
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ZPĚVNÍK 
S 

AKORDY 



1.hormony poradí 
Akordy: A, E, G, D 

1. Lásku spojil svět 

Teď už vím, že je hned 

na dosah siluet, 

který splní odpověď 

 

2. Proč nemá kniha obal 

a proč rádci vše zdolaj 

Doufám, že nejsou ve hře, 

v které tu cestu dorovnaj 

 

3. Ta chvíle, kterou mám, 

že tu nejsem zase sám 

Všechno špatný odrovnám 

a potom jenom odolám 

 

4. Té naší existenci 

kvůli níž jsme v kleci 

zavření 

a spoutaní 

 

Ref.: Hormony poradí, jak si tu strádat 

To divné souhvězdí začne se flákat 

A já v živém náručí přemýšlím, jak žít 

 

Jsi moje souznění, které mám dodnes 

Je to k z bláznění, tak se seber a uteč 

A jdi dál, jen jdi dál 

 

5. Odoláváme spoustě činů 

a jejich věčným potížím 

Když to jde, tak jen splynu, 

abychom zamezili obtížím 

 

6. Lavina občas spadne 

a my zas jedem dál 

Tohle je život, chlape, 

který nám ten nahoře daroval 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 2.Identita 
Akordy: /Capo 4/ Sl. Cmaj7, G, Em, D / Ref. Cmaj7, G, D / Bridge. Em, Cmaj7, G, D 

1. V dnešní době 

každý mění identitu 

V dnešní době 

každý mění polaritu 

 

2. Je to doba filtrů 

a mylných výpovědí 

Mnoho vlivů 

tenhle ten svět změní 

 

Ref.: Hry na otázky, představy a snění 

Ty nás všechny dozajista změní 

Hry na otázky, na pravdu a lež 

Vrať se zpátky a běž! 

 

3. Rád se vracím, 

k obyčejným dopisům. 

Rád žiju 

bez sociálních nesmyslů. 

 

4. Žijeme tady a teď, 

na tom se nic nezmění. 

Tak čekám na odpověď, 

kdo mi správnou napoví 

 

Ref.: Hry na otázky, představy a snění 

Ty nás všechny dozajista změní 

Hry na otázky, na pravdu a lež 

Vrať se zpátky a běž! 

 

Bridge: Každý jsme svým strůjcem 

Každý jsme originál 

Každý jsme svým strůjcem 

Tohle není boj o kriminál 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.Poznání 
Akordy: Sl/Ref. A, E, Fis mol, D / Před Ref. Fis mol, D, A, E, D mol 

1. Začalo to nevinně, 

začala mi psát 

a já byl rád, 

že konečně mohu být oporou 

a tou jsem se vždy chtěl stát 

 

2. Po tom přišlo seznámení 

a to bylo klíčový 

Byla to chvíle propojení, 

která už tu není 

 

Ref.: To poznání našich životů 

nás odhání od chmurných dnů 

To poznání našich stran 

vedlo k tomu, že jsme každý sám 

 

  3. Od setmění jsi mi psal, 

falešné city jsi odkrýval 

a sliboval, 

že mě vezmeš tam a tam, 

jsi mi přísahal a pořád jsi mi lhal 

 

  4. Potom v mollu zaznělo, 

že se mu nechtělo 

pár dní to vydrželo, 

ale stejnak to odešlo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.Příběh 
Akordy: Capo 4 Em, Cmaj7, G, D 

 1. Hlavolam světa jsme procházeli  

a šťastné chvíle nás provázeli 

Na nic jsme se nevázali 

a společné věci nevzdávali 

 

2. Celý den jsem s tebou byl 

a po ničem jiném netoužil 

V každým snu jsem zabloudil  

a přál si být s tebou 

 

3. Od rána až k večeru 

Od snídaně k obědu  

bez tebe už nebudu 

ani jednu vteřinu 

 

Ref.: Po ránu píšu tvoje jméno, po ránu píšu příběhy 

Příběhy o tom, kde je naše souznění  

Po ránu píšu tvoje jméno, po ránu píšu příběhy,  

který byly a budou a to se nezmění  

 

4. Bez tebe už nikdy nechci být 

Jen o společném životě snít 

Nechci nikam odejít  

Za naším snem popojít 

 

5. Ráno se vedle tebe probudit  

a na tvé rty tě políbit  

Potom tě něžně oslovit  

a naši lásku propojit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5.Strádat 
Akordy: /Capo 1/ Sl. G, D, Am, C, D / Ref. G, D, Am, C 

                                       1.Pravda se špatně hledá  

                                                Každý má právo veta 

   Vzpomínky v nebi nacházím 

 

                                             2.Pouť je velmi dlouhá  

Dál mě láká touha 

                                                             být Sherlock, 

                                                             co případ vyřeší  

 

                                             3.Není to vůbec snadný  

          chodit po cestě křivolaký 

                                                            Mezi pravdou a lží 

tenká hranice sídlí 

 

Ref.: Strádám, strádám, 

           tvojí duši odolávám 

                                                                Zase sám  

            a jak ji pokořit mám  

 

         Strádám, strádám, 

                už nikdy neprohrávám 

          Jsem si vědom sám, 

       že už jí neodolám 

 

                                             4.Dívám se v periskopu, 

kde najdu poslední stopu, 

která nám příběh objasní 

                                                 a tím i ukončí 

 

     5.Vše, co mezi námi bylo, 

         naděje, láska, žal i strach 

         Není tu nic, pro co se žilo 

    čas obrátil vše v prach 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6.Vzpomínky 
Akordy: Sl. Am, C, G, D / Am, F, C, G 

                                            1.Roky plynou a já vím,  

                                               kudy mám jít potají 

                                               Za obzorem, 

                                               kde je svítání 

 

2.Dobré časy nastanou 

                                                            Já se stanu oporou 

                                                            tvojí krásy  

                                                            To je zásadní 

 

       3.Klady tvých jemných řas 

                                                            Tvůj žár už neuhas, 

                                                            tvého srdce, 

 které nepřestává být  

 

Ref.: Vzpomínky si připomínáš, jako v čase minulým  

A když nová data odkrýváš, ta stará patří k splynulým 

Vzpomínka tě bude hřát až do životních partií  

A já ty hry s tebou budu hrát nekonečno staletí  

 

      4.Nenechám si chvíle vzít, 

                  všechny z nich jsou jenom mý 

                                                            Otázka, 

                                                            zda bylo nám líp 

 

              5.Do let dětských už nepronikáš 

               Ty staré chyby už neodkrýváš 

                                                           Příběh svůj 

                                                           si připomínáš 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7.Chmelový mok 
Akordy: Riff. Fis5, D5, A5, A5, E5, D5 / Sl. A, E, Fis mol,D / Ref. Fis mol, D, A, E 

1. Navstěvujem hospody, 

                                                           kde si pivo dáme 

   V Kutné nebo v Plzni, 

  tam se všichni známe 

 

                                                       2.Šenkýř pivo nalejvá, 

    barmanka drinky míchá, 

                                                          co v hlavě skrývá, 

                                                          to už tak bývá 

 

Ref.: My máme rádi chmelový mok 

Od Plzně až po Pálavu 

My máme rádi chmelový mok 

Tak pojďme všichni, 

ať nezbyde lok 

 

                                                         3.Atmosféra stoupá 

  Dnes večer to tu žije 

      Připápadám si navátej 

                                                             a to je nostalgie! 

 

                                                         4.Holky zkoumaj kamasútru 

           Na záchodech dávaj kurzy  

                                                           Kluci vidí filtry 

V hlavě jim lítaj sny 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8.Hladina 
Akordy: Sl: G,D,Em,C / Ref. G,D,Em,C,G,D,C 

1. Hladina je plná, 

to my zas jedem dál 

a ta naše grupa 

se sluní opodál 

 

2. My se taky máme, 

to Vám povídám 

Hmyzu kousnout dáme 

a já mu nadávám 

 

3. Lodí proplouváme 

tou naší krajinou, 

úsměvy posíláme, 

problémy odplavou 

 

Ref.: Ráno už svítá, 

já vím, že tebou zmítá 

letní láska pomíjivá 

 

Večer mě vítáš, 

v posteli mi skoro lítáš, 

ta vášeň je podmanivá 

 

4.Tyhle naše srazy 

o letních prázdninách, 

vzpomínky nám razí 

v okolních hladinách 

 

5.Léto nás prostě baví, 

srandy kopec je, 

mé srdce navždy patří 

té krásce z pokoje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9.Origami 
Akordy: Sl. D, A, Hm , G / Ref. D, A, Hm, G, A 

1. Procházím parkem na náměstí 

Světla září opodál 

Doufám, že potkám jednou štěstí 

Ale verdikt, smůla mi připadá 

 

       2. V noci chodím přes krátký most, 

který vede k poznání 

Tak já šlapu cestu života, 

která mě podvádí 

 

Ref.: Jsme jako origami, 

co nic neřeší 

              Jako kostka, vabank, 

     co na tom záleží 

 

                                        3. Podvod tvůj a naše chyby 

Vše mi bylo neznámé 

Říkám si, co by kdyby, 

ale důkazy už nemáme 

 

      4. V knize otočím jednu stránku 

Snad tam najdu, co jsem chtěl 

Kapitolu dvou zmatků 

jsem nikdy nenašel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10.Světlo 
Akordy: Capo 2 G, D, Em, C 

1. Já vím sám, co už mě nenechá  

Jít dál, ta cesta nelehká 

mě odhodlá 

A přání přenechá 

 

2. V noci den v nás neproniká, 

v srdci jen lehce přetrvává  

ta touha nekonečná  

k tvojí lásce zrozená 

 

Ref.: Jsi světlo v mý tmě a já tvůj stín 

časů promarněných, už nevím, co s tím 

To se mi zdá, že půjdeme dál 

V rukou my dva, nikdo z nás neprohrává 

 

Jsi světlem v mý tmě a já v tý tvý, 

časů promarněných, už nevím, co s ní  

To se mi zdá, že půjdeme dál 

V rukou my dva, nikdo z nás neprohrává 

 

3. Ty a já chtěli jsme se spojit až tam, 

až za obzorem našich bran, 

kde temnota zhasíná  

a nové světlo začíná  

 

4. Nastokrát tyhle fráze počítám  

a jejich smysl odkrývám 

Můj nekonečný příběh  

se v nich dozvídám  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11.Stíny hvězd 
Akordy: Sl/Ref. Em,C,G,D  

1. Stíny hvězd už napovídaj 

Na plno čísel nám odpovídaj 

Co chceme říct, nám přepočítaj 

Nevinným lidem dveře otevíraj 

 

2. Kudy mám jít, to už nedoslýchám 

Na stranu beta se odebírám 

Tak této cestě za pravdu dám,  

protože jí vždy neodolám 

 

Ref.: Zkoušíme dál za pravdu dát, 

věci tu vnímat a neodolat 

To se nám zdá, že nemůžem dál, 

pod denním světlem musíme zavzpomínat 

 

3.  Zranění znám  

i když jsem sám 

temnotou noci, 

 s tím už nic nenadělám 

                                                               

                                                              4.Tyhle trable  

už překonávám 

Světový póly  

nám za pravdu daj  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12.Spolu zestárnem 
Akordy: /Capo 3/ Riff. D /Sl. D, A, Em, G / Ref. D, A, Hm, G 

1. Jsem miláček davu, tak už to bývá 

S kytarou na pódiu tady zpívám 

Pode mnou stojí holky, co házej podprsenky 

Já se na ně vyzývavě dívám 

 

2. V Backstagy po koncertě to bývá rozjetý 

Ondrovo silueta to vždycky rozjasní 

V klipu nám ukázal, jaká je kozatice, 

ikdyž nemá rád písně o romantice 

 

3. Nejmladší člen naší kapely 

je Týna Sladků, co byste nechtěli 

Při koncertě hraje Edího 

a při zvukovce Chopena slavnýho 

 

Ref.: Spolu zestárnem 

jako kruhy v tělocvičně 

Naše písně 

nezrezaví 

 

4. Holky valí kukadla, 

jak Honza se mazlí ze strunama 

Martin paličky protáčí 

a jeho bicí vždy podráždí 

 

5. U Verči v krámku se koupí cokoliv 

a Majkl z toho bývá celý div 

Honzík nám klipy natáčí 

a tohle trio nám navždy postačí 


