PSEUDORADIKÁL
předehra Emi C D
G
Silácký gesta
D
Jsi ostuda města
Emi
Duchem velkej nejsi
C
Sobě facku dej si

Nebo ránu čelem

Přebývá ti síla
IQ krokodýla
Tě povýšit hodlá
Je to tvoje modla

Ale chybí mana
A dělnická strana
Jak jim nosíš vlajky
Co jí dáváš lajky

K rasismu sklony
Ty i tvoje klony
Jenže ani tělem

G
D
Rf. Hloupej hloupej hloupej jsi tak hloupej hloupej hloupej
Emi
C
Jsi tak hloupej hloupější než si se zdál chceš aby se tě každej bál
G
D
Hloupej hloupej hloupej jsi tak hloupej hloupej hloupej
Emi
C
G
Jsi tak hloupej že už to snad nejde dál jsi hloupej pseudoradikál
Bílá nebo černá
Je to mince berná
Sociální sítě
A už jako dítě

Máš to jasně daný
Orla a né panny
Zvou tě na reformu
Chtěl si uniformu

Tvoje insignie
Hrdě v tobě žije
Svastiky a runy
Ghetta a odsuny

Z druhý války vesměs
Duch jednotek SS
Kulty symboliky
Chceš do politiky

Rf. Hloupej hloupej hloupej jsi tak hloupej hloupej hloupej...
Emi
C
D
Vymejvání mozků pro domněle správnou věc - to už tu jednou bylo
Dělá z tebe trosku chováš se jak pitomec - to se ti vyplatilo
Viníků hledání a příčiny neštěstí - tak jako v říši Třetí
Vůbec nemáš zdání co je za tím bolesti - není to barvou pleti
Rf. Hloupej hloupej hloupej jsi tak hloupej hloupej hloupej...

TICHÁ VODA
předehra G B D F
G
Tichá voda břehy mele
kopáme se do prdele
B
tichá voda břehy mění
pro smích tady místo není
D
Tichá voda břehy smývá
do konce jen kousek zbývá
F
jenom kousek marnosti
naší věčný blbosti
Tichá voda břehy mele
Všichni jsme tu v jedný cele
Tichá voda břehy ničí
Přes jednoho druhej křičí
Tichá voda smrdí hnojem
smrdí leklou rybinou
chcíplí jsme a nebojujem
za nějakou vidinou
C
G
Rf. Ticho jsme a ticho budem
k zemi oči klopíme
nechcem věřit nevěříme
C
D
DCB
že tu něco změníme
Tichá voda břehy mele
Dál čekáme spasitele
Tichá voda břehy boří
Stěžujem si na příkoří
Tichá voda břehy drtí
Každý život končí smrtí
A my zatím tupě plujem
A dál smutně rezignujem
Rf. Ticho jsme a ticho budem
k zemi oči klopíme
nechcem věřit nevěříme
že tu něco změníme

KDYŽ TO NENÍ
vyhrávka kytara E H Cismi A H
E
Gis A
Když to není v hlavě
H
Máš to potom třeba v jiným údu
S ním si můžeš hravě
Modelovat něčí loutku woodoo
Když to není v nohách
Ještě to máš třeba v jiným údu
Možná ve svých vlohách
Předstírat bezcharakterní zrůdu
Když to není v rukou
Je to potom ale už dost vážný
Máš to se zárukou
Nespasí tě ani anděl strážný
E
H
Rf. Moudřejší večera není vždy ráno
Cismi
A
H
Boží mlýny melou si v klidu dál
E
H
Každej co zaslouží tak je to dáno
A
H
Sklidí co zaseje – má dáti dal
Když to prostě není
Nikdo nic nijaký ničí žádný
Upřímnost se cení
Stejně jako každý důvod pádný
Z nuly pojde nula
Co si neví sama s sebou rady
Možná je to smůla
Jenže už si prostě jednou tady
Rf. Moudřejší večera není vždy ráno...
vyhrávka baskytara E Fis H E
Rf. Život dál běží a roky se krátí
Bez milosti a bez slitování
Každýmu všechno se s úroky vrátí
Každýmu přijde čas – čas účtování

KDO JSI?
G
Rf. Kdo jsi co jsi proč jsi tady
C
D
Jsi snad něco víc
Pomoc nejde komu není rady
G
Zániku jdeš vstříc
G
Natažený ruce
Emi
C
Takhle to jde celý staletí
Běží evoluce
Přesto tady žijem ve smetí
Každej fňuká brečí
Kdo by nechtěl poznat blahobyt
A tak žije v křeči
O tom jak by nádherně moh´ žít

D
Otevřený chřtány

a my chceme být pány
Co má je mu málo
Aby se mu zdálo

Rf. Kdo jsi co jsi proč jsi tady
Jsi snad něco víc
Pomoc nejde komu není rady
Zániku jdeš vstříc
Všichni mají rady
Všude kolem čirý zoufalství
Na to proč jsi tady
Protože to jenom ona ví
Není žádná rovnost
Zaber zemi vodu nebo vzduch
Kam zmizela skromnost
Vyhyne náš živočišný druh
sólo kytara G Fis Emi C D

Sobě kopou jámy
To se zeptej svojí mámy
Jen méně nebo více
Už nám hoří svíce

Kdo jsi kdo jsi... G D Emi C D

Rf. Kdo jsi co jsi proč jsi tady
Jsi snad něco víc
Pomoc nejde komu není rady
Zániku jdeš vstříc
Rf. Kdo jsme co jsme proč jsme tady
Jsme snad něco víc
Pomoc nejde komu není rady
Zániku jdem vstříc

IRSKÁ
vyhrávka flétna + Nánananananánanána... C G C G C G G C
G
Spamuju si na facebooku takhle po neděli
D
Jenže v tom mi někdo volá – sakra kdo mi votravuje
Emi
V mobilu se ozve I´m Jimmy Kelly
C
D
A něco jako že mě teďka v Irsku potřebuje
Já mu říkám hele Jimmy lámanou svou angličtinou
My že máme spolu hrát - mám letět do Irska
Mně to přijde trochu divný možná poplet sis to s jinou
A von že zná moje písně a má rád song Upírská
Pasport potom airport a pak jsem tam za hodinu
Nejsem free a už jsem dutý a to je dost nemilý
Sám s kytarou čekám na letišti ztracený v Dublinu
Než mě vítá Jimmy Kelly s celou jeho Family

mezihra Emi C D HCD

Rf. G D Nánananananánanána...

Ostrov zelený a čtyřlístků jsou všude kvanta
Patrik vyhnal všechny hady a Guiness mě pohladí
Skvělej život uličního potulnýho muzikanta
Jimmy Kelly to je borec Family mi nevadí
Irský tance tančím a na všechno kolem dlabu
Jedna modrooká Irka mě tu učí jazyky
Přes den hraju večer piju irský drinky v Irish pubu
Přestávají na mě platit i zákony fyziky

Rf. G D Nánananananánanána...

Mám irskej dres zelenej a tak říkám jakby
Asi dopadla má kariéra sportovní a sláva
Hraju galský fotbal hurling a i rugby
Pak mě léčí irská whiskey nebo silná irská káva
V kytarovým futrálu si nosím leprechauna
Zkouším irskou harfu a pak taky ještě irskou flétnu
Je to prostě nejvíc – nic to nepřekoná
A až přijde sedmnáctý březen tak do toho vlétnu

Rf. G D Nánananananánanána...

Když pak jednou po koncertě bavím irskou miss
Přijde ke mně smutný Jimmy - já ptám se co ti je
Říká musíme pryč z Irska revival Cranberries
Z nás ze všech udělá tu jinak strašný irský zombie
dohrávka Emi C G Fis

ANTOŠ
vyhrávka kytara G D
G
Mělo český království
Ve všech městech to se ví
D
Svoje pivovary každý střežil svoje tajemství
Slaný bylo město měst
Křižovatkou hlavních cest
G
Léta páně roku jeden tisíc pět set třicet šest
Měšťan Antoš za to vzal
Svoje pivo vařit dal
Mezi domy s právem varečným byl zdejší pivní král
Tenhle věhlas přetrval
V knihách starých o tom psal
Slavný jezuita Balbín co to sdílel v Čechách dál
Emi
Rf. Je to pivo z města Slaný
C
Je to pivo požehnaný
G
D
Je to pivo co je víc než co je pocit rozkoše
Je to pivo co je živý
Je to pivo mezi pivy
G
D
G
Je to naše slánský pivo z pivovaru Antoše
vyhrávka kytara G D
Jenže pak zákazy shora
Martinic a Bílá Hora
Přesto pivo vařil sládek Poupě - byl tu za nestora
Nastal ale s vodou svízel
Náš pivovar s krizí zmizel
A pak sto pětatřicet let slánský pivo nenabízel
Až pak v dalším století
Prolomili prokletí
Slánský Antoš znovu ožil s novou pivní pečetí
Žádnej obyčejnej bar
Ale slánskej pivovar
Tam je to nejlepší pivo – Antoš česká pivní star
Rf. Je to pivo z města Slaný...
vyhrávka kytara G D
Rf. Je to pivo z města Slaný...

sólo kytara Emi C G D Emi C G D G

ZAPOMENUTÝ SNY
předehra A Fismi
A
Když tě všichni kolem zradí
Ponechaný smečce vlčí
D
A
Strach je vlastnost nejen lidská
D
A
Rozkopává dveří panty

Fismi
Napospas jsou staří mladí
Ne každý však jenom mlčí
E
Fismi
A když stvůra fašistická
E
Probouzí kolaboranty

A
Fismi
Rf. Jsou stovky nesplněných snů
A
V ztracených hrobech bez jména

D
V pomníkách padlých hrdinů
E
Spí věčný sen

Dali svůj život za tvůj smích
Co pro nás vůbec znamená

V svých touhách nenaplněných
Těch pár set jmen

mezihra A Fismi
Pryč ze státu udavačů
Rezignace křiví tváře
Zase voják v cizím státě
Nad ztrátou svý domoviny

Ruce v pěst jak Damój chačů
Ne však tu legionáře
Vzpomínky a slzy v blátě
Zase chceš nést punc svý viny

Fismi
Než z nebes návraty
A
A čas tvý odplaty
D
Zmaří a víc než dost
E
Zas cizí zbabělost
Rf. Jsou stovky nesplněných snů...
Rf. Vzdal si se všech co si tu znal
Tak si to cítil a chtěl
Místo od bližních objetí
To nejcennější co si měl
Rf. Jsou stovky nesplněných snů...
...pár set jmen

Jen abys jiným pomáhal
Stál si proti všem
Stal si se jednou z obětí
Dals pro svoji zem

OTEVŘETE OČI
předehra Emi C G D
Emi
C
Tisíce nevinných očí
G
D H
Dívá se na tě skrz mříž
Nikdo se k nim neotočí
Ani ty sám nevěříš
Tisíce nevinných tváří
Pod zoufalou nadějí
Bezmoc je horší než stáří
Dál marný boj svádějí
C
G
Rf. Ve frontě na zázrak ztrácíme sluch i zrak
D
Emi
Co vidět nechcem to nevidíme
Bez duše bez těla hrůzou oněmělá
Stvoření trpí a my to víme
mezihra Emi C G D
Tisíce nevinných duší
Mlčí a přesto se ptaj
Srdce to rve jak moc buší
Nejkrutější jinotaj
Tisíce nevinných tvorů
V prosebným sepjetí dlí
Neschopných žádnýho vzdoru
A my jsme krutí a zlí
Rf. Ve frontě na zázrak ztrácíme sluch i zrak
Co vidět nechcem to nevidíme
Bez duše bez těla hrůzou oněmělá
Stvoření trpí a my to víme
Rf. Ve frontě na zázrak ztrácíte sluch i zrak
Co vidět nechcete nevidíte
Bez duše bez těla hrůzou oněmělá
Stvoření trpí a vy to víte
sólo kytara Emi C D G Fis Emi C D H

MORDOR
vyhrávka Hmi G E A
Hmi
GA
Země se zachvěla hrůzou
Asi jsem něco zlý sněd
Se svojí drátěnou blůzou
Jsem skoro dead
Nejedu na bílým koni
Zrezlá už je moje zbroj
Zas je to stejný jak vloni
Čeká mě boj
E D
Cis
H
Rf. Kříže - neuznává - vůbec nic
Co chci beru - sláva
Na zem srazím - půlměsíc
Možná zhynu - bídně
Třeba jednou - bude král
Žal topím - ve víně
Fis
Lepou děvu - by bral
Hmi G E A
Tak to jsem já - Mordor
Rytíře prý čeká sláva
Bohatýr jinak to má
Brnění těžký jak kráva
Doba je zlá
Z domu pryč několik neděl
Co asi dělá má tvrz
Říkám si jó kdybych věděl
Rád bych si vrz
Rf. Kříže - neuznává - vůbec nic...
mezihra Hmi G A
Rf. Kříže - neuznává - vůbec nic...

O HVĚZDÁŘI A KOMETĚ
vyhrávka kytara E H Cismi A H E H A H E
E
H
Kolem je prázdno jen vesmírný prach
Cismi
A
H
I zářící hvězdy tma černá kryje
E
H
Já letím za tebou a nemám strach
A
H
E
Do tvojí vzdálený Galaxie
Máš moje jméno vždy bylas můj sen
Sen malýho hvězdáře co řek stroze
Patříme k sobě a náš je ten den
Kdy jsem tě objevil na obloze
A
H
Rf. Je nekonečný čekání
A
H
To vytoužený setkání
Je nekonečný čekání
A smutný hořký zklamání

E
Cismi
Jsou bez konců návraty
E
A přání že tu budeš ty
Jako víra na zázrak
Když to prostě není tak
vyhrávka kytara E H Cismi A H E H A H E

Je dávno co prvně a naposledy
Spatřil jsi mě hned v předním sledu
Byl jsi tím prvním té letní středy
Který mě viděl v dalekohledu
Už marně tě vyhlížím spousty roků
Každou noc dívám se do nicoty
Tvý nádherný tvary a ladnost boků
A tajně doufám že už jsi to ty
Rf. Je nekonečný čekání...

vyhrávka kytara E H Cismi A H E H A H E

Má cesta je dlouhá pár světelných let
A mrazivá okolní nekonečnost
Posílám polibek na tvůj ret
Okamžik ať trvá celou věčnost
Teď nesu tvé jméno můj hvězdáři
Až se zas tvé oči k nebi zvednou
Chci vidět tvůj úsměv ve tváři
Já spatřit tě v životě ještě jednou
Rf. Je nekonečný čekání...

vyhrávka kytara E H Cismi A H E H A H E

