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MLÝNY
spirituál/D. Vanèura

C
R:Sly�ím bo�í mlýny, jak se otáèí,

F
sly�ím bo�í mlýny, jak se otáèí,
C E         a
já sly�ím bo�í mlýny, jak se otáèí,
C G F
otáèí, otáèí, otáèí...
C F

1.Ty mlýny melou celou noc,
   C

melou celý den,
F

melou bez výhrad
      C

a melou stejnì v�em,
   F C

melou doleva, melou doprava,
D

melou pravdu i le�,
G

kdy� zrovna vyhrává,
C F   C

melou otrokáøe, melou otroky,
F7
melou na minuty, na hodiny,
C
na roky,

E E7
melou pomalu a jistì,
      a F
ale melou vèas,

C G7 C
já u� sly�ím jejich hlas.

R:...

SPINKEJ
J. Denver/D. Vanèura

D G
1.U� se konèí den,

u� je èas k spánku,
D G
zdi se barví od èervánkù,
D h A7 A
hleï, u� lampáø svìtla rozsvìcí,
tak si doèti stránku, zavøi kní�ku,
honem hupky do pelí�ku,
ko�ata dávno vrní za pecí.
D G

R:Tak spinkej, a� ve tvých snech
D         G
rù�e kvetou, voní mech,
D           h           A  A7
princeznu si Honza bude brát,
ne� pùlnoc prostøe sítì,
na vlásky políbím tì,
v�dy� i tvá máma musí spát.

2. Západ rudou barvu ztrácí,
od øeky se táta vrací,
musím jít, je jistì hladový,
a� se usmìje, tak na chvilinku
oèí si mu v�imni, synku,
snad bude� jednou taky takový.

R: ...

2.Ó, já chtìl bych aspoò na chvíli
být mlynáøem,
pane, já bych mlel,
a� by se chvìla zem,
to mi vìøte, umìl bych dobøe mlít,
já bych vìdìl, komu ubrat,
komu pøitlaèit.
Ty mlýny èekají nìkde nad námi,
a� zdola zazní na�e volání,
a� zazní jeden lidský hlas,
proboha melte, u� je èas.

R:...

         UKOLÉBAVKA
                        (AG Flek)

C F       C
1. Den zní do èervánkù,

C          F       C
noc má u� pozvánku,
      d              e      G7
od milencù, zlodìjù a oèí

    C
dnem unavených.

2. Mráèkù kopce zèervení,
jsou jako porce zmrzliny,
mlsná tma je z oblohy slízá
jak z kornoutkù.

3. Den mùj byl jak má být,
v�ak víc chtìl bych mu vzít,
sny milencù, zlodìjù a oèí
dnem unavených.

BLUES OPU�TÌNÝHO VLAKU
(Pavel Lohonka �alman)

C (A)
1. Kdy� je doba de��ù,

F (D)          C (A)
stojím za oknem,
d (h) G7 (E7)
svìtlo smutnì bliká v pokoji.
C (A)
Chci dát sbohem mìstu
F (D)        C (A)
na chvilièku jen,
a (f#)                      G7(E7)
dlouhá zima za nic nestojí.
Zahoukání vlaku,
kterej projí�dí,
zanechá jen slzu na du�i,
F (D)
v kostkovaným saku
C (A)             a (f#)
podobám se vraku,

  G7 (E7)
co si hlavu v kleci rozbu�í.

a (f#)   G7 (E7)
R: Na �elezný koleje

a (f#)        d (h)
u� padá støíbro hvìzd
     G7 (E7)
a tma jako v ranci,

C (A)      Bb (G)
kde byl tvùj ideál...
F (D)            G7 (E7)
Projet stovky �tací
a (f#)    d (h)
a vidìt spousty mìst
G7 (E7) d (h)
a jednou za rok zastavit se
G7 (E7)         C (A)
tam, kde sis to pøál.

2. Tak si pøedstavuju,
dnes jako vèera,
malý opu�tìný nádra�í,
sem tam pøe�lapuju,
je u� za �era,
v ruce lístek
a mráz pod pa�í.
Zahoukání vlaku,
kterej projí�dí,
zanechá jen slzu na du�i,
�e nìkdy zklamání
je jak umírání,
to se pøece øíkat neslu�í.

R: ...
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POCESTNÝ
(F. L. Èelakovský, úpr. J. Tichota; A. Jelen)

      A (C)                    A7 (C7)
1. Je to chùze po tom svìtì,

D (F)               A (C)
kam se noha �ine,
E (G)        F#mi (a)  D (F)
sotva pøejde� jedny hory,
E7 (G7)             A (C)
hned se najdou jiné.

2. Je to �ivot na tom svìtì,
�e by èlovìk utek.
Je�tì neza�il jsi jeden,
má� tu druhý smutek.

3. Co� je pánùm, ti ve voze
sedí pìknì v su�e,
ale chudý, ten za nimi
v de�ti, blátì klu�e.

4. A co já dbám na té pouti
na psoty a sloty,
jen kdy� já mám zdravé nohy,
k tomu dobré boty.

5. V�ak na pány v krytém voze
taky jednou trhne,
jednou se jim kolo zláme,
jindy vùz se zvrhne.

6. A krom toho - a� své pouti
pøejedem a pøejdem,
v jedné hospodì na nocleh
pán nepán se sejdem.

TEREZA
     C          a        d       G7
1. Tereza, jedinì Tereza
                     C     E7     F

mìla by sly�et píseò mou,
     G7       C

ostatní prominou,
E7         a
nestojím o jinou,
E7           a
jen pro tu jedinou
               IVdim  d7  G7
chci tady píseò zpívat...

2. Tereza, jedinì Tereza
je toho pravou pøíèinou,
�e tady stateènì,
hrdì a zbyteènì

       G7             C       G7       C
do vìtru zpívám píseò svou.

G7                                      C
R: Mo�ná za rok, za dva �e pozná,

A7                              d
kdo mìl její úsmìvy rád,
IVdim                              a7
láska �e je sladká a hrozná,

                                 D9
kdy� se dostaví neèekanì
Ab7            G7
a jednostrannì...

3. Terezo, pøeèti si, Terezo,
otázku, kterou v oèích mám,
nápisem tiskacím
k tobì se obracím

       G7             C        G7      C
a ty ví� pøedem, naè se ptám.

MALÝ VELKÝ MU� (Pacifik)

                 e
1. Dokud tráva bude rùst,

C
øeky poteèou a stoupat bude dým,

    D
léta uteèou a kam padne tvùj stín,

        e
zemì tvá bude tvou.

      a
Dokud noci støídá den,

G
vítr bude vát a mraky poplujou,

H7
slunce bude høát a tak, jak léta jdou,

       e
zemì tvá bude tvou.
        G

R: Jen Malý velký mu�
v�dycky dobøe vìdìl,
e
co je ostrej nù�,
smutek prázdných sedel,
C
Malý velký mu�    D C D
           èekal svý znamení...
Jen Malý velký mu� poznal ohnì síru,
s novou nadìjí, v oèích slepou víru,
pøesto pohøbil sen,

    D e
velký sen o Wounded Knee.

2. Dokud tráva bude rùst,
ruce �pinavý a� v pláni vztyèí køí�,
øeky zastaví se, plakat usly�í�,
slunce záø krvavou.
Dokud noci støídá den,
slova neplatí a proè je vlastnì jen
ono prokletí, co padlo na tvou zem,
na tvou zem ztracenou.

R: ...

3. Dokud tráva bude rùst,
rány nezhojí a neopláchne dé��,
øeky nespojí se v jeden silný
proud, silný proud nadìjí.
Dokud noci støídá den,
srdce zlomená a jejich dávný sen
skalní ozvìna u� nevrátí ti sem
silný proud nadìjí.

R: ...

        JEDU SÁM...
           (Pavel Lohonka �alman)

e
1. Jedu sám a den se konèí
           D

barevnou hrou,
s tajemnou pokorou

    svìtlo u� mizí,
          G                 A7

kdo má cestu dalekou
                      f# h

v krajinì cizí,
       e              C
pozná cenu dlouhé

        A7
samoty stáøí...

2. Jedu sám, slunce si dlou�í
mùj �edej stín,
bùh ví, proè je�tì dnes
zùstává se mnou,
u� nám v zrcadlení
tváøe blednou
zdlouhavou cestou...

3. Jedu sám, v dálce Oklahoma
jak velkej míè,
jen dosáhnout oèima a rukou,
v du�i mám, v du�i mám
prázdno najednou,
do rána vím,
�e se to nezmìní,
po noci èekám rozednìní..(D)


