
Alison Gross 

        Am                       G             C                  E7   Am                   G                   C    Dm  E7 
1. Když zapadlo slunce a vkradla se noc a v šedivých mracích se ztrácel den, 

 Am                G                  C               E7    Am              G                                   Am 

a když síly zla ve tmě převzaly moc, tu Alison Gross vyšla z hradu ven. 

2. Tiše se vplížila na můj dvůr a jak oknem mým na mě pohlédla 

tak jen kývla prstem a já musel jít a do komnat svých si mě odvedla. 

Am                                     G       C                          G                             Am 
R: Alison Gross a černý hrad ze zlověstných skal jeho hradby ční 

                                                    G                   C           E7                       D E7 

Alison Gross, nejodpornější ze všech čarodějnic v zemi severní. 

3. Složila mou hlavu na svůj klín a sladkého vína mi dala pít. 

Já můžu ti slávu i bohatství dát jen kdybys mě chtěl za milenku mít. 

4. Mlč a zmiz babo odporná! Slepý jak krtek bych musel být! 

To radši bych na špalek hlavu chtěl dá než Alison Gross za milenku mít! 

R: Alison Gross a černý hrad… 

5. Přinesla plášť celý z hedvábí zlatem a stříbrem se celý skvěl. 

Kdybys jen chtěl se mým milencem stát, tak dostal bys vše, co bys jenom chtěl. 

6. Pak přinesla nádherný zlatý džbán bílými perlami zářící. 

Kdybys jen chtěl se mým milencem stát, těch darů bys měl plnou truhlici. 



7. Stůj a mlč babo odporná! Slepý jak krtek bych musel být! 

To radši bych na špalek hlavu chtěl dát než milencem tvým na chvíli se stát! 

R: Alison Gross a černý hrad… 

8. Tu k ohyzdným rtům zvedla černý roh a natřikrát na ten roh troubila 

a s každým tím tónem mi ubylo sil až všechnu mou sílu mi sebrala. 

9. Pak Alison Gross vzala čarovnou hůl a nad mojí hlavou s ní kroužila 

a podivná slova si zamumlala a v slizkého hada mě zaklela. 

R: Alison Gross a černý hrad… 

10. Tak uplynul rok a uplynul den a předvečer svátku Všech svatých byl 

a tehdy na místě, kde žil jsem jak had se zjevila královna lesních víl. 

11. Dotkla se mě třikrát rukou svou a její hlas kletbu rozrazil 

a tak mi zas vrátila podobu mou, že už jsem se dál v prachu neplazil. 

R: Alison Gross a černý hrad… 



Bludička Julie 

1. Bludička Julie vidět už z dálky je, jak láká za řekou na cestu dalekou. 

může váhavý, neboť sama ví, jak to bejvá, když ti slzy tekou. 

2. Bludička Julie svou krásou vábí je, když z hospod vracejí se tichou alejí, 

muži vážení domov vymění za tu naději a oči její. 

R: A potom tam kde je ráno, tam, kde je ráno, tam kde je ráno v trávě tulipán 

tam stopa končí, tam stopa končí, tam stopa končí nezvěstnej je pán. 

Tam kde ti páni, tam kde ti páni, tam kde ti páni písně pěli jí, 

je ráno žal a prázdnej sál a vítr vzal si Julii. 

3. Bludička Julie jen bláznům k vůli je, tak hochu neváhej,  pánbů ti pomáhej, 

končí krásnej sen, už se blíží den, ještě kroků pár a bude ti hej. 

R: A potom tam kde je ráno… 

4. Bludička Julie jen bláznům k vůli je… a bude ti hej. 



Mořská víla 

        Am                  Em Am C                  G       C   Dm                             Em                                     F                   G     Am 
1. Mořská víla usíná, vlny hladí pobřeží, slunce oči klopí, v mokrém písku stopy, zmizí až se sešeří. 

2. Večernice vychází, s mořem tiše rozmlouvá, staletí čas běží, vyzvánění z věží pro toho, kdo vyplouvá. 

Dm                      G       C   Dm               E       Am  Dm                   G          C   Dm                        E      Am 
R: Včera, dnes a zítra zas lodi zrána vyplují, v očích dálek předobraz, touhy splétáš s nadějí 

Fm                             C  Fm                                    C    Dm                           Am Fmaj7                            C 

mořská víla přivábí němou písní vodních řas, vůni kávy, hedvábí, kouzlem exotických krás. 

3. Hoří svíce voskové pro ty, co dnes vyplují, tajná síla díků, podle starých zvyků světla po zdech čarují. 

4. Mořská víla usíná, marné z dálky volání, sborem, kdo se bojí, u ní neobstojí při jediném setkání. 

R: Včera, dnes a zítra zas… 



Krysař a král 

        Em                              C                               D                        Em                                    Am                   D                            Em 
1. Bylo to v dobách osvícených, před branou krysař stál, městem šlo jako pohlazení, když na píšťalku hrál. 

G                              C                                          D         Em                  Am                D                                Em 

Viděl jak brány otvírají a každý šel mu vstříc, že lidé jeho píseň znají, každý chtěl slyšet víc. 

2. Bylo to v dobách osvícených, před branou krysař hrál, až jednou se svým doprovodem přišel i sám pan král. 

Daruj mi flétnu, chlapče milý, já všechno zlato dám, ten nápěv tolik roztomilý, už dávno v srdci mám. 

3. Povídá krysař pane králi, ať píšťalka je tvou, ať v kámen nikdy nepromění písničku nevinnou. 

Vyjdi s tou písní mezi lidi, na každou ze všech cest, ať slepý rázem krásu vidí, otvírej brány měst. 

4. Otvírej srdce zatvrzelá, tulákům lámej hůl, ať s tebou zpívá země celá, dej království všem půl. 

Krejčíkům plátno, rybářům síť a včelám květů pyl, já zase musím cestou svou jít, ty zpívej ze všech sil. 

5. Bylo to v dobách osvícených, před branou krysař stál, městem šlo jako pohlazení, když na píšťalku hrál. 

Kde jsou ty doby osvícené, zatímco svět šel dál, kde jsou ty písně zanícené, kam zmizel ten, kdo hrál. 



Drak od bílé skály 

        F                         A                  B                 F                  B                                F Dm     G7                      C7 
R: Drak od bílé skály byl kdysi moří král, však posledních pár století ten drak by si jen hrál, 

 F                       A        B                          F               B                               F          Dm        G7             C7   F 

drak od bílé skály je jen dvouhlavý, však hry zná všechny, co jich je, neb víc hlav více ví. 

F                          Am     B                             F         B                          F    Dm    G7                  C7 
1. Tam k té bílé skále jednou zbloudil kluk, v očích pět let údivu a v rukou vůni luk 

 F                   Am          B                            F         B                              F          Dm   G7                        C7 

od té doby stále si chodil s drakem hrát, nosil mu hračky s klíčkami a měl ho hrozně rád, 
             F                       Am          B                        F       B                        F   Dm             G7           C7            F 

když pluli spolu v mořích, na stráži kluk stál, lodě vlajky skláněly, když drak jim pozdrav dal. 

R: Drak od bílé skály… 

2. Drak tam žije stále, ale chlapci stárnou dál, hračky, šavle, sítě, míč ustoupí jiným hrám, 

léta běží dále, kluk už nechodí si hrát, na cestách pak drakovi chybí kamarád. 

Až půjdeš k bílé skále, kde drak čeká léta už, řekni: „Draku, pojď si hrát,“ ať kluk jsi, i když muž. 

R: Drak od bílé skály… 



Krutá válka 

         C                              Am             Dm                  Em                F                   Dm         C           G 
1. Tmou zví zvony z dálky, o čem to milý sníš? Hoří dál plamen války a ráno je blíž. 

      C                        Am               Dm                   Em                 F                         Dm               C         F           C 

Já chci být stále s tebou, až trubka začne znít. Lásko má, vem mě s sebou, ach ne to nesmí být. 

2. Můj šál skryje proud vlasů, za pás pak připnu nůž, poznáš jen podle hlasu, že já nejsem muž. 

Tvůj kapitán tě čeká, pojď musíme už jít, noc už svůj kabát svléká, ach ne to nesmí být. 

3. Až dým vítr stočí, tvář zbarví pot a prach, do mých dívej se očí, tam není strach. 

Když výstřel tě ranní, kdo dával by ti pít, hlavu vzal do svých dlaní, ach ne to nesmí být. 

4. Ach má lásko sladká, jak mám ti to jen říct, každá chvíle je krátká a já nemám víc. 

Já nemám víc než tebe, můj dech jenom tvůj zná, nech mě jít vedle sebe, tak pojď lásko má. 



Podívej 

                  G                         C              G                             D              Em                           C              Am             D 
1. Podívej teď padají hvězdy, každou noc jsou blíž. Vyplní ta nejtajnější přání, na které pomyslíš. 

           G                                C            G                  D                    Em                         C                 Am                          D 

Podívej jedna z nich je jasná a druhá září míň. Vzpomínej na ty co už zhasly, co po nich zbyl jen stín. 

                C                             D                     G                 C               Em                    A           C                 D                G 
R: Tu svoji mezi nimi najdeš, jako káně starý hrad, jen jediné velké přání ti nemohou splnit ani dát. 

2. Podívej teď padají hvězdy svítí na zem k nám, hledají lidem šťastné místo kde není nikdo sám. 

Podívej každej má jednu za kterou musí jít, možná dříve nebo za moc dlouho jak se jim bude chtít. 

R: Tu svojí mezi nimi najdeš… 

3. Podívej teď padají hvězdy, něžným světlem promluví. Dlouhá léta po nebeské dráze míchají osudí. 

Podívej už maličko svítá a hvězdy chtějí spát. Mnoho nocí dál se na ně dívat budem potají si přát. 

R: Tu svoji mezi nimi najdeš… 

4. Podívej teď padají hvězdy, podívej. 


