
Krásná neznámá

Intro [H] 4T inst. + 4T voc.
1. [E]Chci si [D]hrát a [A]nestačí mi [E]málo,  ta hra [D]má [A]rub a [E]líc
Chci snad víc, než o čem se ti zdálo Krásná neznámá [A][As][A][B][H]

2. Pošeptám ti, o co by se hrálo, uslyším jen tvůj smích
Ten tu s námi zůstane na stálo, krásná neznámá

R: [E]Když se ti [A]dívám do [Fis]očí[H], [E]všechno se [A]ve mně oto[Fis]čí [H]
[A]Musím se tomu začít [H]smát
To jsem [E]zvědav, [A]jak mi [E]dneska [H]budeš [E]lhát [A][E][H]

Má drahá dej mi víc[E][D][H] 2x
1. [Emi]Vymyslel jsem spoustu nápa[G]dů aů
[Emi]Co podporujou hloupou nála[D]du a [H]hůů
[Emi]Hodit klíče do kanálu, [A]sjet po zadku [Ami]holou skálu
[Emi]V noci chodit [H7]strašit do [Emi]hradu [D]

Ref: [G]Má drahá dej mi víc, [H7]má drahá dej mi víc
[Emi]Má drahá [C]dej mi víc své [G]lásky [D]aů
[G]Já nechci skoro nic, [H7]já nechci skoro nic
[Emi]Já chci jen [C]pohladit tvé [G]vlásky a [D]hůů

Želva

[G][C][D][C] 2x

1. [G]Né moc [C]snadno se [G]želva [C]po dně ho[G]ní
Velmi radno je plavat na dno zaní
[D]Potom počkej až se zeptá a na to, [Emi]co tě v mozku lehtá
[G]Nic se [C]neboj a [G]vem si [C]něco od ní[G]

2. Abych zabil dvě mouchy jednou ranou, želví nervy od želvy schovám stranou
Jednu káď tam dám pro sebe a pak aspoň pět pro tebe
Víš má drahá a zbytek je pod vanou

Ref: [G]Když si [D]někdo [C]pozor ne[G]dá, [G]jak se [D]vlastně [C]želva hle[G]dá
[C]Ona ho na něco nachy[D]tá, [C]i když si to pozděj' vyčí[D]tá
[G]Né moc [C]lehce se [G]želva [C]po dně ho[G]ní

Dědečkův duch

[Ami]

1. [A]Nad [D]Vlta[A]vou je [D]cosi, plouží se to v rákosí
K mé hrůze je to cosi, dědečkův duch
Ó nech mě [D]být, já už víck[E]rát nebudu [A]pít

Ref: [D]Kdo pochopí, když vleze blíž, co natro[E]pí, zlá myš



2. Děda si k láhvi sedá, ani loknout mi nedá
A vedle něj ó běda, se šklebí myš, ó nech mě být, já už víckrát nebudu pít

Žádné pivo, žádné víno, žádnej rum, žádnej drink
Žádný brandy, žádný whisky, a už nikdy vodku
Žádnej drink

Jenom vodu, nebo mlíko, nebo sodu, žádnej drink


