
DRAČÍ SKÁLA
hudba: The Verve (Bitter Sweet Symphony)
text: Jan Honza Plšek

D  Ami  C   G   (pořád dokola ve stejném rytmu)

                D     Ami
Tak zase jedeme
C      G               D        Ami  C  G
na tábor Dračí skála
vypněte monitor
televizi mobil a jedem!
všechno je skutečné
lidi stromy slunce déšť
všechno je skutečné
kámo tohle doma nezažiješ

Budou z nás opravdový holky
opravdový kluci
opravdoví hrdinové a kámoši
a všichni
malí velcí tlustí tencí opravdoví
děcka čau jedem zas
jedeme na tábor

Tohle je písnička
pro všechny kdo dobře ví
že malá chatička
je v létě nejkrásnější obydlí

Budou z nás opravdový ....
Já už se těším

EVERYBODY
hudba: americká  lidová
text: Jan Honza Plšek

G
Poslouchejte povím vám teď bezva fór
                                            C7     D
maminka zas poslala mě na tábor
G
loni jsem tam mezi dětma málem chcíp
                                            D        G
takovej má osud chudák vedoucí

G
Evrybády jdeme na to děcka
                                        D
evrybády něco na tom je
G
evrybády tábor to je pecka
                                           D       G
kdo uteče do Německa, vyhraje

Ječení a hulákání od rána
už su z toho hluchej jako smetana
obzvláště, když večer tábor zakřičá:
Ene Meke Kea Sea Imi Ča!

Evrybády ...

Občas taky děláme si ohýnek
když je mokro z kytary a z ramínek
od dětí se rači držím pěknej kus,
aby nedopadl jako mistr Hus

Evrybády ...

Občas taky přitlačí si na pilu
hromotluci z nejstaršího oddílu
když je trestám dřepami či klikami,
naštvou se a daj mi jednu do tlamy

Evrybády ...

Když to vezmu rovnou od tý podlahy,
nejhorší je pro mě stezka odvahy
děti křičí, že se bojí, když je tma
a stejně se tam ze všech nejvíc bojím já

Evrybády ...

Jak když střelíš do vrabčáků z pistole,
řítí se k nám ráno Sporťák na kole
kolo se mu asi vymklo kontrole
proč by jinak jezdil ráno na pole?

Evrybády ...

Když nás trápí ňáká taká potvora,
zavoláme na to Jana doktora
dá nám prášek, když je velká horečka
a když je smutno, předepíše Rinečka

Evrybády ...

Nedivte se proč ubírám na hlase
ale všichni svorně bojíme se Hlavase
ale jednoho dne až už bude sláb a stár
vytáhnem ho za gaťata na stožár

Evrybády ...



ODYSSEUS
hudba a text:
Jan Honza Plšek

C                 G
Někde v lese
Ami      D
za potokem
F                     G
uviděl jsem
Ami                                G
námořníka s korábem
C            G
na nose krém
Ami       D
a v ruce fén
F
do plachet foukal
   G
a zpíval si jen

C           G           Ami
Já jsem Odysseus
               Emi      F
zpívám si svoje blues
  Emi              Dmi   G
a řídím svou loď
C                G      Ami
nejede mi autobus
                 Emi  B
do Řecka je to kus
             G
z Tróje nejsou žádné spoje

C             G        Ami
kamkoli dopluju
             Emi   F 
hrdiny verbuju
                 Emi          Dmi    G
vzbuď se vstávej a pojď
C                 G         Ami
svůj ostrov pokladů
                Emi        F
hledáme na moři snů
  G#                       C
a každý má svou loď

A tak plujem
neveslujem
jsme hrdinové
s příšerama bojujem
když máme průjem
tak nemachrujem
jen si odskočíme
a pak to dobojujem

Já jsem Odysseus ...

Taktika grunt
do ucha špunt
sirénní zpěv
je pro nás paviání řev
my máme hit
co získá srdce všech dam
i Sirény zmlkly
a pak se přidaly k nám

On je Odysseus ...  (o oktávu výš)

U dveří z komnaty
upír nahatý
třese se a dělá: "ble ble ble"
pak mi nahmát krk
tak jsem mu dal smrk
a říkám: "kup si něco na sebe"
a on řek, že si vždycky přál římskou tógu
a začal listovat v katalogu

Příšery jdou  ...

A za rohem
prase s parohem
věru zvláštní kříženec
hrůza domyslet
událostí sled
jak přišel na svět tento jedinec
tak jsem mu do rypáku píšťalku dal
a on jak funěl tak hrál a ještě tancoval

Příšery jdou  ...

A brouk scarabeus
valí chodbou trus
a ptá se jestli něco nepřidám
přihnali se pak
další brouci jako mrak
tak vyskočil jsem ke stropu na trám
a jak tam visím tak mi v kapse zvlhly 
sirky
flirtují se mnou obří netopýrky

Příšery jdou  ...

Na zdech grafity
nebo hieroglify
netuším co to má znamenat
tenhle divný znak
ten vypadá jak
pavouček a ten zas jako had
pak se pavouk zved
a odplivnul si jed
na hada už jsem nečekal
a peláším vpřed

Příšery jdou  ...

A nakonec
jediná věc
zůstává mi ještě záhadou
jedna komnata
celá ze zlata
k ní mě tyhle chodby dovedou
vstoupil jsem dovnitř úplně sám
dál už si na nic nevzpomínám

Zní příšer smích
v chodbách klikatých
a i já se směju už jsem jednou z nich



EGYPT
hudba: Ringo Starr (Octopus's Garden)
text: Jan Honza Plšek, Petr Fero Nečas

C
Tam v Egyptě
Ami                      G
seděl na kryptě
F                        G
starý faraonův mág
C
nohu za krkem
   Ami                         G
a zlatým hadříkem
F                             G
šéfovi leštil sarkofág
Ami                                                    G
najednou znamení zazářilo tmou
F                                         G
mág spatřil budoucnost neveselou

C
Příšery jdou
Ami
jdou za sebou
F                  G                  C
labyrintem pod pyramidou

A když i on
sám faraon
zjistil, že se blíží sedm ran
spolk žvýkačku
vzal vrtačku
že prý nastal čas pro tajný plán
tu nejmocnější zbraň prý hlídá
tahlencta velká pyramida

Příšery jdou  ...

Bohové ví
proč rozhodli
že jsem se dostal právě sem
radonový trpajzlík
rve se se mnou o majzlík
když se prokopávám tunelem
faraon říkal: "doneste to"
a tak tu v pyramidě trávím léto

Příšery jdou  ...

Nejsem si jist
co všechno sníst
chtělo by mě, kdybych se tu zdržel dýl
chřestýšů svist
zní z oněch míst
kam jsem si právě odskočil
poslední svitek ještě v záloze mám
tak hada proměním v optický klam

Příšery jdou  ...

V koutě jen tak
leží sarkofág
a v něm se protahuje mumie
a hnátou svou
mumifikovanou
hrozí mi, že mne zabije
tak jsem jí nastavil velký zrcadlo
ona se lekla až jí oko vypadlo

Příšery jdou  ...

ŘÍM
hudba-sloky:
anglická lidová (Scarborough Fair)
text a hudba-refrén:
Jan Honza Plšek

Ami             G          Ami
Býval býval veliký Řím
                   D           Ami
dávná říše starověká
          C                        G
císaři vládli zemím a mořím
   Ami       G                       Ami
a je o tom píseň prostořeká

Rémus a Rómulus byli bratři
divokou vlčicí odkojení
rvali se jak se na bratry patří
Romulus vyhrál a založil Řím

Ami
Světu vládne Řím
F                   G        C
sláva našim vítězstvím
Dmi                     Ami
barbar v lese se strachy třesese
G              E
zatočíme s ním
                  Ami
jak s pápěřím

Pak přišel César velký to muž
skvělý to vůdce ale chtěl vládnout sám
tak v senátu nechali promluvit nůž
Césara zapíchli a byl ten tam

Další byl Augustus Octavián
v germánském lese mu zahoukal výr
tři legie padly a zhacen byl plán
tak dostal rozum a zavedl mír

Světu vládne Řím ...

Pak nastoupil tyran Caligula
a šílený Nero co zapálil Řím
zvrácené choutky a na kontě nula
tak oba zahlédli jen vrahův stín

Pod vítězným obloukem famfáry zní
voda šplouchá v akvaduktech
výskot a smích se ozývá z lázní
nad chrámy z mramoru tají se dech

Světu vládne Řím ...

Tak roky kráčel za věkem věk
na trůnu z bílé slonoviny
císaři prali se o dobrý flek
svržen byl jeden a přišel jiný

Na noční obloze veliký vůz
tisíce let už drží svou stráž
teď vládne Marcus Aurelius
moudrý to císař a ochránce náš

Světu vládne Řím ...



C.K.KRACH
hudba a text:
Jan Honza Plšek, Petr Fero Nečas

G         C
Do světa
G             C   G        C    G    C
veze nás c.k.Krach
     G       C
už tankuje
G              C      G      C    G    C
tryskáč v Králíkách
D
sbal svačinu
         C
kufr, psa, rodinu
            A 
žádný strach
        C          D
s c.k.Krach

D          G      C    D
Hej hej hej
C        G       C    D    C
pozor dej
     G      C
už dosedá
D         C        G    C    D    C
jumbo na ranvej

Do světa veze nás c.k.Krach
barmani a letušky v bikinách
jedem na Hawai
dasvidania čau good by
pláže jsou
na dosah

Hej hej hej ...

Do světa veze nás c.k.Krach
zdá se že pilot je sebevrah
lidi sáčky hledají
žárovičky blikají
na poplach
achichach

Hej hej hej ...

Do světa veze nás c.k.Krach
váhám zda byl to ten správný tah
vlaštovky nás předjíždí
mouchy kopem do hýždí
achichach
c.k.Krach

Hej hej hej ...

Jestli někdy u moře přistanem
zpátky jedu katamaranem
už žádné létání
jenom samé koupání
a pinkání
s lachtanem

Hej hej hej ...

PĚTKA
hudba:
Herman's Hermits (No Milk Today)  
text: 
Jan Honza Plšek,
František Ringo Čech

Ami
Né pětku né
    C
já jsem v tom nevině
      E                       Ami
tak prosím pětku ne
      E                       Ami
tak prosím pětku ne

A                        E
Chodím do školy
   D                E
v Horní Orlici
A                  E
a snažím se být
D        E
dobrý žák
A                       E
myslel jsem to dobře
D             E
pane řídící
G                 E
vážně je to tak

Né pětku né ...

Řekl jste ať uklidím
ten váš herbář
a ta kamna vypadají
jako knihovna
a tu mamutí kost
nemějte zlost
tu snědl váš pes

Né pětku né ...

Ten vycpanej orel
už stejně pelichal
a já jsem zrovna sháněl péra
na čelenku
a ten hlemýžď v ulitě
už skoro nedýchal
tak jsem ho vytáh na vzduch

Né pětku né ...

To akvárko vážně
shodil průvan
měl jste líp
zavřít okno
a ten kaktus
no uznejte sám
už potřeboval oholit

Né pětku né ...

Ty kameny jsem házel
po slepicích
kdo moh tušit že je
sbíráte
v kabinetě máte 
slepičí pařát
tak jsem vám lovil další

Né pětku né ...



KOČENKO
hudba a text: Jan Honza Plšek

Ami               D
Když nejsi o.k.
                       C 
když cítíš se down
                    E       Ami
když tě nic nebaví
                             D
když nechceš se smát
                       C
a nechceš nic hrát
           F        G     C  
tak se náhle objeví

C      Dmi 
Kočenko
              C
nejlepší plyšák
         Dmi
Kočenko
                  C
chytrý jak lišák
         Dmi
Kočenko
                  C
rychlý jak Myšák
Dmi
Kočenko
F           D            C  
přijď a rozvesel nás

CHATIČKA
hudba: 
skotská lidová (Amazing Grace)
text: 
Jan Honza Plšek

        G
Kde mám chatičku svou
       C               G
kde mám svůj hrad
       G
kde mám chatičku svou
                     D
kde domov můj
       G
tam můžu na dudy své
       C       G
své písně hrát
        G
tam svůj
           D    
kydat můžu
C        G
hnůj



AMAZONIE
hudba:  indiánská lidová (Ho Ho Watanay)
text. Jan Honza Plšek

D
Ó Amazónie
C          D
Ó Amazónie
D         C
Ó Amazónie
 G
agónie 
  D
agónie

Tam do hlubin pralesů
svoji duši zanesu
a na místě tajemném
pak tato slova pronesu

Ó Amazónie ...

Tam v lese u chaty
tančí šaman chlupatý
buďto je to rituál
nebo vrazil si trn do paty

Ó Amazónie ...

Ze stromu už od rána
visí dlouhá liána
po ní leze žížala
a hraje si na Tarzana
Ó Amazónie ...

Tam v řece se prohání
známá parta piraní
na břehu je hřbitůvek
a nápis "zákaz koupání"

Ó Amazónie ...

Tam v lese v příšeří
válejí se ještěři
ráno chytli turistu
a teď v klidu večeří

Ó Amazónie ...

Písnička doznívá
vítr ji dozpívá
a kouzlo pralesní
už ožívá už ožívá

Ó Amazónie ...

ČÍNA
hudba a text: Jan Honza Plšek

D                 G
V té daleké Číně
                  Emi
žila jedna tchýně
                      Ami
na hromadě hnoje
                  Emi     D
pěstovala dýně

Šlo kolem pět mnichů
kručelo jim v břichu
a tak ty její dýně
snědli bez ostychu

V oranžovém kroji
spali na tom hnoji
a tak myslela tchýně
že jsou to ty dýně

A tak ty čtyři mnichy
snědla ke svačině
a všechno se to stalo
v té daleké Číně

D                  G        Emi
V té daleké Čí-ííí-ně
                      Ami   Emi   D
V té daleké Čí-ííí-ně

V té daleké Číně
řeka teče líně
jako had se plazí
dolů po planině

A u ní poprvé
dva samurajové
smluvili si souboj
souboj do krve

Proti sobě v kleče
tasili své meče
a strašně moc se báli
a jeden začal brečet

Tak druhý řekl "ting ťong"
a šli si zahrát pink pong
a pak si řekli "ting"
a šli na puding

A dolů po planině
řeka teče líně
a všechno se to stalo
v té daleké Číně

V té daleké Čí-ííí-ně ...


