
	

	

	

	

	

	

	

	 	

	

	

	

	

	

	

	

	 	

	

	

	

	

	

	

	

	 	

	

	

	



G                  D 
Z posledních pocitů  
Emi                    C 
poskládám ještě jednou úžasnou chvíli 
G                 D 
Je to tím, že jsi tu, 
Emi           C                                  G 
možná tím, že kdysi jsme byly Ty a já,  
                   D 
my dva, dvě nahý těla, 
         Emi             C 
Tak neříkej, že jinak si to chtěla, 
      G 
tak neříkej 
D            Emi        C 
Neříkej, neříkej mi nic 
 Stala ses do noci z ničeho nic moje platonická láska 
 unaven, bezmocný, usínám vedle Tebe, něco ve mně praská 
A ranní probuzení a slova o štěstí, neboj se to nic není 
Pohled na okouzlení, a prázdný náměstí na znamení, 
          G                 D 
Jenže Ty neslyšíš,  
         Emi          C 
jenže Ty neposloucháš,  
         G           D 
snad ani nevidíš,  
        Emi          C 
nebo spíš nechceš vidět  
          G             D   
a druhejm závidíš 
        Emi                      C 
a v očích kapky slaný vody    
                  G     D 
zkus změnu, uvidíš   
           Emi      C 
a vítej do svobody 
Jsi anděl, netušíš, Anděl co ze strachu mu utrhly křídla 
A až to ucítíš, zkus kašlat na pravidla 
Říkej si vo mě co chceš, já jsem byl vodjakživa blázen 
 Nevím, co nechápeš, ale vrať se na zem 
 Jenže Ty neslyšíš, jenže Ty neposloucháš, 
 snad ani nevidíš, nebo spíš nechceš vidět 
 a druhejm závidíš a v očích kapky slaný vody  
 zkus změnu, uvidíš a vítej do svobody 
 Jsi anděl, netušíš, Anděl co ze strachu mu utrhly křídla 
 A až to ucítíš, zkus kašlat na pravidla  Jenže Ty neslyšíš… 
 



    
   D7     G               D7      G 
R: [: Já mám kocábku náram-, náram-, náram-, 
                       D7   G 
      kocábku náram-, náramnou. :] 
R: 
    G 
1. Pršelo a blejskalo se sedm neděl, 
                    D7   G 
   kocábku náram-, náramnou, 
   Noe nebyl překvapenej, on to věděl, 
                    D7   G 
   kocábku náram-, náramnou. 
R:  
   G 
*: Archa má cíl, jé, archa má směr, jé, 
                       D7   G 
   plaví se k Araratu na sever. 
R: 
 
2. Šem, Nam a Jafet byli bratři rodní, 
   kocábku náram-, náramnou, 
   Noe je zavolal ještě před povodní, 
   kocábku náram-, náramnou. 
 
3. Kázal jim uložiti ptáky, savce, 
   kocábku náram-, náramnou, 
   "ryby nechte, zachrání se samy hladce," 
   kocábku náram-, náramnou. 
R:  
4. Přišla bouře, zlámala jim pádla, vesla, 
   kocábku náram-, náramnou, 
   tu přilétla holubice, snítku nesla, 
   kocábku náram-, náramnou. 
 
5. Na břehu pak vyložili náklad celý, 
   kocábku náram-, náramnou, 
   ještě že tu starou dobrou archu měli, 
   kocábku náram-, náramnou. 

	



(R) Mám prostě od Pánbíčka 
G
boky jako skříň, jako skříň, co naplat  

         Ami  
    když k tomu ráda jím, ráda jím, co naplat  
      D                                          G  
    o liposukci vím, dobře vím, však za plat, si život osladím, osladím
. 

   G                               Ami  
(1) Noviny pročítám, no to je síla,   prý zase přibírám, málo se hlídám 
   D   
    Prostě si trsám, trsám, až vzduchem lítaj prsa 
   G 
    Kašlu vám na půst, vždyť ženský má být kus 

   G                                    Ami  
(2) S vozíkem projíždím labyrint Tesca, hledám svý XXL, všude jen S-ka  
   D  
    A míjím tyčky, tyčky, samý bulimičky 
   G   
    Zhubněte si na kost, ale já mám toho dost. 

         G                            Ami  
(R2)Moje máma mi říkala, neboj se maličká 
         D                              G  
    Moje máma mi říkala, krásná si celičká 
           G                                    Ami  
    I když doma mě chválí, tak na miss mně nevzali  
            D                                     G  
    Čert to vem, vždyť můj život je sladký jak bonpari 

                           G  
(R1)Mám prostě od Pánbíčka boky jako ... 

            G                            Ami  
(3) To víš, kluci chtěj na noc barbíny co nemyslej 
               D              G  
    A když jim není hej, přicupitaj na tvůj prah chtějí zahřát a maj hl
ad. 

(R2)(R1) 

        G  
(R3)Mám boky jako skříň, jako skříň co naplat 
         Ami  
    když k tomu ráda jím, ráda jím, co naplat 
      D                                         G  
    O liposukci vím, dobře vím, však za plat, si život osladím, osladím
  

                    G  
(R3)Mám od Pánbíčka boky jako skříň, jako skříň, co naplat 
         Ami   
    když k tomu ráda jím, ráda jím, co naplat 
        D                                      G  
    Mám boky jako skříň, jako skříň, carárá pa pam.  
	



1.Polámal se mraveneček, ví to celá obora, D, Emi   
  o půlnoci zavolali mravenčího doktora. A, G, D 
 
2.Doktor klepe na srdíčko, potom píše recepis, 
  3x denně prášek cukru, bude chlapík jako rys. 
 
3.Dali prášky podle rady, mraveneček stůně dál, 
  celý den byl jako v ohni, celou noc jim proplakal. 
 
4.Čtyři stály u postýlky, pátý těšil "neplakej", 
  zafoukám ti na bolístku, do rána ti bude hej. 
 
5.Zafoukal mu na bolístku, pohladil ho po čele, 
  hop a zdravý mraveneček ráno skáče z postele. 
 
 

 
 
 

 

1. Je 
D

statisticky dokázáno,  Hmi  že slunce vyjde každé ráno, 
 

a 
D

i když je tma jako v ranci,   Hmi   noc nemá celkem žádnou šanci. 
 

 D         Hmi 

R: |: Statis
G

tika nuda je,        
A 

  má však cenné údaje, 
G           D 

nekle
G

sejte na mysli,             A   ona vám to vyčíslí. :| 
 

2. Když drak si z nosu síru pouští   a Honza na něj číhá v houští, 
tak statistika předpovídá,   že nestvůra už neposnídá. 

 
3. Tak vyřiďte té ctěné sani,   že záleží to čistě na ní, 

když nepustí ji choutky dračí,   tak bude o hlavičky kratší. 
 

 



 
Ami

Až na březích gangy uvidíte v záři barvy karmínu, 

Dmi
Z rozbořených chrámů uslyšíte 

E
zpěvy starejch fakírů. 

Ami 
Až zavoní vzduchem mandlovníky, bubny vzduchem zavíří, 

Dmi 
půjdeme si sednout na hřebíky, 

E
jak to dělaj fakíři. 

Ami 
Záhadná je to zem, tamtamy duní pralesem, 

E7
 vůně tropů, džungle tajnej 

Ami
řád.	 

Ami
 Tmou tygr mihne se a kdo  má nohy zdvihne se, 

E7
Nikdo nemá tygra za krkem 

Ami
rád. 

Dmi
Z tisíce a jedné noci 

Ami
vrhá temnej stín, 

Dmi
Alibaba, jeho teta 

E
a syn Muračin, cha, cha, cha. 

Ami 
Záhadná je to zem, tamtamy duní pralesem, 

E7
Vůně tropů, džungle tajnej 

Ami
řád.	 

Slonovi to dělá velkou starost, když se v lese zasnoubí, 

Aby udělal své dámě radost, pralesem to roztroubí. 

Opice si najde opičáka, tygr statnou tygřici, 

Nevím ale co sem hady láká, kde tu najdou hadici. 

 Jeden mocný fakír dostál kašel, dal se pohřbít do písku, 

 Jestli se vyléčil anebo zašel, neví nikdo nablízku. 

 Ačkoliv si velkou práci dali, hledali ho po kašli, 

 Zapomněli, kam ho zahrabali, dodneška ho nenašli… 

 



 
C                       F      G  
1. Z pekárny světa kraj za láskou svou  
   C       F             Ami  G  
   nejednu překonal jsem vůli zlou  
   Dmi    G  
   a moje princezna  
   Emi     Ami  
   ta jistě rozezná  
   F        G      C  
   že ji mám vážně rád  
     
2. A v jeho blízkosti se náhle zdá  
   že létat v oblacích se málem dá  
   dát ruku na ruku  
   netřeba záruku  
   jeho se přece nelze vůbec bát    
  
   C             F             G  
R: Oslava veliká ať už se chystá  
   Emi       Ami      Dmi      G  
   buchet je spousta, lahodná sousta  
   C                     F            G  
   ať naše láska je vždy stejně čistá  
     F           G    C  
   a pevná jako brány trám  
     
3. Hezká jak obrázek a zábavná  
   a pýchu princezen tak málo zná  
   vyrostla v dostatku  
   jak holka ze statku  
   umí za páci brát  
     
4. Konečně kluk co o mě zájem má  
   přitažlivost je jistě vzájemná  
   a srdce z rubínu  
   má barvu po vínu  
   starý král novému vždy má jej dát  
     
R: Ta naše dvojice je překvapivá  
   a dle všech známek pekárna - zámek  
   je trasa která někdy krátce trvá  
   a já ji dobře lásko znám  
     
R: Oslava veliká ... 
 

 



A                   D                             E                         A 
1. Rumělku ve tvářích, ležím v polštářích, to mě právě baví,  
              D                             E                                A 
   nic mě netíží, jen si prohlížím všechny šperky, co mám. 
                                 D                E                        A 
   A svět mi radosti chystá a v kramflecích jsem si jistá        
   /: když se načančám :/ 3x D E A 
  
 
2. Po drahých kobercích chodit ve špercích to mi zkrátka sluší,  
   hosty přijímám, jen se zajímám, copak ušít si dám. 
   A svět mi rukama tleská, jsem roztomilá a hezká, 
   /: když se načančám :/ 3x  
 
    E               D             A      
R: Jen já, jen já, o mě tu kráčí, 
    A                D                      A 
   jen já, jen já jsem princezna tvá,  
                          D              E              A  
   ta která udělá hačí a k vladaření ji stačí, 
 
   /: když se načančá :/ 3x D E A 
  
3. Čím je to čím, že sním-li či bdím, tak stále jsem švarná, 
   příčinu znej, já ze všech jsem nej, že na sebe dbám. 
   Ať projdu zámkem či smrčím, jsem dokonalá a frčím, 
   /: když se načančám :/ 3x  
  
R: Jen já... 
 

 

 

 

 

 

 



                    C                 Am 
1. Táhněte do háje, všichni pryč, 
                            C                Am 
   chtěl jsem jít do ráje a nemám klíč, 
                     C              Am 
   jak si tu můžete takhle žrát, 
                          F                   G 
   ztratil jsem holku, co ji mám rád. 
 
2. Napravo, nalevo, nebudu mít klid, 
   dala mi najevo, že mě nechce mít,  
   zbitej a špinavej, tancuju sám, 
                         Dm                G 
   váš pohled káravej už dávno znám. 
                  F                                      C 
R: Pořád jen [: na kolena, na kolena, :] jé jé jé, 
                 F                                    C 
   pořád jen [: na kolena, na kolena, :] jé jé jé, 
  pořád jen [: na kolena, na kolena, :] je to tak, C, Ami 
                     F                G 
   a vaše saka vám posere pták.  
 
3. Cigáro do koutku si klidně dám, 
   tuhletu pochoutku vychutnám sám, 
   kašlu vám na bonton, vejmysly chytrejch hlav, 
   sere mě Tichej Don a ten váš tupej dav. 
R: Pořád jen na kolena, na kolena, ... 
   a tenhle barák vám posere pták. 
 

 

 

 

 

 

 

 



Ami                                       G 
1. Ještě spí a spí a spí zámek šípkový, 
   Ami                               Emi 
   žádný princ tam v lesích ptáky neloví, 
         Ami                             G 
   ještě spí a spí a spí dívka zakletá, 
   Ami                    Emi 
   u lůžka jí planá růže rozkvétá.	 
  
   F          G                    Ami 
R: To se schválně dětem říká, 
       F      G               C     E 
   aby s důvěrou šli spát, klidně spát, 
         Ami               G            C           F 
   že se dům probouzí a ta kráska procitá, 
         Dmi             Emi           Ami 
   zatím spí tam dál, spí tam v růžích. 
    
2. Kdo ji ústa k ústům dá, kdo ji zachrání, 
kdo si dívku pobledlou, vezme za paní, 
   vyjdi zítra za ní a nevěř pohádkám, 
   žádný princ už není, musíš tam jít sám. 
 
R: To se schválně dětem říká... 
 
   Ami                 G               C          F 
+  Musíš vyjít sám, nesmíš věřit pohádkám, 
       Dmi           Emi           Ami 
   čeká dívka dál, spí tam v růžích,  
    F            Emi          A4sus    A        
   čeká dívka dál, spí tam  v  růžích. 
 
 
 
 



COtec Abrahám měl sedm synů, 
sedm synů měl otec G7Abrahám, 

G7oni nejedli, ani nepili, 
jenom takhle dělaCli. 

pravá ruka…levá ruka…, pravé rameno…levé rameno, nohy, hlava, 
jazyk….. 

 

 

 

  
 
C                             Ami    Dmi    G   C 
1. V Africe, tam žijou sloni a podobná zvířata, 
                              Ami    Dmi G C 
   mezi stromy je tam honí Afričančata, 
    F              G                 C      Dmi         G 
   načančané Afričanče jako uhel černé je, 
    C                                Ami    Dmi   G    C         F G C G C	 
   ráno skočí na saranče a jede do Guineje. 
 
2. Děvčata tam honí kluky a kluci zase děvčata, 
   k nám to mají trochu z ruky, Afričančata, 
   přes moře a přes potoky, dva tisíce šestset mil, 
   na kole tak dva-tři roky, no a pěšky ještě dýl. 
 
3. Průšvih je, když Afričanče černé jak mé boty 
   narodí se naší Anče od nás z Dolní Lhoty, 
   ale narodí či nenarodí, vždyť je to vlastně putna, 
   hlavně, že nám nemarodí a že mu u nás chutná, na na na ... 
 

 

 



Jóžin z bážin 
Ami                  E           Ami 
1. Jedu takhle tábořit Škodou 100 na Oravu, 
                             E             Ami 
   spěchám proto, riskuji, projíždím přes Moravu. 
    G7            C        G7          C E 
   Řádí tam to strašidlo, vystupuje z bažin, 
    Ami                    E        Ami G7 
   žere hlavně Pražáky a jmenuje se Jožin. 
 
    C                         G7 
R: Jožin z bažin močálem se plíží, 
                                C 
   Jožin z bažin k vesnici se blíží, 
                              G7 
   Jožin z bažin už si zuby brousí, 
                                C 
   Jožin z bažin kouše, saje, rdousí.	 
    F           C      G               C 
   Na Jožina z bažin, koho by to napadlo, 
     F          C      G              C E 
   platí jen a pouze práškovací letadlo. 
 
2. Projížděl jsem Moravou směrem na Vizovice, 
   přivítal mě předseda, řek' mi u slivovice: 
   "Živého či mrtvého Jožina kdo přivede, 
    tomu já dám za ženu dceru a půl JZD!" 
R: 
 
3. Říkám:"Dej mi, předsedo, letadlo a prášek, 
   Jožina ti přivedu, nevidím v tom háček." 
   Předseda mi vyhověl, ráno jsem se vznesl, 
   na Jožina z letadla prášek pěkně klesl. 
 
R: Jožin z bažin už je celý bílý, 
   Jožin z bažin z močálu ven pílí, 
   Jožin z bažin dostal se na kámen, 
   Jožin z bažin - tady je s ním amen! 
   Jožina jsem dostal, už ho držím, johoho, 
   dobré každé lóve, prodám já ho do ZOO. 
 
 
 



 
 

G                       C               G 
Krá krá krá krá, řekla první vrána, 
G                         D                G            
krá krá krá krá, řekla druhá vrána. 
G                       C               G 
Krá krá krá krá, řekla třetí vrána,	 
G                       D                 G 
krá krá krá krá, řekla čtvrtá vrána. 
 
C                 
Krá krá krá krá, krá krá krá krá, 
D                   G  
řekly všechny vrány.      
 
Í-á í-á, řekl první oslík, 
í-á í-á, řekl druhý oslík. 
Í-á í-á, řekl třetí oslík, 
í-á í-á, řekl čtvrtý oslík. 
 
Í-á í-á, í-á í-á, 
řekli všichni oslíci. 
 
Pí pí pí pí, řekl první bažant, 
pí pí pí pí, řekl druhý bažant. 
Pí pí pí pí, řekl třetí bažant, 
pí pí pí pí, řekl čtvrtý bažant.	 
 
Pí pí pí pí, pí pí pí pí, 
řekli všichni bažanti. 
 
Kva kva kva kva, řekla první žába, 
kva kva kva kva, řekla druhá žába. 
Kva kva kva kva, řekla třetí žába, 
kva kva kva kva, řekla čtvrtá žába. 
 
Kva kva kva kva, kva kva kva kva, 
řekly všechny žáby. 
 
(všechny zvuky dohromady), řeklo první zvíře, 
(všechny zvuky dohromady) a zmizelo v díře. 
(všechny zvuky dohromady), řekla všechna zvířátka, 
(všechny zvuky dohromady) a skončila pohádka. 
(všechny zvuky dohromady), 
pá pá, lálá děťátka... 



 
 

Am               F              Dm       C  G 
1. Prázdej byt je jako past, kde růže uvadnou, 
   Am          F           Dm           G 
   potisící čtu tvůj dopis na rozloučenou, 
   C          Am              Dm              C G 
   píšeš, že odcházíš, když den se s nocí střídá, 
   Am           F           Dm         G Gsus4 G 
   vodu z vína udělá, kdo dobře nehlídá. 
 
          C       G  Am        F           C 
R: Píšeš: Proklínám, ty tvoje ústa proklínám, 
         G        Am    F 
   tvoje oči ledový, v srdci jen sníh, 
    C        G Am        F            C 
   sám a sám,   ať nikdy úsvit nespatříš, 
             G             Am      F            C 
   na ústa mříž, oči oslepnou, ať do smrti seš sám. 
 
2. Tvoje oči jsou jak stín a tvář den, když se stmívá, 
   stromy rostou čím dál výš a pak je čeká pád, 
   sám s hlavou skloněnou, všechny lásky budou zdání, 
   potisící čtu tvůj dopis na rozloučenou. 
 
R: Píšeš: Proklínám, ty tvoje ústa proklínám... 
 
 

 

 

 

 

 

 

  

 



 

Ami                D                    G               C  
Až rozpustím dým a k tomu skončí další den,  
                   Ami   D                G     C          Ami  
tak půjdem oba domů za tím svým štěstím.  
                   D                     G         C   
Jsem kolemjdoucí z davu, součást osudu  
             Ami     D        G  
a budu tebou znovu oslněn.  
  
Ami            D                G              C             Ami  
Až rozpustíš si vlasy, zítřek bude tmou, asi.  
                 D              G       C                Ami  
Jednou je budu česat já. Jsou plný krásy.  
                 D          G               C         Ami  D  
Otevřu okno, aby všechno bylo blíž, tady.  
         G  
Vždyť víš.  
  
   Emi                        Ami  
R: Zatím mi nikdo nevěří  
                                  F  
   mí vzdušný zámky u dveří.  
                             C  
   Jen ty jsi na oko smutná.  
   Emi                            Ami  
   A co mám dělat, když jsme tři?  
                                 F  
   Ty jsi ta, co s láskou nešetří.  
                             C    G 
   Ty jsi ta na oko smutná.   
Láhev vína dohasíná a ty jsi zas tak jiná.  
Jsi moje, vím to jenom já.  
Jsi srdcevrah mých snění. Na stěnách fotky mění  
slzy v hrách.  
 R:  
 Jsme dva různý světy, dvě míjející se planety,  
jsme dvě kosmický lodě.  
Starý fráze v křoví, poví ti je on, tvůj přítel,  
plyšový seladón.   
R:  


