G
(R) Mám prostě od Pánbíčka 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
a

D

D

statisticky dokázáno,

Hmi

že slunce vyjde každé ráno,

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

G

R: |: Statis tika nuda je,

G

nekle sejte na mysli,

A

D

Hmi

má však cenné údaje,
G

D

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

E

Z rozbořených chrámů uslyšíte zpěvy starejch fakírů.

Ami

Až zavoní vzduchem mandlovníky, bubny vzduchem zavíří,

Dmi

E

půjdeme si sednout na hřebíky, jak to dělaj fakíři.

Ami

Záhadná je to zem, tamtamy duní pralesem,

E7
Ami

vůně tropů, džungle tajnej

Ami

řád.

Tmou tygr mihne se a kdo má nohy zdvihne se,

E7
Dmi

Nikdo nemá tygra za krkem

Z tisíce a jedné noci

Dmi

Ami

rád.

Ami

vrhá temnej stín,

E

Alibaba, jeho teta 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 ...

H LÍ D A Č K R A V
D 1. Když jsem byl malý, říkali mi naši:
"Dobře se uč a jez chytrou kaši,
až jednou vyrosteš, budeš doktorem práv,
takový doktor sedí pěkně v suchu,
bere velký peníze a škrábe se v uchu,"
GAD
já jim ale na to řek':"Chci být hlídačem krav."
D R: Já chci mít čapku s bambulí nahoře,
jíst kaštany a mýt se v lavoře,
GAD
od rána po celý den zpívat si jen,
GAD
zpívat si: pam pam pam ...

GAD

2. K vánocům mi kupovali hromady knih,
co jsem ale vědět chtěl, to nevyčet' jsem z nich:
nikde jsem se nedozvěděl, jak se hlídají krávy,
ptal jsem se starších a ptal jsem se všech,
každý na mě hleděl jako na pytel blech,
každý se mě opatrně tázal na moje zdraví.
R:
3. Dnes už jsem starší a vím, co vím,
mnohé věci nemůžu a mnohé smím,
a když je mi velmi smutno, lehnu si do mokré trávy,
s nohama křížem a s rukama za hlavou
koukám nahoru na oblohu modravou,
kde se mezi mraky honí moje strakaté krávy.

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.

C

Otec Abrahám měl sedm synů,

sedm synů měl otec
G7

G7

Abrahám,

oni nejedli, ani nepili,

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

Jedu si to v bleděmodrym trabantu, žvejkačku mám přilepenou na pantu,
jaká by to asi byla paráda, kdyby se mi přilepila na záda, a vejš…
C,G…

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
CE
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
CE
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.

Dej mi víc své lásky
Ami
C
1. Vymyslel jsem spoustu napadů, aů,
Ami
G E
co podporujou dobrou náladu, aů,
Ami
D
Dmi
hodit klíče do kanálu, sjet po zadku holou skálu,
Ami
E
Ami (G)
v noci chodit strašit do hradu, aů.
2. Dám si dvoje housle pod bradu, aů,
v bílé plachtě chodím pozadu, aů,
úplně melancholicky, s citem pro věc jako vždycky
vyrábím tu hradní záhadu, aů.
C
E
R: Má drahá, dej mi víc, má drahá, dej mi víc,
Ami
F
C
G
má drahá, dej mi víc své lásky, aů,
C
E
já nechci skoro nic, já nechci skoro nic,
Ami
F
C
E
já chci jen pohladit tvé vlásky, aů.
3. Nejlepší z těch divnejch nápadů, aů,
mi dokonale zvednul náladu, aů,
natrhám ti sedmikrásky, tebe celou s tvými vlásky
zamknu si na sedm západů, aů.
R:
4.=3.

Take me home, country road – Veď mě dál, cesto má
AlmostCheaven,AmiWest Virginia, GBlue Ridge Mountains,FShenandoahCRiver.
Life is old there,Amiolder than the trees, Gyounger than the mountains ,Fgrowin' like
aCbreeze.
Ref.) Take meChome, countryGroads to theAmiplace I belFong.
West VirCginia, MountainGmomma, take meFhome CountryCroads
All myCmem'ries,Amigather round her,

G

miner's lady,Fstranger to blueCwater.

Dark and dusty,Amipainted on the sky,
G

misty taste of moonshine ,Fteardrop in myCeye.

Rit: Take meChome, country...
Bridge)
IAmihear herGvoice in theCmorning hour she calls me,
TheFradio remiCnds me of myGhome far away
AndAmidriving down theBroad I get aFfeeling
that ICshould have been homeGyesterday, yesterG7day.
Ref.) CountryCroads........

C

Někde v dálce

Někde v dálce

Ami

cesty končí, Gkaždá prý však Fcíl svůj Cskrývá

Ami

každá má svůj cíl ,Gať je pár chvil dlouhá Fnebo tisic Cmil

®:Veď mě Cdál, cesto Gmá, veď mě Amidál, vždyť i Fjá
Tam kde Ckončíš, chtěl bych Gdojít ,Veď mě Fdál, cesto Cmá
Chodím dlouho po všech cestách, všechny znám je, jen ta má mi zbývá
Je jak dívky co jsem měl tak rád ,Plná žáru bývá, hned zas samý chlad
Veď mě dál…..

©

Ami

Pak na Gpatník Cposlední napíšu křídou

F

jméno své a pod Cněj, že jsem Gžil Chrozně Grád

Ami

Písně své, co mi Bv kapsách zbydou

F

Dám si bandou Ccvrčků hrát A Gpůjdu spát, půjdu

G7

spát

Veď mě dál..

Emi Podle nepsanejch Czákonů hledáme D něco, co nám nejspíš D schází
Emi Podle prastarejchCpudů, který nás Dnutěj furt za něčim D jít
Emi Do stejný řeky nikdy Cnevstoupíš, proč klacky Dsám sobě pod nohy D házíš
Emi Cos chtěl, máš, stejně Cdojdeš k poznání D
Že věciG některý jsou D neměnný, jak Emi síla starejch C vín
A někdy je Emitma kolemCnás
To když Emizrovna nejsme stálí D
Najednou G blízký jsou si D vzdálený
To z Emivočí kouká C nám
Tak na chvílí Emistůj, C vzpomínej
No a Emipřiznej, taky jsme se D báli, co bude G dál

Emi Každej ctí asi Cjinej zákon a kdo Dví, co nám odvahu D dává
Emi Každej má asiCjinej kód a ty sám D zřejmě všechno víš D líp
Emi Jak když přesadíš Cstarej strom, Dtaky to nebude velká D sláva
Emi Cos chtěl máš, stejněC dojdeš k pozn ání D

G D Emi C G Když ráno vstanu, tak políbim svojí milovanou
ženu.
G D Emi C G Snídani do postele dám jí, a růži z lásky k tomu.
G D Emi C G Ještě umeju nádobí z večeře a vydrhnu vanu.
G D Emi C G G D C G Svačinu udělám si do práce a odcházim z domu.
Mám skvělou ženu.
G D Em C G První, co ráno udělá je, že mi oslintá hubu.
G D Emi C G Nesnáším jídlo do postele, tu každodenní nudu.
G D Emi C G Při sexu vykřikuje: "Promiň, lásko já už pudu!".
G D Emi C G Ze zvyku zamávám mu z postele, když říká: "Já už
pudu!".
Nesnáším svého muže.
G R: Já jsem zamilovaný, já jsem nešťastná.
C
Já jsem zamilovaný, já jsem nešťastná.
Emi
Já jsem tak zamilovaný do ní, je překrásná.
D
Já jsem tak nešťastná, já jsem tak nešťastná.
G D Emi C
G D Emi C G V práci počítám minuty, kdy půjdu domů za svou
ženou.¨
Ať se sem nevrací.
G D Emi C G Těším se na to, až si napustíme plnou vanu s pěnou.
Kterou fakt nesnáším.
G D Emi C G Do ouška pošeptám jí, že je mojí jedinou.
Nech si to pro jinou.
G D Emi C G Vzpomínám na den, kdy si řekla ano a byla mou.
To bylo chybou osudnou.
R:
G Já jsem tak zamilovaný!

My jsme potichu, my jsme potichu, my neřvem, my neřvem. C G
My jsme potichu, my jsme potichu, my neřvem, my neřvem.
My ten bordel neděláme, do postýlek uléháme se svým medvídkem.
FCGC

Máma mi dala korunu, abych koupil rybu
a já místo ryby ryby koupil velerybu
Co dělá ryba? Ocasem hýbá, Proč, proč, protože je ryba ryba…

Ami C Ami E 1. Dneska už mně fóry ňák nejdou přes pysky,
Ami C Ami E Ami
stojím s dlouhou kravatou na bedně vod whisky,
C Ami E
stojím s dlouhým vobojkem jak stájovej pinč,
Ami C Ami E Ami A
tu kravatu, co nosím, mi navlík' soudce Lynč.
A D E A R: Tak kopni do tý bedny, ať panstvo nečeká,
DEA
jsou dlouhý schody do nebe a štreka daleká
DEA
do nebeskýho baru, já sucho v krku mám,
D E A Ami
tak kopni do tý bedny, ať na cestu se dám.

2. Mít tak všechny bedny od whisky vypitý,
postavil bych malej dům na louce ukrytý,
postavil bych malej dům a z vokna koukal ven
a chlastal bych tam s Bilem a chlastal by tam Ben.
R:
3. Kdyby jsi se, hochu, jen pořád nechtěl rvát,
nemusel jsi dneska na týhle bedně stát,
moh' jsi někde v suchu tu svoji whisku pít,
nemusel jsi dneska na krku laso mít.
R:
4. Až kopneš do tý bedny, jak se to dělává,
do krku mi zvostane jen dírka mrňavá,
jenom dírka mrňavá a k smrti jenom krok,
má to smutnej konec a whisky ani lok.
R:

.... tak kopni do tý bedny.

