SAM
(H F# A E)
H
F#
A
E
Som tu sam a neviem co sa deje
Stupam do vysky stale sam
Bez teba, bez teba som sam
Sam len sam tak strasne
Strasne strasne sam som tu sam
Strasne sam len sam strasne saam

Unikam do neznama stale sam
Bez teba bezteba som strasne
Strasne sam.........

PLAY
(D G D A, ref G Hmi Emi A)
D
You wanted play
and you wanted sing
G
you wanted say Iam the king
D
A
and now you loose everithing

your life was like bad dream
but you wanna that everybody seen
.....
Ref
G
You know me wild not for you
Hmi
I will cry be without you
Emi
A
Without me and without you

WITHOUT ME AND WITHOUT YOU (E A)
E
A
E A
Light in your eyes
You Oh why
Sure you are in me
And I want to be
Be with you
In your eyes in your dreams
Shadow`s truth with us
Without me and without you
Ref
Without me and without you

8x

Without me and without you
You can go and you can do
To my heart what you want to do
Baby cry baby talk
Baby lie and baby’s wrong
Pencils draw in my soul
Something wrong and I sing this song
In your voice in your dreams
Dark is nice is with me
I run for you you to be
Without new love in life
Ref
Without new love in live

8x

Mondays bad, Tuesday sad
Fat man is wrong and I will do my song
Something nice not for you
For me I’ll kill you
Ref
For me I`ll kill you
Its for me

8x

I love your nice smile
You are my pretty while
You are my pretty soul
You are my pretty dreams pretty dreams
Zopakovat vsetky ref 2x

PRE MNA A PRE TEBA
(H A ref E D A C E A)
H
Pre mna a pre teba
Viac nam uz netreba
A
Mame cas...
Vsetko co mozes dat
Mam chut si vziat
Je to vnas....
Ja viem nie som sam
Ja viem dam ti co mam
Ref
E
D
Tak sa vrat, nenechavaj ma tu stat
A
C
E
Som tu sam a mam ta stale rad
Tak sa vrat, Ja uz nechcem vonku stat
Necchem sa uz iba bat pred svojou laskou utekat
EA
V noci sam pozerat sa ku hviezdam
Snivam sam neviem na co sa tu hram je to klam
Chcem byt otrok tvojich snov
Chcem byt ziarou nadhernou
Chcem byt vsetkym cim ty chces
Ak prosim pri mne ostanes
Ref...........
Vsetky slzy vlazne padaju mi do oci
Nieco strasne lahkovazne moje srdce vysusi
Preco tiene chytaju vzdy len mna a zvdy len ju
Preco nikdy neverim v co verit mam
Je to klam
Chcem byt otrok tvojich snov
Chcem byt ziarou nadhernou
Chcem byt vsetkym cim ty chces
Ak prosim pri mne ostanes
Ref……….

SOLO PRE DIDIHO
(Emi C G D C)
Emi
C
Neverim na sex a neverim na lasku
G
D
C
Neverim na nic a hladam otazku
Davno viem co prichadza
Davno viem co odchadza
Neviem kam a neviem kade
Neviem preco niesom stade
Zivot sa rozpada v tvojich rukach
Nezabranis tomu zomries v mukach
Tvoje srdce odumiera
Tvoja laska je len diera
Ref.
Unikas zo zivota skoro navzdy
Prerusili tvoj pad
Preco nechces sa uz vratit
Nemas sa uz rad
Nemas rad......sam seba nemas rad
Vnutorny hlas povie ti ci smies a ci nie
Tvoje ja sa premiena v krute mlcanie
Postavili okolo teba hradbu
Hradbu z nasich snov
Preco nechces sa uz vratit
Dost bolo tych slov
Ref....
POUPATKO
C

Rozvíjej se poupátko, Dmi7nejkrásnější z květů
Od rána až do noci budeš Cvonět G7svěCtu

Láska jako květina, žene do poupěte
Ten, kdo lidi miluje, tomu nejvíc kvete
G
C
G
C
Laska uz neni kvetina, co kvetla do poupete
G
C
G
D
Ja sem ji tak miloval a ted pro jiniho kvete
Hej....Hej....
Rozvilo se poupatko, nejkrasnejsi s kvetu
Od rana az do noci zapacha ted svetu svetu

Rock`n`Roll
EAEHAEH
Alebo
CFCGFCG
HROBAR
V Cmládí jsem se učil hrobařem
Ami
jezdit s hlínou, jezdit s trakařem
F
kopat hroby byl můj ideGál G7
Jezdit s hlínou, jezdit s vozíkem
s černou rakví, bílým pomníkem
toho bych se nikdy nenadál.
Že do módy příjde kremace
černej hrobař bude bez práce
toho bych se nikdy nenadál nenadál.
Kolem projel vůz milionáře
záblesk světel pad mi do tváře,
marně skřípěj kola brzdící.
Stoupám vzhůru stoupám ke hvězdám
tam se s černou rakví neshledám,
sbohem bílé město zářící.
Sbohem moje mesto
vzpominat budu presto
jak jsem poznal tvůj smich a tvůj pláč Na na na .......
Dodo a Dude
Máváš mi z Dparníku tmou, jedeš Eminěkam pryč Cza snem a za duhou,
G
dáváš mi Dposlední sbohem a Emiodjíždíš někam Cv dál a v dál.
G
Rád byl bych Dtopičem tvým Eminěkde nad hlavou Cs tebou nad palubou,
G
smutek musim Dzapít ve svý Emimilý hospoCdě.
G

Ná ná na Dna na ná ná na na Eminá na ná na Cna na na na ná...

G

Řeky tečou různým směrem a ty mě dnes opouštíš,
jenže jedeš po moři, a tak nevím jestli tě chytí teplý golfský proud.
Možná za pár let se můžem znovu sejít třeba na Havaji sami sam,
dáme si cukr, kávu, limonádu, čaj, rum BUM!
Ná ná na na na ná ná na na ná na ná na na na na na ná...

Tři sestry
Sovy v mazutu
Tak jsme byli včera Dna PortěC, Da když jsme se vraceli cestou domů,
tak jsme viděli dřevorubce,
jak porážej strom a ten strom plakal...
G

Proč medvěd pláče v dutině stromu,
veverky v depresi v hloží sedí,
květiny vadnou i tremp ztratil žracák, trenýrky, sekyru, prezervativy, spacák.
Protože hů a hů a hů,
sovy v mazutu houkaj,
hů a hů a hů, úplně blbě koukaj.
Hajný jde sklesle lesní tišinou
a cestou sbírá umrlé zmije,
včera byl na Bábě a neví čí jsou,
jestli jsou to zmije nebo schizofrénie.
Protože hů a hů a hů, sovy v mazutu houkaj,
hů a hů a hů, úplně blbě koukaj.

Tři sestry - Tragédie v JRD Čifárie
G

Kde je DLaco, i don’t Amiknow,
kde je DFero, i don’t Amiknow,
G
kde je DJožo, i don’t Amiknow,
G
kde jsouD všichni?Ami
G
Nak nak Dnakydej tenhle Amihnůj. 4x
G

Kdo uklidí na poli?
Kdo podojí v maštali?
Kdo nahodí traktory?
Jenom ty, ty’s tu zbyl!
Nak nak nakydej tenhle hnůj.

Sakali Leta
Táhněte Cdo háje všichni Amipryč.
Chtěl jsem jít Cdo ráje a nemám Amiklíč.
Jak si tu Cmůžete takhle Amižrát?
Ztratil Fjsem holku, co jí Gmám rád.

Napravo, nalevo, nebudu mít klid.
Dala mi najevo, že mě nechce mít.
Zbitej a špinavej tancuju sám.
Váš pohled káravej už dávno znám.

®: PořádF jen na kolena, na kolena, na kolena, Cjéjé,
PořádF jen na kolena, na kolena, na kolena, Cjéjé,
PořádF jen na kolena, na kolena, na kolena, Cjéjé,
C

je to Amitak. A vaše Fsaka vám poseGre pták.

3. Cigáro do koutku si klidně dám.
Tuhle tu pochoutku vychutnám sám.
Kašlu vám na bonton. Bejby, si chytrej chlap.
Sere mě tichej tón a ten váš tupej dav.

®: .. je to tak... A tenhle barák vám posere pták.

