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Bedna vod whisky 

Ami                   C             Ami                     E7 
Dneska už mě fóry ňák nejdou přes pysky 
Ami                        C                    Ami     E7           Ami 
stojím s dlouhou kravatou na bedně vod whisky 
Ami                        C                  Ami              E7 
stojím s dlouhým vobojkem, jak stájovej pinč 
     Ami             C                 Ami    E7          A 
tu kravatu, co nosím, mi navlík soudce lynč 
 
                             D               E                      A 
Tak kopni do tý bedny, ať panstvo nečeká 
                                    D               E                  A 
jsou dlouhý schody do nebe a štreka daleká 
                          D            E                      A 
do nebeskýho báru, já sucho v krku mám 
                            D               E                   A      Ami 
tak kopni do tý bedny, ať na cestu se dám 
 
Mít tak všechny bedny vod whisky vypitý 
postavil bych malej dům na louce ukrytý 
postavil bych malej dům a z vokna koukal ven 
chlastal bych tam s Billem a chlastal by tam Ben 
 
Tak kopni do tý bedny... 
 
Kdyby si se hochu jen porád nechtěl rvát 
nemusel si dneska na týhle bedně stát 
moh jsi někde v suchu tu svojí whisky pít 
nemusel si hochu na krku laso mít 
 
Tak kopni do tý bedny... 
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Když jsem štípnul koně a ujel jen pár mil 
nechtěl běžet dokavád se whisky nenapil 
zatracená smůla zlá a zatracenej pech 
když kůň cucá whisku jak u potoka mech 
 
Tak kopni do tý bedny... 
 
Až kopneš do tý bedny, jak se to dělává 
do krku mi zvostane jen dírka mrňavá 
jenom dírka mrňavá a k smrti jenom krok 
mám to smutnej konec a whisky ani lok 
 
Tak kopni do tý bedny...  ! 
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Bodláky ve vlasech 

            G                  Emi        Ami       D 
Do vlasů bláznivej kluk mi bodláky dával 
Emi        C                F                        D 
za tuhle kytku pak všechno chtěl mít 
            G            D       Ami          H 
svatební menuet mi na stýblo hrával 
C                D            G    D7 
že prej se musíme vzít 
 
        G           Emi       Ami         D 
Zelený, voňavý dva prstýnky z trávy 
Emi         C               F               D 
copak si holka víc může tak přát 
          G            D           Ami              H  
doznívá menuet, čím dál míň mě baví 
C               D             G 
na tichou poštu si hrát 
 
Emi                         D            Emi                               D 
Bez bolesti divný trápení, suchej pramen těžko pít 
G               C             C#°         H 
zbytečně slova do kamení sít 
G7                        C         F7                            B 
na košili našich zvyků vlajou nitě od knoflíků 
Eb            C             Eb             G       G7 
jeden je Muset a druhej je Chtít 
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            C                   Ami    Dmi        G        
Do vlasů bláznivej kluk ti bodláky dával 
Ami        F                B                        G 
za tuhle kytku pak všechno chtěl mít 
            C            G      Dmi          E  
svatební menuet ti na stýblo hrával 
F                 G             C    G7 
my dva se musíme vzít 
 
         C            Ami     Dmi         G        
Zelený, voňavý dva prstýnky z trávy 
Ami           F             B               G 
nejsem si jistej, že víc umím dát 
              C                G           Dmi              E  
vracím se zkroušenej, ale dobrý mám zprávy 
F                G                  C     D7 
o tom, že dál tě mám rád 
 
        G           Emi       Ami         D 
Zelený, voňavý dva prstýnky z trávy 
Emi         C                  F              D 
copak si my dva víc můžeme přát 
                G             D     Ami               H 
dál nám zní menuet a tím míň nás baví 
C                D            G      D7 
na tichou poštu si hrát 
 
        G            Emi  Ami  D 
Zelený, voňavý... 
      G                Emi  Ami  D 
prstýnky voňavý... 
G                 Emi  Ami  D 
z trávy zelený... 
G  Emi  Ami  D 
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Co zbejvá 

G+          C7maj          Emi     Dmi     G7 
Když je po hře, jsi trop a docela v koutě  
   C7maj      Emi            A7         C#° 
a řeči jak promoklý boty už dřou tě 
            Dmi         F+                F                G7          C7maj              G7

4  G G+ 
a když rozkrojíš jabko, má uprostřed kříž, co zbejvá, co ti zbejvá 
 
               C7maj        Emi          Dmi        G7 
Když se jeden díl dočte na poslední stránce 
   C7maj          Emi           A7               C#° 
a druhej už nenajdeš v poštovní schránce 
            Dmi           F+             F              G7         C7maj               A7 
v noci do stropu koukáš a mizerně spíš, co zbejvá, co ti zbejvá 
 
             Dmi     F+                F                             G7 
Zbejvá jistoty dar, že má každá řeka svoje ústí 
             C7maj    Emi            A7                                C#° 
zbejvá lidiček  pár, co tě v těhle trablech neopustí 
            Dmi        G7                  Emi                        A7 
buď si jistej, že jsou zlatem lemovaný mraky černý 
             F          G7                   Emi      A7        F            Fmi          G7       G+ 
najdeš jistotu svou, najdeš jistotu svou a ptáci ti zůstanou věrný 
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               C7maj       Emi      Dmi       G7 
Když se namísto ano už říká jen třeba 
    C7maj     Emi          A7             C#° 
a co bylo pevný se drobí jak chleba 
              Dmi         F+              F                G7          C7maj              G7

4   G G+  
když už k opření nenajdeš pořádnou zeď, co zbejvá, co ti zbejvá 
 
               C7maj       Emi         Dmi      G7 
Když se propiješ k ránu a hlava ti třeští 
    C7maj            Emi     A7            C#° 
a den zrovna začíná v mlze a dešti  
           Dmi       F+          F              G7          C7maj              A7 
třeba otevřeš okno a řekneš si teď, co zbejvá, co ti zbejvá 
 
Zbejvá jistoty dar... 
                                       F           Fmi          C7maj 
                                ...a ptáci ti zůstanou věrný 
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Čas divnejch písní 

     Emi                                             C 
Až přejde divnejch písní čas, co namalujem na obraz 
        Ami                                                 H7 
kde zakletí jsou ptáci hříšní tak jako hudba v nás 
     Emi                                   C 
Až hřívy koní budou vlát a strážní ohně budou plát 
        Ami                                             H7 
kdo za lokomotivou roků bude se za nás ptát 
 
Ami9                D                    G             Dmi6             E7                Ami 
Kdo nám kšíroval ty ptáky střapatý, co nás celej život provází 
D                         H7                 C              F#7                                            H7                  
kdo nám šlapal celou cestu na paty, proč slunce pro nás nezachází 
Ami9                 D                G                   Dmi6              E7                Ami 
Kdo se s námi probíjel až k obzorům, za které nás vítr z rovin hnal 
D                        H7                       C               H7                                          Emi             
kdo na cestách došel k stejným názorům, kdo s námi zas bude šlapat dál 

 
Jak daleko a blízko zní hlas harmoniky večerní 
jak vysoko a nízko letí oblaka páteční 
Dál v srdcích nosí každej z vás, co nevejde se na obraz 
kdo odpovědět umí správně kamarádům na dotaz 
 
Kdo nám kšíroval ty ptáky střapatý…  
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Dálka 

E             H7                  E              E7         A               G  H7 
Dálka tě v očích zabolí, když opustíš rodný údolí 
               E             E7                A  Ami          E               H7                      E 
|: Zašněruj svoji botu toulavou,      za pecí nemáš slunce nad hlavou :| 
 
A                              E E7  A                                   H7 H+    
Vítr Ti dálkou zavoní,    dálka Tě v očích zabolí--í 
 
Já v kapse jenom šátek mám,  naposled údolí zamávám 
|: Nasadím svoji chůzi houpavou, za obzor zmizím se svou kytarou :| 
 
Vítr mi dálkou zavoní, dálka mi v očích zabolí 
 
Znám vůni zaprášenejch dnů, cesta vede dál až do mých snů 
|: Kde se stýká země s oblohou, kam paďouři dojít nemohou :| 
 
Vítr Ti dálkou zavoní… 
 

mezihra 
 

Vítr mi dálkou zavoní… 
 
Znám vůni zaprášenejch dnů… 
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Dlouhá cesta 

E                                                         A         H7               E 

Měl sem se radši usadit, když dostal jsem ten šek 
E                                                     A        H7       E 

čert ví kdo mi to poradil koupit si paperback 
A                                                                            E 
v tý knížce sem se dozvěděl jak zlato hledat mám 
E                                                           A            H7    E               
tak sem se jednou rozhodnul a to vám povídám 

 
                      C#° A                      H7      E 
Byla to dlou-há cesta a já byl stále sám 
                      C#° A                        H7          A7 
vzdálená bí-lá   města a poslední můj flám 
    A                   H7                    E  
a já nevěděl zda se vrátit mám  
 
Pak se kůň jednou zastavil a nechtěl dále jít 
ke stromu sem ho postavil abych měl chvíli klid 
pod tím stromem sem zakopnul vo zlatý podloží 
a tak sem to všechno vykutal a šel na nádraží 
 
Jedu v nákladním vagónu a mám pořádnej hlad 
prachy sou všechny v talonu a kůň mi vedrem pad 
až příjdu zase do báru a budu whisku pít 
koupím si radši kytáru abych zas neulít 
 

Byla to dlouhá cesta… 
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Do ptačích ploutví a rybích křídel 

E7maj C#mi             A    C    D     E7maj C#mi   A              G#7 
Tak,  snad abych šel, slečno, krá--sný lži den mění ve skutečno 
C#mi H7 A  G#7         C#mi D° F#7maj 
mý    vlaky chytněš stě---ží  peříčka ptačí mi na cestu sněží 
F7maj                                           E7maj 
bláznivý zvony mi cinkají z věží 
 
E7maj C#mi            A    C    D    E7maj C#mi A                  G#7 
Teď   buď rozumná, slečna, krám zaví-rám a ty mi budeš vděčná 
C#mi H7 A  G#7       C#mi D°    F#7maj 
svou  ro-li  dohrál blá---zen, nahoru do mraků vylítne rázem 
F7maj                                          E7maj 
tvrdě a mizerně přistává na zem 
 
E7maj                               Emi7   A                 C       D            E  
Lhůta záruční poránu končí, ze slibů až pak oprejská lak 
A                    G#7                         C#mi      H7           E7maj 
letět do mraků, s bláznem se ztratit a víc se nevrátit 
              F#7maj                                       F7maj 
trapnej dotazník teď píšeme, co se nehodí, to škrtneme 
 

     --- mezihra --- 
 

E7maj C#mi             A    C    D    E7maj C#mi  A                   G#7 
Tak,  snad abych šel, slečno, tvý   přítul-no mění se na netečno 
C#mi H7 A      G#7       C#mi D°   F#7maj 
lás---ky jsem dobral pří---děl, zbytek si uschovám co bych se styděl 
F7maj                                                   E7maj               C#mi  A  C D  E7maj 
do ptačích ploutví a do rybích křídel - uap tá... 
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Drátěný vohrady 

D                  E°                   Gmi7                   Gmi6  A7       D 
Jen Bůh ví, co jim táhne hlavou, klukům zemí  vzdálenejch 
                           E°                  Gmi7              A7               Hmi 
kouř dávnejch ohňů nad Sázavou na ně vůní mládí dejch 
G                             Hmi       G                                  F#  F#7 
toulaví jsou ptáci toulaví, ztrácejí se ze svejch hní-ízd 
D             E°                  Gmi7             A7                               D 
a kolem ohňů nad Sázavou přibejvá nám prázdnejch míst 
 

                  Ami 
To jenom na mapách jsou vohrady 
C                                         D 
a každá země svoji čáru mívá 
kluk toulavej má dávno jiný mapy 
jiný cesty, jinak přečtený 
když v noci telegraf babího léta 
svoje písně pro tuláky zpívá 
přeletí všechny hranice a ploty  
rezavý, vohrady drátěný 
 

Ten, kdo chce najít, musí ztratit, musí hledat, kdo chce znát 
jenom ten, kdo se nesmí vrátit, myslí denně na návrat 
drátěný vohrady, drátěný lidi dělí vod lidí 
když vracejí se zjara ptáci, kluci tajně závidí 
 

To jenom na mapách  ... 
 

Dál všichni tlačíme svý káry, někdo málo, někdo víc 
je jedno z který strany čáry koukáme se na měsíc 
zelenej zvon lesů zelenej jednou řečí zazvoní 
pod jednou oblohou se sejdem, jeden oheň zavoní 
 

To jenom na mapách ... 



13 
 

Dům smutný víly 

E7        Ami E7        Ami              G7      C    
Ležím sám v těch ohradách a končí den 
E7       Ami        G7          C     E7 
ležím sám jen s ránou zlou 
           Ami  E7    Ami                                      E7  F 
ležím dál    v horečnejch tmách mám divnej sen 
              Ami                    F                   Ami 
z dálky smutnou píseň slyším najednou 
 
Ami   C                    A   Ami   C              D 
Jdou, jdou mlhy bílý, jdou, jdou nocí zlou 
Ami   C                      G     Ami                       F7                   E7 
znám dům smutný víly, bloudím k němu cestou mlhavou 
Ami  C                     A  Ami  C                      D 
vím,  vím, že se blíží  dům smutnej jako kříž 
     Ami               D                  Ami                  D 
už nemá šance žádný, kdo bloudí v mlze zrádný 
           Ami              F                   Ami 
moje smutná vílo ty už dávno spíš 
 
E7       Ami  E7    Ami            G7  C       
Rána zlá,   krev ubejvá a žízeň mám 
E7      Ami   G7       C   E7 
není cesta k ohradám 
E7      Ami  E7  Ami                      E7 F          
už to vím, nic nezbejvá, sám umírám 
              Ami            F                 Ami  
smutná vílo, už tě nikdy nezlíbám  
 
Jdou, jdou mlhy bílý... 
 
Jdou, jdou mlhy bílý!  
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Heny 

G 
Šest let hledám zlato v jílu kat aby to spral 
 
za pět let jsem vod svý Heny řádek nedostal 
C7 
na Jima co vozí poštu čekám každej den 
G 
přichází k nám vždycky z jara než zafouká fén 
 
D        C7              G     D7 
Heny, Heny, jó Heny 
 
Na pláni se černej bod už v dáli objevil 
jako vichrem měkkej sníh se kolem rozvířil 
Sáně s poštou táhne jen pět bílejch koster psích 
šestá kostra Jimova se klátí na sáních 
 
Heny, Heny, jó Heny 
 
V bílým hnátu Jimy svírá vohořelej list 
že to psaní je vod Heny jsem si celkem jist 
Hvizd a sáně v dáli mizí byl to možná sen 
na sněhu však leží dopis jeho půlka jen 
D        C7              G     E7 
Heny, Heny, jó Heny 
 

mezihra 
 

A 
To máš za to bídnej chlape žes do psaní vez 
za každej tvůj švindl s poštou chcíp ti jeden pes 
pět let čekat na psaní je sakra dlouhej čas 
spálil jsi mý šestý psaní tak si tě vzal ďas 
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Heny, Heny, jó Heny 
 
Možná že se Heny zeptá kdepak zůstal Jim 
že jsi pálil její psaní to jí nepovím 
udělal jsi sakra divnej dopisovej dluh 
za to tě tak pěkně zaklel bílejch plání 
 
|: Heny, Heny, jó Heny :| 

 

  



16 
 

Hejno vran 

kapo 5.p. 

C                                             F                                         C 
Když nad pasekou vzlétne hejno vran, hejno vran, hejno vran 
                                   F 
a léta pel už dávno vyprodán 
G7                                         C 
podzim se hlásí chladem jasných rán 
                                          F 
v tom ránu prochází se sám a sám 
G7                                            C 
kdo městu dávno sbohem dal 
 
                                        E7 
  A tak se toulá trávou spálenou 
                                       Ami 
  neví jak rozloučit se s létem 
                                   F 
  dívá se na krajinu vzdálenou 
  G7                               C 
  které dal celý život svůj 
 
 
Nad hlavou zakrouží ti hejno vran, hejno vran, hejno vran 
a bílých hvězd je všude oceán 
přece si nepostavíš pod ně stan 
budeš spát pod širákem jak tě znám 
i když už podzim přichází 
 
  A tak se touláš trávou spálenou 
  nevíš jak rozloučit se s létem 
  díváš se na krajinu vzdálenou 
  kterés' dal celý život svůj 
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Hic Sunt Leones 

Emi        A                     Emi        A                         Emi             D                G H7 
Je to už dávno co mi, zmizely v dálce stromy, pro mě už zastavil se čas 
Emi       A                   Emi      A                 Emi        D                        G  
Stávaly kolem trati, čekaly až se vrátí, to co se vrací v každém z nás 
 
A            H7                   C                      H7          Emi  
Vál, vítr vál, cesta dál vedla nás, do krajiny lvů 
A                    H7                   C                       H7               Emi  
Bál, jsem se bál, jestli dál kolem nás někdo není 
 
Do světa cesty vedou, do dálek vlaky jedou, za kopce slunce zapadá 
Já měl svou bílou stránku, napsanou do červánků, aspoň mi to tak připadá 
 

Vál,  vítr vál… 
 

Cesty jdou za obzory, každý z nás má svou story, každý se někdy musí bát 
Chlap ten se pořád chystá, na mapě bílá místa u malých ohňů prozkoumat 
 

Vál,  vítr vál… 
 

Jak hrabě Monte Christo, já měl svý bílý místo, tam kde na mě čekala mříž 
A stromy kolem tratí, věděly že se vrátí, jen ten kdo unese svůj kříž 
 

Vál,  vítr vál… 
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Hobo 

G7                      C                            Emi 
Já nechci bejt sám, když koleje duní 
                Dmi      G7         C 
a temná noc do dáli ubíhá 
                                                                   Emi 
co z toho k sakru mám, že znám plno vůní 
                  Dmi      G7                     C 
dalekejch cest, pohledy v očích mám 
                         F                                    Ami        
tak co z toho mám, že v srdci mám touhu 
                  F                                  G7 
jenom se mrknout za nejbližší strouhu 
                        C                         Emi   
já často šněroval svý toulavý boty 
              Dmi          G7                  C   
musí to bejt, můj vlak má zelenou 
 
C                                 B        G7      C                                    B    G7 
Tmou nákladní vlak těžce duní, v mejch očích jenom vítr šumí 
C                          F     C                      G7 
kraj kolem trati spí, jen mašinfíra bdí 
C                           B         G7      C                       B      G7 
má ruku na rychlostní páce, má topič plný ruce práce 
C                           F            C         Ab         G7      C 
já si na nápravě zpívám píseň, v který vlaky hřmí 
 
G7                   C                            Emi 
Když vagony hřmí a brzdař tě honí 
               Dmi      G7               C 
necejtíš hlad, nohy tě nezebou 
                                                               Emi 
jen běžíš po střeše a chtěl bys bejt pod ní 
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             Dmi   G7                   C 
píšťala řve a tunel před tebou 
                         F                                 Ami 
tak co z toho mám, že znám celý státy 
                         F                             G7 
když nesmím na voči vlastního táty 
                                   C                           Emi   
když stromy rozkvetou, já stojím na trati 
              Dmi          G7                   C   
musí to bejt, můj vlak má zelenou 
  
Tmou nákladní vlak těžce duní... 
 
G7                 C                             Emi 
Můj osobní vůz je vagon s vepřovým 
                     Dmi      G7                  C 
můj rodnej dům je bouda brzdaře 
                                                                   Emi 
kde nechal jsem squaw, to vám už nepovím 
                     Dmi       G7                     C 
snad ve Frisku, tam jsem byl na jaře 
                        F                                 Ami 
tak co z toho mám, pořád se jen toulat 
                  F                         G7 
v špinavý ruce pár centů žmoulat 
                             C                           Emi   
jednou se netrefím a budou mě sbírat 
              Dmi          G7                  C   
musí to bejt, můj vlak má zelenou 
 
Tmou nákladní vlak těžce duní... 
 

C B C B C 
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Hobo a pes 

dop. kapo 3.p. 

C          E7           Ami               C           G7         C 
Chodil světem Hobo sám a znal už každou zem 
                      E7                     Ami       F        C           G7           C 
až jednou si řek', tak tady už jsem byl a leh' si i se svým psem 
                     E7                      Ami            G7            C 
Ten pes byl vošklivej jako jeho pán a fousatej jakbysmet 
H7                    Emi               D7                           G7 
po pánu byl i samej šrám zkrátka to byl psí kmet 
   C                 E7         Ami                     F                  C               G7     C 
a tenhleten pes se zvláštní touhou chvěl, když pán začal vyprávět 
 
                                          Ami                       C                               E7 
Jak tady ležím a vzpomínám, co už jsem viděl a co na světě mám 
                 Ami                     D7       G7                       C   Ami Dmi 
tak si tak myslím že to nebude nic víc než můj pes 
G7                     C                             Ami                   C                             E7 
Měl jsem pět žen a zůstal jsem sám, ze všeho zbyla mi žízeň jak trám 
                  Ami                 D7     G7                 C              F C 
a ten můj pes co chodí celej život jenom se mnou 
 
Ab               Fmi        C#           Eb                   Ab  Fmi C# Eb   
Nejvíc mě mrzí, že nemám už kam bych šel 
G                         C                    D7    G7 
všude jsem byl a nikde sem nenašel 
                 C                              Ami                  C                                E7 
Takovou zem, kde bych byl rád, že slunce svítí a nemusím se prát 
                    Ami                      D7        G7                    C 
vo kousek chleba se všema lidma, no a se svým psem 
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Island 

G                 Emi              Hmi           C       D7   G 
Má zem je krásná jako stín červených borovic 
                     Emi              Hmi         C                 H7 
tam, kde je Island, hoří den jako knot voskovic 
Emi               H7               Emi  C               Ami            H7  D7 
hřímá zemí fjordů severák,  má země zpívá jako pták 
G                Emi              Hmi          C    D7       G 
vím, že je příliš vzdálená, vzdálená, vzdálená 
 
Můj starý kompas na svou zem dávno už zapomněl 
jít za modrou střelkou nikdy jsem v pravý čas neuměl 
když září na obloze velký vůz, zpívám o své zemi smutný blues 
o zemi, kde roste jen lišejník, jenom mech a lišejník 
 
Tam, kde můj otec míval dům z červených borovic 
vítr už odvál všechen dým ze starých voskovic 
o tom kde jsou lidé co jsem znal, o dívce kterou jsem nikdy nepoznal 
jen staré ságy zpívají, zpívají, zpívají 
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Jarní kurýr 

          C             F                    C                              Emi            E7 
Dunění kopyt večer slýchávám, údolím jarní kurýr jede k nám 
            Ami         G          F                E7 
v peřejích řeka zvoní a jarem vítr voní 
         Ami      G         F         E7   Ami 
přijíždí jarní kurýr, dobře ho znám 
                G              F                G     F                   E7 Ami 
Ví, celej kraj to ví, veze nám jaro v brašně sedlový 
 
          C                  F                 C                                   Emi           E7 
Zase jdou jarem vánky voňavý, vobouvám svoje boty toulavý 
           Ami        G         F                 E7 
dobře ví moje milá, i kdyby víla byla 
           Ami      G       F      E7  Ami 
tyhle toulavý boty nezasta-ví 
                    G            F         G              F      E7 Ami 
Mám boty toulavý, ty ani kouzlem nezastaví 
 
              C              F                         C                                      Emi            E7 
Musím jít mraky táhnou nad hlavou, musím jít stopou bílou toulavou 
          Ami          G                 F                 E7 
neplakej, že se ztratím, já do roka se vrátím 
            Ami            G         F       E7 Ami 
prošlapám cestu domů jarní travou 
                 G               F             G       F      E7 Ami 
Víš, ty to dobře víš, ty moje boty nezastavíš 
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Já jsem tak línej 

Ami                    F                            G                            C 
Dole pod álejí, kousek od kolejí, sametovej flíček mám 
Ami                        F                                    G                          E 
oblaka si plavou, kus drnu pod hlavou, pane Bože já se mám 
Dmi                               Ami                       F                            E 
támhle za smetištěm jako mraveniště šedý město rámusí 
Ami                          F                                          D7                                G 
ať si nohou trhne, ten kdo z města zdrhne, poslouchat ho nemusí 
 
     C                  Dmi         G                Ami 
Jó já jsem tak línej, tak překrásně línej 
   Dmi         F                 D7                 G  
a nejhezčí na tom, že nechci bejt jinej 
     C            Dmi          G            Ami 
jó to se to válí, když sluníčko pálí 
Dmi         F                G              C  E 
za to mě veřejnost nepochválí 
 
Uspěchanej pane, co se s váma stane až budete v důchodu 
v pozlacený kleci bejvá plno věcí a funění do schodů 
žádná cesta rájem, jestli máte zájem, měl bych pro vás dobrej tip 
co vám sakra brání válet se na stráni a bejt na tom mnohem líp 
 
Jó já jsem tak línej... 
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Jsem nejkrásnější 

                 G                                        C 
Decentní spray a nevtíravá vázanka  
                 D                C         D         G 
bělostné zuby čisté nehty vonný dech  
                                                                   C 
pro mnohé ženy je můj úspěch hádanka  
                    D                      C           D              G 
když píšou rtěnkou moje jméno po všech zdech  
                       D                                            C 
Jsem prostě bezvadný muž rychlý jako blesk  
             G                    E°                D 
a život pro mě není žádná záhada  
               G                                  C 
dovedu vyvolat u dívek tichý stesk  
                  D                   C         D       G 
jsem jako barevná rozkvetlá zahrada  
  

D                                  C                           G 
To snad není možné jak jsem krásný muž  
   C                       G                D 
a slavný jsem a ztepilý jak lípa  
          C              D       G                 C 
jsem inteligentní, čistý a solventní  
   G                      D                  G 
a bystrý jsem a sympatický všem  
D                                           C                    G 
Když se dívám do zrcadla hudba hraje tuš  
           C                    G                          D 
mám nosný hlas a zdravý jsem jak řípa  
       C              D       G               C 
postava vysoká, ramena široká  
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          G              D                          G 
jsem ozdoba a touha krásných žen  
  
Jsem nejkrásnější mezi všemi ženami  
a muži závidí mi elegantní zjev  
sonorní tón mé řeči každou omámí  
hází mi růže za můj ušlechtilý zpěv  
Tisíce žen by se mnou chtělo jednou spát  
jsem ideál a mýtus celé Evropy  
já prostě radost umím nejlíp rozdávat  
jsem nejlepší muž který nosí kalhoty 
 
To snad není možné jak jsem krásný muž... 
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K horám 

E                       B7                       F#mi7                           H7 
Usnula řeka a usnula kytara, jenom pták ze spaní tíkne 
E                           B7                         F#mi7                    H7 
dohořel oheň a docela poslední jiskra už do noci blikne 
E             B7                 F#mi7  H7        E   B7 
do ticha sova houká vím,   že vítr spí 
F#mi7 H7                  E          B7  F#mi7 H7  E   B7 F#mi7 H7 
ze spaní si brouká v křovinách           a sní      až      ráno 
 
E                       B7                             F#mi7                H7 
Uteče mlha a uteče tma, slunce zažene šedivý stíny 
E                                 B7                       F#mi7                    H7 
na louce v trávě se zatřpytí rosa a odplaví poslední splíny 
E                    B7                 F#mi7 H7        E B7 
dál k horám lesy půjdu, vím,   že čekají 
F#mi7    H7                E    B7 F#mi7   H7                 E 
až nahoře se zastavím,    navždycky se zastavím 
E  B7  F#mi7 H7 
E  B7  F#mi7 H7 
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Letokruhy 

Emi                 C#°                     H7                                                       Emi    C H7 
Svět je plnej dobrejch kamarádů, neznám zemi, kde by nebyl tramp 
Emi           C#°               H7                                                            Emi 
od Viktoriinejch vodopádů přes Island do argentinskejch pamp 
E7                                         Ami  D                                          G  H7 
Do světa když kamarádi míří, mají v očích touhu prokleto~ou 
Emi               C#°               H7                                               E 
dálka jejich bolest neusmíří, nosí v sobě kletbu staletou 
 
                                                                                                              H7 
Jak letokruhy na kanadskejch sosnách sedí kolem ohňů večerních 
                                                                                                                E 
mají psáno na omšelejch krosnách, jedni z mála, jedni z posledních 
                                                                                                         H7 
že svět je místo, kde se lidi sejdou, nemusí jim nikdo vyprávět 
                                                                                                          E 
ke každýmu ohni se vždy vejdou, pro trampa je malej celej svět 
 
Viděl jsem plát ohně pod ledovcem, z celýho světa byl jenom kruh 
ať je člověk zvěří nebo lovcem, kolem ohně najde letokruh 
dálka určí cenu rodnejch strání, jednou každej oheň dohoří 
léta naplní čas mužnejch zrání, trampský ohně zase zahoří 
 
Jak letokruhy na kanadskejch sosnách... 
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Mrtvej vlak 

Ami                                         Dmi                                 Ami 
Znáš tu trať, co jezdit po ní je tak zrovna k zbláznění 
                                            Dmi                       E7 
v semaforu místo lampy svítěj kosti zkřížený 
Dmi                                           F                                    E7 
pták tam zpívat zapomněl a vítr jenom v drátech zní 
Ami                                        Dmi                        Ami 
jednou za rok touhle tratí zaduní vlak pohřební 
 

Po koleji rezavý, tam kde jsou mosty zřícený 
bez páry a bez píšťaly, kotle dávno studený 
nikdo lístky neprohlíží, s brzdou je to zrovna tak 
s pavučinou místo kouře jede nocí mrtvej vlak 
 

             Dmi               F7             Ami       C°   
Mrtvej vlak, mrtvej vlak nedrží jízdní řád 
           Ami            C°   E7       Ami 
dálku máš přece rád - nasedat 
             Dmi                F7             Ami          C° 
neměj strach, ve skalách zaduní mrtvej vlak 
                  Ami               C°                   Ami 
chceš mít klid, máš ho mít - už jede vlak 
 

V životě jsi neměl prachy, zato jsi měl řádnej pech 
kamarádi pochcípali v sakra nízkejch tunelech 
že si zvostal sám a že jsi jenom hobo ubohej 
zasloužíš si za to všechno aspoň funus fajnovej 
 

Jednou vlezeš pod vagon a budeš to mít hotový 
kam jsi tímhle vlakem vodjel nikdo už se nedoví 
slunce tady nevychází, cesty zpátky nevedou 
ďábel veksl přehodí a stáhne šraňky za sebou 
 

Mrtvej vlak ... 
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Nedohraná 

C7maj          Emi7                  F7maj          C7maj                    Emi7           C#° 
Dohasíná lampa, zvolna dohasíná, nad plamenem hoří křídla můr 
F                    G                        Emi       C#° Dmi                     B                  G7 
jedna píseň druhou trochu připomíná, hrajem v molu, co je psaný v dur    
C7maj              Emi7            F7maj              C7maj              Emi7       A7 
nejkrásnější zůstane už nedohraná, hodiny nám odbíjejí půl 
Dmi                   G7             Emi7 A7  Dmi7              Db7maj             C7maj  
stopy jdou do mlhavýho rá---na, bláznivej čas toulavou má hůl 
 
 
Dmi7             D#°           Emi7     A7                                          Dmi 
Mezi lidma natažený mosty, z břehu na břeh ruka podaná 
E7                          Ami          F           D7                                           G  G+ 
půjdem po nich po prvý a po stý, půjdem po nich nocí do rána 
 
 
C7maj              Emi7         F7maj          C7maj             Emi7              C#° 
Prochází se po kytaře ruka líná, pořád ještě chtělo by se hrát 
F               G                        Emi    C#° Dmi           B               G7 
dohasíná lampa, zvolna dohasíná, my už asi neumíme spát 
C7maj         Emi7                  F7maj          C7maj              Emi7           A7 
dohasíná lampa, zvolna dohasíná, slunce postavilo zlatej most 
Dmi                   G7                      Emi7     A7  Dmi7              Db7maj        C7maj      
to se pod ním na tmu krásně zapomíná, zase už jsme spolu ... a dost 
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Neuhádneš 

Hmi7 Bmi7 Ami7                  D7                                   Hmi 
Ne----u-----hádneš, holka, kde se ti chlap ve snu toulá 
C                      D7                        Cb°   
mapu v očích spánkem přikrejvá 
C                     D  Hmi7              E7 
jenom on to ví, ptej se, nepoví 
C                  D7                 G7

4 G 
vedle tebe v noci nebejvá  
 
Hmi7 Bmi7 Ami7                   D7                                  Hmi 
Ne----u-----hádneš, holka, odkud se před ránem vrací 
C               D7                         Cb° 
zbytečný je všechno pátrání 
C                     D       Hmi7            E7 
marně se ho ptáš, málo, málo znáš 
C                    D7              G7

4 G 
cesty, který končí svítáním 
 
Cmi7                  F                       F6 
Každej dnešní den míval svý včera 
Bmi7          Eb               Ab        Dmi G    Emi7 A7 
voda stojatá bejvala proud, há--dej, há---dej 
F                                         C#7maj                            G 
kam může tenhle chlap bez tebe každou noc plout 
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Hmi7 Bmi7 Ami7                 D7                  Hmi 
Ne----u-----hádneš, samá voda, dej se poddat 
C                  D7                   Cb° 
zbytečně a marně voláš stůj 
C                   Cmi7 G                 Hmi7 Bmi7 
málo o něm víš,   zatímco ty spíš 
Ami7         D7                  Cb° 
od večera k ránu není tvůj 
C                   Cmi7 G                 Hmi7 Bmi7 
málo o něm víš,   zatímco ty spíš 
Ami7         D7                  G7

4  G 
od večera k ránu není tvůj 
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Noc královny Kristiny 

Emi                            F#7maj        F7maj         Emi 
Ty, co svou věčnou samotu slzama zapíjíš 
                        F#7maj          F7maj    F#7maj H7 
je málo lásky na světě a žebrat neu---míš 
     Ami    Ami7        Emi                 Ami       C     H7 
Ty patříš k nim, co tuhle noc na pouť se vydají 
    Emi                      F#7maj          F7maj            Emi 
Je jejich noc, těch lidí noc, co lásku hledají 
 
Až večer padne do polí zaslechnou zvonu hlas 
je bílá tma a bílá zem a divnej, divnej čas 
Jen vítr houfu poutníků na cestu vyhrává 
Tu noc královna Kristina svý děti svolává 
 
D            Emi   D                          Emi 
Zvon už volá, sníh lampu zhasíná 
C          Emi  A              Emi 
z dálky volá královna Kristina 
 
Tak táhnou kolem mýho domu slepí poutníci 
jdou do tmy kolem mýho domu bílou vánicí 
jdou za štěstím a za láskou, jak zvony v dálce zvou 
a vítr jejich stopy kryje dekou mrazivou 
 
Až tma se bleskem roztrhne a vítr půjde spát 
uvidí zámek ledovej nad oblakem stát 
v tý chvíli první z poutníků uslyší z nebe smích 
teď leží tiše u cesty a v očích mají sníh 
 
Zvon už volá... 
  
 



33 
 

Noc kouzel plná zázraků se k ránu naklání 
už došli tam, kam lákalo je zvonů volání 
jak v hloubi duše na večer, když dítě usíná 
směje se tiše, tichounce královna Kristina 
 
Šla kolem mýho domu řada slepejch poutníků 
snad před rokem snad před chvílí jsem vzala za kliku 
je noc královny Kristiny, už slyším zvony znít 
volá královna Kristina, já taky musím jít 
 
Zvon už volá... 
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Ohrada  

    E                                       A                          H7                                  E 
 Ohrada se táhne krajem Bůh ví kam, mé stádo už nechce dále jít 
E                                       A                       H7                               E 
žízním a v láhvi jenom doušek mám, nevím co zítra budu pít 
E7                                              A            Ami                                          E 
slunce žár k šílenství už mě dohání, čert aby vzal tu zatracenou pláň 
E7                                                               A               E                            H7                                           E 
jen vítr zná mé osamělé volání, |: zpívám si o stínu kterej by byl jako dlaň  :| 
                                                                                          A 
Kolem oblaka prachu a já touhu jedinou mám - domů 
    E                               H7                                           E 
|: Zpívám si o stínu, kterej by byl jako dlaň :| 
 
Ohrada se táhne krajem Bůh ví kam a cowboy ten může jenom snít 
proč plání na koni jezdí sem a tam, když vedrem nemůže ani klít 
slunce žár k šílenství už mě dohání, čert aby vzal tu zatracenou pláň 
jen vítr zná mé osamělé volání, |: zpívám si o stínu kterej by byl jako dlaň  :| 
 
Kolem oblaka prachu… 
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Osamělý město 

        C                 D                    G              C                       D              Emi 
Ten den co vítr listí z města svál, můj džíp se vracel jakoby se bál 
     C               D                 G       C                       D                 E 
že asfaltový moře odliv má a stáj, že svýho koně nepozná 
 
            G                                                            D 
Řekni, kolik je na světě, kolik je takovejch měst 
            Ami                                                          Emi 
řekni, kdo by se vracel, když všude je tisíce cest 
               G                                                               D 
Tenkrát když jsi mi, Terezo, řekla ze ráda mě máš 
              Ami                                                            Emi 
tenkrát ptal jsem se, Terezo, kolik mi polibků dáš 
           D               G 
naposled, naposled 
 
Já z dálky viděl město v slunci stát a dál jsem se jen s hrůzou musel ptát 
proč vítr mlátí spoustou okenic, proč jsou v ulicích auta, jinak nic 
 
Řekni kolik je... 
 
Do prázdnejch beden z votvíranejch aut zaznívá odněkud něžnej tón flaut 

a v závějích starýho papíru válej se černý klapky z klavíru 
 
Řekni kolik je... 
 
Tak loudám se tím hrozným městem sám a vím, ze Terezu už nepotkám 
jen já tu zůstal s prázdnou ulicí a osamělý město mlčící 
 
Řekni kolik je... 
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Pane Bože vod tý lásky zachraň nás 

G G# A H C 
     C                                        G7                 C 
Já šlapal jsem už dlouho a slunko jako pec 
       F                                                          C 
mý břicho bylo prázdný, jó zatracená věc 
        F                                                         C 
|: u cesty chajda stála a holka se tam smála 
                                      G7                     C 
a prej abych šel dál a bum a spadla klec :| 
 
               F                                     C 
Dlouhej vlas, outlej pas, hubičky zas a zas 
                                                       F       C 
pane Bože od tý lásky zachraň ná-á-ás 
             F                         C 
ženská ti zlomí vaz, utíkej dokud je čas 
                                                                  F         C           F 
každej chlap nám může k týhle písni zpívat druhej hlas 
G G# A H C 
 
A byla celkem milá a dalo se s ní žít 
jen fajfku zahodila a zakázala klít 
|: to vydržet se dalo, jen jediný mě štvalo 
že vod prvního dne jsem whisku nesměl pít :| 
 
Dlouhej vlas… 
 
Sem akorát tak starej, abych vám radu dal 
na ženskou jenom mrknout a honem mazat dál 
|: ten, kdo se drápkem chytne a hned do toho vlítne 
to neni žádnej chlap, čert aby ženský vzal :| 
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Píseň o trávě a noci 

E                           A                     E          H7 
Kraj se za chvíli do tiché noci ponoří 
E                           A                     E          H7 
do tmy táborák do tiché noci zahoří 
     E    A                    E   H7 
O-hó, už se rozlila zář 
     E    A                      E      H7 
O-hó, plameny zlatí tvář 
 
A kolem stromy si píseň o jaru zpívají 
a kamarádi mí do očí se mi dívají 
O-hó, kytara temně zní 
O-hó, zpíváme píseň s ní 
 
O trávě, která se nočním větříkem zakývá 
o měsíci, který na obloze už přibývá 
O-hó, nepůjdem ještě spát 
O-hó, musíme noci dát 
 
Tu píseň o jaru, jak ji jen lesy zašumí 
tu píseň o mládí, kterou nikdo z nás neumí 
O-hó, slunce už vychází 
O-hó, jaro už přichází 
E  A  E 
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Polední Jumbo Jet 

E                             A                   E 
Když se v knajpě židle na stůl dávají 
                         H7                     E 
nechoď ještě pryč máš času dost 
                   A                         E 
neříkej že mužský šátkem mávají 
                        H7                     E 
to voni dělaj ptákům pro radost 
      A                  H7                 E 
že křížej cestu burácivejch korábů 
      A                F#7            H7                  
co dotýkaj se kumulů a řas 
      E                     A                        E 
klovaj do hermetickejch voken nomádů 
                           H7                  E 
co na nás vobyčejný nemaj čas 
 

            H7                                              E 
Poslouchej už Boeing hřmí, Jumbo Jet polední 
       G#7                            C#mi            
odlítá právě včas, pedály na doraz 
        A                                            E          C#7                             
Tak rozběhni se s ním po pátý runwayi 
    F#7                  H7              E                
a zamávej mi - já ti draka vzal 
 

Hledám tě po ulicích a nárožích, zkouším a tebou slepou bábu hrát 
po venkovskejch zaplivanejch nádražích, maluju tvůj portrét po stěnách 
Snad vůně horních vrstev atmosféry, ti důlky ve tvejch tvářích prohloubí 

zabal se do sví moskytiéry, já jdu na pivo do podloubí 
 

Poslouchej už Boeing hřmí… 
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Poslední míle 

D            F#mi      D6          F#mi D               F#mi        D6 C° 
Obloha bledne, nastává den, pokrývku mlhy zvedá 
Emi             G+        G       G+    Emi             Ab7        A7 A+ 
z ohrad se ženou stáda ven, slunce jim spát nedá 
D              F#mi   D6    F#mi D           F#mi    D7 
kamarád oheň zhasíná,    jitro je, táhnu dál 
G                               D  C#  C   H       E7                       A7 
na všechny strasti za-po-mí-nám, vítr je s sebou vzal 
 
D    F#mi D6 F#mi   Hmi  G                A7 A+ 
Spát             doma zas,   jak prostý sen 
D     F#mi D6 F#mi     Hmi  G                 A7 
s brá----------chou si hrát, den prozpívat 
      D7                          G             H7 
do nocí v ohradách dřít, bejt sedřenej 
                       E7                           A7           A+ 
domov však mít, vždyť jen po něm toužím 
D  F#mi D6 F#mi   Hmi               G     A7       D 
Jen             o tom sním na svý míli poslední 
 
D           F#mi   D6         F#mi   D                      F#mi  D6   C° 
Za zády sníh i pouště mám, s mračny mé kroky jdou 
Emi     G+        G         G+  Emi             Ab7      A7  A+ 
stepí i lesem táhnu dál stezkou dobrou i zlou 
D                 F#mi        D6        F#mi D               F#mi          D7 
stopy jdou do země vyvolené,    po létech vracím se k ní 
G                           D C# C   H    E7                        A7 
dnes moje nohy u-na-ve-né jdou míli poslední 
 
Spát doma zas... 
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Předpověď počasí 

Dmi     C                    Dmi             F              Dmi 
Slyším kapky v listí hrát, teplej vítr začal vát 
          F             B                     F                      A7 
Je to jako loni v létě, samotnej na celým světě 
          Dmi       C                Dmi  G  B 
viděl jsem tě na perónu stát 
 
Padaj saze na vlasy. Než nám odjezd ohlásí 
na kafe se budem skládat, z lógru na dně hrnku hádat 
naší nový lásky počasí 
 
F                         Cmi  F                                     Cmi 
Tvoje oči medový    lásky stav nám předpoví 
           Dmi             G                     C                 B 
moje proměnlivá ženo, nad láskou je zataženo 
A7           Dmi        C                   Dmi  G B   Dmi  G  
v očích máš přeháňky dešťový 
 
Do půl roku, do rána, láska je už dohraná 
Léto teplý dávno není, jen mrznoucí mrholení 
předpověď zas byla vylhaná 
 
Jízdní řád se vymění, lásky mají zpoždení 
jak semafor nad krajinou, jak světýlko nad bažinou 
vyhlížím tě, holka, k zbláznění 
 
Tvoje oči medový... 
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Půlnoční kvítí 

C              C#°            Dmi        D° 
Čekám a číhám až nastane noc 
C                   C#°             F              G7 
na hloupou hvězdu já těším se moc 
C7                             F 
po stromě sleze a zapadne do vřesu 
D7                            G7              G+ 
chytře ji polapím, s sebou ji odnesu 
 
Pospíchám lesem a půlnočním kvítím 
v kapse mi hvězda jak baterka svítí 
nad jejím šajnem chvílema žasnu 
nevrť se povidám nebo tě zhasnu 
 
Posviť mi pořádně, ty hvězdo hloupá 
tamhle se na jezu pěknice koupá 
je asi právě na vrcholu blaha 
v půlnoční době a docela nahatá 
 
Na řece k půlnoci dějou se kouzla 
do stanu pěknice mokrá mi vklouzla 
brouci jen zíraj a rudnou jim uši 
jak to tý pěknici s tulákem sluší 
 
Lidi by žasli a volali jéje 
kdyby jen zahlídli, co se tu dějě 
hvězda jen mrkla a opravdu žasla 
sklopila oči, až docela zhasla 
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Rezavý šporny 

     G                                C 
Ty víš jak dokáže pálit cejch 
           Ami                 D7                G 
co jednou pro vždycky na tebe vtisk 
                                   C 
ovál dvou retů růžovejch 
             Ami       D7                    G 
pro který jsi už párkrát lecos risk 
                                              C 
Tisíc mil Tě dělí od plamenů 
                Ami D7                G 
co nahřejvaj  značkovací plech 
                                                         C 
a boty máš rozervaný vod kamenů 
                          D7                    G 
a každý druhý slovo pouhej vzdech 
 
              G7                                    C                  D7                   G 
Sundej šporny jsou stejně rezavý, nejezdi dál kams oči dal 
          G7                                    C                       G       D7 C          G 
toho cejchu Tě stejně nezbaví, z cejchu se punc už dávno stal 
 
Proč líně kyne tma v kotli údolí 
a kletba tichá mlhu proráží 
vzpomínka na ni v srdci (hořce) zabolí 
jako úsměv co zbraně vyráží 
Kopce přikrylo paraple snů 
s tisíci dírkami tisíců hvězd 
na pažbě sčítáš co vrub to sedm dnů 
zapadlejch do prachu rozcválanejch cest 
                                                                                                       G#             G 
Sundej šporny jsou stejně rezavý…                                       ohó hoo hó 
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Samota 

E                           E7                            A                       E 
Do tváře čas mi hlubokou brázdu samotou vyrejval 
             H7                                                A 
tělo je rozeschlej prám, když pluješ stále jen sám 
             H7                           E 
co je ti platný, že jsi kapitán 
 
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 
 
E7                 A             H7           E               C#mi 
A tak vždy zůstaneš sám, nikdo ti nepoví 
               A      H7                 E 
jak máš žít, abys byl milován 
E7                A              H7        E                  C#mi 
a tak vždy zůstaneš sám, a koláč medový 
               A       H7                 E 
za tebe sní kapitán Korkorán 
 
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 
 
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 
 
A tak vždy zůstaneš sám... 
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Sedmnáct dnů 

Emi        Ami                                     Emi 
Jak zavoláš, když ti dávno v hrdle vyschnul hlas 
                                        H7                                                       Emi 
tvůj krk je připravenej na provaz, kterej se houpá blíž a blíž 
                 Ami                                 Emi 
Kam zavoláš, když tvoje oči vidí pustinu 
                                       H7                                                       Emi 
nejradši lehnul by sis do stínu, jenom kdyby tu nějakej byl 
 
E7                                                                         Ami  
Sedmnáct dnů máš v patách vostrý hochy z patroly 
                  D7                                          G  
noc beze snů a pravou ruku furt na pistoli 
                      H7                                               C  
v hrdle máš prach a tvůj kůň teď už neví kam má jít 
              H7                                               Emi  C  Emi  
máš asi strach, seš ale chlap a desperád 
 
Jezdci jsou blíž, pustinou jenom dusot koní zní 
ubal si cigaretu poslední, než zazní obávanej hlas 
Hands up old boy! Bouchačku uchop rukou za hlaveň 
ať šerif ví, že máš furt úroveň, že v očích ještě ocel máš 
 
Kdo prohrát zná, i když měl předtím v očích temnej strach 
ten právo má, aby řek šerif o něm byl to chlap 
Tak naposled pohleď na slunce smutným úsměvem 
život je boj a tys ho předčasně prohrál 
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Sochám brečí déšť na vobočí 

G                       D               G       C                C#°          Hmi 
Modrý podzimní dny se krátí, listí spadaný trávu zlatí 
Ami                 Emi         D   C                        C#°           Hmi 
chytám do rukou pápěří, smutnej zaleh čas do vopratí 
Ami            D              G 
a já stojím líně u dveří 
 
Čekám, až se můj smutek ztratí, smekám před každou dlouhou tratí 
zatím nevím, kterou přijet mám, jednou, až se k nám slunce vrátí 
možná modrým ránem zavolám 
 
           D                   C   D               G 
Nedejchej, slunce mává zlatou nití 
          D                  C D              G 
pospíchej dokud září nad hlavou 
        D             C D              G       
zavolej kamarády, oheň svítí 
C               D                  G  
zpívá vítr píseň sněhovou 
 
Sochám brečí déšť na vobočí, řekám nikdo proud nevotočí 
cestám domů jít chce se snad? Holkám padají slzy z očí 
nevím, kterou má rád listopad 
 
Spěchám ulicí starejch stromů, ptákům závidím, že jdou domů 
listí barevný potkávám. Tichou hudbu hrát není komu 
podzim na svý stráni chce bejt sám 
 
Nedejchej, slunce mává zlatou nití… 
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Song abonenta jihozápadní dráhy 

C                                                                         Ami 
Už jako hol-ka malá vlakům jsem má-vávala 
   D                                      Ami          D                                      G 
a hádala, kdy za les dojedou, kam koleje mě jednou dovedou 
C                                                                            Ami 
Máma se tomu smála, už vím, jak moc se bála 
     D                                            Ami        D                                       G 
že náturu nemám zvlášť měkkou, tak teď jezdím stejnou štrekou 
 
     Dmi                                      Ami            D                                            G 
Já v duchu vlaku křídla přidávám, když vodjíždím, tak nikdy nemávám 
 
Dmi6                                       E7      Dmi6                                     E7 
Kdo ví, jestli na mě někdo čeká, ztracenej na pustým peronu 
Dmi6                                    E7         F                                              E7 
kamarád vlak ze sna tiše heká a mně jsou těsný dveře vagónu 
Dmi6                                          E7           Dmi6                                     E7 
můj vlak směrem jihozápad spěchá, tenhle expres už je poslední 
Dmi6                                  E7           Dmi6                                  E 
jiskra v dlani teplo nezanechá a měsíc je na straně polední - 
                 Ami 
jedu za tebou 
 
Znám vůni prachu u mostů, begonie všech přednostů 
i semaforů vostražitý kleště a průvodčí, že příde v Planý eště 
Vím, kde vlak tempo zpomalí, vím, kde se s vekslem pozdraví 
mý příjezdy i smutný návraty jsou jak saze u trati navátý 
 
Já v duchu vlaku křídla přidávám... 
 
Kdo ví... 
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Světla, co září na trati, majákem jsou mejch závratí 
mě rachot kol do snění ponoří, když nad krajinou jiskry zahoří 
Čtu ze staničních návěstí svý štěstí i svý neštěstí 
s večerkou parní píšťaly už mužský všechny kytky rozdali 
 
Já v duchu vlaku křídla přidávám... 
 
Kdo ví... 
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Tak už mi má holka mává 

Emi              D                C         Emi                       D                   A    Emi 
Posledních pár minut zbejvá jen, máš teplou dlaň a už se stmívá 
               D               C        Emi                      D              A C E 
těžký je říct, že se končí den, vlak poslední vagon mí--vá 
 
G                                                                             F    D 
Tak už mi má holka mává, ve vočích má slzy pálivý 
Emi                           C              A7   D7 
život jde dál, to se stává, já-á to vím 
G                                                                           F  D 
tak už mi má holka mává, výpravčí zelenou dává 
          Emi 
|: tak jeď, jeď, jeď :|3x tak jeď! 
 
Koleje jsou cejchem loučení, holkám se ve vočích střádá 
smutek je šátek osamění, co mužskejm na cestu mává 
 
Tak už mi ... 
 
Za zády zůstal mi pláč i smích, do tmy se můj vlak teď řítí 
zmizela holka jak loňskej sníh a světla měst v dálce svítí 
 
Tak už mi ... 
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To bude asi tím 

A  Hmi D C#mi A   E 
                                 F#mi   A                    F#7 
Proč nemáš nikde stání, co tě to popohání 
                                H7     Dmi               E7 
od kytky ke kytce lítáš, oči máš bolavý 
                        F#mi   A                     F#7 
Dopisy nedostáváš a samotinkej spáváš 
                            H7        Dmi           A7     A 
do oken nocí ti hvízdá tulák vítr, tulák rváč 
 
                      A7                            D 
To bude asi tím, že lásku neuznáváš 
                         H7                                D Dmi E7 
a lampy plynový jsou pro tebe jen stí--í--ín 
                       A6     A                       F#7 
Stejně ti závidím, že nikdy neprohráváš 
                            H7       Dmi                   E7     A 
své city najevo dáváš, jenom když tě nevidím 
 
Ty pořád jenom koumáš a pod lampama bloumáš 
jak by jsi utrhnul kvítí, který taky potkáváš 
A tajný plány spřádáš, sám se sebou se hádáš 
když na rozloučenou máváš, holce, kterous neměl rád 
 
To bude asi tím... 
A  Hmi D C#mi A 
  



50 
 

Trail to Island 

A                                                                     E 
Nechci vo něm slyšet nechci nikdy vidět islandskej kraj 
                                   H7              E 
mý šedivý vlasy mi za pravdu daj 
 
     E                                  A 
Až někdo ti, hochu, vo Islandu řekne 
          H7                               E 
svým koltem ho přikrej a buď na něj zlej 
                                        A 
kdo slovíčko dobrý vo tom kraji cekne 
     H           H7           E        A   E 
je dočista blázen a ty se mu směj 
Kdo kanady prodřel v tom pohřebním koutě 
kdo šedivý vlasy z tý hrůzy teď má 
kdo viděl ty stíny, co do hrobu zvou tě 
ten třesoucím hlasem mi za pravdu dá 
 
Jó, tenkrát v tom roce, co bylo to sucho 
chlap přišel a povídá úplnou báj 
že sežere z kojota syrový ucho 
jestli nám nepoví, kde leží ráj 
Pak v proklatým vedru sme lesama táhli 
kde smrděly tůně a rezavej mech 
a stromy jak tráva, když na ně sme šáhli 
padaly na zem - to člověk by zdech 
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Pak začaly kopce a šutráků fůry 
když jazyk nám votek, jdem bez vody dál 
my cucali šťáva ze stromový kůry 
a islandskej ďábel se z oblaků smál 
A večer, když znavený na zem sme padli 
ty islandský zvířata divnej maj mrav 
přes kemp, kde ležíme, jak kytky zvadlý 
stádo se přehnalo divokejch krav 
 
Můj bože, proč nedáš nám voddechnout chvíli 
proč trestáš nás pravicí krutou a zlou 
tan v islandskejch horách to sténá a kvílí 
to ubohejch trempířů přízraky jdou 
Tam nad černým jezerem vítr se točí 
tam nepoznáš ticho a nenajdeš klid 
tam nad vodou spálej tě vohnivý voči 
to se smečkou přichází kapitán Kid 
 
Kus vlka, kus hada a hyeny půlka 
jak zjevení ve snu, když po chlastu spíš 
teď modli se hochu, to nespraví kulka 
Kid ruku když natáhne chystej si kříž 
Tak zašel tam jeden a ztratil se druhej 
a ze skály padal a příšerně řval 
a Veselej Davy byl do rána tuhej 
až zůstal jsem samotnej uprostřed skal 
 
Já za chvilku zdechnu, jen minuta zbejvá 
tak skončila cesta, já dobře to vím 
a islandskej ďábel už prstem mi kejvá 
až zaleze slunce, já vodejdu s ním 
Ač není tu žádnej, co pro mě by plakal 
já jedinou radu chci nakonec dát: 
Kdyby vás někdo do Islandu lákal 
tak vporátku na krk a poslat ho spát 
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Tunel jménem čas 

E  G#mi  E7  A  Ami  E F6 E 
          E                             G#mi             E7                   A  
Těch strašnejch vlaků, co se ženou kolejí tvejch snů 
         Ami         E              F#                       H7        
těch asi už se nezbavíš do posledních dnů 
   E                            G#mi       E7                  A  
a hvězdy žhavejch uhlíků ti nikdy nedaj spát 
       Ami            E                 F6                     E 
tvá dráha míří k tunelu a tunel, ten má hlad 
 

Už tolikrát ses mašinfíry zkusil na to ptát 
kdo nechal roky nejhezčí do vozů naskákat 
proč vlaky, co si každou noc pod oknem laděj hlas 
polyká díra kamenná - tunel jménem Čas 
 

E  G#mi  E7  A  Ami  E F6 E 
 

Co všechno vlaky vodvezly, to jenom pánbůh ví 
tvý starý lásky mladej hlas a slova bláhový 
a po kolejích zmizela a spadla za ní klec 
co bez tebe žít nechtěla a žila nakonec 
 

A zvonky nočních nádraží i vítr na tratích 
a honky - tonky piáno a uplakanej smích 
a písničky a šťastný míle na tuláckej pas 
už spolkla díra kamenná - tunel jménem Čas 
 

E  G#mi  E7  A  Ami  E F6 E 
 

Než poslední vlak odjede a to už bude zlý 
snad ňákej minér šikovnej ten tunel zavalí 
a veksl zpátky přehodí v tý chvíli akorát 
tvá kapela se probudí a začne zase hrát 
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Vlak v nula nula dvacet pět bude ten  poslední 
minér svou práci nestačí dřív než se rozední 
ten konec moh bejt veselej, jen nemít tenhle kaz 
tu černou díru kamennou - tunel jménem Čas 
 
E  G#mi  E7  A  Ami  E F6 E 
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Velikonoce lampáře Tonyho 

Ami                                           Dmi 
Tony ve svým kvelbu mraky různejch cajků měl 
G7                                           C 
od cylindrů přes punčošky k lampám indickejm 
Ami                                         E7 
večer, když se smrklo nalil do všech petrolej 
                                             Ami 
a pozoroval, jestli z ňáký neuchází dejm 
 
Na knoty a různý jehly zvlášť měl krabičku 
od firmy Krohn Brothers, co maj hada na víčku 
předpisy měl za ty léta služby v malíčku 
od vajglů a petráku měl cejtit pravičku 
 
                  A        D                                          A 
Perfektní Tony, na trati ho každej takhle znal 
               E7       D                                       A 
večerní zvony podle něj si padre šteloval 
                 A         D                                   C# 
perfektní Tony, na semafor symfonie hrál 
                F#      H7               E7                A   
když vítr tóny do uší mu lehký šeptával 
 
Tony ve svým strážním domku číslo dvacet pět 
hlídal tunel za zatáčkou dobrejch patnáct let 
jednou tejdně proviant mu házel brzdař Joe 
a mašinfíra čvaňháků krabici objemnou 
 
Občas mu Joe hodil dopis známkou lepenej 
to mu psával z New Yorku syn nepovedenej 
patnáct let ho neviděl a bručel, vem ho ďas 
netušil, že hodně brzy uvidí ho zas 
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Perfektní Tony... 
  

Na Zelenej čtvrtek Tony lampy zapálil 
a když byl čas je pověsit šutrák trať zavalil 
Tony bafne lucernu a do běhu se dá 
a na fleku pak vidí, že ty šutry nevyndá 
 

Rozběhne se k semaforu lampu nasadit 
a když doběhne k tunelu, tak začne tiše klít 
z dálky houká vlak a Tony už to nestačí 
lokomotiva už do tunelu zatáčí 
 

Perfektní Tony... 
 

Tony běží dál a hrůzou dochází mu dech 
zakopne a upadne a leží na zádech 
z rozflákaný lampy na něj srčí petrolej 
a už je v jednom plameni a už mu není hej 
 

Deset yardů od Tonyho vlak se zastaví 
mašinfíra s topičem maj voči laskavý 
Tony zvolna dohořívá, v dálce štěká pes 
muži smekaj stetsony a vedle šumí les 
 

Perfektní Tony... 
 

Vod zadního vagonu sem běží postava 
Tony se svým synem konečně se setkává 
musel čekat patnáct let až do velikonoc 
ani syna neviděl a Tony už má noc 
 

Naložili Tonyho a uvolnili trať 
a řekli jeho synovi, no tak se tedy vrať 
vrať se zpátky tam, co ti tvůj táta nescházel 
a na Tonyho tělo Joe pak kytky naházel 
 

Perfektní Tony... 
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To zatracený vedro 

     G                                       Emi 
Já zapomněl už dávno, co je to boty zout 
   G                           Emi 
a už si ani nemůžu vzteky odplivnout 
C7         C#7     D7                         C7                C#7  D7  G    F  F# G 
docela jsem zapomněl, kam jsem chtěl vlastně jít 
C7             C#7 D7                    C7           C#7   D7  G     F  F# G 
šlapu dál a    nezbejvá než klít, než klít, než klít 
 
V prachu tichý kroky a místo vody prach 
ta cesta nikde nekončí, já začínám mít strach 
že někde tečou řeky, už mi zbejvá jenom snít 
plavat s hubou dokořán a pít a pít a pít 
 
Emi     C                  D7 G        F  F#  G             C           D7 G   F  F# G 
Šílený slunce nad obzorem              divný čáry malu-je 
Emi           C        D7         G       F  F#  G         C               D7 H7 
z trávy se práší sůl, jak bičem            kůži ze zad stahu-je 
     Emi           G°              Emi           G° 
to zatracený vedro, to zatracený vedro 
     Ami               H7                    Ami           C7  H7 Emi 
ta žhavá koule se z mý žízně zatraceně ra-du-je 
 
Táhnu vedrem do ticha a nikde ani stín 
jsem v tomhle kraji jedinej, kdo žije, co já vím 
sup se snáší pomalu a slyším zvony znít 
lezu dál a zbejvá jen umřít, umřít, umřít 
 

Šílený slunce nad vobzorem... 
 

Ta žhavá koule se z mý žízně zatraceně raduje 
|: to zatracený vedro :|3x 
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Vodjíždím 

Ami              Dmi    G7                      C 
Zas žloutne zem a stromy svlíkaj listí 
Dmi         Ami       H7                    E7 
rána sou kalný a slunce nezná stín 
Ami      Dmi         G7                    C 
blíží se den, kdy nejste si moc jistý 
     Dmi           Ami         E7               A 
až vlak zahouká, že nevodjedete s ním 
 

             A                                          D 
Vodjíždím a za sebou mám babí léto 
           E                    E7                   A 
vodjíždím a barvy sbírám do vočí 
                                                           D 
vodjíždím a vůbec nevím k čemu je to 
            E                   E7             A 
vodjíždím a nikdo se nevotočí 
vodjíždím a nemám ani zdání 
co je tam, kam supí tenhle vlak 
vodjíždím a mám jediný přání 
vrátit se zas zpátky jak na jaře pták 
 

Vlak nečeká na slunce zimomřivý 
šátek je bílej a holka nezná pláč 
pár drsnejch slov a všechno je hned jiný 
kouř z cigaret a je z tebe zase rváč 
 

Rok chodí sám, jak barvy v kalendáři 
má chladný noci a sem tam jasnej den 
jak starej strom nosí počasí v tváři 
léto je pryč a jaro za rohem 
 

Vodjíždím... 
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Vrbový houštiny   

                 C              Ami         Emi             Ami 
Tam, kde cesta je, kdo to ví v houštině vrbový 
C             C#°               Dmi       G7 
v kořání voda zpívá písničky fajnový 
C                                      F7 
táhnul jsem večerem, slunce už zapadalo 
Ami      E7                           Ami 
v dálce za kopce modravý 
 
    Ami   Dmi             Ami                   Dmi            Ami       G7 
|: Šlapu dál cestou dlouhou, šlapu dál cestou zlou :| 
 
Tam, kde skála je nad vodou, nad vodou studenou 
do mechu kosti složím pod širou oblohou 
sám volnej jako pták, na nebi hvězdy kvetou 
měsíc svítí mi nad hlavou 
 

Šlapu dál cestou dlouhou… 
 

Tam, kde ve skalách vítr hrál, malej se palouk smál 
stará tam chajda stála, k ní jsem se cestou dal 
za oknem – co to vidím – holka jako růže 
navěky cestě jsem sbohem dal 
 

Šlapu dál cestou dlouhou… 
 

Tam, kde cesta je, kdo to ví v houštině vrbový 
v kořání voda zpívá písničky fajnový 
sedávám s večerem, písničku smutnou zpívám 
o cestě za kopce modravý 
 

Šlapu dál cestou dlouhou… 
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Září 

        C7maj C#° Dmi7 C#7maj       C7maj 
V září              lásce už se nedaří 
C°                                Dmi7  Bmi7 C7maj G7

4 G 
podzim zle mě napadá, já uva--dám 
    C7maj C#° Dmi7  C#7maj        C7maj 
V září          babí   léto na tváři 
C°                                Dmi7 Bmi7 C7maj 
nechce se mi do psaní, je svítání 
C7maj C#7maj D7maj D#7maj E7maj 
  
      F7maj               D#°                                Emi7 
Jó, holka, to víš, se mnou vždycky byl kříž 
D#7maj               C#°                      Dmi7 
tenhleten list po sobě nechci číst 
C#7maj            Cb°                    Cmi7 
někdy slova jsou jako z olova 
C#7maj                                G7

4 G7 G+ 
někdy i med chutná jak jed 
 
mezihra 

 
       C7maj C#° Dmi7 C#7maj             C7maj 
V září             dopi--sům se nedaří 
C°                                  Dmi7       Bmi7 C7maj 
každý jdem svou pěšinou vlastní vinou 
C7maj C#7maj D7maj D#7maj E7maj 
 
Jó holka to víš ... 
 
V září dopisům ... 
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Země tří sluncí 

                   Ami                                     G 
Až jednou hejna mejch podivnejch ptáků  
              Ami                            F7 
vrátí se v podzimní větrnej den 
                Ami                                   Dmi 
zahlídnu za hradbou dešťovejch mraků  
                   H7                               E7 
jak na mě kejvá můj bláznivej sen 
 
Až jednou poznám, že sen se mi vrací  
a bude jasný, že zůstal jsem sám 
já přijdu za vámi, bláznivý ptáci 
                Ami        E7            Ami 
já přijdu za vámi, jedno je kam 
 
                Dmi          G             Ami        Dmi       G                C   
Nad obzorem trojice sluncí září, volají hejna dál nad vodou 
Ami         Dmi            G            Ami          F7               E7              Ami 
do smrti snad už se mi nepodaří dojít tam, kam cesty nevedou 
 
                   Dmi            G            Ami                 Dmi         G                    C 
Slepeckou hůl v ruce mám nataženou majáků slunečních hledám zář 
E7    F                     G        Ab                 C                       H7                    E7 
svítí tmou pro duši unavenou, svítí tmou pro každou smutnou tvář 
Ami         Dmi        G                          Ami             F7                E7           Ami   
zas vrací se hejna mejch divnejch ptáků, jako strom opadal kalendář 
 
mezihra (slepeckou hůl...) 
svítí tmou pro duši unavenou, svítí tmou pro každou smutnou tvář 
zas vrací se hejna mejch divnejch ptáků, jako strom opadal kalendář 
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Až jednou ptáci mi přinesou psaní  
na cestu s nima, že musím se dát 
zavřu a půjdu bez dlouhýho ptaní 
odejdu s nima a odejdu rád 
 
Nad obzorem trojice sluncí září, volají hejna dál nad vodou 
do smrti snad už se mi nepodaří dojít tam, kam cesty nevedou! 
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Ze všech chlapů nejšťastnější chlap 

         Dmi                     Ami 
|:To znám, to dobře znám, znám, znám 
E7                                         Ami 
na kolejích nejsem nikdy sám, sám, sám:| 
 
Ami 
Schejbni hlavu, kamaráde, tunel před námi 
Dmi 
veksle tlučou, píšťaly řvou, zvonce vyzvání 
E7 
v boudě dobrej mašinfíra neni žádnej srab 
Ami                                        E7                    Ami 
i v tom dešti sazí jsem ten nejšťastnější chlap 
        E7                                                 Ami   E7 
yes, ze všech chlapů nejšťastnější chlap 
 
Když z komína vod mašiny letí černej dým 
na tom světě jenom jednu věc na tuty vím 
na tom světě širokým věc jednu jistou mám 
na kolejích chudej hobo není nikdy sám 
yes, chudej hobo není nikdy sám 
 
|: To znám ... :| 
 
Pod zádama uhlí mám a deku děravou 
místo lampy večerní jen hvězdy nad hlavou 
s večerem jsem do vagónu zalez jako krab 
i v tom dešti sazí jsem ten nejšťastnější chlap 
yes, ze všech chlapů nejšťastnější chlap 
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Za zádama Frisko, semafor je zelenej 
vlak se žene do tmy jako bejček splašenej 
radujte se občánkové, hoboes jedou k vám 
na kolejích chudej hobo není nikdy sám 
yes, chudej hobo není nikdy sám 
  
|: To znám ... :| 
 
Viděl jsem ji u pangejtu vedle dráhy stát 
usmála se, zamávala, z vagónu jsem spad 
jářku hello, sklopí voči, udělá to klap 
i v tom dešti sazí jsem ten nejšťastnější chlap 
yes, ze všech chlapů nejšťastnější chlap 
 
Když z komína vod mašiny letí černej dým 
na tom světě jenom jednu věc na tuty vím 
na tom světě širokým věc jednu jistou mám 
na kolejích chudej hobo není nikdy sám 
yes, chudej hobo není nikdy sám 
 
|: To znám ... :| 
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Zvláštní znamení touha 

Ami                                    Dmi 
Zase vidím za soumraku na pozadí šedejch mraků 
E7                                       Ami 
mlčenlivej zástup kamarádů 
Ami                               Dmi 
Siluety hor a stromů, starejch opuštenejch lomů 
 G7                                      C 
blíží se s duněním vodopádů 
 
A7                                       Dmi  G7                                                 C 
Táhnou krajinou, strží a tůní, muži z Shakespearových sonetů 
Ami                                     Dmi6 F7                  E7                   Ami 
postavy divnejch tvarů a vůní, přízraky červenejch baretů 
 
C                             Emi      Ami                           E 
Zvláštní znamení touha, koukám prostřenej stůl 
F                     Dmi                    A 
dálka ruku ti podá, chleba a sůl 
Zvláštní znamení touha, v nohách tisíce mil 
obzor, kdo v očích nemá, nic nepochopil 
 
Do šedivejch dnů a roků duní rytmus těžkejch kroků 
vichřice a sníh je doprovází 
Maskovaný kombinézy po všech armádách, co lezly 
úbočíma našich hor a strání 
 
Táhnou krajinou podivný stíny, muži z Shakespearových sonetů 
za nehtama smutek rodný hlíny, přízraky červenejch baretů 
 
Zvláštní znamení touha... 
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Ženy 

              G                     D                 G 
Když je chlap dlouho sám začne jančit 
                                  D                           G 
opustí svůj rodnej claim, nechce se vrátit 
                            Ami            G              Ami 
na tu chvíli potají všechny ženy čekají 
              G           Ami        G 
to jsou ženy, jó ženy, jó ženy 
 
S bouchačkou už necvičí, nad krbem visí 
po barech už nekřičí tak jako kdysi 
přestal karty hrát a pít, přestal klít, aby moh' mít tyhle ženy… 
 
I ten nejdrsnější chlap se chvěl strachy 
když uslyšel tichej pláč, pláč ženy 
bál se slzí víc než ran, takhle skončil drsnej man, to jsou ženy… 
 
Kdo je zná ať potvrdí má slova 
že tě chytnou za osrdí zas a znova 
ladnej pohyb, v očích zář, vlídná slova hezká tvář, to jsou ženy 
 
I ten nejdrsnější chlap teď skloní hlavu 
nejlepší je sbohem dát a zmizet v davu 
jinak než bys řekl švec cvakne zámek, spadne klec, to jsou ženy… 
 
A tak práskni do koní, než bude pozdě 
vem roha a radši hned utečeš hrozbě 
nám už na to nezbyl čas, už zazněl pastorův hlas, zved jsem závoj svý…  
 
Každej dobrej drsnej chlap se nechá zlákat 
potom musí kolem ní doma skákat 
ze šumavskýho čundráka uděláš doma mrzáka milá ženo… 



66 
 

Obsah 
Bedna vod whisky ..................................................................................................... 2 

Bodláky ve vlasech .................................................................................................... 4 

Co zbejvá ................................................................................................................... 6 

Čas divnejch písní ...................................................................................................... 8 

Dálka ......................................................................................................................... 9 

Dlouhá cesta ........................................................................................................... 10 

Do ptačích ploutví a rybích křídel ........................................................................... 11 

Drátěný vohrady ..................................................................................................... 12 

Dům smutný víly ..................................................................................................... 13 

Heny ........................................................................................................................ 14 

Hejno vran ............................................................................................................... 16 

Hic Sunt Leones ....................................................................................................... 17 

Hobo ........................................................................................................................ 18 

Hobo a pes .............................................................................................................. 20 

Island ....................................................................................................................... 21 

Jarní kurýr ............................................................................................................... 22 

Já jsem tak línej ....................................................................................................... 23 

Jsem nejkrásnější .................................................................................................... 24 

K horám ................................................................................................................... 26 

Letokruhy ................................................................................................................ 27 

Mrtvej vlak .............................................................................................................. 28 

Nedohraná .............................................................................................................. 29 

Neuhádneš .............................................................................................................. 30 

Noc královny Kristiny .............................................................................................. 32 

Ohrada .................................................................................................................... 34 



67 
 

Osamělý město ........................................................................................................ 35 

Pane Bože vod tý lásky zachraň nás ........................................................................ 36 

Píseň o trávě a noci ................................................................................................. 37 

Polední Jumbo Jet ................................................................................................... 38 

Poslední míle ........................................................................................................... 39 

Předpověď počasí .................................................................................................... 40 

Půlnoční kvítí ........................................................................................................... 41 

Rezavý šporny .......................................................................................................... 42 

Samota ..................................................................................................................... 43 

Sedmnáct dnů.......................................................................................................... 44 

Sochám brečí déšť na vobočí .................................................................................. 45 

Song abonenta jihozápadní dráhy .......................................................................... 46 

Tak už mi má holka mává ........................................................................................ 48 

To bude asi tím ........................................................................................................ 49 

Trail to Island ........................................................................................................... 50 

Tunel jménem čas ................................................................................................... 52 

Velikonoce lampáře Tonyho ................................................................................... 54 

To zatracený vedro .................................................................................................. 56 

Vodjíždím ................................................................................................................. 57 

Vrbový houštiny ...................................................................................................... 58 

Září ........................................................................................................................... 59 

Země tří sluncí ......................................................................................................... 60 

Ze všech chlapů nejšťastnější chlap ........................................................................ 62 

Zvláštní znamení touha ........................................................................................... 64 

Ženy ......................................................................................................................... 65 

 



68 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ryvolovky - edice 50 
Vydal PB soft jako svou 

sedmou publikaci 
Všeradice 

2010 




 
.www.brenner.cz   


