Černá voda
Nerez / Josef Kainar
Emi
H
1. Po hluboký vodě, po černý hlubině
Emi
H
Emi
utržený kvítí pryč ode mne plyne,
H
že nebylo nikdy lásky mezi náma,
Emi
H
Emi
voda si to kvítí sama zutrhala,
E7
la la la ...
Ami
D
G
C
R: Zutrhala z břehů lilie studený,
Ami
H
Emi
E7
zanesla to na hrob mýmu potěšení,
Ami
D
G
C
studená lilie z břehu utržená,
Ami
H
Emi
H(E7) Emi(-)
jak já vodu poznám, že ona dno nemá?
2. Tu hlubokou vodu nemůžeš vyměřit,
jako očím z uhle nedá se uvěřit,
skoč si do tý vody, když tak těžko je ti,
vona už ti poví, co jsi chtěl věděti,
la la la ...
R: Rybky co družičky na pohřeb ti pudou
a ty splavy modrý zvonit hrany budou,
budou zvonit hrany, že tě není škoda,
neuměls' milovat, vzal tě čert a voda.
R: Víckrát se nevracej do naší světnice,
musela bych ždímat mokrý nohavice,
taky bych musela sedat vedle kamen
a se objímati s ňákým hastrmanem.
Emi
H
*: Skoč si do tý vody, jestli je ti libo,
Emi
H
Emi
ale za mnou nechoď potom jaktěživo,
E7
la la la ...
R: La la la ...
R: La la la ...

Javor
Emi
H7
G
C
1. Tak už to, miláčku, musíme brát,
Ami
D7
H7
Emi
chtěl bych tě naposled pomilovat,
H7
G
C
tak už to, miláčku, u nás chodí,
Ami
D7
H7
C
javor své listy hned dvakrát shodí,
Ami
D7
H7
Emi
zbývá nám balada o naději,
Ami
Emi
Edim
H7
zejtra mě na vojnu odvádějí.
2. Tak už to, miláčku, musíme brát,
chtěl jsem ti svou lásku naslibovat,
javor však své listy dvakrát shodí,
jinej tě k oltáři doprovodí,
zbývá mi balada o naději,
zejtra mě na vojnu odvádějí.
3. Teď jsem si, miláčku, jen jedním jist,
javor, ten shodí i poslední list,
i kdyby ten javor v bouři blesk sťal,
nikdy bych svou lásku nesliboval,
zpívám si baladu o naději,
zejtra mě na vojnu odvádějí.
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Do posledního dechu
C Fmaj7 C Fmaj7
C
Fmaj7 Emi
Ami Ami/G
1. Slunce v oknech,
doktor v domě
D9/F#
G7
C
C/H Ami Ami/G
jen ať svítí slunce pro tebe i pro mně
D7/F#
Fmaj7
pavouk v síti sladce dřímá
: C C/H Ami Ami/G D7/F# Fmaj7 :
2. Kam se ztrácí barva slunce
dnes nám zpívá podzim na nejtenčí strunce
voda živá, konec konců
G
C
C/H
Ami Ami/G
D9/F# Fmaj7
R: Byli jsme opilí, byli a nebyli a žili v mechu
G
C
C/H
Ami Ami/G
byli jsme opilí, byli a nebyli
F4
F
Nebyli a byli
C Fmaj7 C Fmaj7
3. Doktor v domě, štěstí v kapse
po nás dvou tu zbývá koneckonců praxe
pavouk zívá, už jsme v síti
R: Byli jsme opilí, byli a nebyli, měli svou střechu
byli jsme opilí, byli a nebyli
F4
F G
milenci mechu, jé
C C/H Ami Ami/G
F4
F G
: á-á-á-á-á-á-á- do posledního dechu, jé :
Byli jsme opilí, byli a nebyli, nebyli a byli
G
C C/H Ami Ami/G F4 Fmaj7 G
byli jsme...
...jé
: á-á-á-á-á-á-á- do posledního dechu, jé :
4. Slunce v oknech, doktor v domě
ještě svítí slunce pro tebe i pro mně
pavouk v síti sladce dřímá
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Já s tebou žít nebudu
Emi
F#
1. Bylas' jak poslední hlt vína,
H7
Emi Edim H7
sladká a k ránu bolavá,
Emi
F#
za nehty výčitky a špína,
H7
Emi Edim H7
říkalas': dnešní noc je tvá.
G
H
R: Co my dva z lásky vlastně máme,
Ami
Edim
H7
hlubokou šachtou padá zdviž, já říkám "kiš-kiš",
Emi
F#
navrch má vždycky těžký kámen
H7
Emi Edim H7
a my jsme v koncích čím dál blíž,
Emi
Ami
Edim H7
[: a me tu ha nadži vava jaj dari dari daj. :]
2. Zejtra tě potkám za svým stínem,
neznámí známí v tramvaji,
v cukrárně kávu s harlekýnem,
hořká a sladká splývají.
R:
3. Bylas' jak poslední hlt vína,
zbývá jen účet zaplatit a jít,
za nehty výčitky a špína
a trapný průchod banalit.
R: Co my tři z lásky vlastně máme,
hlubokou šachtou padá zdviž, co čumíš, kiš-kiš,
navrch má vždycky těžký kámen
a my jsme v koncích čím dál blíž,
a me tu ha ....
Emi
F#
*: [: [: Navrch má vždycky těžký kámen
H7
Emi Edim(-) H7(-)
a my jsme v koncích čím dál blíž ... :] :]

Kočky
Amaj7
E74
1. Když kočky řvou, tma sirkou připálí
C#mi7
F#
sladkobolný karamel, voňavá neštěstí,
Hmi7
Dmi7
celou mě rozkrájí broušený půlměsíc.
2. Když ptáci řvou, není to bolestí,
když holky lžou, mrazí je v zápěstí,
cikánko maličká, přičaruj synečka,
Amaj7
E74
když holky lžou.
3. Už svatí jdou v kulhavém příběhu,
sandály dřou na paty vševědů,
a voda k zábradlí tak moudře promlouvá:
Amaj7
hou-houpy-hou.
Dmi7
R: Pili jsme na zimu, líbali se na jaro,
Amaj7
léto jsme milovali, na podzim spali, hej.
Dmi7
Bbmaj7
*: Pili jsme na zimu, líbali se na jaro,
Cmaj7
Hmi7
léto jsme milovali.
4. Když ptáci lžou, voňavá neštěstí,
připálený karamel, zamrazí v zápěstí,
v kulhavém příběhu, není to bolestí,
Dmi7
o hó ...
R:
R:
*:

sestavil a zpracoval Petr Staníček http://pixy.cz

Nerez – str. 3

Kolovrátek
F#mi G#mi A H...
F#mi
H
1. Dávno to vím, že si jak vzácná chvíle,
F#mi
H
sním v barvě i černobíle,
F7
A
F G
vím, že snad i bledule mi závidí a blednou.
A taky vím, že tě znám ňákej pátek,
vím, život je kolovrátek,
vím, šedá je barva zvyku v tomhle triku, potkáme se
F#
jenom jednou!
Hmi
F#mi A
E
B1: Jednou se klubko zašmodrchá,
Hmi
F#mi
D
E
budeme hádat, kudy se dát,
Hmi
F#mi A
E
cesta je krátká jednoduchá,
Hmi
A
E
D
Hmi A E
ze dvou tu zůstane sudá a lichá.
B2: Já a
já a
já a
Hmi
já a
B1:

ty, šlápoty,
ty, díra do boty,
ty, záplaty,
F#mi
E
D
ty, sudá, lichá...

F#mi G#mi A H ...
2.=1.
B1:
(1. hlas B1, 2. hlas B2)
B1:
Ze dvou tu zůstane sudá a lichá
Hmi
F#mi
E
F#mi
Ze dvou tu zůstane...lichá

Masopust
Gmaj7
Emi
Ami7
Dmi751. Prej se na časy blejská, dávno mělo tát,
Gmaj7
E
Ami7
Bbmaj7
prej se kočkám už stejská, chtěj' se na plotě hřát,
Hmi7
F#maj7 Ami7
Hmi7
Cmaj7
sedm neděl a peřin, na dvakrát sedmkrát,
Gmaj7
E
Ami7 D7
Gmaj7
prej se na časy blejská, šetřím zimám na kabát,
Hmi7 Bbmi7 Ami7 D7
Cmaj7
šetřím
zimám na tabák.
2. Prej se na časy blejská, dávno mělo tát,
děda v hospodě vejská, strejci začínaj hrát,
sedm neděl a peřin zaříkám sedmkrát,
prej se na časy blejská, šetřím strejcům na tabák,
[: šetřím strejcům na tabák. :]
3. Prej se na časy blejská, dávno mělo tát,
prej se kočkám už stejská, na zeď sype se hrách,
sedm neděl a peřin, na dvakrát sedmkrát,
prej i kočkám se stejská, šetřím smutkům na tabák,
[: šetřím smutkům na tabák. :]
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Naruby
Bbmaj7
Gmi/A Gmi
Bb
1. A jsem zas já
hluboko nad věcí
Cmi7
F Bbmaj7
Gmi7
a jsem zas já palčivá v záblescích
dívám se do tebe, lesklá a schýlená
jsem trochu z ocele a trochu smířená
Bbmaj7
Emi7 A
A trochu smířená
Dmi
Gmi
2. Zasej mě v kamení, sklidíš mě v rozpuku,
C
Ami
trhej mě z kořenů, vezmu tě za ruku
Dmi
Gmi
Jsem tvoje nálada, jsem tvoje poslední
A
E
půlnoční zahrada v dlážděném poledni
Jsem drátek ze stříbra na noze holubí
chytám tě za křídla, jsem celá naruby
Jsem rána bez hluku, lesklá a vzdálená
beru tě za ruku
Amaj F#mi/G F#mi A Hmi7 E/F# Amaj7 F#mi
3.=1.
4.=2.
Amaj7
F#mi/G F#mi7
A
5. A jsem zas já
hluboko nad věcí
Hmi7
E/F# Amaj7
F#mi7
a jsem zas já
palčivá v záblescích
hluboko nad věcí, lesklá a vzdálená
dívám se do sebe, vidím tvá ramena
Amaj7
F#mi7
vidím tvá ramena
Amaj
F#mi7
vidím tvá ramena

Nebezpečný síly
: Gmi A7 Dmi G7 Bb7 A7 Dmi :
Bb7
A7
Dmi
1. Co vy o nás vůbec víte,
Bb7
A7
Dmi
že prej každej z nás je vrah
Bb7
A7
Dmi
G7
v parku utrh jsem si kvítek bílý
Bb7
A7
Dmi
a teď jsem v želízkách
2. Taky moji slabou mámu policajt mi včera vzal
půjčila si flašku z krámu, žíly bych mu podřezal
3. Jeden po kapsách má díry, druhej zlato, třetí smrt
moje ségra balí inžinýry, ale teď jí úsměv ztvrd
4. Zase udělali šťáru a ta holka měla pech
chtěla jenom blbejch dvacet márů, za to leží na zádech
Bb7
A7
R: [: My jsme nebezpečný, nebezpečný, nebezpečný síly :]
5. Chlupatej si mýho brášku, co má zrovna dvanáct let
podal kvůli barvě prášku - bílý - tak to sis hošku splet
6.=1.
R:
7. Já jsem hajzl v líný kůži, co se nemá, musím brát
za to, že jsem utrh bílou růži, budu nadosmrti smrad
jako dycky malej smrad
línej hajzl, malej smrad
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Písmenka
: Amaj7 C#mi7 Cmi7 Hmi7 C#mi7 Cmi7 Hmi7 :
Amaj7
C#mi7 Cmi7 Hmi7 C#mi7 Cmi7 Hmi7
1. Z obláčků vystříhej mi záplatu
Amaj7
C#mi7 Cmi7 Hmi7 C#mi7 Cmi7
celou s ní vylepím duši
Hmi7
C#mi7
Dmaj7
vyplakej něhy spadlé u plotu
Dmi7
Gmi7
Cmaj7
polibkům nastavím i uši
2. Z obláčků vystříhej mi odvahu
pod kůží smutky se mi vrší
vyplakej ruce spadlé na Prahu
jak nehty smutných panen s tuší
Gmi7
Ami7
R: Povadlý cukr přilepíš na spánky
F#mi7
Emi7
F#mi7 Emi7
nasbíráš prstů celou nůši
Gmi7
Cmaj7
na světle celé zrůžoví opánky
Amaj7
Hmaj7
Amaj7 Hmaj7
písmenka pod čelem jen buší
Amaj7
Hmaj7
Cmaj7
písmenka pod čelem jen buší
3. (tacet)
R:
4.=2.

Samba v dešti
Hmi7
C#mi Hmi7 C#mi
*: S tmou záclon klinká,
Hmi7
C#mi Hmi7 C#mi
dlaň spánkům dá,
Hmi7
C#mi Hmi7 C#mi
s tmou v loužích cinká,
Hmi7
Bbmaj7
ve sklech pleská, pleská.
Amaj7
C#mi7
1. K dešti choulí se, klouže za límce,
Hmi7
Dmaj7
dlaň než na čelo dá,
Amaj7
Cmi7
k dešti choulí se, v šelmu mění se,
Hmi7
Cmaj7
teplem přede jak já,
Gmaj7
Cmaj7
vlas po vlásku, hlásek po hlásku,
Amaj7
teď, čavadugéj pavadugéj,
Gmaj7
Cmaj7
v kapce koulí se, koukej, na římse
Amaj7
G#maj7 Cmaj7 Dmaj7 Cmaj7 Dmaj7
pleská, pleská déšť, šuá ...
2. K dešti choulí se, klouže po lince,
cinká na oknech samba,
na sklo lepí se, v slídu mění se,
v kolenou slábne jak já,
v psích nečasech mám ji ve vlasech,
čavadugéj pavadugéj,
tak choulím se, koukej, snažím se,
Amaj7
G#maj7
třeskám, pleskám, šuá ...
3.=1.
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Tisíc dnů mezi námi
3x Hmi Emi7

Gmaj7 Cmaj7

Emi
Ami
Emi9
1. Ocelově modrou masku máš
Hmi7 F#mi7
Emi7
pátý týden se ti bráním
Emi
Ami
Emi9
den za dnem si na nit navlékáš
Hmi7
F#mi7
Emi7
korálky s vůní našich dlaní
Hmi7 F#mi7 Fmi7 Emi7
*: Světlo a tma - tak to
jsem já
Hmi7
F#mi7
zhasni a dělej, co se dělat může
Hmi7 F#mi7 Fmi7 Emi7
světlo a tma - tak to
jsem já
Hmi
F#mi7 Emi7
jestli chceš nezůstane na mně ani ků----že
Hmi
F#mi7 Emi7
jestli chceš nezůstane na mně ani ků----že
Hmi
Gmaj7 Cmaj7
jestli chceš nezůstane na mně ani ků----že
2. Telefonní seznam nových tváří
to je tvůj polštář pod mou hlavou
zatržená jména v kalendáři
pátý týden ve vzduchu plavou
*: Světlo a tma...
Emi C
D
Emi
R: Tisíc dnů mezi námi
C
D
Emi
jako nekonečno nevypadá
C
D
Emi
našel jsem tě kdysi ve stohu slámy
C
D
Emi
C D Emi
ještě dnes mi za košili padá
R: Tisíckrát vlasy rozcuchaný
vlasy rozcuchaný jako křoví máš
sladká jak hrušky planý
v hlavě mám z tebe galimatyáš
R: Tisíckrát přešívaný
knoflíček u krku máš
a tvůj smích zvoní stejně jako hrany
v hlavě mám z tebe galimatyáš
v hlavě mám z tebe galimatyáš
Cmaj7
v hlavě mám z tebe galimatyáš
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V pořádku
(orig. E + kapo IV.)
C
1. Za kopci,
F
princezna
Po svatbě
princezna

G
Ami
E
lesy a řekami, před lety své ano řekla mi
C
G
C
krásná jak z reklamy, teď jsem po čepcem
mi skončila pohádka, sklopil jsem zpětná zrcátka
povila robátka a já se stal pitomcem

2. U srdce podivný bodání ode dne, co jsme oddáni
nemám už výhodu podání, děravý kapsy, nic víc
Prateta, tchýně a zeťáček, střepy pro štěstí a smetáček
život je věc plná zatáček, tak zpívám z plných plic:
R: Že prý pod čepcem je zaslíbená zem
tam podlahu mají z papíru a tou jsem propad' sem
V krajích pod čepcem je zaslíbená zem
hledáme lásku na míru a nikdy nenajdem
3. Zasel jsem ředkvičku do řádku, manželka řekla, v pořádku
takhle tu žijeme od pátku, sedmkrát za týden
Našel jsem v lese pět masáků, manželka řekla, prasáku
červi nám lezou z mrazáku, letěl jsem za nima ven
R:
4. Na krk si navlíknu oprátku, manželka řekne, v pořádku
život si nepustíš pozpátku, neřekneš ani švec
Až budu tuhej v penále, manželka řekne, Zdenále
projel jsi poslední finále, konečně spadla klec
R:
: hledáme lásku na míru a nikdy nenajdem :
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