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        C            F            C             G C
1. Mám tisíc chutí, jó, i čas vyprávět vám tu story,
        F                  C             Dmi          G
   jak vyšplouchli jsme s parťákem, co plavil s náma vory,
        F              C             Dmi            G
   byl hamoun, prej už odmala, a že za vším viděl prachy,
        C            F             C              G  C
   nám peklo dělal hrozně rád i z tak dost perný fachy.

    Ami         G           F            C
R: Pevně stůj, zaber víc a drž se svýho vesla,
    Ami       G           F             C
   nezbejvá, než si přát, aby nás voda nesla,
   Dmi      G    C
   aby nás voda nesla, aby nás voda nesla.

2. Měl tlapy samej sval, tak chraň se každej jeho vzteku,
   těma vorař, když se dopálí, obrátí i řeku,
   znal voba břehy poslepu a všechny proudy dravý,
   ale neměl páru vo tom, jak se leskne zlato pravý.

R:

3. Známe se s partou havířů v jedný podhorský obci,
   maj’ živobytí v uhelně, kam fáraj’ dírou v kopci,
   mezi uhlím občas najdou kyzu blejskavýho kusy,
   kdo nezná hrudky kyzový, za zlato mít je musí.

R:

4. Kdo naházel je do písku, to vedlejší je přece,
   hlavně, že ten chlap u nohou je našel jednou v řece,
   tak, zaslepenej vidinou přeukrutnýho zisku,
   se tvrdě navzdor posměchu dodneška hrabe v písku.
 
     Dmi      G    C     Dmi      G    C 
R: + aby nás voda nesla, aby nás voda nesla ...

Aby nás voda nesla
Hop Trop
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         G             C          D 
1. Jó, dneska končím, to si piš, baby, baby, 
    G          C            D            G 
   těžko už mě uvidíš, jó, baby, ty to znáš.

   C   G      D           G    C   G       D           G 
R: Ó, jé, ty víš, jak to bolí, ó, jé, jó, baby, ty se máš.

2. Já kašlu na tvý nálady, baby, baby, 
   a na tvý hloupý nápady, jó, baby, ty to znáš.
 
R:
 
3. Já měl tě vážně děsně rád, baby, baby, 
   dneska budu s jinou spát, jó, baby, ty to znáš.
 
R:

4. Já válím se teď za barem, baby, baby, 
   a vracím se až nad ránem, jó, baby, ty to znáš.

R:

R: 
   D   A      E           A    D   A       E           A 
R: Ó, jé, ty víš, jak to bolí, ó, jé, jó, baby, ty se máš.

Baby
COP
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     C      Dmi   F    C    Bb 
1. Vlídnej mech, vůní dech podhoubí a mokrý hlíny, 
    F                   C G# G 
   jehličí a smůly borový, 
            Dmi    F       C        Bb 
   žádnej spěch, příkrej břeh smáčí ubrečený ráno, 
            F                      C G# G
   když se nízko válej’ mraky syrový. 

    G         Emi         C          G 
R: Máš bláto na botách a neholenou tvář, 
    Emi       Ami       Emi           Ami 
   na trati v údolí to každej šutrák poví, 
         G       Emi         C             G 
   že z pátku k neděli se k vechtru doflinkáš, 
    Emi       Ami          D 
   čekáš na vlak a hrb tě bolí. 

2. Pět dní dřeš, pak zas jdeš zpátky tam, kde cejtíš   
   vůni jehličí a smůly borový, 
   a když chceš, línej jseš, lehneš si a koukáš, 
   jak se nízko válej’ mraky syrový. 

R: 
 

Bláto na botách
Hop Trop
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        F                       G7 
1. Ty a já, prázdnej dům přímo svádí ke hříchům, 
          Bb       C                 F C7 
   co se dál bude dít, dám ti hned znát. 
 
   Až se víc sešeří, zamkni zámky u dveří, 
   co se dál bude dít, dám ti pak znát. 
 
   Bb                            F 
R: Až uzamkneš všechny vchody, zhasnu lampu i retku, 
    G7                      C7 
   nespoléhám na náhody, chci si tě vzít beze svědků. 
 
2. Dírku klíčovou zandej touhle podkovou, 
   co se dál bude dít, dám ti pak znát. 
 
   sólo 
 
3. Okenní přivři rám, pomoz dolů roletám 
   co se dál bude dít, dám ti pak znát. 
 
R:
 
4. Dřív, než spácháš hřích, zevnitř klíč nech ve dveřích, 
   co se dál bude dít, nechtěj už znát. 

Co se bude dít
Greenhorns
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    C           D    G          C 
R: Dál jen se směj, život ráda měj, 
          Ami        C                       G 
   tvůj pláč a slzy nechci znát, tak mi zamávej, 
    C           D    G          C 
   dál jen se směj, život ráda měj, 
        Ami        C                   G 
   až probudí tě svítání, mně už bude hej.
 
    D                     G 
1. Já musím jít, vlak už houká 
      C            G        D 
   a výpravčí už dveře zavírá, 
        C                  G            Emi 
   dál půjdu cestou svou, bezcitnou a zlou, 
        Ami          C                          G 
   tvá láska je jen výprodej, já říkám: tak se měj.
 
R:

2. Říkáš, že nevěříš mým slibům, 
   tvůj názor dneska nebudu ti brát, 
   já dlouho s tebou žil, někdy snad na vobtíž byl, 
   můj vlak už houká v nádraží, já říkám: tak se měj.

R: 
          Ami        C                   G 
R: + až probudí tě svítání, mně už bude hej ... 

Dál jen se směj
COP
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          G                            C            G 
1. Já tu na svým dílci, celkem vzato, bídnej život mám, 
                                    D 
   a tak vypadám dost bídně, pámbu ví, 
         G                          C        G 
   myši začnou rejdit kolem, sotva večer usínám 
                          D         G G7 
   na mým dílci v starý chajdě drnový. 

          C                        G 
R: Dveře mají panty z kůže, vokna nejsou zasklený, 
                               D 
   kolem kojoti se plížej hladoví, 
            G                        C         G 
   dovnitř vánice mi věje dírou v střeše prkenný 
                          D         G 
   na mým dílci v starý chajdě drnový. 

2. Když jsem z domova tam na východě vyšel zbohatnout, 
   zkusit, jestli potkám štěstí - kdopak ví, 
   sotva napadlo mě tenkrát, že kdy potkám tenhle kout 
   na mým dílci v starý chajdě drnový.

R:

3.   Ale rád bych, aby se tu našla dívka laskavá, 
   jejíž soucit mě z tý bryndy vyloví, 
   jak bych žehnal tomu andělu, že domov uznává 
   na mým dílci v starý chajdě drnový.

R: 
R: 

Drnová chajda
Greenhorns
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   G7             C                Emi 
1. Já nechci bejt sám, když koleje duní 
           Dmi    G7      C  G+ 
   a temná noc do dáli ubíhá, 
   C                                   Emi 
   co z toho k sakru mám, že znám plno vůní 
             Dmi   G7              C 
   dalekejch cest, pohledy v očích mám. 
                 F                   Ami 
   Tak co z toho mám, že v srdci mám touhu 
            F                    G      G+ 
   jenom se mrknout za nejbližší strouhu, 
            C                    Emi 
   já často šněroval svý toulavý boty, 
           Dmi       G7          C 
   musí to bejt, můj vlak má zelenou. 
 
   C                  Bb    G7 
R: Tmou nákladní vlak těžce duní, 
   C                   Bb   G7 
   v mejch uších jenom vítr šumí, 
   C                F    C             G  G+ 
   kraj kolem trati spí, jen mašinfíra bdí. 
   C              Bb     G7 
   Má ruku na rychlostní páce, 
   C             Bb   G7 
   má topič plný ruce práce 
   C                F 
   já si na nápravě zpívám 
   C              G7    C   G+ 
   píseň, v které vlaky hřmí. 
 
2. Když vagony hřmí a brzdař tě honí, 
   necejtíš chlad, nohy tě nezebou. 
   Jen běžíš po střeše a chtěl bys bejt pod ní, 
   píšťala řve a tunel před tebou. 
   Tak co z toho mám, že znám celý státy, 
   když nesmím na voči vlastního táty, 
   když stromy rozkvetou, já stojím na trati, 
   musí to bejt, můj vlak má zelenou. 

Hobo
Wabi Ryvola

C1



9

R: Tmou nákladní vlak ... 
 
3. Můj osobní vůz je vagon s vepřovým, 
   můj rodnej dům je bouda brzdaře, 
   kde nechal jsem squaw, to vám už nepovím, 
   snad ve Frisku, tam jsem byl na jaře. 
   Tak co z toho mám, pořád se jen toulat, 
   v špinavý ruce pár centů žmoulat, 
   jednou se netrefím a budou mě sbírat, 
   musí to bejt, můj vlak má zelenou. 
 
R: Tmou nákladní vlak ... 
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    Emi                                  Hmi 
1. Mám rád ty chvíle, kdy noc už pomalu končí, 
      Ami                  Hmi          Emi 
   chvíle, co patřej’ jen těm, co neusínaj’, 
                                             Hmi 
   toulavejm bláznům, když právě s jarem se loučí 
      Ami               Hmi                Emi 
   a za dobrý slovo ti srdce svý na dlani daj’. 

2. Mám rád ty chvíle, kdy holkám ve vočích svítí 
   slunce, když do korun stromů začlo se drát, 
   stejně jak v kapičkách rosy na pavoučích sítích, 
   to najednou chce se mi brečet a zároveň smát. 
              A            Emi 
R: Ty rána s vůní borový smůly 
            A                  Emi 
   měly by zůstat navždycky v nás, 
              C            Hmi 
   ty rána s vůní sekaný trávy 
                C    Hmi     Emi 
   a ohně, co právě pomalu zhas’.
 
3. Mám rád ty chvíle, kdy kluci v duchu si říkaj’, 
   jak je to nádherný, léto před sebou mít, 
   spolu si přejou, ať moc rychle dny neutíkaj’ 
   a trápení jsou někde v dálce, a kolem je klid.

4.=1.

R: 
 

Chvíle
Hop Trop
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   C         Ami          Emi       F    G7  C  Ami
1. Má zem je krásná jako stín červených borovic, 
   C           Ami          Emi      F        E7 
   tam, kde je Island, hoří den jako knot voskovic, 
   Ami       E7        Ami 
   hřímá zemí fjordů severák, 
   F       Dmi        E7  G7 
   má země zpívá jako pták, 
   C          Ami          Emi       F   G7     C 
   vím, že je příliš vzdálená, vzdálená, vzdálená. 
 

2. Můj starý kompas na svou zem dávno už zapomněl, 
   jít za modrou střelkou nikdy jsem v pravý čas neuměl, 
   když září na obloze Velký vůz, 
   zpívám o své zemi smutný blues, 
   o zemi, kde roste jen lišejník, jenom mech a lišejník. 

Island
Wabi Ryvola

 
3. Tam, kde můj otec míval dům z červených borovic, 
   vítr už rozvál všechen dým ze starých voskovic, 
   o tom, kde jsou lidé, co jsem znal, 
   o dívce, kterou jsem nikdy nepoznal, 
   jen staré ságy zpívají, zpívají, zpívají. 
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   D            A     Hmi       D 
1. Světlo už zhasíná, někdo tu stojí v tmách, 
               Hmi         G          A 
   tak pojď, zapomeň pro jednou co se má. 
   D            A         Hmi       D 
   Pojď budem snít, jen jednou nebo víc, 
                       Hmi       G       D 
   že se spálí ten, co neumí s ohněm si hrát. 
 
   D                    G         D       A 
R: Jednou ráno všechno končí, co tmou začíná, 
          Hmi       D    G       A 
   jedno splněný přání a sen doznívá. 
   D         A          D         G 
   Snů bylo dost, ať se dál země otáčí 
      D         Hmi            G             D 
   /: jednou se vrátí tam, kde dál se budou zdát :/ 
 
2. Pro jednou na pořád, ať se stane, co se má stát. 
   Pro jednou není svět a už vůbec na pořád. 
   Já vím, míň je víc, jenže dvakrát nic je nic, 
   takže jednou je víc, než se zdá. 
 
R: 
 
3. Teď noc má už dost, sní i sen pro radost. 
   Ani nevím, kdo jsi byla, sny se zapomenou. 
   Jenom z kohoutku hlas krájí po kapkách čas, 
   když zrcadlo stírám, na něm: “Zase jednou”. 
 
R:

Jednou
COP

C2
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   Ami         D                Emi 
1. Vzdálená je touha, co v duši mám, 
   F     G        Ami 
   do kopců se ubírá. 
   Ami          D             Emi 
   Schovávám ji hluboko pod kůží, 
   F        G          Ami 
   než jdu spát ji prožívám. 
 
2. Tenhle kraj se vrací i do mých snů, 
   jako věčný přátelství. 
   Ukrývám tu spoustu svých tajemství, 
   zpovídám se z těžkejch dní. 
 
   C      D            Emi 
R: Koho ještě cestou potkám, 
   C        D            E 
   na těch toulkách za duhou. 
   Ami           D        Emi 
   Tomu dám ten klíč ke vzpomínkám, 
   F         G        Ami 
   snad tu navždy zůstanou. 
 
3. Chtěl bych mít přátel, co zasloužím, 
   takových, co nezklamou. 
   Jim pak dám klíč ke svým vzpomínkám, 
   ty tu navždy zůstanou. 
 
R: 

Klíč ke vzpomínkám
COP

C2
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    E                          A 
1. Rozhozený vlasy, v trávě chvíli spí, 
        H7                  E 
   nohy unavený z těžkejch bot, 
        A       E         A         E 
   kdo ví, co zdá se jí, co se jí zdá, 
           F#                  H7 
   co tam za víčkama schováno má. 

2. Na zápěstí z kůže kroužek skrývá dlaň, 
   tak nechte ji tu chvilku spát, 
   ať pocit jen má bezpečí odevzdaná, 
   šla s námi přes den všechno stejně jak kluk.

            A           E            H7 
R: Podívej, usmívá se, tiše, vždyť spí, 
                  A           E         H7 
   co kdo z nás vlastně jeden o druhým ví, 
                E 
   tak pojďte hrát. 

3. Ať probudí ji písnička, ať zpívá s ní, 
   ještě než otevře oči, hraj, 
   počkej, ta bude koukat, až zjistí, kde je, 
   do kolen opře hlavu vykulená.

R:

4.=1.

Kroužek
Bratři Nedvědové
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   D               Dmaj 
   Spící pomeranč, rozesmátý mandarín 
      Hmi                            E7           A7 
   Co teprv ten chlápek pod stromem, ještě že jej kryje stín 
         D                    Dmaj 
   Strom stojí na louce, spokojeně v rozpuku 
   Hmi                      E7          A7 
   Louka ta je v Majdaléně, kde jsme na suchu 
 
   G                  Emi 
R: Řeka je bez vody a léto teprv začíná 
   F                             Emi 
   Kemp je plný vodáků, čekaj /: až se zvedne hladina :/ 
      A 
   /: Až se zvedne hladina :/ 
            Emi                      A 
   vodáckej pánbuh ať se vrátí já ho volám nastokrát 
      A 
   /: Až se zvedne hladina :/ 
     Emi                        A 
   a nepřežeň to s deštěm ať se zvedne akorát 
 
   Žlutá kačenka, do vody spadla nejspíš náhodou 
   Ze všech šutrů, které v řece jsou, jediná je pod vodou 
   A chlap co tlačil kánoi korytem, všech cvoků kapitán 
   Dokonce i on se vzdal, chmurným myšlenkám 
 
R: Řeka je skoro suchá a léto teprv začíná .... 
   
   Spící pomeranč, rozesmátý mandarín 
   Co teprv kapela u vody, co nad hlavou točí tím 
   zvláštním předmětem, čímsi mezi slonem a dopisem 
   Musíme se spokojit s tímto chabým popisem. 
 
   Hmi G7 Gmi Dmaj Hmi G7 Gmi A 
 

Mandrarín, pomeranč a ti druzí
Hluboké nedorozumění
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   V hospodě ve vesnici, tržbu mají velikou. 
   Vrchní přesto bručí i když jen tak pod dekou. 
   Prý: Ten zástup marodů a z Bohnic velitel 
   Hlavně toho chlapa s dudama bych tu radši neviděl 

R: Hospoda, ta není suchá, léto právě začíná 
   Je už plná vodáků, a zvedá se jim hladina 
   /: zvedá se jim (nám) hladina:/ 
   vodáckej pánbůh ať se vrátí já ho volám nastokrát 
   /: zvedá se nám hladina:/ 
   a nepřežeň to s rumem ať se zvedne akorát. 
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   G                   Emi
1. Vyšli ráno z Bernu, provázel je zvon, 
   C                                 G
   zkusit svoje štěstí, zdolat Matterhorn. 
   Emi              G
   Muži jako skála, jež vyzývá on,
   C                             G
   pevně rozhodnutí zdolat Matterhorn. 

          Emi                  G
R: Matterhorn, hora, co ční k nebesům,
   C            G     C         G  
   to je Matterhorn, to je Matterhorn. 
 
2. Vrcholek je v mlze, těžko vidět cíl, 
   pokouší se znovu, kdo má více sil.
   Kolik jich tak stálo, buď já nebo on, 
   v očích rozhodnutí zdolat Matterhorn. 
 
R: 
 
3. Kam vede lidská touha, proč chtějí stále výš? 
   Nedají se zastavit, být nebi trochu blíž. 
   Kdyby jim štěstí přálo, pak skloní se i on - 
   znovu pokořený, bílý Matterhorn. 
 
       Ami  Emi
R: R + bílý Matterhorn. 
     
   

Matterhorn
Fešáci
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   Ami  G  E  E7

   C            G             F            E 
1. Mlha přišla s hor, slova od úst podzim vzal 
   C           G          F     G     E 
   Kamsi za obzor zmizel pestrý léta šál 
   F              G          C         F 
   Oheň tiše praská, kouř se větru uklání 
   Dmi      E          Ami   E     Ami 
   Uzavřeme kruh s kytarou a zpíváním 
 
   Napijem se na zdraví, ať se srdce radují 
   A pošlem AHOJ těm, co už jinde vandrují 
   [:Semkneme se víc, ať zima nesmí mezi nás 
   Dmi           E           Ami      C 
   S tichou radostí necháme odkapávat čas:] 
                 Rep.:  (Ami    E      Ami) 
 
   Ami          C           Dmi      E 
R: Nepůjdeme spát dokud hvězdy nezhasnou 
              Ami C         Dmi       E 
   Oheň bude hřát, jiskry roztančí se tmou 
              Ami  C      Dmi         E 
   Písně budou znít, nikdo nezůstane sám 
               F          E          Ami 
   Všichni můžem snít s očima dokořán 

   Ami  G  E  E7

2. A tak se vzpomíná kdo kde byl a koho znal 
   Kolik prošel cest a kolik přátel potkával 
   Máme si co říct, slova mosty postaví 
   Stejně spojí nás i naše písně toulavý. 
 
   Z doutnajících uhlíků znovu rozfoukáme žár 
   A než vyjde slunce, ještě hrábnem do kytar 
   [:Všichni máme oči rudý  za to může dým 
   Nebo je to od štěstí a trochu loučení...:] 
 
R: R + Všichni můžem snít ...

Nepůjdeme spát
Pupkáči

C1
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     E 
1. Mraky šedý jak olověný závaží 
                                 F#mi H7 
   přines’ vítr, co listí začal vát 
         F#mi    H7       E4sus C#mi 
   na perón zapomenutýho nádraží, 
        C                    F#mi(Ami)  H7(E) 
   kde na tvůj vlak já jsem čekal tolikrát. 

2. Roky běží a trať už dávno zarůstá, 
   keře šípků tu rostou v kolejích, 
   smutnej dům, ve kterým nikdo nezůstal, 
   když vagónů pár odjelo posledních.

    E             Hmi7   F#mi        H7     F#mi       H7 
R: Vím ale jenom já, že nultej poledník to místo protíná, 
           E                         Hmi7      H7 
   jednou zastavil ten vlak a když jsem tě uviděl, 
           F#mi       H7        E 
   pro mě první vteřinou začal den. 

3. Tak tu stojím a zase hlavu otáčím 
   jako dávno k rozbitejm hodinám, 
   místo růží v ruce kytku bodláčí 
   a v krku stáhnutým jen hořký sucho mám.
 
R: 

Nultej poledník
Hop Trop
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   Em
1. Často rád jsi chodíval sám 
   Am
   Zkoušel dát hlas ozvěnám
     D
   U nejvyšších jsi vrcholů stál 
     Em              H7
   A daroval sny tam za obzor dál
     G
   A hledal’s v nich ty budoucí cíle 
       Am
   jak v šeru jsou a v hučící síle
   D
   lesů kol dokola posetých
     Em                   H7
   A lidma něčím podobným posedlých

   Em          C               G              D      G 
R: Spát s nima za temný noci a prudkýho deště pod skalou
   Em          C                 G            D      G    
   Brát s nima na dva dny věci a hořet touhou nedočkavou
      Am                       
   Že snad se ti vrátí ten svět tuláckých chvil 
     Em                Hm             C          Em
   A moudrosti bráti a věřit v kouzlo přírodních sil

2. Potkával’s kluky po zažloutlých stráních
   A tušil jsi, že něco ti schází
   Co bylo to jen, vždyť nebyl to sen
   Snad svoboda, klid, snad pravda a cit
   Krásný den po probdění přišel 
   A správná slova právě jsi našel
   Má krajino, můj domove 
   Neměnil bych tě, to vím, že ne

R:

Oči sametový
Lístek
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3. Avšak jedna jizva dál zůstává 
   Pár očí tvých v mých představách
   Běží jen dál do nenávratna
   Sametové někde pod hvězdama
   Dál poznáváš, že něco nemít 
   V nás probouzí tu vůli chtít jít
   Zas poznávat a obzor najít
   A na obzoru oči sametový

       Em          C               G              D      G 
R:  /: Spát s nima za temný noci a prudkýho deště pod skalou
    Em          C                 G            D      G    
    Brát s nima na dva dny věci a hořet touhou nedočkavou :/
    Am                       
    Že snad se ti vrátí ten svět tuláckých chvil 
    Em                  Hm             C          Em
    A moudrosti bráti a věřit v kouzlo přírodních sil
    Am                       Em Hm C Em
    Že snad se mi vrátí...
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  Am                                     D
1. Kdo dá ti svou vodu když dlouho už není co pít
     Am                                     D
   A postaví most když přes propast nedá se jít
     F                  Em              G   E
   I nastaví hřbet abys dřít se nemusel sám
      F            D               E
   Je kámoš tvůj i já jich několik mám

         F C
R: Odval kámen 
   E     Am G C
   Odval kámen
   E     F C     E    F   C
   Odval kámen z duše svý

2. Jak máš v sobě nějaký mizerný trápení
   Hned bejvá ho půl když s někým je sdílený
   Když na tebe plivnou kdo jedinej otře ti líc
   Je kámoš tvůj a nevím co přál by sis víc

R:

3. Kdo svědomí ctí a je pro něj zákonem
   A brání tě vždy i posledním nábojem
   Když jsi v kolenou změk kdo ti znova zas pomáhal jít
   Je kámoš tvůj a věř je štěstí ho mít

R:

Odval kámen
Hop Trop
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   G          D     Emi       D 
1. U krajnice stál, ruku nastavil 
   Ami         Emi      G      G  Ami  D 
   do větru se smál, ač úspěch nes   lavil 
   Ami      Hmi            Ami D 
   deku děravou, jak opuštěnej král 
   G          D   Emi        D 
   chůzí houpavou někam pospíchal   (jeehop)
 
2. Možná na mejdan, nebo do lesů 
   na místo je zván, co nemá adresu 
   oheň zahřeje, k ničemu je čas 
   mlha přikreje louku kolem nás 
 
   Hmi   Bmi Ami   G 
R: Stíny měsíce    na svět hozený 
   Hmi   Bmi  Ami   G 
   stíny pohladí    větve skloněný 
   Ami         Hmi   Ami         Hmi 
   chvíli vyplatí se mávat šedou tmou 
   G          D      Emi        D 
   k cíli určitě nás jednou dovezou   (jeehop)
 
3. Až večer budeš stát, ruku zdviženou 
   šoférům se smát ať se uženou 
   možná pochopíš proč u krajnice stál 
   a nesl svůj kříž ten opuštěnej král 

R: 

   U krajnice stál ruku zdviženou 
   šoférům se smál, ať se uženou
   šoférům se smál, ať se uženou
   šoférům se smál, ať se uženou
   šoférům se smál, ať jim třeba praskne guma!

Opuštěný král
Hluboké nedorozumění

C4
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   Emi D#mi Dmi G 

      C 
   Čekám až se vrátí z Modrých hor 
            Dmi 
   podzimní den 
             G7           Dmi 
   večery se krátí nad skalou 
           G7         Dmi 
   léto neobrátí laskavou 
               G7           Dmi 
   větrem provoněnou svraskalou 
        G      C       Emi D#mi Dmi G
   sympatickou tvář 

   To se někdy stává na podzim 
   že chce se jít ven 
   pod nohama listí spadaný 
   severního větru varhany 
   mají hity léta nahraný 
   jako každej lhář 

   C Emi C7 
R: Léto končí 
   Dmi   F            G7 
   svítí dálka našich ohňů loučí 
   C Emi C7 
   láska padá 
   Dmi        G7 
   na zem aby přikryla ji 
   Dmi           G7 
   věncem z jehličí a chvojí 
   Dmi     G7          C 
   unavená moudrá příroda
   Emi D#mi Dmi G
 
   

Padá láska
Wabi a Miki Ryvola

Do barevnejch strání vyběhnout 
pozdravit déšť 
kterej padá tiše z oblaků 
na ramena smutnejch tuláků 
nosí hořký vůně od vlaků 
co už v nebi jsou.
A tak láska padá na podzim 
do šedejch rán 
mizí jako šedejch kačen klín 
zneuctěna barvou jeřabin 
zahalená jíním pavučin 
mlhou lezavou

R: R + na zem aby přikryla ...
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   G C#7 Ami7 G7 C 

      C                       G7          C 
1. Já šlapal jsem už dlouho a slunce jako pec, 
   C7 F                                  C 
   mý břicho bylo prázdný, jó, zatracená věc, 
      C7 F                                C 
   [: u cesty chajda stála a holka se tam smála, 
                              G7            C C7 
      a prej abych šel dál, a bum, a spadla klec. :] 
 
           F                     Gmi7 
R: Dlouhej vlas, outlej pás, hubičky zas a zas, 
        C7                         F      C7 
   pane bože, vod tý lásky zachraň nás, 
          F                Gmi7 
   ženská ti zlomí vaz, utíkej, dokud je čas, 
          C7                           F      C7     F   G C#7
   každej chlap nám může k týhle písni zpívat druhej hlas. 
 
2. A byla celkem milá a dalo se s ní žít, 
   jen fajfku zahodila a zakázala klít, 
   [: to vydržet se dalo, jen jediný mě štvalo: 
      že od prvního dne jsem whisky nesměl pít. :] 
 
R:
 
3. Jsem akorát tak starej, abych vám radu dal: 
   na ženskou jenom mrknout, a honem mazat dál, 
   [: ten, kdo se drápkem chytne a hned do toho vlítne, 
      to není žádnej chlap, čert aby ženský vzal! :] 

R:

4. Že měla černý voči, tak jsem tam zůstal rád, 
   a že mě ráda měla, já ji měl taky rád, 
   [: byla to holka skvělá, jen jednu chybu měla, 
      že jenom kvůli ní nesměl jsem karty hrát. :] 

R:

Pane bože vod tý lásky zachraň nás
Miki Ryvola
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   D                        G      (C)   A 
1. Každé ráno probouzí mně sluncem hořícím 
   D                           G   A7
   a listy jív se rosou zachvějí. 
   D                           G      (C)   A 
   Vítá mně tu šafrán, spolu s jemnou skořicí 
   D                           G      A7
   a jas tvých očí s barvou šalvějí. 
 
2. Každé ráno otvírám svůj krámek pod věží, 
   a vůněmi vám kornout naplním, 
   ke mně každý spěchá od nás hned tak neběží, 
   dnes každý zná můj krámek s kořením. 
 
   G          A        D   (E7) 
R: Říkají, že paní má se má, 
        G           A       D 
   že její muž jsem právě já, 
        G              A           D          G 
   dávno ví, proč ráda mě a s pýchou objímá, 
     G            D        G 
   : paní má se má, voní mátou. : 
 
 
3. Každý večer zavírám svůj krámek petlicí 
   a otvírám svou náruč dokořán. 
   Teplo tvé mně vábí moje lásko vonící, 
   i den k nám vklouzne vůní uhoupán. 
 
4. Každý večer uvařím ti jasmínový čaj, 
   a ustelem si květem lipovým. 
   Pohár vína půlnoční teď naplň po okraj, 
   co nestačíš mi říct, sám dopovím. 
 
R:

Paní má se má
Fešáci
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   D         G                       A7
1. V dávných vzpomínkách za soumraku slýchávám
   G            A7            D    A7
   osadní partu šumařů nevšedních.
   D                 G             A7
   Pátrám po fotkách zažloutlých a neskrejvám,
   G                 A7                 D
   jak se mi stejská po jednom každém z nich.

   Hmi               F#
R: Hrávali celou noc prostince tak nic moc,
   Hmi                  D7
   pět houslí, mandolín šest,
   G              H7                   Emi
   nevelké umění, v srdci kus nadšení byl.
   A7              Gdim
   Kytary zděděné, kolikrát lepené,
   Hmi               G
   odřené z vandrů a cest,
   E7                                  Emi7  A7 
   každý pro písničku a kouzlo ohníčku žil.

2. Jména, podoby Bůhví kam čas ukrývá
   umlkly struny, na housle padá prach.
   Sláva té doby je ta tam a přibývá
   těch, co se v dálkách toulají po hvězách.

R:

   

Reminiscence
Béďa Šedifka
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        A                   Emi         Emi7          A 
1. Nás bylo sedm romantiků netušících, že se všechno mění, 
                            Emi              Emi7         A 
   a stačilo pár okamžiků, patnáct let, to vlastně tolik není, 
         F#mi                     C#mi                     Hmi D E7 
   však sotva pátek odhoukaj, to pomyšlení každýho z nás svádí: 
        A                   Emi       Emi7          A 
   svý tělo sádlem obalený napasovat do maskáčů z mládí. 

2. Léta kráse nepřidaj’ a nevyléčí naše ztuhlý klouby, 
   jen v uších pořád zvoní blues, co na mýtinách jazzman vítr troubí, 
   zas jdeme známým údolím, tak jako v čase naší zašlý slávy, 
   a slova městem neředěná snášejí se do vyrezlý trávy. 

3. Pak čaj s příchutí jehličí a cigaretu zapalovat třískou, 
   a kytaru vzít do klína a zpívat si tu píseň, kdysi blízkou, 
   text není žádnej Kainar, dávno víme, že je vlastně hloupá, 
   tak proč nám slzí oči, není přece vítr a kouř vzhůru stoupá. 

4. A je tu konec víkendu a všechno jako v obráceným filmu, 
   každej si schová do kapsy ten žhavej uhlík, kterej ještě zbyl mu, 
   [:ten uhlík, to je jistota, že všední dny člověka neumoří, 
     čas od času se podívá a řekne: je to dobrý, ještě hoří :]

Ročník 47
Wabi Daněk

C1
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   A                  Emi                A
1. Představte sousedé co všechno může se stát
   A              Emi                   D
   Na cesty daleké pojďte teď s námi se dát
   G                         C               D
   Přes hory, přes lesy, přs řeky po cestách dál,
   A                  Emi                   A
   Ze vsi jsme odešli, každý se tenkrát jen smál.

2. Z údolí vyšli jsme, obloha modrá byla
   O kousek dál se ale zamračila
   Deštěm, blátem a kamením cesta šla dál
   Kdo jen nám o krásách moře povídal?

3. Přes bílé vrchy až k moři chtěli jsme jít
   O věžích prastarých do teď jsme mohli jen snít
   v dálce se cesta ztratila nohy nás bolí
   pojďme zpátky vyhublí do údolí.

4. Do kopců Drápat se copak jsem bloud
   Elfové můžou si klidně za moře plout
   Radši se vrátíme došly nám zásoby
   Sousedi nás ať nikdo se nezlobí.

5. Nechoďte lidičky už na cesty nikam
   Na cestu jedinou se vypravte k nám
   Piva a koláčů je pro všechny dost
   U nás si kdykoli chceš, vítaný host.

Rukověť cestovatele
Poetické společenstvo
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       C   G7   C      F      C    G7    C 
1. Hej kamarádi pojďte sem ať slyšíte mě líp 
      C       G7       C    F        C           E 
   Já příběh vám chci vyprávět ne jenom hloupej vtip 
   Dmi      G7     C            Dmi            E 
   Jak jsem bejval mlej kluk a často ve snech svých 
        E7                     Ami   G7
   jsem patřil mezi sedm statečných. 

2. My prožívaly dobrodružství jaká se jen zdaj 
   a věděl o nás celej okres věděl o nás kraj 
   My byli parta nádherná a věděli jak žít 
   mít čistý srdce čistou vodu pít 

   Dmi        G7      C              Ami 
R: Sedm statečných mě vedlo ve snech mých 
     E                           Ami  G7 
   a do dneška mě vedou v dobách zlých. 
   
3. Od té doby uběhlo let pětačtyřicet 
   už taky stárnu je to fakt a život není med 
   čas je prevít neúprosnej, hlava šedivý 
   a chlap se tomu ani nediví. 
 
4. Jen vzpomínky mi často vracej sedm statečných 
   taky na ně zapomenout byl by vážně hřích 
   co mi dali naštěstí se nedá lehko vzít 
   tak denně jdem se znova za čest bít. 
 
R:
 
5. Tak pomáhaj mi nebrat vážně co se těžký zdá 
   spadlý mosty, špatný cesty člověk překoná. 
   S touhle partou nádhernou co nezná lež a klam 
   já stále stejným klukem zůstávám. 

Sedm statečných
Kapitán Kid

C2
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6. Jejich jména do dneška mi voní odvahou 
   a znova vstávám když mě všechno bolí únavou 
   Tak Rychlé šípy s Jestřábem jsou pořád parta má 
   a tím sedmým snažím se bejt já. 
 
R:
 
R: Sedm statečných mě vedlo v dobách zlých 
   a povedou až do dnů posledních 
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     Ami          Ami/G       H7   Emi     Ami 
1. Stíny nad obzorem pomalu jdou, noc se snáší, 
                  Ami/C            Ami       Emi 
   paseky osvítí zář z borovejch klád zapálenejch.
 
    Ami            C   G                      Dmi 
R: Sešli se zapomenout a zvednout hlavu, to stačí, 
    Ami                  Emi                  Ami 
   jen trochu popadnout dech, než půjdou zas dál.
 
2. Ohnutý lžíce a nůž, dům z igelitu, lístek zpátky, 
   boudy na zastávkách, kde potkáváš lidi, co potkat jsi chtěl.
 
R:

3. Stíny nad obzorem pomalu jdou, právě svítá, 
   šlápoty, ohniště, klid, smutnej je kemp opuštěnej.

R:

R:

Slunovrat
Bratři Nedvědové

C2
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      Emi                    Hmi            Emi 
1. V kapsách nemaj’ prachy, na vlak nemaj’ lístky, 
    G                      Ami        H7 
   nad sebou jen mraky, z toho žádný zisky, 
     Emi                  Ami 
   propocený bundy khaki, ešus černej jako tér, 
    Emi        C              Hmi          Emi 
   nikdo není žádnej frajer, každej hraje fér. 

2. Maskovací celty, tele z první války, 
   trochu starý melty, před vočima dálky, 
   sešlapaný vzorky kanad, který prošly bláto, sníh, 
   v tornách něco ze vzpomínek, co hoří jak líh.

     Ami               D7 
R: Stopy sešlapanejch bot, 
    G              Emi 
   nože ulomenej hrot, 
       Ami                  D7 
   v dlaních nesou dálku k nám, 
    F#7                          H7 
   na mundůrech rosu chladnejch rán, 
   C         D         G 
   oklikou jdou kolem měst, 
     Edim                                   H7 
   znají všechny písně prašnejch dlouhejch cest. 

3. Mají rádi volnost nespoutanejch ptáků, 
   taky rachot pražců, skřípění kol vlaků, 
   semafor, pak dlouhej tunel, šraňky dolů spuštěný, 
   kytary zní po vagónech ze skal ozvěny. 

4. Z unavenejch tváří svítí oči vlídný, 
   na vzdor kalendáři můžeš zůstat klidný, 
   bez mapy i bez kompasu najdeš vždycky cestu zpět, 
   i pár starejch kamarádů, co mají z vandrů svět.

R: 

Stopy sešlapanejch bot
Pacifik
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   G D Ami G

    D   G                    D      Ami    G  D Ami G 
1. Ten večer jsme s kapelou neměli žádný hraní, 
                    D         Ami        G  D Ami G 
   bylo už pozdě a město se chystalo k spaní, 
    Ami                                D 
   najednou hlasy a bouchání na dveře domu, 
    Ami                  C               D 
   byl zrovna červen, a sedmadvacátej k tomu. 

2. To z majáku hlídač viděl, že u mě se svítí, 
   tak s Bobem Greenem přinesli nějaký pití, 
   a dálkový šoféři, že se moc nevyznaj’ v lihu, 
   kus palmový větve k svátku mi přivezli z jihu.

    Hmi      Ami      D    Hmi      Ami      D 
R: To abych neslavil sám, to abych neslavil sám, 
     Ami        C      D          Ami    C       G D 
   přišli mě s dárkem navštívit přátelé ke jmeninám. 

3. Australskej ovčák, co v buši měl drnovou chajdu, 
   dal bochník sejra a přived’ i copatou trajdu, 
   vorař nes’ kyzovou hroudu a pošťák psaní, 
   švorcák zas kytaru, co pro něj nebyla k mání. 

4. Mně říkali “brácho” Joe Ventil i obchodník s deštěm, 
   Růža a Betty soudek sem válely městem, 
   A fousatej farmář, co líbil se mý ženě Zdeně, 
   měl na botách bláto a na šňůře přived’ mi štěně.

R:

5. Lodníci zpívali, na rožních pekly se ryby, 
   vtom se mi začalo zdát, že někdo tu chybí, 
   že z lidí, co ke mně pár mizernejch kroků to měli, 
    Ami      D        C                 G 
   nepřišel nikdo - všichni ňák zapomněli ... 

Svátek
Hop Trop
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       Ami                         D 
1. Pod strání v skále schovaný, přečkávaj’ právě první déšť, 
   G                           C    E7
   brnkaj’ si pár písniček, co znaj’, 
       Ami                        D 
   nad ohněm visí na šňůrkách pár věcí, na něž déšť si sáh’, 
   G                    C   E7
   ruce hřeje jahodovej čaj.

        Ami 
R: ‘Tak ahoj!’ zazní z dálky, to zahlédli je kluci, 
           D                          C           E7
   co jsou vedle v ňáký stodole, taky zastavil je hrom, 
        Ami 
   ‘tak ahoj!’-pozdrav bez obálky,večer budou asi sedět spolu, 
   D                    E              Ami 
   když už se tak sešli a jsou správně v tom. 

2. Potok se trochu rozpíná, zaplavil už dost nízkej břeh, 
   kamarádi, jde se trochu výš, 
   když voda oheň zhasíná a úeska je na zádech, 
   vystupujou k nebi trochu blíž.

R:

Šňůrky
Jan Nedvěd

C2
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   Emi        D         C      Emi 
1. Posledních pár minut zbejvá jen, 
              D           A   Emi 
   máš teplou dlaň, už se stmívá, 
            D           C     Emi 
   těžký je říct, že se končí den, 
             D         A C E 
   vlak poslední vagón mí- vá. 
 
   G                                          F   D 
R: Tak už mi má holka mává, ve vočích má slzy pálivý, 
   Emi                  C      A7    D7 
   život jde dál, to se stává, já to vím, 
   G                                         F D 
   tak už mi má holka mává, výpravčí zelenou dává, 
       Emi 
   tak jeď, jeď, jeď, tak jeď, jeď, jeď, 
   tak jeď, jeď, jeď, tak jeď. 
 
2. Koleje jsou cejchem loučení, 
   holkám se ve vočích střádá, 
   smutek je šátek osamění, 
   co mužskejm na cestu mává. 
 
R:
 
3. Za zády zůstal mi pláč i smích 
   do tmy se můj vlak teď řítí 
   zmizela holka jak loňskej sníh 
   a světla měst v dálce svítí. 
 
R:

Tak už mi má holka máva
Hoboes

C2
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   C
1. Mývám 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 thér
     F                       G
   v lévý klopě nosím odkaz Vontů
    C                     Ami
   sešoupaný manžestráky, 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 kterého sám by sotva někdy šláp
                C        F        G     (G7)
   [:a tak se toulám, toulám se dál:]

2. Pod víčkam nosím  torza starodávnej map
   vláhu lesních mechů, mokřadů a blat,
   Do tváře mi život vtesal nespočetně ran,
   šedý stíny soumraků i tóny chladnejch rán. 

R:

   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: R + A tak se toulám, toulám se dál ...

Toulám se dál
Falešná karta
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    Dmi 
1. Mlhavým ránem bosi jdou, kanady vržou na nohou 
                        G      Dmi 
   a dálka tolik vzdálená je blízká,

   město jsi nechal za zády, zajíci dělaj’ rošády 
                          G     Dmi 
   a v křoví někdo tiše Vlajku píská, 
    G 
   najednou připadáš si ňák príma, svobodnej, a tak, 
        Dmi      G        Dmi 
   Prostě tak ňák, tak ňák, ňák tak.

         F 
R: Pojď dál, s náma se nenudíš, pojď dál, ráno se probudíš, 
                             Dmi 
   a vedle sebe máš o šišku víc, 
         F 
   pojď dál, pod sebou pevnou zem, pojď dál, a Číro s Melounem 
                                G       Dmi 
   a Meky, Miky, Vrt, a dál už nic, dál nic. 

2. Mlhavý ráno za tratí, u cesty roste kapratí, 
   sbalíš si deku, spacák, celtu, pytel, 
   a kdyby ňákej úředník začal ti říkat, co a jak, 
   sbalíš si deku, spacák, celtu, pytel, 
   důležitý je to, co jseš, odkud jsi přišel a kam jdeš, 
   co jseš, kam jdeš, co jseš.

R: 2x

Trampská
Bratři Ebenové
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   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 sejmout hlavu tolikrát ses bál
   až tě jednou posbírají na kříž uhlem načmárají
   tady leží věčnej hobo všech tuláků král

R1: 2x

Tuláckej král
Falešná karta
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            G 
1. Tady mě máš, taková jsem, 
                  D           C        G 
   tak se s tím smiř a zahoď ranec iluzí, 

   tady mě máš, tak si mě vem, 
             D            C         G 
   a dej si pozor, možná tě to zamrzí.

                D             Emi 
R1:Já nejsem pláž, ale ani skála, 
             D     Ami        G 
   rodokmen můj začíná vichřicí, 
               D              Emi 
   tys ještě snil, já už tu stála, 
          F           C          G 
    vítr ve vlasech a oči dychtící.
 
2. Málo mě znáš, jsem jak zlej sen, 
   a možná bude líp, když půjdeš o dům dál, 
   tak proč se ptáš, jakej byl den, 
   když teď je noc a já už rozepínám šál. 

R2:Už tisíc let trofeje sbírám 
   a sbírku mou mi bouře rozmetá, 
   svý tělo zničím, to nepopírám, 
   a svobodná duše s větrem odlétá.
R1:2x

3. Tak to jsem já, ty už máš strach, 
   tohle já poznám - koukni se mi do očí, 
   ale je pozdě, zvedá se prach, 
   obejmi mě a svět se s náma roztočí. 

Vichřice P.
Nezmaři
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R3: Ztrácíme dech v labyrintu tónů 
    a smysly proplétaj’ se hořkou závratí, 
    opadá rez na srdcích zvonů, 
    tahle noc už se ti nikdy nevrátí. 
            F           C          G 
R1: ... vítr ve vlasech a oči dychtící
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   D G A D

         D       Emi    G       A 
1. Když vlny se valí a peřeje řvou 
      D            Emi      G A 
   a šutry z nich civí jak sůvy, 
         D      Emi      G         A 
   loď praská a umrlčí zvon bije tmou, 
        D          Emi      A D 
   tak řekni, kdo pomoct ti umí. 
        Hmi         F#mi     G       D 
   Kdo pádlem jen kmitne a převrátí loď, 
        Hmi       F#mi      A D 
   pak ječí jak staženej z kůže, 
       Hmi       F#mi     G            D 
   že ty jseš ta atrapa, ty jseš ten cvok, 
       E                   A 
   co za každý cvaknutí může.

2. Je pěkná jak ráno a voní jak les, 
   když na dřevo u ohně hrává, 
   je zrádná jak kočka a věrná jak pes, 
   ta holka, co při tobě spává.

       G        Hmi      A      D 
R: Tu vodáckou holku si navěky nech, 
    G         Hmi A D 
   netop ji, nezaháněj, 
         Emi        Hmi        F#mi    Hmi 
   svou víru, svou sílu, svý štěstí i pech, 
          Emi         D           E        A 
   svý strachy, svý prachy, svůj poslední dech 
       D      Emi  G  A 
   jí poctivě odevzdávej  
   D        Emi      G A D 
   a lásku za lásku dávej.

Vodácká holka
Hop Trop
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3. Kdo připálí rejži a přesolí čaj, 
   kdo sůl nechá v posledním kempu, 
   kdo ráj změní v peklo a peklo zas v ráj, 
   kdo zná všechny písničky trempů. 
   Kdo přeje ti štěstí a kope ti hrob, 
   kdo sladce hned šeptá, hned vříská, 
   a koho bys roztrh’ a praštil a kop’ 
   a po kom se celej den stýská. 

4. Až vlasy nám odbarví nebeskej král 
   a vrásky nám počmáraj’ kůži, 
   svý holce dej pusu a řekni “jdem dál” 
   a na pádlo polož jí růži. 

R: 
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    Emi                               Ami7 
1. Peklo byl ráj, když hořela stáj, příteli, 
    C             D          G C H7 
   věř mi, koně pláčou, povídám, 
    Emi                                    Ami7 
   to byla půlnoc, v tom křik o pomoc, už letěly 
    C          H7          Emi 
   hejna kohoutů, a bůhví kam.

    G                Hmi              C 
R: Zachraňte koně, křičel jsem tisíckrát, 
    G                     Hmi             C 
   žil jsem jen pro ně, bránil je nejvíckrát, 
                 Ami             C 
   než přišla chvíle, kdy hřívy bílé 
              Ami               H7 (D7) 
   pročesal plamen, spálil na troud. 

2. Ohrady a stáj, a v plamenech kraj už nedýchal, 
   já viděl, jak to hříbě umírá, 
   klisna u něj a smuteční děj se odbývá, 
   jak tiše pláče, oči přivírá.

R:

    G                Hmi              C 
R: Zachraňte koně, křičel jsem tisíckrát, 
    G                     Hmi             C 
   žil jsem jen pro ně, bránil je nejvíckrát, 
    G                Hmi              C 
   zachraňte koně, křičel jsem tisíckrát, 
              Emi 
   zachraňte koně.

Zachraňte koně
Kamelot

C1
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Ilustrace vytvořila svou kreativní rukou kamarádka Věrka 
Hudečková, za což jí patří naše velké díky! 

Výběr písní a korektury mají na svědomí členové T.O. On The 
Roads: Anťas - Jiří Hudeček, Bublina - Tomáš Hudeček, Eí - 
Edita Mildnerová, Hobři - Ivana Gšventnerová, Móťa - Martin 
Mikula, Plavkins - Ondřej Kotlář

Za technické zpracování nadávejte Bublinovi

Porodní bolesti trvaly zhruba dvě zimy, aby se v kulatém 
roce 2010 zrodila tato malá brožurka. Pokud si ji vytiskneš, 
přejeme spoustu propálených děr od jisker, sem tam nějakou 
šmouhu od vosku, to jak svíci zapálíš, aby bylo lépe vidět na 
slova, na kamarády ...

T.O. On The Roads
www.ontheroads.net




