
Šťastnej tulák 

         C               G7                   F                      G7     C                  F                     C             G7 
1. Tulák nedělá si vrásky, když mu ujel vlak, lehne si na pražce a kouká do oblak, 

 F                       G7               F                   G7          F                          C                    G7                          C 
kolem choděj různý lidi, který nikdy neuvidí jak za mrakem pluje mrak a za tím mrakem pták. 

        F                    C      G7                       C   F                         C            G7              C 
R: Pláň dokola svítí, slunce putuje dál, tulák dobře se cítí, kdo by se lidí bál. 

2. Pak se slunce nakloní a vítr zvedne prach červenej a vostrej, jako bejvá na horách, 
tam co lidi šťastný jsou a nemusej se bát, že jim někdo přijde říct, že nejsou akorát. 

R: Pláň dokola svítí,... 

3. Na horách je čistej vzduch a ke slunci máš blíž, 
na oblohu dosáhneš a hvězdy jsou tam níž, 
lidi mají k sobě blízko, ptáci lítaj sakra nízko, 
tohle tulák dobře ví a tak k horám zamíří. 

R: Pláň dokola svítí,...   



Cesty toulavý 

                    C                                                           E7 
1. Cesty toulavý, já vím, že se vás už nikdy nezbavím, 

                                          Dm 
s kamarády vám večer písní vyprávím, 
      F                              G                  C 
že dál mě vedou mý cesty toulavý. 

2. Cesty toulavý, na jednom místě stát mě nebaví, 
tam kde jsem ještě nebyl, tam se zastavím 
a dál mě vedou mý cesty toulavý. 

                   F                                                                       C 
R: Cesty toulavý, jak za starejch časů komedianti z poutí 

                F                                                                               C            G 
každý z nás to ví, že žádný cesty nejsou rovný, že se kroutí a kroutí. 

3. Cesty toulavý, já vím ...  



Letní den 

         C                     Am                         F                             G 
1. Ten letní den někam pojedem, ten letní den má půvab nejeden. 

 C                            Am                       F                              G 
Pět sladkých vět budou ptáci pět, z těch pěti vět si postavíme svět. 

        F               C                           F 
R: Pojedem, venku nás čeká slunný den, 

C                     G 
modré nebe, modrá řeka. 

2. Pět sladkých vět tobě zazpívám, 
pět milých vět, které dávno znám, 
rád pětkrát tě mám.  



Růžička 

        C                                 G7       C                            G7 
1. Krásná růže v sadu kvetla u besídky ve chvojí, 

C           Am D7      G           C     G   C   G         G7 
ta mé milé hlavu spletla, chtěla ji mít v pokoji, 
C           Am D7         G       F         C  Am G         C 
ta mé milé hlavu spletla, chtěla ji mít i v pokoji. 

2. Vykrad jsem se v noci z domu, krásou růži uloupit, 
měsíček mi svítil k tomu, když mě chytnou budu bit, 
měsíček mi svítil k tomu, když mě chytnou, tak budu bit. 

3. Pak jsem s růži k milé spěchal, na okénko zaťukal, 
pantofle jsem venku nechal, na polštář jí růži dal, 
pantofle jsem venku nechal, na polštář jí tu růži dal. 

4. K ránu do bot rosa padla, posel dobré pohody, 
milá pláče, růže zvadla - nedala ji do vody, 
milá pláče, růže zvadla - nedala ji, ach do vody. 

  



Žížeň 

        C                                         F       Am   G     C                                                   F                   C 
1. Když  kapky deště buší na rozpálenou zem, já toužím celou duší dát živou vodu všem. 

Už v knize knih je psáno bez vody nelze žít, však ne každému je dáno z řeky pravdy pít. 

                      G                       C                   F                         C                             F        C     G 
R: Já mám žízeň, věčnou žízeň, stačí říct, kde najdu vláhu a zchladím žáhu pálivou. 

                                         C                   F                          C                     F   C 
Já mám žízeň, věčnou žízeň, stačí říct, kde najdu vláhu a 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 z pod úbočí hor, 
tak pod očními víčky já ukrývám svůj vzdor. 
Ten pramen vody živé má v sobě každý z nás 
a vytryskne jak gejzír, když přijde jeho čas. 

R: Já mám žízeň,... 

  



Samota 

        C                           C7                            F                       C 
1. Do tváře čas mi hlubokou brázdu samotou vyrejvá, 

             G7                                                 F                                    G7                            C 
tělo je rozeschlej prám, když pluješ stále jen sám, co je ti platný, že jsi kapitán. 

2. Do zrzavejch strun svýho banja dávno jsem nezahrál, 
že jsem byl stále jen sám, v srdci mám nejeden šrám, život je tvrdej i když jsi kapitán. 

        C7                F              G7          C              Am               F    G7                    C 
R: A tak vždy zůstaneš sám, nikdo ti nepoví, jak máš žít, abys byl milován. 

C7                F               G7      C                  Am              F          G7               C 
A tak vždy zůstaneš sám a koláč medový za tebe sní kapitán Korkorán. 

3. Na tváři mech mám z dalekejch cest tam do hor a údolí, 
z košile mám jenom cár, ze smečky zbylo psů pár, co bude dál, mi nikdo nepoví. 

4. V kapse mám prach vodřenej z mincí, který jsem prodělal, 
já jenom samotu znám, tak sakra, co dělat mám, abych měl jednou na pořádnej flám. 

R: A tak vždy zůstaneš sám,... 

  



Okoř 
           C                                                         G7                                C 
1. Na Okoř je cesta jako žádná ze sta vroubená je stromama, 

                                                                       G7                           C  
když jdu po ní v létě samoten na světe sotva pletu nohama. 
F                               C        D                              G7 
Na konci tý cesty trnitý strojí krčma jako hrad, 
C                                                             G7                       C 
tam zapadli trampi hladoví a sešlí začli sobě notovat. 

                                    G7                          C             G7                    C 
R: Na hradě Okoři světla už nehoří bílá paní šla už dávno spát. 

                                  G7                                C               G7                  C 
Ta měla ve zvyku podle svého budíku o půlnoci chodit strašívat. 
 F                                             C                D                        G7 
Od těch dob, co jsou tam trampové, nesmí z hradu pryč 
     C                                 G7                             C                   G7                   C 
a tak dole v podhradí se šerifem dovádí, on jí sebral od komnaty klíč. 

2. Jednoho dne z rána, roznesla se zpráva, že byl Okoř vykraden, 
nikdo neví dodnes, kdo to tenkrát odnes, nikdo nebyl dopaden. 
Šerif hrál celou noc mariáš s bílou paní v kostnici, 
místo aby hlídal zuřivě jí líbal, dostal z toho zimnici. 

R: Na hradě Okoři,...  



Balada o Janu králi 

            Am      G         Am C                G          C  Em        Hm        Em              Am                  G        Am 
1. Statečný Jane králi, cizák tvou zemi pálí, těžká je tvoje vláda v srdci když se hněv uspořádá. 

2. Na čele rytířů svých, slyšíš dav nepřátel ztich, mraky jdou nízko a blíž, čeká sláva i kamenný kříž. 

                    C              G               C               E              Am              G              Am 
R: Větře foukej, ty loutno má vyhrávej dál, běžel čas jenom šašek se smál. 

3. Vrací se vítězný voj, od krve královská zboj, 
hlaholí zvony a dým, ten se rozplynul nad krajem tvým. 

4. Nebude bohdá by král, zbaběle pryč utíkal, 
neslyšel žalmy svých měst hledal pravdu kde vítězí lest. 

R: Větře foukej,... 

5. Slepý a statečný král, kéž by všem do vínku dal, 
kéž by dal rytířskou ctnost, aby rovný kmen až k nebi rost. 

6. Pohádka končí je čas, čekám kdo zeptá se z vás, 
kdo by rád věděl, co dál, dávno zemřel ten statečný král. 

R: Větře foukej,... 

R: Větře foukej,... 

  



Červená řeka 

                  G             G7               C               G                             Hm        Am        D7 
1. Jsem potulnej cowboy, já se potloukám a od ranče k ranči se najímat dám, 

       G                       G7              C                G                         Hm                   Am D7 G 
a v těch Mlžnejch horách na konci štreky potkal jsem holku od Červený řeky. 

2. Pak začlo mi trápení a spousta běd, když táta se bál, abych mu jí nesved 
a v těch Mlžnejch horách na konci štreky dal hlídat dceru od Červený řeky. 

3. Já schůzku jsem si s ní dal uprostřed skal, abych se s ní konečně pomiloval 
a v těch Mlžnejch horách na konci štreky, já líbal holku od Červený řeky. 

4. Sotva mi však řekla: "Miláčku můj!", ze skal se ozvalo: "Bídáku, stůj!" 
a v těch Mlžnejch horách na konci štreky stál její táta vod Červený řeky. 

5. Tam pušky se ježily, moc jich bylo, mně štěstí se najednou vytratilo 
a v těch Mlžnejch horách na konci štreky já obklíčenej byl u Červený řeky. 

               D                                C            G           D                                 G               Em 
6. Pak ke slovu přišla má pistol a pěst, já poslal je na jednu z nejdelších cest 

               G              G7                  C             G                         Hm                    Am D7 G 
a z těch Mlžnejch hor tam na konci štreky vez jsem si holku vod Červený řeky.  



Ten dělá to a ten zas tohle 

                               C                          G7 C                                           Dm7  G7 
1. Slavní mudrci, vzácní chemici, slovutní mistři, páni magistři, 

astrologové, geometři, agronomové, psychiatři. 
D#                   G              Em                   D        G 
Páni docenti geologie, psychologie, teologie, 
 D                                                                                               F7 
nemocí zjevných, nemocí zhoubných, nemocí latentních, 
 Am                                                         F#            Dm7     G7           C 
vynálezcové věcí patentních, magnificence, zkrátka inteligence. 

        C7         F          C7           F                                       G#dim         C7 
2. Tady je tesař, klempíř, zedník a ten co otesává kameny je kameník 

 C7      Gm        D7    Gm                                                 C7                F 
a tady služka, oráč, kamnář, ten když se umeje je k nepoznání kominík, 
                   B         C7           Am            Dm       Gm       A7         Dm 
ten dláždí ulice, ten kove podkovy, ta krmí slepice, ta peče cukroví, 
G7          F      C7         F                          B                    C7        F 
ten umí to a ten zas tohle a všichni dohromady udělají moc. 

3. A tu je platnéř, kočí, havíř, já sfárám dolů do dolů a doluju rudu, 
a tady rybář, kejklíř, dudák, já vám rád každou písničku na dudy zadudu, 
já louhuje kůže, já z nich šiju boty, já pěstuju růže, já látám kalhoty, 
ten umí to a ten zas tohle a všichni dohromady udělají moc. 
 



4. My všichni na tom budem lépe, když dáte rady nám a my vám dáme své rady. 
Když všichni všechno všechněm dáme, tak budou všichni lidi všechno mít dohromady, 
i širší ulice a tvrdší podkovy, kuřata, slepice, pečivo, cukroví. 
                                           F       Dm             Gm7               C7                   F 
Když ten dá to a ta zas tohle, tak všichni dohromady budeme mít dost. 

                             C7                         F                      C7                      F 
5. Továrny na kůže, peníze na boty a do vlasů růže a nový kalhoty, 

Am       Dm       E7         Am             Dm                    E7            Cm6 
a olej na stroje a stroje na práci a práci bez boje, po práci legraci 
D7          Gm              Cm6           Gm                   B                                  C 
a slunce dost a dost pro staré, pro děti a děti pro radost a radost pro děti. 
                Gm7          C7               F            
A budem společně svět a mír milovat 
Dm           B              C7                  Dm 
a budem společně pro ten svět pracovat. 
G9                    F                 C7            D7              
Když všichni všechněm všechno dáme, 
                     Gm7                       C7                  F 
tak budem všichni všechno mít dohromady. 


