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Bejvalej Lodník

6/8 (triolovy)

h h d e f a f e e d e f
Hmi D A Hmi

1. Jsem bejvalej lodník, já dávno opustil člun,
h d e f a d e e c a h
Hmi D A Hmi Hmi
hlídám starej maják, co v dálce vyčnívá z vln,
d h d e f a f e e d e f

Hmi D A Hmi
ten maják můj bude pomník, tam složím sedřenej hřbet,
h h h d e f a f d e c a h
Hmi D A Hmi
dej teď podruhý nalejt, už se chystám vyprávět.

h h a a h f
G G D Hmi

R: Vím, jseš ještě mladej a život máš před sebou,
h a#
G G F#
vím, že není lehký bejt sám,
h h a a h f
G G D Hmi
s tím smířit se musíš, jak každej, kdo před tebou
h a#
G G F#

hlídal to světlo, co ukáže všem cestu dál.

2. Jsou zoufale smutný a dlouhý noci, když víš,
bdít že zkrátka je nutný, za mlžný noci tím spíš,
tam sám taky poznáš, jak bídnej život bys ved’,
neváhej svý kotvy zvednout, vždyť lepší je poznávat svět.

G F#
R: + hlídal to světlo, co ukáže všem cestu dál ...
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Blaznivá Markéta

/:Ami, A2 :/

Ami E
1.) Bláznivá Marké ta
E7 Ami

v podchodu těšíns kého nádraží
Dmi Ami DdimAmi
zpí vá, zpí vá,
E7 Ami E7 Ami
zpí vá a za me tá,

/:Ami, A2 :/

2.) Je to princezna zakletá,
s erární metlou jen tak pod paží,
když zpívá, zpívá,
zpívá a zametá.

E7
R: Vajglové blues, rumový song, jízdenková symfonietta,

Ami E7
pach piva z úst a oči plonk, to zpívá Markéta,
C E7 Ami Dmi Ami DdimAmi
bláznivá Marké ta, na na na na
DdimAmi E7 Ami A2, Ami, A2
na na na na ná na na.

3.) Famózní subreta
na scéně válečného šantánu
byla, byla
krásná k zbláznění,

/:Ami, A2 :/

4.) Líza i Rosetta,
lechtivé snění zdejších plebánů,
byla, byla,
byla, a není.

R:

5.) V nádražním podchodu
jak v chrámu katedrály v Remeši
ticho, ticho,
Markéta housku jí,

/:Ami, A2 :/

6.) pak v kanclu u vchodu
své oranžové blůzy rozvěší,
a já ji, a já ji,
a já ji pořád miluji...
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Californication

main riff: aehc dedca fcga

Psychic spies from China
Try to steal your mind’s elation
Little girls from Sweden
Dream of silver screen quotations
And if you want these kind of dreams
It’s Californication

It’s the edge of the world
And all of western civilization
The sun may rise in the East
At least it settles in the final location
It’s understood that Hollywood
sells Californication

R:
Am
Pay your surgeon very well
F7m

To break the spell of aging
Am
Celebrity skin is this your chin
F7m

Or is that war your waging

Am F7m
First born unicorn
Am F7m
Hard core soft porn
C - G - Dm - Am -
Dream of Californication
C - G - Dm >let ring (Dm)
Dream of Californication

Marry me girl be my fairy to the world
Be my very own constellation
A teenage bride with a baby inside
Getting high on information
And buy me a star on the boulevard
It’s Californication

Space may be the final frontier
But it’s made in a Hollywood basement
Cobain can you hear the spheres
Singing songs off station to station
And Alderon’s not far away
It’s Californication

R

Destruction leads to a very rough road
But it also breeds creation
And earthquakes are to a girl’s guitar
They’re just another good vibration
And tidal waves couldn’t save the world
From Californication
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