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DÁL TO SPOLU TÁHNEM
When we stand together - Nickelback

Ami, F, G
Čas letí jako splašený
Už je to 20 let
Byli jsme z folku nadšení
A hudba byl náš svět
V hospodě zkoušeli jsme hrát
A hlasy sezpívat
Dneska se tomu musím smát
Když vidím nás tu stát
Hey, yeah, yeah, hey, yeah
Dál to spolu táhnem
Hey, yeah, yeah, hey, yeah
Hudba je náš štít
Hey, yeah, yeah, hey, yeah
Rozléhá se sálem
Hey, yeah, yeah, hey, yeah
Tak to musí být
Hey, yeah, yeah, hey, yeah
Tak, tak, tak to musí být
Tak, tak, tak to musí být
Jsme trochu starší akorát
Nic víc se nemění
Ještě nás pořád baví hrát
O pláních zelených
Dřív, než se skončí tenhle den
A hvězdy pohasnou
Tak naposled to rozjedem
Ať refrén zazní tmou

Hey, yeah, yeah, hey, yeah
Dál to spolu táhnem
Hey, yeah, yeah, hey, yeah
Hudba je náš štít
Hey, yeah, yeah, hey, yeah
Rozléhá se sálem
Hey, yeah, yeah, hey, yeah
Tak to musí být
Hey, yeah, yeah, hey, yeah
Tak, tak, tak to musí být
F
Tak, tak, tak to musí být
F
Dmi
Culda a Raďas
Ami
Tady každej zná nás
G
Honza a Kája
F
Romana a Tom
G
i Pavel je s náma
-A bouchá jako hrom
A bouchá jako hrom (jsme tady s váma)

Hey, yeah, yeah, hey, yeah
Dál to spolu táhnem...

www.severi.cz

DÉŠŤ
Have you ever seen the rain? - Creedence Clearwater Revival

Intro: Emi, C, G, D, G, G
G
Jemný závan dýchl tmou, potom blesk a v dálce hrom
D
G
A jdou, nebe rvou a smáčí zem
G
Slunce zhaslo údivem, v mracích odplul krásný den
D
G
Chladnou nocí teď šumí voda

C
D
G
Emi
Ref1: Dál oblohou k zemi padá hustý déšť
C
D
G
Emi
Dál oblohou k zemi padá hustý déšť
C
D
G
Omývá jí šrámy jen

Roztrhej tu síť temnou, slzy velký jako hrách
Kanou, vím, je těžký prát se sám
Ráno vyjde nový den, slunce obarví tvůj sen
Duhou světlo hrá a prší

Ref2: Dál oblohou k zemi padá jemný déšť
Dál oblohou k zemi padá jemný déšť
Omývá ti šrámy jen

Jé

Ref2: Dál oblohou k zemi padá jemný déšť
Dál oblohou k zemi padá jemný déšť
Omývá ti šrámy jen
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HAFANANA
Hafanana - Afric Simone

Ami
E7
Bavil jsem se jednou s kamošama
Ami
v hospodě u stolu nad pivama
F
jak vyžehlit trable se ženama
C
G
C
když se na nás zlobí, šalalala

Uvař kafe, pak se dej do gala
není možný, že by nezabrala
na výbornej guláš z hafanana
jen bacha, aby to nepoznala

F C
E7
Ami
Ref: Hej, moje žena jí mango a banana
F
C
G
C
nechce mi dát, nechce milovat, je na mě nakrkaná
F C
E7
Ami
Hej, sotva ochutná můj guláš z hafana
F
C
G
C
na kanapi budem tancovat hula hula do rána

Sehnal jsem hafana od cigána
pěkně velkou dogu, šalalala
pochválí mě žena milovaná
až guláš okusí šalalala

Ref: Hej, moje žena jí mango a banana ...

Sotva jsem však sáhnul na hafana
stala se věc vážně nečekaná
hafan po mně vyjel tesákama
a kousl mě přímo do lulana

Nebyla to pěkná podívaná
když mě našla žena šokovaná
za oknem sanitka zablikala
no a už mě vezli, šalalala

Na na na na na na na na na na...
... no a už mě vezli, ša la la la
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HEJ, PADÁM
Hey brother – Avicii

Emi
C
G
D
Emi
Hej, padám, už to tady brácho fakt nezvládám
Emi
C
G
D
Emi
Věc jistá, nejvyšší čas rychle hnout se z místa
D
G
C D
OOOU, když obloha se řítí tmou dolů
G
C
Emi
věř, že není konec slunce východů

Hej, padám, dřív, než štěstí ukáže mi záda
věc jistá, já na cestu brácho už se chystám
OOOU, když obloha se řítí tmou dolů
věř, že není konec slunce východů

Emi
C
G
Á Á Á, kovaný boty zout
Emi
rezavý dráty přestřihnout
C G
hodit do růží kvér
a cestou dát se na sever

OOOU, když obloha se řítí tmou dolů
věř, že není konec slunce východů

(kapo 3)

mezihra
Emi C D Emi G D Emi C D Emi G D Emi ---> Emi

Hej, padám, téhle díře navždy sbohem dávám
věc jistá, domů vrátí se má duše čistá
OOOU, když obloha se řítí tmou dolů
věř, že není konec slunce východů

Á Á Á, kovaný boty zout
rezavý dráty přestřihnout
hodit do růží kvér
a cestou dát se na sever
OOOU, když obloha se řítí tmou dolů
věř, že není konec slunce východů

mezihra
Emi

C D Emi

G D

Emi

C D Emi

G D ---> D

a capella
když obloha se řítí tmou dolů
G
C
Emi
věř, že není konec slunce východů
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JINDE ZKOUŠEJ TO HRÁT
If you can't give me love – Suzi Quatro

A
Letní noc začíná, já sama jediná sedím
Hmi
Nepřišel můj tanečník
D
A
Dopíjím sklenku svou, nejvyšší čas se hnout a jít spát

Jenže když už jsem stála a kapela hrála, tak
Pohled můj střetl se s tvým
Srdce mý začlo bít, tys řek’ ať si s tebou zatančím

V náručí jsi mě hřál jako parketu král, šeptals
Tak už se mi holka vzdej
Náladu zkaženou jak sprchou studenou
A
E7
V tu ránu mám, tak povídám

Hmi
E7
Hmi E7
Jinde zkoušej to hrát, nechci lásku ti dát
Hmi
E7
A F#mi
Srdce mý šanci získat jsi měl
Hmi
A7
Hmi
A7
Netrhá mi to žíly, tak dál šetři síly
Hmi
E7
A
Ten vlak už je pryč, bohužel

A F#mi
Tak zkoušej to hrát
A F#mi
Jinde zkoušej to hrát
D E7
Jinde zkoušej to hrát
D E7
Jinde zkoušej to hrát
A sólo1 F#mi A F#mi A F#mi A DD E7
Jinde zkoušej to hrát

Víš, ty chtěl jsi můj klín,
Jen svlíknout mě z džín – tvý spády
Měla jsem poznat hned
Co chci já, to je cit, to je láska na tisíc let

Nedá se svítit, neumím srdce řídit
Tak mysli si o mně co chceš
Asi nepochopíš, proč s prázdnou odcházíš
Ale prostě se seber a běž
Jinde zkoušej to hrát, nechci lásku ti dát..

R: Tak zkoušej to hrát ... sólo2 A F#mi A F#mi D E7 D E7

Jinde zkoušej to hrát, nechci lásku ti dát.. 2x

R: Tak zkoušej to hrát ...
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LA BAMBA
La Bamba - Ritchie Valens

G
C D
Para balaj la bamba
C
G
C D
para balaj la bamba sedněte si
C
G
C D
kurňa mám chuť na maso
C
G
C
D
kurňa mám chuť na maso a cpou do mě sýr
C
G
C
ale ryba je ryba

D

C
G
C D
ale ryba je ryba, to nasere
C G
C D
to nasere, to nasere

Je mi fajn a ryby beró
Je mi fajn a ryby beró, a to je fajn
jsem kapitán, jsem kapitán

pa la bamba, pa la bamba
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LIVIN’ LA VIDA LOCA
Livin’ la vida loca – Ricky Martin

Dmi
C Dmi
Malér, prej kvůli krizi zavřeli fabriku
Dmi
C Dmi
Nemám teď žádnou hoknu, jen dluhy na triku

Kámošův známej Fero, co jezdí v Subaru
Řek mi, že právě berou posilu do baru

prej

Gmi
Ami
Všichni tam tančí sotva hudba začne hrát
B
C
A7
Mladí a krásní, co se chtějí jenom smát, bavit se a milovat

Dmi
C
Dmi
Ref: V baru u Fera „Livin’ la vida loca“
dělám striptéra, nálada je divoká
tělo na tělo, pohled z oka do oka
Dmi
C
Dmi
tak sundej sombrero //: a dej mi ještě loka ://

Svlíkat se na parketu mi vůbec nevadí
Jsem šlank a mám se k světu, prachy se hromadí

Jen z jedný věci nejsem vůbec nadšenej
Holky sem nechodí, je to tu samej gay, tak ještě panáka mi dej

Ref: V baru u Fera „Livin’ la vida loca“
dělám striptéra, nálada je divoká
tělo na tělo, pohled z oka do oka
tak sundej sombrero //: a dej mi ještě loka ://

Všichni tam tančí sotva hudba začne hrát
Mladí a krásní, co se chtějí jenom smát, bavit se a milovat

Ref: V baru u Fera „Livin’ la vida loca“
dělám striptéra, nálada je divoká
tělo na tělo, pohled z oka do oka
tak sundej sombrero //: a dej mi ještě loka ://
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MÁŇO, JÁ UŽ VALÍM DOM
Mama I'm comming home - Ozzy Osbourne

E
Rok je pryč a ďas ho vem, dnes mě pustili z basy ven
A
E
Máňo, já už valím dom
E
Tak Good Bye, vězení, já dneska měním bydlení
A
E
Máňo, já už valím dom

C#m
A
E
Já otevřel desítky aut a co našel, tak to čajz‘
C#m
A
H
A pak mě chňap‘ ten policajt a přes prsty mě majz’

Pro moje umění neměli pochopení, Máňo, já už valím dom
Za tuhle blbinu zavřeli mě do krymu, Máňo, já už valím dom

Teď mám v hlavě jen alkohol, ale v duši mír a klid
Rozhod’ jsem se světabol ve flašce utopit

A
E
A
E
Pod kůží tě vrytou mám a cestu zpátky dobře znám
A
H
E
A
Už stojím u dveří, tak otvírej
A
H
C D E
C D H
tož Máňo, Máňo, já už valím do - o - om, už valím do - o - om

Sólo G A E; G E; G A E; H; A E A E A H C#m H A H

Já otevřel desítky aut a co našel, tak to čajz‘
A pak mě chňap‘ ten policajt a přes prsty mě majz’

Pod kůží tě vrytou mám a cestu zpátky dobře znám
Už stojím u dveří, tak otvírej
tož Máňo, Máňo, já už valím dom, už valím dom

www.severi.cz

NALEJU JÁ
Hallelujah - Leonard Cohen

C Ami C Ami
C
Ami
C
Ami
Z jara, když se budí zem a první lístky lezou ven
F
G
C
G
A ptáci přilétají z teplých krajů
C
F G
Ami
F
Slunce už má sílu hřát, všechno se začne nalévat
G
E7
Ami
A tak si taky sklenku naleju já

F
Ami
F
C G C Ami C Ami
Ref: Naleju já, naleju já, naleju já, naleju já

V létě je vedro k padnutí, je lepší sedět bez hnutí
Pod slunečníkem srkat nápoj svůj
Když pak přijdou splíny podzimní, mě zaručeně uklidní
Když sklenku nebo dvě si naleju já

Ref: Naleju já, naleju já, naleju já, naleju já

I zima tady bývá zlá, voda je věčně zamrzlá
A kamna hřejí už jen ve vzpomínkách
Tak svou kytaru naladím, pak lahev rukou pohladím
A co v ní ještě zbylo naleju já

Ref: Naleju já, naleju já, naleju já, naleju já

Snad může se ti lásko zdát, že nejsem chlápek akorát
Že chlastám jenom až do alelujá
Jak napravím to dobře vím, o vše se s tebou rozdělím
A i pro tebe sklenku naleju já

Ref: Naleju já, naleju já, naleju já, naleju
Naleju já, naleju já, naleju já, naleju já

www.severi.cz

S NÍM LÁSKU ZNÁM
Sweet child o' mine - Guns n' Roses

D
Vždycky, když uslyším jeho smích
C
Má duše se vrací do dětství
G
D
Kdy nebe nám bylo blíž a na zemi ráj

Pokaždé, když vidím jeho tvář
V mém srdci se rozsvítí jasná zář
A v myšlenkách hledám zas ten ztracený kraj

Ami C
D
Oou ou, svý čáry má
Ami C
D
Uo o o ou, s ním lásku znám

Mezihra:

D C G D

Oči jak obloha před bouří mají barvu šedivou
Občas v nich vrány zakrouží, jindy zas jasně modrý jsou
Do jeho dlaní, tak hřejivých se choulím v bezpečí
A když je má duše bolavá, tak on ji vyléčí

Oou ou, svý čáry má
Uu o ou o o ou, s ním lásku znám
O o o ou, svý čáry má
Uo o o ou, s ním lásku znám

Mezihra, sólo: //: Emi, C, Hmi, Ami :// //: Emi, G, Ami, C,D ://

Emi Světlem i tmou
G Rájem se toulám
Ami Světlem i tmou
--------- C ---- D -------------------------

Emi
G
Světlem i tmou (lítám)
Ami
Rájem se toulám
C
D
Emi
na na na na na na nau
G
Ami C D
Emi
Lítám, S ním láá - á - ásku znám
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TÓN
Torn – Natalie Imbruglia

F
Ami
Píšou, že fůra lidí smůlu má
Bb
třeba celý život pravou lásku nepozná
tak to rozhodně nejsem já

Já vášeň znám, co v tobě dlí
i tvůj úsměv, který sráží dívky ze židlí
tvůj dotyk ledy roztaví
Dmi
Jsi vždycky fér, i úctu znáš
C
a co slíbíš, to uděláš
Ami
C
však city ukrýváš
F
C
Hledám správnej tón, kterým láska zní
Dmi
Bb
F
tohle je můj cíl a až ho objevím, celý svět s ním rozezním
C
Dmi
Jeden krásnej tón, co dlouho bude hrát
Bb
F
a ty konečně řekneš Mám tě rád, pak zazní zvon
C
Dmi Bb
a bude Happy End, kde najít mám ten tón

Jsou cesty trnitý, však proč se bát
po dešti se slunce vždycky znovu začne smát
a všechny slzy osuší

Tak srdce vem a novej lak
mu spolu dáme ty a já
no tak pojď mi ho dát

Hledám správnej tón, kterým láska zní
tohle je můj cíl a až ho objevím, celý svět s ním rozezním
Jeden krásnej tón, co dlouho bude hrát
a ty konečně řekneš Mám tě rád
pak zazní zvon a bude Happy End
kde najít mám ten tón - tón

mezihra

Dmi F C

Jsi vždycky fér, i úctu znáš
a co slíbíš, to uděláš
však city ukrýváš

Hledám správnej tón, ...
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VLAKY
This is the life - Amy MacDonald

C#mi A E G#mi

C#mi
A
Údolím vítr vál, když jsi na nádraží stál
E
G#mi
Někdo pískl, svět se rozjel rychleji a dál
C#mi
Za sebou necháváš slova černý jak tér
A
Noční vlak tě veze tmou, tam do města her
E
G#mi
Kde smích zase najdeš ukrytý v lahvi pod zátkou

C#mi
Rána studený jsou, není, kdo by tě hřál
A
A než dozní tahle píseň, vlaky pojedou dál
E
G#mi
A když odjedou, pryč ujedou, kde budeš dnes v noci spát?
C#mi
Rána studený jsou, není, kdo by tě hřál
A
A než dozní tahle píseň, vlaky pojedou dál
E
G#mi
A když odjedou, pryč ujedou, kde budeš dnes v noci spát?
C#mi
Kde budeš dnes v noci spát?

Piješ jednu za druhou, zkoušíš zapomenout
A když zavírají, je čas jinam se hnout
Dát do hlavy gin, dát do hlavy dlouhej kouř
A když ztrácíš směr, únava tě sráží
V hlavě ti zní rytmus kol, jako na nádraží
A až pryč odjedou, kde budeš dnes v noci spát?

Rána studený jsou, není, kdo by tě hřál
A než dozní tahle píseň, vlaky pojedou dál
A když odjedou, pryč ujedou, kde budeš dnes v noci spát?
Rána studený jsou, není, kdo by tě hřál
A než dozní tahle píseň, vlaky pojedou dál
A když odjedou, pryč ujedou, kde budeš dnes v noci spát?
Kde budeš dnes v noci spát?
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„VOTVÍRÁK“ JOE
Cotton Eye Joe - Red Nex

A
//: Každej mi říká „Votvírák“ Joe
A není to náhodou, když
D
Ve městě nový slečinky jsou
E
D
Musí je dostat „Votvírák“ Joe ://

A2
Vítr ho jednou přivál do města k nám
D
E
D
V očích modravých výzvu k milostným hrám
A2
Koukl se na holku a hnedka ji měl
D
E
D
A to bylo jediný, co tady chtěl
//: Každej mi říká „Votvírák“ Joe ... ://
Náruče střídal jak ponožky svý
Za ním zůstaly jen srdce zlomený, pak
Vítr ho pryč odvál půlnoční tmou
A jel zase dál tenhle „Votvírák“ Joe
//: Každej mi říká „Votvírák“ Joe ... ://

VYLIL RAKIJU
We will rock you – Queen

K narozeninám šel jsem nedávno přát
Kámošovi a chtěl dárek mu dát
Flašku rakije, ať to zapijem
Jenže on ji vzal, jen se na ni podíval A pak

Vylil vylil rakiju Vylil vylil rakiju

Povídám mu Hej, ty jseš snad praštěnej,
Než to vyliješ, tak aspoň ochutnej
Poslouchej frajere, to mě fakt dere
To se s dárkem nedělá, tak co tě žere A proč jsi

Vylil vylil rakiju Vylil vylil rakiju

On mi na to odpoví Ty snad víš kulový
O kauze metylalkoholový
Na flašce je znak Likérka Drak
Stačí jedinej panák a máš v prdeli zrak No tak jsem

Vylil vylil rakiju Vylil vylil rakiju
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ZASE TAJU
Set fire to the rain - Adele

Ami
C
G
Dmi
Jak ledy jdou, nahá Zimní královna vládu ztrácí
Ami
C
G
Doba zlá snad už končí, rodí se slunce zas v temných mracích

Tou tmou vlídnou přicházím ti otevřít
Pojď dál, úkol znáš, zahřej mý srdce ledový

F
Dmi
Na duši šrám já mám, tak tě varuju varuju
Ami
Nechci říct zatím, že tě miluju, miluju
F
G
Však citům tvým už se nebráním, nebráním

Ami
Já zase taju, ještě hřej
G
Plamennou náruč otvírej
Dmi
Rozpouští mě tvůj žár
Ami
G
Tak mě spal, ať v lásce utonem, utonem

Oheň z tvých rtů ochutnám, déšť stéká z nás
Zase smím tě cítit, přitul se ke mně a pojď slunce rozsvítit

(kapo 5)

Na duši šrám já mám, ...
Zase taju, ještě hřej
Plamennou náruč otvírej
Rozpouští mě tvůj žár
Tak mě spal, ať v lásce utonem, utonem
Zase taju, ještě hřej
Zažeň mráz a teplo mi dej
Pod ledem najdem ráj
Jsem tak ráda, dík
F
G
Žes to nevzdal, nevzdal
F
C
Roztál sníh nad přehradou
Emi
G
Vlny se valí, hučí příboje
F
C
Puká hráz a skály se tříští
Emi
G
Záplavy citů ven jak voda prýští

Zase taju, ještě hřej
Plamennou náruč otvírej
Rozpouští mě tvůj žár
Tak mě spal, ať v lásce utonem, utonem
Zase taju, ještě hřej
Zažeň mráz a teplo mi dej
Pod ledem najdem ráj
Jsem tak ráda, dík
Žes to nevzdal, nevzdal

www.severi.cz

ZÁVOJ ŘAS
Behind blue eyes - Limp Bizkit

Emi
G
D
Spoután tmou klopýtám, kdo z cesty sejde
C
A
Toho smích přejde, chci vrátit čas
Emi
G
D
Spoután tmou klopýtám, cestu mi skrývá
C
A
Jak už to bývá, jen závoj řas
C D
G
Do mých snů, kam můžeš jen ty
C
D
E
Stále dál se zkouším skrýt
Hmi
C
Schoulený pod křídly touhy
D
Čekám, kdy přijdeš
A2
Mě zachránit
Spoután tmou klopýtám, blízko tě cítím
Dál se hnu, vím, že jsi tu
Doufám v mých představách, že mě zkoušíš
A s ránem skončíš tuhle hru
Do mých snů, kam můžeš jen ty..

Poslouchej
MÁŠ
MOC
SVŮJ
SEN
ZMĚNIT
A znovu

(4x)

Spoután tmou klopýtám a ty mi říkáš,
Že nepospícháš, náš je čas
V posteli svý procitám, oči mě pálí
A tebe halí jen závoj řas
Do mých snů, kam můžeš jen ty..

Spoután tmou klopýtám, cestu mi skrývá
Jak už to bývá, jen závoj řas

www.severi.cz

SEVEŘI
Radek Eliáš (sólová kytara, flétna, cajon, zpěv)
Romana Hnízdilová (zpěv, perkuse)
Karel Hnízdil (doprovodná 12s.kytara, baskytara, zpěv)
Tomáš Kallus (baskytara, doprovodná kytara, harmoniky, zpěv)
Luděk Culda Krejčí (doprovodná kytara, zpěv)
Jan Sobek (mandolína, kytary, zpěv)
a jako příležitostný host Pavel Polanský (bicí)

www.severi.cz
www.facebook.com/severitetcice
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