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Toulavý boty
(autor Jaromír Šalek)

E                                   A H7                           E
Rozžhavenej asfalt pálí do nohou, toulavý boty šlapou dál
I když starý kosti dávno nemohou, toulavý boty šlapou dál

R:
A                   E             H7 E
Dál, tam do lesů na tu známou adresu
A                                    E     H7 E
Nebeský dálky to je ten kraj, tam všichni tuláci namířeno maj.
Nebeský dálky to je ten kraj, tam všichni tuláci namířeno maj.

Košile je dávno potem slepená, toulavý boty šlapou dál
Tráva u silnice žárem spálená, toulavý boty šlapou dál

R:

Nohy už máš jako otrok sedřený, toulavý boty šlapou dál
Přesto táhneš dál po cestě kamenný, toulavý boty šlapou dál

R:
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K horám

G                                     C
Pujdu do hor tam kde to znám
G                                    Em
Dobrej důvod já k tomu mám
C                   G               Em C      D
Můžeš si být jistá tím, že o tom jenom nemluvim
G                                            C
Můžeš se mnou tam k horám jít
G                 Em    C                G
Já už tady v údolí nemohu dál byt

Chybí mi tu stráň, pastviny
Potoky a sníh za zimy
Než uhodí první mráz a dálka pak rozdělí nás
Půjdu s tebou kam budeš chtít
Potom ale milá má budu muset jít

Vím že tady máš vše co chceš
Tuším že se mnou nepůjdeš
Teď se musím vrátit tam kde s tátou v mládí žil jsem sam
Bydlí v horách tam v domě svým
Sily už mu ubýváj a tak ja budu s ním
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Johny

G                                         Am
Já vám povím příběh, co mi osud psal
C                                          G
měl jsem psa, ten se Johny jmenoval
jednoho dne když jsem přišel na dvůr k nám
zmizel pryč a já jsem zůstal doma sám

R:
Já volám Johny prosím vrať se k nám
co chceš já ti k nohám dám
Velký stejk a nebo nový míč
a ty, jsi pořád pryč

Snad jsi utek dirou v rohu zahrady
Znám moc dobře tyhle tvoje nápady
Naše stavení má blízko velký les,
říkal jsem si tam tě najdu ještě dnes

R:

Uteklo už od té doby spoustu let
A já stále doufám že se vrátíš zpět
Jednoho dne až zas půjdu na náš dvůr
Uslyším tě zase štěkat že už jdu

R:
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Kámoš

G                                F G
No tak se mnou pojď, budeme tu spolu pít
Je poslední den, syn se mi má narodit
No tak se mnou pojď, já si s tebou jednu dám
Je poslední den, pak už budeš chodit sám

R:
D
Na kolenou prosím, na rukách tě nosím,

D7
tak pojď se mnou klidně hned.
G                          F G
já se kámo bojím že to bude naposled

Neříkej že dnes, práce máš proklatě moc
Bude to jak dřív, propijeme celou noc
Neříkej že dnes, něco jinýho už máš
Bude to jak dřív, lokál bude jenom náš

R:

Už ti držím flek, tady u nás v hospodě
No tak se mnou pojď, bude to zas v pohodě
Už ti držím flek, zatím tady sedím sám
No tak se mnou pojď, poslední den volno mám

R:
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Muzikanti

C                           G           F C
Řekněte mi kdo je víc, než Milan z Milovic
C                       G  F G
Kytaru Zajíčka má a slovenský písně zná
C                        G   F C
Nebo třeba Jaromír, hraje písně folkový
C                          G    F C
Dokonce i vlastní má, občas nám je vyhrává

R:
F                                      G
Tak kdyby jsi chtěl někdy slyšet
C                     Am
těhle pár chlapíků
F                             G              C C7
co uměj dělat tuhle prima muziku
F                    G
Přijď někdy k nám
C                  F
Ať nehraju tu sám
C                   F               G
Je to z nebe neskutečný dar
F                     G                   C
Když se sejde muzikantů pár

A co Zdeněk dlouhý vlas, hraje jako Earl Scruggs
Na banjo už cvičí dýl, Čapek mu ho vyrobil
Jaroslav co chodí sem, žije hlavně bluegrassem
všechny možný sóla zná, kytaru od Furcha má

R:

S kontrabasem jezdí k nám Honza co ho dlouho znám
A když řeknem Pavlovi, hraje tóny houslový
Dále Péťa s kytarou, a František s kytarou
Jirka taky s kytarou, a já taky s kytarou

R:

Je nás mnoho jémine, snad mi každý promine
na koho už nezbyl čas, já to zpívám o všech z nás

R:
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Ježek

Em                                               C Em
Zase mám takový období, že mě všichni, začínaj srát
Em C                     Em
Do práce chodit mě nebaví, radši bych chtěl, v posteli spát
D Em
Pořád mě někdo napomíná co bych jak měl
D Em
A tak vám tady povídám co bych já chtěl
C                                    D Em
Jako ježek bodliny mít a zimě, klidně spát
C                                    D Em
Jako ježek bodliny mít a zimě, klidně spát

Do toho zjevíš se ty, nečekaně, co mám dělat
Klidně si říkáš věty, které říkat, bys neměla
Radši bych člověkem nebyl, měsíců pár
Pod listí v zimě se ukryl, to bych si přál
Jako ježek bodliny mít a zimě, klidně spát
Jako ježek bodliny mít a zimě, klidně spát
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Katka

E                       Am             G
Vzpomněl jsem si, na tebe hned,
F                               Am
na závod, a ten tvůj kotník,
F                              C G
jak jsem ti pomáhal chodit, a já byl rád.
E7
Že jsi tam tehdy byla.

Už je to dlouho a chci ti říct,
díky za společné chvíle,
vzpomínky na to jsou milé, pamatuješ?
Na šaty co sis šíla?

R:
Ex            F                              C
Byli jsme spolu, na pražským hradě,

G                     Am
po schodech šlapali, tenkrát dolů

F                    C             E Am
A já to věděl, že je to naposled,   co jsme spolu

Tak jako tenkrát cítím se teď,
časem prý jizvy se hojí,
ne tomu kdo se bojí, říci pár vět.
Přiznávám je to síla

R:

Ex: 020230
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Rychlá jízda

D               G
Projedeme rychlou jízdou,
D                G
Celý město sem a tam
F#m             Em           F#m Em     F#m Em
Ty máš kolo odrazeci
G              D
A já svoje boty mám

Po chodníku po silnici,
Nebo těžkým terénem
Rychlou jízdu chvíli jedem,
Potom chvíli jenom jdem

R:
G                                  D
Pojedeme na náměstí, stojí tam strom vánoční
C                 G                    D
Na nebi nám svítí hvězda, je to hvězda půlnoční
F#m            Em
Tak ti přeju ať se splní
F#m                 Em
Všechny přání který máš
C                  G                  D
Na složitých křižovatkách dobrým směrem ať se dáš

A tak jedem a ty voláš
Mám tryskový motory
Poletíme do vesmíru
Gravitaci navzdory

Ve tvých očích světelný rok
Překonáme lusknutím
Je to přece rychlá jízda
A já ti jen závidím

R:

Celé město projeli jsme,
Teď už je to za námi
Už se těšíš na pohádky
A večeři od mámy
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Komáři potok

G                                  H7
Sejdeme se večer řekl brácha
C                                      G
Prej abych vzal něco na piti
Am                             H7
Odjel jsem na Komáří potok
Am                                H7
Večer čekal až se přiřítí

Slunce si to namířilo dolů
Napsal mi že neví kudy kam
Husty stromy ukryly můj oheň
Padla tma a já tam zůstal sám

Kdo se nikdy sám netoulal lesem
Neví jaký může dostat strach
Bloudil jsem pak sám neznámo kudy
To samý snad dělal i můj brach

V noci je les plnej divnejch zvuku
Do tmy volal jsem a poslouchal
Slyšel v dáli asi ňákou sovu
Bezradnej byl nevěděl jak dál

Najednou jsem v dálce zahlíd světlo
Brácha zaslech to my volání
Dvě hodiny běhat lesem za tmy
Řeknu vám to bylo shledání

Konečně jdem na Komáři potok
Tam co stojí bouda děravá
Úkrytý pod starými stromy
Velky oheň do tmy plápolá
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Kamarádi

Am            D
Povidá mi jeden kamarád
Am             D
že prej má jinou holku rád
F                  C
že s ní spí a proto pije
E7                Am
nemá rád tu s kterou žije
F                C           E7
a tak od ní odchází pryč

Povidá mi druhej kamarád,
že by chtěl mít jednu holku rád
ta mu ovšem svolná není
a tak pořád holky mění
Asi nikdy nenajde klid

Povidá mi třetí kamarád
že má dvě a obě dvě má rád
že prej nechce žádnou ztratit
jednou za to bude platit
Asi by si vybrat už měl

Já jim říkám hele kamarádi,
hlavní je že my se máme rádi
zajdeme si na točený
ať si klidně trhnou ženy
střední délka života
chlapi to je jistota
ženy prostě žijou déle
s kým pak lehaj do postele
čísla mluvej zcela jasně
s jiným budou vzdychat slastně
my to stihnout musíme teď

Povidá mi čtvrtej kamarád
a co ty, kterou ty máš rád?
a tak s klidem říkám jemu
já mám přece svojí ženu
a dvě děti a mám je rád
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Pohár

C                                  C7
Když je vhodná chvíle, a ty se chceš napít
F                            Fm
Tak jedině do dna, vždyť nemáš co ztratit

R:
C G
Možná se to nezdá, ale já o tom něco vím

F                        C      G
Tak jestli ti můžu dát radu,  ohledně žízně (přízně, písně)
C                F
Pohár vína dolevej,
C                F
Pohár vína dolevej,
C                F            G
Pohár vína dolevej,

C
Nebo ti vyschne

Doma jestli myslíš, že to ono neni
Mám tu něco pro tebe, i pro ženu tvoji

R:

A tak když se srovnáš, byť se musíš snažit
Můžeš se pak za muzikou s kamarády zašít

R:
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Šlápoty

C             G       F           C
Jako plují lodě, zpět do přístavu

Am              G        C    G
Tak vracím se i já za tebou
C                   G       F                   C
Tak už to tak bude, s tebou zůstanu
F                           G              C
Nejsem z těch co zmizí najednou

Zažili jsme spolu věci milion
Každej kámen v horách o nás ví
Zdálo se to skvělé když nám zvonil zvon
Asi jsme jen byli bláhoví

R:
F     C            G            Am

Jen já a ty jsme si dál souzeni
F      C           G

jako šlápoty vražený
F       C            G           Am
do hlíny botou celokoženou
F                  C     G                  Am
Musíme jen najít, musíme jen najít
F                  C               G C
Musíme jen znovu najít touhu ztracenou

Po všem co se stalo, nebo mohlo stát
Mám tě pořád v hlavě jako dřív
Že jsem trochu jiný, nebudu ti lhát
A pak že se lidi nemění

R: (Am na konci)

F                  C
Musíme jen znovu najít
G                   Am
Touhu ztracenou
F                  C
Musíme jen znovu najít
G                 C
Touhu ztracenou
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Víkendy prosincový

G                              C G
Už je to dlouho, kdy volnej víkend jsem měl.
G                                C D
Hned jsem měl jasno kam bych nejradši jel

R:
C                   G             Em D

Jenže venku prší a chvílema padá i sníh
G                         C G

řekni co můžeš dělat o víkendech prosincových

S otrlou partou jsem kiláků nachodil dost
Teď asi budu pod bezdězem jak samorost

R:

Dál už se neptej, pojedu asi i tak
mám sbalenej bágl a čekám na večerní vlak

R:

Nádraží svítí a lampa mi rozráží stín
Vidím pár kluků a jsou mi ňák povědomí

R: Už je jedno že prší a chvílema padá i sníh
Když jsem se starou partou o víkendech prosincových
Už je jedno ….

14



Stromy

D                      Am
To je má půda, to je má zem,
C                   G
tady já rostu, tady já jsem
D                      Am
To je náš dům, to je náš les,
C                       G
stromečku rosť, včera jak dnes

Tak to jsem já, rostu nad mraky
jednou tak vysokej ty budeš taky
tak to jsem já, velikej strom
přežil jsem blesk a přežil jsem hrom

R:
D                   Am

Až tu jednou nebudou stromy,
C                       G

budou jen pole, budou jen domy
D                Am

nebudeš ty, nebudu já,
C              G

země bude celá holá

Na co ty slzy, na co ten stesk,
já přežil jsem hrom a přežil jsem blesk
víš už léta válčí lidi a stromy,
už neplakej já vím že to bolí

Už piliny prýští já vím že chceš žít,
stromečku promiň tak to nemělo být
jedno ti slíbím, aspoň na dálku
vyhráli bitvu, ale ne válku

R:
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Fotka

G C       D7                                 G
Já se mám, všední den a nic už nečekám, najednou mi blikne telefon
Smůlu máš, svoji fotku ke mě posíláš, tak ji vidím já ale ne on

R:
Am                                  Hm C                 G
Že ta fotka navždy bude ve mě, to jsem tenkrát nevěděl
Am                                     Hm C                D
Podaří se dřív než budu v hrobě, abych na ni zapomněl?

Tmou jdu sám, tvoji fotku v mojí hlavě mám, celej svět je náhle barevnej
Bdíš, či spíš, to co bylo skvělé jen ty víš, a taky tvůj parťák tajemnej

R:

Mám to říct, mohl bych jich po tobě chtít víc, to se ale vůbec nesluší
Dál už víš, že svůj omyl nikdy nespravíš, a já ti teď zpívám do uší

R:
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English

G           C                      G D
Nehraju bluegrass, tak proč bych měl chtít
Em         C               G           D
Anglický zpívat, prý tak to má být
Em          C            G             D
A když to zkusím, tak zjistím jen:
Em             C      D            G
I will never sing english again

Ikdyž bych chtěl svou hudbu hrat
Neumim však texty si psát
A když to zkusím tak zjistím jen
I will never write lyrics again

I don't think I can sing. Not English at all. I also can't compose lyrics, it's terrible. And
attempts at bluegrass? I'd rather not comment. But it was a lot of fun for me. It's
great that you listened to this far, thank you very much for that. The last verse
remains.

Nečekám od vás pochvalná slova
Nehraju bluegrass, říkám to znova
A když to zkusím, tak zjistím jen
I will never play bluegrass again
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