
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Použité akordy 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.  SEDMNÁCTÁ MÍLE  Robert "Roby" Čechák 

 
 
                 G                       Ami 
1. Poslední cigáro si zapálím  
                  D                                  G 
 poslední sirkou co tu ještě mám  
                                                      Ami        
 poslední doušek z láhve dorazím 
                  D                                   G 
 naposled svýmu městu zamávám 
              Emi             C             Ami      D  Dsus  D 
 zamávám zamávám zamávám a dál... 
                    D7                                      G 
 ...a dál půjdu až na sedmnáctou míli 
 
             C                                                  G 
R: Na sedmnáctý míli už kluci na mě čekaj 
        Ami                                   D  Dsus  D 
 a holky co je úsměv provází 
                   D7                                     G 
 a taky šerif Dan na sedmnáctý míli 
 
2. Starou celtu oprášil  
 zvadlo do košile dal 
 prach a špínu města smyl 
 ten kdo vandrům duši dal 
 duši svou bolavou srdce svý odvážný... 
 ...a dál šlape zas na sedmnáctou míli 
 
R: Na sedmnáctý míli… 
 
3. Známý kluci co jsi znal 
 všechny písně co jsi hrál 
 patnáct let a možná víc 
 čas tvým očím slzy dal  
 slzy dal za roky bláznivý co život vzal a nevrátí... 
 ...štěstím pláčeš tam na sedmnáctý míli 
 
R: Na sedmnáctý míli…  
 …štěstím pláčeš tam na sedmnáctý míli 
      
 

 
 
 



2.  DÁLKY (VLAKEM PŮLNOČNÍM)  Pavel  "Jim" Macháček 

 
Emi 
                Emi7                                        C                              Emi7 
1. Vlak půlnoční (vlak půlnoční) jak málo stačí naskočit a jet 
               C                                     Emi7 
 ze střechy sledovat celičkej svět 
                  Ami    Ami7          Emi7 
 vlak půlnoční v dálce už duní 
 
2. Vlak půlnoční to je jízdenka do nekonečnejch dálek 
 blázen kdo jezdí jen po vandrbálech 

  Ami                           C    G  C  G  C 
a do očí mu lampa svítí 

 
       G C G C G                            Ami   D       Emi 
R: Hů……už jede vlak dálky zvou už je to tak 
      G C G C G                            Ami  D       Emi 
 hů…….už jede vlak dálky řvou ve skalách  

  
3. Z cest dalekejch (z cest dalekejch)  tobě na kanadách zbyde jenom prach 
 a voblíkanej chodíš jako vrah 
 svět na tě dejch svojí vůní 
 
4. Však pokaždé (však pokaždé) ty jak malý dítě poslechneš a jdeš 
 a jako tulák děláš si co chceš 
 té své neznámé pošeptáš 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

R: Hů…už jede vlak… 
 
                C                   G 
 Pak počkáš na tu chvíli 
                   Ami   A7                D 
 snad se dočkáš dojdeš k cíli 
                                             C  G  G6 
R: Hů……[:už jede vlak:] 3x 

 

 
 

D 
ohlíží se za svý záda 
         D7                                 G    
vzpomíná na každej úder pěstí co skládal  
                           Emi           D                  C  
nikdy dost nevykřičel já to sklízím já to sklízím 
                                 G       D D7 G    
však rváč by zůstat měl    hmmmm 
 
 

R: Lá la laj…  [3x] 



16. BOXER          CAPO 2  P.Simon/J. "Edmond" Pavlíček  

 
 
  G                                                                           Emi   
1. Tak jsem tady zase jen kluk proč bych se zpovídat měl 
                       D 
  když spočítám co jsem získal 
                D7                                             G         
  promarnil jsem spoustu času v slibech nalhanejch 
                      Emi            D           C                                    G        D  D7  
  co slyšet chceš to tě svádí a to ostatní je prostě stranou cest      hmmm 
 
2. Tak když našich dům byl v dáli já s vírou bezednou 
  kráčel davem cizích lidí 
  ustrašeně jsem se tisknul v koutech nádraží 
  všude jsou jdou a hledaj trochu toho na co nikdy nepřijdou 
  skrejvá to jenom cíl těch co zpátky jdou 
 
        Emi   D  Emi  C  D  G  
R: Lá la laj.........la la la lá laj 
 
3. Bral bych klidně každou práci třeba jako nádeník 
  ale nesmím bejt svůj 
  tak pojď na to zvou mě děvky v sedmý avenue 
  jo měl bych říct byly časy 
  když jsem nemoh vůbec nikam jinam jít     hmmm 
 
 

G  Emi  D D7 G Emi D C G D C G         
sólo .....................................................+R: 
 
 

 G 
4.  Teď si balím všechny zimní hadry 
           Emi          D    
  už přišel čas jít dálky zvou  (dálky zvou) 
                  D7                                             G  
  kde New Yorský mrazy mě už trápit nesmějí 
             Hmi            Emi        D 
  nesmějí jsou za mnou   hmmmm 
                   G                                           Emi  
  to co vidíš je jen boxer profesionální rváč 

 
 

3.  BOLAVÁ KŘÍDLA   Robert "Roby" Čechák 

 
Emi  Hmi  Emi  Hmi 
 Emi                Hmi   Emi              Hmi  
1. Já nohama zbrázdil snad všechny hory 
 C             D     C            H7 
 očima čmáral tam za obzory 
 Adim           G              F#          Hmi 
 v údolích moknul jsem u ohňů svých 
 C           D             C              H7 
 lesy se toulal a ztrácel se v nich 
 
 Emi          Hmi      Emi       Hmi 
2. Čekám už jen kdy ozve se hlas 
  C         D              C                  H7 
 tiše a měkce to podzim ten v nás 
 Adim         G            F#        Hmi    
 breviář vzpomínek budeme psát 
       C                    D       C               Gdim      F#  
 z klukovskejch přání a snů který měly se stát 
 
 D                 F# mi   A7     F#dim  
R1: Tak vylétni ven jseš jeden z nich 
 Emi            A7  Emi A7             A A+ F#+ Emi A7 D F#dim Emi Hmi Emi Hmi   
 přines jim píseň na křídlech svých 
 
3. Krajina dávná jak ze starejch filmů 
 voní mi kůrou habrů a jilmů 
 zas vracím se pěšinou do mladejch let 
 a k šedivejm ptákům co poznali svět 
 
R2: Já na prstech bolavý puchejře mám 
 těch rozličnejch tónů já jimi znám 
 
4. Tak pocuchám struny až zapraská dřevo 
 a plameny bílé až vyšlehnou z něho 
 bolavá křídla nést budou nás dál 
         C              D                    C             D          Emi  C 
 až k obzorům o nichž jsem tolikrát zpíval a hrál 
 Ami                D           Emi   C   E 
 o nichž jsem tolikrát hrál   
 
 
 



4.  DOPIS NA VOJNU  Roman "Endy" Kubena  

 
Fmi#  Emi  D  Fmi#  Emi   D Fmi#  Emi Fmi# G  Gmi  Fmi#  Emi  D  
 Fmi#  Emi         D      Fmi#  Emi   D  
1.  Už venku se stmívá a než půjdu spát 
 Fmi#     Emi     D        Fmi#  Emi    D 
  tak chvíli chci zpívat jenom tak si  hrát 
 Fmi#   Emi   Fmi#               Emi         Fmi# 
  vím že se ti stýská že za mnou bys jel 
                 G  Gmi  Fmi#  Emi   D     
  jen tak se toulat moc by jsi chtěl 
 
 Fmi#                         G 
R:  Brácho když jsem tady a ty tam 
 Fmi#                G 
  brácho tak ti dopis posílám 
 Emi                   Fmi# 
 brácho za čas přijdou vánoce 
 G   Gmi          D 
  brácho ty se vrátíš po roce 
 
Fmi#  Emi  D  Fmi#  Emi   D Fmi#  Emi Fmi# G  Gmi  Fmi#  Emi  D  

 
 
 
 
 
 

 
 

15. DNESKA TĚ ČEKÁ N.Y. CAPO 2 P.Simon/J. "Edmond" Pavlíček 

 
G  C  G  C 
 G                                                      C 
1.  Tak jen Tome pospěš ať nezmeškáš 
 G                                           C 
  odvezu tě dnes až k letišti sám 
 G                                         C            Ami 
  město tvý ti za chvilku z hloubky mává 
  D                                            C       
  don d d dón don d d dón město tvý 
 G                        C                    G  C  G  C     
  a dneska tě čeká New York 
 
2.  Rychle to tam vyřiď a hned se vrať 
  rozmetej pomluvy jak šedej prach 
  budu stát a čekat u letištní dráhy 
  don d d dón don d d dón budu stát 
  a čekat až tě vrátí New York 
   
 G  C  C  G  G  C  Ami  D  C  Ami     G  C  G  C     E 
 ááá 
  Ami                    D                   G           C 
 Přeju ti ať skončí jízlivej smích lidí zlých 
  
 ááá 
                                                G  C  G  C  do vytracena 
1.  Tak jen Tome.....New York 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2.  Není to tak dávno co s tebou jsem byl 
  a jak se nám hrálo že zůstal bys dýl 
 všechno čas zhojí pak přijde ten den 
  nám cesty se spojí a vyjedem ven 
 
R: Brácho... 
 
Fmi#  Emi  D  Fmi#  Emi   D Fmi#  Emi Fmi# G  Gmi  Fmi#  Emi  D  

sólo 
 

R: Brácho... 



14. TOULÁM SE DÁL…   Robert "Roby" Čechák 

 
G 
 C 
1. Mívám prsty rozbitý od kytarovejch strun 
 E7    
 toulám se až k zbláznění a občas piju rum 
    F 
 od jara až do podzimu doma nebejvám 
    G                                                  G7 
 pláštěm lesů větrem z hor svý smutky přikrejvám 
 
     C                         Ami 
R: Mám rezavej nůž a ešus samej tér 
    F                                           G 
 v levý klopě nosím odkaz Vontů 
  C                                       Ami 
 sešoupaný manšestráky celtu plnou děr 
      F                                      G 
 v srdci tlukot jinejch horizontů 
            Ami                          Emi 
 to co štěstím nazejvám je pro jinýho srab 
   F                  C          F                    G 
 do kterýho sám by sotva někdy šláp 
                      C            F               G         (G7) 
 [:a  tak se toulám toulám se dál:] 
 
2. Pod víčkama nosím torzo starodávnejch map 
 vláhu lesních mechů mokřadů a blat 
 do tváře mi život vtesal nespočetně ran 
 šedý stíny soumraků i tóny chladnejch rán 
 
R: Mám rezavej... 
 
3. Nepočítám měsíce a roky v nichž jsem žil 
 zapomínám jména měst a států kde jsem byl 
 v upocenejch dlaních svírám opratě mejch snů 
 za deštivejch nocí spřádám plány útěků 
 
R:  Mám rezavej... 
 ...a tak se toulám toulám se dál....do ztracena   
 
 
 

 

5.  SCARBOROUGH  P.Simon / J. "Edmond" Pavlíček  

 
 
 Dmi                      C                  Dmi   
1.  Sám bys dojít do Scarborough měl 
 F          Dmi          F    G    Dmi     
  šalvěj kmínek s rozmarýnem 
                    F                            C   
  kde potkáš dívku krásnou jak sen 
 Dmi      C                          Dmi 
  té říct můžeš jak jsem ji chtěl 
 
 
2.  Košili z batystu nechej jí šít 
   na jižní stráni je stín 
  šalvěj kmínek s rozmarýnem 
   na sněhu pár stop prý ptačích jen 
  však žádný steh ten šat nesmí mít 
   v peřinkách děťátko spí 
  pak řekni jí jak moc jsem jí chtěl 
   netuší že polnic hlas drásá svět 
 
 
3.   Vzkaž jí ať připraví úrodnou zem 
   na stráni padá listí 
  šalvěj kmínek s rozmarýnem 
   jen stříbro v pláči hroby smí omýt 
  tam kde příliv vráží do skalních stěn 
   voják si zbraň čistí 
  pak řekni jí jak moc jsem jí chtěl 
 
 
4.   Tu zem jen zlomeným srpem ať sklízí 
   válečné měchy dují 
  šalvěj kmínek s rozmarýnem 
   generál vojáky vraždit nutí 
  to kvítí svý mládí ať do víru hází 
   bez smyslu jim velí 
  pak řekni jí jak moc jsem ji chtěl 
  

5.=1. 



6.  NÁMOŘNÍK Martin "Sam" Lukášek 

 
 
 F#mi                E                A         Hmi7      
1. Sám v plachtoví hlídám stín majáků 
             F#mi       Gmaj7*      F#mi              C#7  
 mívám rád ohňů svit pobřežních a soumraků 

 
Ami*       Ami     Ami*       Ami 

R: Červené slunce připlav k nám 
F#mi*  F#mi      F#mi* F#mi  

 nebe a moře já jenom znám  
Ami*           Ami        Ami*        Ami 

 rožni mou lampu v temných tmách 
 F#mi*     F#mi  F#mi* F#mi 
 řekni že zem je na dosah 
 C#7       C#7*   C#7  C#7* 
 že zítra nebo nejlíp dnes 
 Hmi           Hmi*   Hmi  Hmi*  
 doplujem domů či do nebes 
 F#mi                   C#7 
 na výběr příliš nedáváš 
 Hmi        C#7           [: F#mi   Hmi   C#7 :]    
 jen další den mi odčítáš 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Falešná karta 2000 - Peny, Vlasťák, Milda a Číra 
Vyhlášení Trapsavce 2000 

T.O. Falešná karta 2002 - Číra, Milda, Vlasťák, Hodnej Peťa a Jim 
Na akci "Falešný lyže 2002" 

 

2. Mám opustit tuhle loď to je můj cíl 
 jediný už let pět přežívám žití díl 
 
3. Sám chtěl bych žít v přístavu nejmenším 
 kde můj člun rybářský kotvívá a já s ním 
 
R: Červené slunce… 



13. HOMBRE  Milan "Red" Šebek 

 
 
 C                                             G 
1.  Když podzim listí pozlatí a tulák bledne závratí 
           Dmi                                 G 
   nad krásou co se krajem rozlejvá 
           C                                         G                         
 a každej podzim v tenhle čas choděj k nám zvadla spral je ďas 
    Dmi                                    G       
  a ráno se pak vždycky vozejvá 
 
                        Dmi                C                    G 
R1: Hej hombre vstávej aby chlap se z tebe stal 
                        Dmi                C                  G     
  hej hombre vstávej rychle svoje cajky zbal 
                         F                   C                 G 
 hej hombre vstávej dostavník máš zadara 
                     Dmi                     Dmi##  Dmi#  Dmi  C   
 večer se na slezině o zábavu Seržán postará 
 
2.  A na pár let se vytratíš a nezávazně klábosíš 
 jseš mezi těma co je dobře znáš 
 každej tě plácá po zádech a říká že máš děsnej pech 
 ráno když sny nejkrásnější máš 
 
R2: Řeknou ti vstávej zase jedem o kus dál 
 hej hombre vstávej naposled si veksl zbal 
 hej hombre vstávej dostavník máš zadara 
 večer se na slezině o zábavu Seržán postará 
 
3.  Mlha nás všechny přikrejvá a den si oči protírá 
 jen pár hodin tu ještě můžem bejt 
 tak zapal si svý cigáro a stetsna posaď na háro 
 a jestli chceš tak můžeme se zlejt 
 
R3.Hej hombre vstávej aby chlap se z tebe stal 
 hej hombre vstávej zase jedem o kus dál 
 hej hombre vstávej dostavník máš zadara 
 večer se na slezině o závavu Seržán postará 
  

 
 

7.    PÍSEŇ ZE ŽIVOTA  (TÁTA A SYN)  Milan "Red" Šebek 

 
 
 D                      Hmi                G       A         D 
1. Když mně bylo šestnáct let já toulal jsem se rád 
                         Hmi                  G                        A 
 poznávat jsem chtěl svou zem a pod hvězdama spát 
                                     Hmi           G                 A  
 já z domova jsem vyrazil a k horám zamířil 
                 D                    Hmi                         G      A   D 
 tenkrát prvně mi prach dlouhejch cest pod botou zavířil 
 
 
2. Můj táta se mě tenkrát smál a říkal čert tě vem 
 taky on tu touhu znal vždyť s partou jezdil ven 
 proto on byl zvědavej jak dlouho vydržím 
 Jenže dneska je mně o moc víc a pod hvězdama spím 
 
               G  D  A                     D 
R:  Podívej táto jak vypadá tvůj syn 
                                   G  D      A                       D 
 je samej prach a bláto a čpí z něj ohňů dým 
                                  G  D   A                     D 
 on s kytarou se vláčí odřený džíny má 
                               G  D    A                        D 
 co říkaj tvoji známí na to on houby dá  
 
3. Když mně bylo dvacet pět já rodinu jsem měl 
 dceru jako obrázek ne kluka jak bych chtěl 
 někdo by možná podotknul snad už se usadil 
 jenže mně zas ten prach dlouhejch cest pod botou zavířil 
 
R: Podívej táto… 
 
4. Čas ňák rychle utíká já málem vrásky mám 
 proto jsem zas bágl vzal a vím že nejsem sám 
 já zas na štreku vyrazím a v dálce vidím cíl 
 nejsem sám komu prach dlouhejch cest pod botou zavířil 
                                D   Hmi  G  A   D Db D   
R: Podívej táto…....hm hm hm hm 
 
 
 



8.  NEPOLAPITELNÍ Jaroslav "Hráč" Řezáč   

 
Hdim Bdim Adim G#dim Gdim  Emi 
 Emi         Hmi               C      Emi  
1. Bloudíme po cestách necestách 
         Hmi     C    
 prolézáme křoví 
 Emi          Hmi    C      Emi 
 snídáme jenom pot a prach 
                   Hmi      C 
 jestli nám chutná kdo ví 
 
2. Honí nás osudu soukolí 
 pro jednu riskantní sázku 
 ztratit se navěky v údolí 
 zahodit pitomou masku 
 
          G B A G# G Emi 
R: Jsme nepolapitelní 
 D         Hmi  Emi 
 a tomu teda věř 
 D         Hmi       Emi 
 že dříve uštveš divou zvěř 
 D       Hmi   Emi 
 ať se třeba přetrhneš 
 D        Hmi  Emi 
 nás nedostaneš 
       Hdim Bdim Adim G#dim Gdim  Emi 
 jsme ne     po      la       pi       tel      ní 
 
3. Zatykač pomalu ztrácí glanc 
 falešný šíříme stopy 
 stopařů komanda jsou nadranc 
 jen hloupí neustoupí 
 
4. A že jsme samá ochota 
 přiznáme můžeme za to 
 že po nás touží porota 
 šlohli jsme na botách bláto  
               Emi   G   B  AG# G Emi 
R: 2x +  jsme  ne po la pi tel ní    
 
 

12.  BLÁZNŮM PÁR  (VLASŤÁKOVI) Robert "Roby" Čechák 

 
C  C/Emi  C/Ami  C/Emi 
                     C       C/Emi      C/Ami       Dmi  
1. Ze všech stran vítr vál do rygolů listí stlal 
                  G7                                           C  C/Emi  C/Ami  C/Emi 
 podzim zase začal čmárat do těch strání 
                C         C/Emi   C/Ami                      Dmi 
 na perón padl stín a já zůstal jsem tam s ním 
                G7                                         C C/Emi  C/Ami  C/Emi 
 dálka nemá se mnou žádný slitování 
 
2. Za okny vagónů mizí světla perónů 
 do uší mi kola náprav tiše hrají 
 za sebou šňůru let vpředu nepoznanej svět 
                 G7                                   C 
 právě někde tam se šíny protínají 
 
                  Ami                         Emi        F 
R1: Ze vzpomínek svých dobře vím že jezdilo nás víc 
                     C                                     Dmi                              G7 Gsus  G 
 víc bylo ohňů při kterých jsme vyli na měsíc a těch hvězd  
                          D7           G7 Gsus  G 
 vzdálených obzorů a cest 
 
3. Do kopců a do lesů na neznámou adresu 
 mlčky posílám teď svoje tajný přání 
 potokům podél skal a všem klukům co jsem znal 
 dávným chvílím co už nejsou pro mě k mání 
 
R2: A tak znovu nacházím jako dřív místa našich setkání 
 vzpomínám na každé z nich a na krásný toulání do těch rán 
 mý kroky vedou právě tam 
 
4. Tak se vracím do těch let kdy byl ještě mladej svět 
 z dálky mávaj na mě kluci rozesmátí 
 bláznům pár co jsem znal jimž jsem svoje písně psal 
           G7                                         C     C/Emi  C/Ami  C/Emi  do vytracena 
 věřit musím že se třeba jednou vrátí... 
 
 
 
 



11. SEBEVRAH  Roman "Endy" Kubena 

 
 
 Emi           D             G                  A  
1.  To vítr si hrál na útes já za ním šel 
               Emi     Hmi              Emi    
  příboj vln narážel na stěny skal 
     Emi                  D                       G                      A     
  stál jsem tam sám v uších smutný song mi zněl 
              Emi             Hmi       Emi 
  jako by někdo v dálce naříkal 
 
2. Tak moc teskný hlas já jsem nikdy neslyšel 
  někde z vln ke mě z dálky doléhal 
  tenký jak vlas až na zádech mráz jsem měl 
  něco říci mi chtěl jak naléhal 
 
                G                                F 
R:  Kousek dál dřevěný stál tam kříž 
           C                          G 
  obložen hromadou kamení 
                                           F  
  kdo asi neunes v sobě tíž 
            C                            G 
  uvěřil na špatný znamení 
                                           F 
  ve dřevě vyrytý monogram 
                C                         G  
  ze skály do moře seskočil 
                                                     F 
  kdyby snad nebyl tu tenkrát sám 
                C                               D  
  možná že dneska by ještě žil 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

9.  ŠTĚSTÍ CAPO 2  Milan "Red" Šebek 

 
 
 G                   Ami          G                     C  
1.  S tou dívkou jít a pak před oltářem stát 
             G                   C               G  
 musíš sám sebe se ptát ano či ne 
                  Ami             G                       C 
  svou partu mít nebo s ženou denně spát 
            G                   C             G   
  musíš sám sebe se ptát ano či ne 
 
 G                                      Emi             G 
R:  Štěstí má pro každýho zcela jinou tvář 
  Hmi          C  
  čeká jen co uděláš 
               Ami             D                G 
  stačí málo a máš víc než sis přál 
 
2.  Zas někde pít nebo s mrnětem si hrát 
  musíš sám sebe se ptát ano či ne 
  pod nebem snít volně žít tak akorát 
  musíš sám sebe se ptát ano či ne 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Pak oblohou prolít blesk a za ním hrom 
  hustý déšť pozvolna protkal vzduch 
  a mě od nohou kořeny tam jako strom 
  stál jsem já jako sloup jako duch 
 
4.  Vtom jak ten blesk všechno jasně viděl jsem 
  já to byl jenom jinak vypadal 
  proč zrovna dnes přijíti jsem musel sem 
  abych dál odsud znova začínal 
 
R: Kousek dál… 
 
  To vítr si hrál na útes já za ním šel 

příboj vln narážel na stěny skal 

3. Máš chuť si vzít co ti osud může dát 
  jenže musíš se zas ptát ano či ne 
 

Rec: Až si jednou budeš myslet že jsi dokonale šťasnej 
  polož si otázku jestli's  v pravou chvíli řekl ano či ne 
  protože štěstí pomíjí a usychá jak polní kvítí 

 
R: Štěstí… 



10. TULÁCKEJ KRÁL  Robert "Roby" Čechák 

 
 
 Emi                              Ami         
1. Ostrý slunko v očích záda spocená 
   C                                      H7 
 přes rameno houni děravou 
 Emi                                    Ami         
 dříve než den skončí a hvězdy začnou plát 
        Hmi             
 přemejšlíš kde spadnout z vlaku 
     Ami 
 a kam půjdeš spát 
 
 G                                     Hmi        
R1: Sešlapaný boty z kůže neholená tvář 
          C                                            D 
 starej hobo co má v očích dálek svatozář 
       G                                 Hmi         
 do tunelu vlak se řítí pod mašinou jiskry svítí 
 C                     D          Emi   D   Emi    
 ozvěna šum kotle odráží 
 
2. Kde zůstalo tvý mládí proč opustil jsi dům 
 ve kterým jsi tehdá se svou starou mámou žil 
 proč se touláš sem a tam a kde leží tvůj cíl 
 stopy studu dávno z tváře déšť a vítr smyl 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

R2: Kolik`s projel tratí a kde jsi všude spal 
 že nestihneš shejbnout hlavu tolikrát ses bál 
 až tě jednou posbírají na kříž uhlem načmárají 

tady leží věčnej hobo všech tuláků král 
 

R1: Sešlapaný boty…..2x 

Falešná karta 1999 - Číra, Olda, Milda a Vlasťák 
zkoušení v hospodě "U Lenina" 

 Falešná karta 1996 - Želva, Vlasťák a Milda 
naše úplně první vystoupení  - 10. ročník Olešnické kytky 


