pošlapou. 
 
 
Žiju sama díky těmto botám, 
žiju sama zásluhou těch bot, 
často sice klukům hlavy motám, 
botám ale city nejsou vhod. 
V těch botách ráda šlapu, zvlášť po lásce nás dvou, 
ty boty vždycky jdou a všechno hezké pošlapou. 
 
 
Tyhle boty nosím někde v duši, 
někde v duši, ne však na nohou. 
Jsou tam dole, kde mi srdce buší, 
od bušení mu však pomohou. 
V těch botách ráda šlapu a to se mi prý mstí, 
prý v těchto botách jdu a tak si šlapu po štěstí. 
Rec:  
Pozor, boty!    Pochodem vchod! 



 
 
        
 BODLÁKY  VE  VLASECH 
 
 
           D            Hmi     Emi     A7 
  1. Do vlasů bláznivej kluk mi bodláky dával, 
     Hmi      G         C             A 
     za tuhle kytku pak všechno chtěl mít. 
           D      A     Emi       F#7 
     Svatební menuet mi na stéblo hrával, 
     G          A      D    A 
     že prej se musíme vzít. 
         D       Hmi    Emi        A7 
     Zelený, voňavý dva prstýnky z trávy, 
     Hmi      G         C        A 
     copak si holka víc může tak přát. 
          D      A       Emi        F#7 
     Doznívá menuet, čím dál míň mě baví 
     G         A        D 
     na tichou poštu si hrát. 
 
 
     Hmi               A        Hmi                 A 
Ref: Bez bolesti divný trápení, suchej pramen těžko pít, 
     D        G        G#dim  F#7 
     zbytečně slova do kamení sít. 
     D                G     C                  F 
     Na košili našich zvyků vlajou nitě od knoflíků. 
     Bb       G       Bb          D7 
     Jeden je muset a druhej je chtít. 
 
 
           G            Emi     Ami     D7 
  2. Do vlasů bláznivej kluk ti bodláky dával, 
     Emi      C         F             D 
     za tuhle kytku pak všechno chtěl mít. 
     G      D     Ami       H7 
     Svatební menuet mi na stéblo hrával 
     C         D      G    D 
     my dva se musíme vzít. 
         G       Emi    Ami        D7 
     Zelený, voňavý dva prstýnky z trávy, 
     Emi       C          F        D 
     nejsem si jistej, že víc umím dát. 
            G         D        Ami       H7 
     Vracím se zkroušenej, ale dobrý mám zprávy 
     C         D          G   D 
     o tom, že dál tě mám rád. 
 



 
         D       Hmi    Emi        A7 
  3. Zelený, voňavý dva prstýnky z trávy, 
     Hmi      G          C      A 
     copak si my dva víc můžeme přát. 
             D       A    Emi         F # 7 
     Dál nám zní menuet a tím míň nás baví 
     G         A        D    A 
     na tichou poštu si hrát. 
 
 
         D       Hmi  Emi, A7 
     Zelený, voňavý... 
     D            Hmi  Emi, A7 
     prstýnky voňavý... 
       D         Hmi  Emi, A7, D 
     z trávy zelený... 
 
 
 
Ž Í Z E Ň 
    C                        F  Ami  G  C 
1. Když kapky deště buší na rozpálenou zem,  
                          F          C 
já toužím celou duší dát živou vodu všem. 
                     C7       F    Ami G  C 
Už v knize knih je psáno: bez vody nelze žít,  
                          F           C 
však ne každému je dáno z řeky pravdy pít 
 
           G              C            F 
R: Já mám žízeň, věčnou žízeň, stačí říct, 
              C               F  C 
   kde najdu vláhu a zchladím žáhu pálivou,  
   G             G7     C          C7  F  
   já mám žízeň, věčnou žízeň, stačí říct,  
              C           F   C 
   kde najdu vláhu, zmizí žízeň 
 
2. Stokrát víc než slova hladká jeden čin znamená, 
  však musíš zadní vrátka nechat zavřená. 
  Mně čistá voda schází, mně chybí její třpyt, 
  vždyť z moře lží a frází se voda nedá pít. 
    
R: Já mám žízeň… 
 
3. Jak vytékají říčky zpod úbočí hor, 

tak pod očními víčky se ukrývá můj vzdor. 
Ten pramen vody živé má v sobě každý z nás 
a vytryskne jak gejzír, až přijde jeho čas. 
 



R: Já mám žízeň 
 
 
 
K O U P I M  S I   Š K O D O V K U 
 
Koupim si Škodovku s motorem na vodku 
a pojedu do Oděsy na bál, pak celá Oděsa  
radostí zaplesá jakej to přijel super elegán 
 
R: Lalalala…. 
 
Koupim si kravatu za celou vejplatu 
a pojedu do Oděsy na bál, pak celá Oděsa  
radostí zaplesá jakej to přijel super elegán 
 
Koupim si Moskviče z vejplaty topiče 
a pojedu do Oděsy na bál, pak celá Oděsa  
radostí zaplesá jakej to přijel super elegán 
 
Koupim si nálepku, dám si ji na lebku 
a pojedu do Oděsy na bál, pak celá Oděsa  
radostí zaplesá jakej to přijel super elegán 
 
Koupim si kokrhel, dám si ho na hlavu 
a pojedu do Oděsy na bál, pak celá Oděsa  
radostí zaplesá jakej to přijel super elegán 
 
 
 
 
 
 
 
Seznam: 
1.Rovnou 
2.Kovbojův nářek 
4. Slunečnice 
5. Slavíci z Madridu 
6. Spinkej 
7. Petěrburg 
8. Sarajevo – akordy !!!! 
9. Made in Pade 
10. Sportu zdar 
11. Bodláky ve vlasech 
12. Koupim si Škodovku – akordy!!! 
13. Promoklas 
14. Omnia vincit amor 
15. Prachsakra 
16. Boty  
17. Žízeň 


