BLÁZEN

( CAPO II.)

intro: G Gmaj C G am G D
G
1. V listí a sám
Gmaj
nad hlavou mám
C
D
hvězdy a plno dětských snů
G
mraky dál jdou
Gmaj
kreslí tu svou
C
D
dalekou cestu k obzorům.
am
Po bílých křižovatkách
D
cest já musím jít
am
být bouří promočen
D
a nebo víno pít.

G Gmaj C
R: Jen vítr dál zná to jméno mí
am7
v černých vlasech svých
D
on napsaný ho má.
G Gmaj C
Je vítr dál zná to jméno mí
cm7
všichni slepí jsou
am7
D
G
a říkaj, že ten blázen to jsem já.

2. Z plachet zbyl cár
jen vesel pár
a jukebox co vždy ladí svou.
Z kozlíku trůn
konec je dnům
kdy všechno bylo jenom hrou.
A jukebox zase mele svou a píseň zní
už nezáleží, kdo tu byl dřív a kdo spí.
R: [: Jen vítr … :]

FOOL HARTED MEMORY
Travelin Band

BLÁZNIVEJ VÍTR
E
H
1. Jen víc slunce přát si smí
E
kdo prožil bouři zlou
H
zase klidně můžu dál, jak dřív
E
plout bez map, stát na nohou.

2. Bez kompasů rád se dám
tam, kam utíká proud
vody jen pár doušků víc nemám
zbejvá jenom boty zout.

E
H
R: Bláznivej vítr nám, plachty dál, přestal dmout
A
E
píseň nezní, hvízdot ustal můžu spát
H
E
kolíbá prámem fén, bláznivej.

3. Voní dálkou prken bílejch pár
starý kabát pod hlavou
nahý líně snít si krásně dál
pryč zlý věci odplavou.

R: Bláznivej …

R: Bláznivej …
H
A
… kolíbá prámem fén, bláznivej …

+

A
E
… píseň nezní, hvízdot ustal můžu spát
H
E
kolíbá prámem fén, bláznivej.

CLOUDY DAYS
Union Station

GÁBINA

I´LL KEEP ON SAILING
Quicsilver

C
F
C
1. Na žlutých pláních, když slunce vstává
G
C
položí křídla na zem svý a chutná trávou.
F
C
Nohy jdou bosý, tak už to bývá
F
G
C
podzimní den i jeho barvy dál tě zvou.

C
R: Loukou zní Gábin (6x) .... smích
F
G
ten smích má říz koulí se, tóny kloužou, ďábel zas na nás dých.
C
Loukou zní Gábin (4x) ... ten smích jako mocnej zvon
G
C
z malých prsou vychází, ven překrásnej tón.

2. Do rudých vousů, rád vítr vplétá,
vůně dálek, co dnes od hor přines k nám.
Podívej vzhůru, právě odlétá
poslední jumbo jet na jih kam to neznám.

R: Loukou zní …
… z malých prsou vychází, ten překrásnej tón
… z malých prsou vychází, ten překrásnej tón.

KOUSKY SNŮ
A
G#m
C#m
A
1. Říkáš přání , která tíží, toužíš víc mě mít
E
G#m
A
H
slov pár prázdných u mých dveří dlouho bude znít
G#m
C#m
A
slov pár prázdných, těžký kámen, já na zámek dám
F#m
H
sbohem píšu, rukou mávám, vítr v zádech mám.

E
H
A
H
R: Cítím vítr v zádech pálí jak skála
C#m
H
A
H
na kalifornský pláži válím se ráda
C#m H
A
H
cítím vítr svádí, nutí dál mě smát
C#m
H
A
můžu dál jít nebo stát.

2. Vím, vzdušný zámky dlouho skládáš, spoutáváš mě zdí
hlučná touha objímá mě, dál mi v uších zní
vzdušný zámky, vítr už sílí, odvál kousky snů
až si jednou přišel, říznul, provaz všedních dnů.

R: Cítím vítr v zádech pálí jak skála
na kalifornský pláži válím se ráda
cítím vítr svádí, nutí dál mě smát
můžu dál jít nebo stát.

E
R: Cítím vítr v zádech letí mou plání
C#m H
A
já ani on nikdo z nás není k mání
E
H
A
H
cítím vítr v zádech pálí jak skála
tam na kalifornský pláži válím se ráda
cítím vítr svádí, nutí mě smát
můžu dál jít nebo stát.

I CAN BACK ANYTIME
C. Hassler & Hard Rain

MAJÁK

( CAPO IV.)

G
D
1. Čekám stále, kdy se vrátíš
C D
G
kdy se vrá - tíš k vratům mým
am
hm
cestu svou lesem si krátíš
C D
G
kudy jí - t, směr napovím.

G
D
R: Obzor bílým slunkem září
C
D
G
maják v dá - li je kříž náš
am
hm
já jsem tam, končí září
C
D
G
každý lé - to vzpomínáš.

2. Když mám blues zbývá se opít
opít vínem z dlaní tvých
jablečnou chutí vše začít
když nám fén do plachet kých.

R: Obzor …

3. Copů pár, když vítr hladí
hladí vůní z obilí
kouzelnou ( můj ) hlas flétnou ladí
po dvou láhvích zešílí.

R: Obzor …
+ … já jsem tam, končí září
každý léto vzpomínáš.

LONESOME PINE
Blue Highway

MALÁ S COPEM
A
1. Když to v horách létem voní
D
a divný ptáci řvou
A
E
už je čas, vím, mám vyrazit dál.
A
Někam podle mapy v dlaních
D
co vyrytý tu jsou
A
E
A
o kus dál, ránem, co jeho úsměv hřál.

E
D
A
R: Každý má svůj plácek, tak se vracím fůru dní
E
D
A
neon, na rtech růže, lokálem tu zní.
A
D
Náhle řev snad stovky chlapů a všechny dobře znám
A
E
A
hey, ty tam, malá s copem pojď sem k nám.

2. Nízká bouda z hrubých trámů
v dírách spává fén
tenhle ráj často maloval jsi nám.
Nic pro holku jemných tvarů
růž, oči, pudr, krém
v blůzce svý místo pro všechny já mám.

R: Každý má ...
+

jó, hey, ty tam, malá s copem pojď sem k nám.

LITTLE MOUNTAIN HOME
S. Lane

MYŠLENKY
intro:

D D/C D/H D/B D E G A

D
D/C
D/H
1. Baby, myšlenky splétám nic se nemění
D/B
pavoučí sítí cloumám.
D
E
Já snů se ptám, lásko, snů se ptám
G
A
odchází tma dál
2. Baby, ležím na zádech ruce pod hlavou
a po hvězdách se toulám.
Já snů se ptám, lásko, snů se ptám
G
A
D
C G D C G D
odchází dál, odchází tma dál, dál.

D
E
R: Baby, baby, není to med
G
A
ten kout, co tu máš v něm spát
D
E
pod dekou tu leží celý tvůj svět
G
A
a chuť mám celá si s ním hrát.
H
F#m
Vzdálené není přát si být s tebou
H
F#m
H B A
jak přežít pár zlých dnů
A
Em
místností tu voní kmín a káva
G
A
D D/C D/H D/B
proč stále vcházíš bránou mých snů.

R: Baby, baby, …

3. Myšlenky splétám
pavoučí sítí cloumám.
Já snů se ptám, lásko, snů se ptám
odchází tma dál
4. Baby, ležím na zádech ruce pod hlavou
a po hvězdách se toulám.
Já snů se ptám, lásko, snů se ptám
odchází dál, odchází tma dál, dál.

BABY, NOW THAT I´VE
FOUND YOU
A. Krauss

PLÁČ
E
A
F#m
1. Nosil čím dál víc, než musel dávat, toužil blíž mě mít
E
A
F#m
stále víc mou vůli nahlodával, žíznivý chtěl pít
náhle chvíli touhy a klíč od mých úst pak našel jedenkrát
měl sílu, lásky vír mě stáhnul, zbořil pevnou hráz
A
H
E
v žáru těl náš prám zkáze vstříc jen tak plul zlým proudem hnán
A
F#m
A
H
ten příběh tu náhle končí, byť z půlky nedopsán.

E
A F#m
E
A
F#m
R: A teď: pláč, plá - áč, horký pláč znám jen pláč, můj pláč

2. Chci jen pít a snít, že se vrátit dá čas hrátek, našich snů
trest nejvyšší však přijímám i s šedí všedních dnů
jak jen vinu svou já odčinit mám jen bůh to ví
kdo lásku krást nám zkoušel, ať sám mi odpoví.

R: A teď: ….

3. Kde byl anděl strážnej v ten zlej den, kdy jinej na mě máv´
prej má mi co říct, však chtěl mě svést
na mou lásku pad´ s tmou černý háv
kde náhle ses vzal, v mých dveřích jsi stál, já nevěrná
zoufalství v očích tvých ve snech vídám
však já tvůj zákon znám.

R: [: A teď: pláč, pláč, horký pláč znám jen pláč, můj pláč :]
E
[: Zbejvá lásky půl
A
F#m
zbejvá lásky půl :]
E
zbylo jen lásky půl
A
F#m
zbylo jen lásky půl
E
navždy jen lásky půl
A
F#m E
navždy jen lásky půl.

CRY
Crucial Smith

POSLEDNÍ ŠANCE
C
1. Nekonečnou tmou jít spousty dní
B
C
stíny zvou, a dráty dyn don zní
C
kámen vláčet u nohou mám
B
C
blíž je světlo, leze nocí k nám.

2. Lehká věc není to já vím
málo šancí máš, teď co s tím
tahle hra nutí, abys jí hrál
hladovej být, nebo žít jak král.

R: Můžeš dál jít
můžeš ráj chtít
nebo postavit prám
mít vítr plout dál

a nebo stát
dlouze spát
jen tak snít
hlavu v písku mít.

3. Sukni na dranc mít, z košile cár
prázdná láhev u ní rukou pár
hladový oči, na hlíně spát
z Galileje až na kraj světa se dát.

D
4. Lehká věc není to já vím
C
D
málo šancí máš, teď co s tím
D
tahle hra nutí, abys jí hrál
C
D
hladovej být, nebo žít jak král.

R: Můžeš dál jít …

PAUL & PETER WALKED
C. Lynch

POUTNÍK
G
D
G
1. Už nechci dál v tý kůži spát
C
nechci dál uvnitř být
G
nejsem kůl, co má tu stát
D
C
a jenom v rohu žít.
Odhodím závaží těžkých pout
říkaj, že sem klaun
stačí svůj balon roztáhnout
a letím bůh ví kam.

D
G
C
ami D
R: Já sním o jižních pláních, modrým stínu hor
D
G
emi C
D
o slunci, který provází mě až tam za obzor
ami
hmi
C
D
na starým šífu křižoval bych oceánem sám
D
C
ami
D
ve snech už jsem všude byl, to vám tu přísahám.

2. Už nechci dál v tý kůži spát
nechci dál uvnitř být
nejsem kůl, co má tu stát
a jenom v rohu žít.
Rád dýchám vůni smolnejch klád
já říkám vám seňor
prý jakou sílu vítr má
tu pak cítí každej pór.

R: Na fošnách mizet dálkou, nad hlavou dráty mít
za noc pár vlaků zmáknout, na chvíli hoboe být
a za hrst černých sazí z vousů poklady svý dám
ve snech už jsem všude byl, to vám tu přísahám.

3. Už nechci dál v tý kůži spát
nechci dál uvnitř být
nejsem kůl, co má tu stát
a jen v rohu žít.

RAMBLIN´ HEART
IIIrd Tyme Out

RANNÍ DÉŠŤ
D
em
R: Svítá, ležím v trávě u tratí
G
A7
G
D
ptákům těm je hej, svůj směr nikdy neztratí.
D
em
Svítá, mraky šedý v údolí
G
A7
G
D
visej stromům ve větvích, nad černou řekou mrholí.

D
em
1. Ten můj sen krásnej, ráno zmizel a je pryč
G
A7
G
D
tak jako bouřka zlá, zbořil mosty, zlomil klíč
D
Em
mám jít zpátky, to se nedá, to už ne
G
A7
G
D
šíp co letí dál, stěží někdo dožene.

R: Svítá …

2. Slunce vstává, jeho dech i jeho zář
osuší mi šaty, teplem pohladí mou tvář
vlasy černý, pak já do copů si dám
na cestě zmáčený, čerstvý stopy zanechám.

R: Svítá …

R: Svítá …
+ vysej stromům ve větvích, na černou řeku mrholí.

STEEL RAILS
Alison Krauss

SCHODY

( CAPO II.)

D
G
1. Po bílých prknech chodím křížem krážem
D
A
přemýšlím co vlny odnesou
D
G
loď má je zrnkem písku, který hážem
D
A
D
a hrob můj moře s žádnou adresou.

D
G
R: Dál musím jít a né zpátky
D
A
dál musím schody tvé mě zvou
D
G
já vím, že jsou dlouhý a né krátký
D
A
D
dál stoupám po nich vzhůru oblohou.

2. Ty schody tenkrát šlapal i můj táta
on šlapal je, není to náhodou
žil sám v boudě uplácaný z bláta
boháč by i bez bot na nohou.

R: Dál ...

3. Už cítím, že konec můj se blíží
níž klesám a dochází mi dech
z rozkvetlý louky dolů na mě shlíží
já kříž svůj vláčím vzhůru po schodech.

R: Dál ...

BACK TO THE CROSS
traditional

SKRÝŠ

( CAPO II.)

G
D
C
G
R: Proudem cestu zná, Ann pentlí zamává
C
G
D
za kolem voda víří víc a víc
G
D
C
G
vlny dál tě zvou, prý loňský ledy jsou
C
G
D
G
pryč, jako malej sen jen o nás dvou.

D
A
D
1. Jak málo stačí a dva stíny tančí
D
A
D
den před nocí do ústraní plách
G
H
C
v žlutým listí vím, já s tebou a ty s kým
G
D
G
dlaň má tě hledá v černočerných tmách.

R: Proudem cestu zná, …

2. Jsi zlatý písek co mé nohy svádí
i kámen, který brání dál se hnout
v rukou tvých mám skrýš, mým očím věřit smíš
že v dýmu šedých dní hledám svůj kout.

R: Proudem cestu zná, …

R: Proudem cestu zná, …
… pryč, jako malej sen jen o nás dvou
… pryč, jako malej sen jen o nás dvou.

SEPARATING HEARTS
III rd Tyme Out

TICHÝ DŮM
C
1. Zbejvá mi černá noc, očím mizí šajn
B
G
C
spát v prachovým peří a žít život podle lajn.
C
Vyhasíná obraz tvůj, co šmíroval nás tmou
B
G
C
žádný světlo není ve mě, zmizelo s tvou hrou.

C
R: Tichý dům
B
není chuť už snít
G
tichý dům
C
zbejvá jenom jít.

2. Zbejvá mi černá noc, jako dračí slůj
milionkrát dokola vem si mě, budu tvůj.
Vítr fouká z kopců, stromům hřívy rozvlní
vím, omyly co se staly, odešly a vstaly ve dveřích zafuní.

R: Tichý dům ...

3. Zbejvá mi černá noc, očím mizí šajn
tuší po mým těle píšeš věř bude to fajn.

R: Tichý dům ...

R: Tichý dům ...
+ … tichý dům.

PIKEVILLE FLOOD
Blue Highway

TRAFIKANT
( 10 minut ze života nenapravitelného
romantika pracujícího tou dobou na stánku PNS )

C
1. Mám dosti všeho co mě stále tíží
G
mám dosti všeho nechal bych to být
krabičky z dálky mám, slunce pálí na můj krám
C
hlavu v oblacích a nohy v písku mít.

F
C
R: Už pohled můj se znovu po nich stáčí
D
G
rádi zkoušejí to, chtějí mi hlavu plést
mít času víc než málo, to by bože za to stálo
C
dál se velbloudími těly nechat nést.

2. Pod Baobabem v myšlenkách svých líhám
ve vlasech stepní trávy zrzavý
v helmě tropické si sním, vždy po jídle když nespím
tajně připíjím tu dálkám na zdraví.

R: Už pohled …

3. Když se blíží večer, když se stmívá
zavřu stánek, nejdu domů sám
přivřít oči, jak se zdá, dřina je tak úžasná
všude slony, lvy, opice potkávám.

R: Už pohled …

ANOTHER BY MY SIDE
Lonesome River Band

TVŮJ DECH STÁLE ZNÁM
D
1. Hory krásný nepřeháním
em
jsou když slunce zapadá
G
D
do očí, mě štípe mráz a bodá sníh.
Teď už vím, že dobře je mi
v teplém koutě, zátiší
nad starými šrámy už jen slyším smích.
em
G
em
fm
G
Já vím, já to znám, nebe klesá níž a otevírá náruč svou.

A
G
R: Tvůj dech stále znám
D
tvůj dech láká mě jít k horám blíž
A
on láme skály, zemskou tíž, umí i lhát.
Tvůj dech stále znám
tvůj dech dál mé stopy odnáší
jdou loukou, bodláčím.
G
Milióny přání odnes proud.
D
Tvůj dech stále znám.

2. Léto stárne, mizí ránem
divných ptáků hejna ví
cadillac, co řídíš nocí k nám, už míří.
Na předměstí žloutne tráva
taky v horských údolích
všude tam tě vidím, všude neón září.
Já vím, já to znám, nebe klesá níž a otevírá náruč svou.

R: Tvůj dech …

I´VE FORGOTTEN YOU
R. Vincent

FLASTR - mladoboleslavskokosmonoskolibereckojabloneckokokonínská kapela.
Zpěvník, několika našich písní, vznikl ma popud našich kamarádů, kteří by rádi
hráli, doma v obýváku, u ohně v lese nebo po hospodách naše písničky.
Tak toto je náš Flastráckej dárek pro Vás všechny k Vánocům.
Užijte si ho ve zdraví a až se někdy někde potkáme, tak si spolu zahrajeme.

www.flastr.com

