Edice 10 let s Lucrezií – Texty a akordy
Morituri Řím, ave křesťané
Tír na mBéo
Lásce když přeje noc
Markytánka
Tamboři
Malá hvězda na nebi
Ze stříbrných očí hvězd
Dnes nebo nikdy, vem si svou Loreley
Královské vinobraní
Za čest a pro slávu
Jak hvězda nad Betlémem
E La Musica Va (A hudba zní)
Ďáblovi třeba je platit
Šel voják, šel kolem
Dej, paní, rytíři plén pro štěstí
Pléd
Helmův žleb

Morituri Řím, ave křesťané (1527)
Hudba a text: Antonín Maceček
Edice 10 let s Lucrezií
Gmi
Bb F
…a pak bubny burácí, křik vítězů.
Gmi
F Gmi
Ať žije král , ať žije kat.
Gmi
Bb F
Řím hoří, chrámy bez knězů.
Gmi
F Gmi
Kdo s námi nejde, ten ať je sťat.
Bb
F
A pak bubny burácí, křik vítězů.
Cmi
F Gmi
Řím hoří, chrámy bez knězů.
Bb
F
Řím hoří, chrámy bez knězů
Cmi
Bb
F Gmi
Kdo s námi nejde ten ať je sťat.
Gmi
F Gmi
F Gmi
Hej, hej hej hej…

Kůň žere listy z misálů,
Ať žije král, ať žije kat.
Co je mu do svatých, do grálů,
Kdo s námi nejde, ten ať je sťat.
Kůň žere listy z misálů,
Co je mu do svatých, do grálů.
Co je mu do svatých, do grálů
Kdo s námi nejde, ten ať je sťat.
Oděni do drahých ornátů.
Ať žije král, ať žije kat.
Hostie psům, kosti prelátům
Kdo s námi nejde, ten ať je sťat.
Oděni do drahých ornátů
Hostie psům, kosti prelátům.
Hostie psům, kosti prelátům
Kdo s námi nejde, ten ať je sťat.
Nezlekne bran už se pekelných.
Ať žije král, ať žije kat.
Kdo projde hrůz těchto nezměrných.
Kdo s námi nejde, ten ať je sťat.
Nezlekne bran už se pekelných
Kdo projde hrůz těchto nezměrných
Kdo projde hrůz těchto nezměrných
Kdo s námi nejde ten…
Kdo s námi nejde, ten ať je sťat.

Gmi Cmi Bb F Gmi Gmi Cmi Bb F Gmi
Kdo nejde s námi. Áááááá…
Kdo nejde s námi. Áááááá…
Z popela snad jen Fénix povstane.
Ať žije král, ať žije kat.
Morituri Řím, ave křesťané
Kdo s námi nejde, ten ať je sťat.
Z popela snad jen Fénix povstane
Morituri Řím, ave křesťané
Morituri Řím, ave křesťané
Kdo s námi nejde ten…
Kdo s námi nejde ten ať je sťat.

Tír na mBéo
Hudba a text: Antonín Maceček
Edice 10 let s Lucrezií
Emi
Emi7 C
Hmi
Smíš už vejít, k nám zasednout
Emi
D
C
C7 C
Přijmout ten pohár věčného zrození.
Emi
Emi7 C
Hmi
Barvou modrou pomaluj tvář.
EmiEmi7 Emi D C C7
Hmi
Odlož i zbroj a přidej se k nám.
Ref:
Emi
Hmi
D A
Tír na mBéo, země zázraků.
Emi
Hmi
Tír na mBéo volá nás.
Emi
Hmi
D A
Tír na mBéo, ostrov tuláků.
Emi
G
D
Tír na mBéo nezná čas.
G
A
E
Tír na mBéo země v nás.
Jsem tvá touha, svět prabohů.
Zásvětní řeka mocného souznění.
Stud nemusí už Tvé tělo znát.
Vždyť v říši bohů je duše tvůj šat.
Ref:
Tír na mBéo…

Lásce, když přeje noc
Hudba a text: Antonín Maceček
Edice 10 let s Lucrezií

Hmi Emi Hmi Emi Hmi Emi A
D
Hmi
A
Dříve, než se rozední, další chladné ráno
G D GA D
A
Zas mě vítá a další, který řekl jen:
Fismi Hmi A Hmi
Holka musím jít.
D
A
G
Nebyl první, poslední, co řek:
D
A
„Sedlám, už to lítá.“Tenhle stih mě před bojem
Fismi Hmi A Hmi
Aspoň
políbit.
Ref:
D
A
Hmi
D A
Lásce přeje noc. Když smrt vezme za opratě
D
A
F#mi Hmi
A ten co přežije, už ví, kam zamíří.
D
A
Hmi
D
A
Lásce když přeje noc, nandává vrchovatě.
D
A
G
A G
Hmi
Náruč má širokou. Vítej rytíři. Tak vítej rytíři.
A když dozní rachot děl, snad je to jenom zdání.
Nemám stání. Už se blíží na dohled,
Už je slyším klít.
Anděl strážnej asi bděl, chudák, měl to do strhání.
Všichni se mi vrací zpět
A chtěj mě políbit.
Ref:
Lásce přeje noc…
D
A
D
Lásce přeje noc, když smrt vezme za opratě.
A
G D
A ten co přežije, už ví, kam zamíří.
D
A
D
Lásce když přeje noc, nandává vrchovatě.
G
A
Náruč má širokou. Vítej rytíři.

Markytánka
Hudba a text: Antonín Maceček
Edice 10 let s Lucrezií
Ami
F
G
Páni verbíři, ostřete brk, zítra už jedete.
Ami
F
G
A my zas pro pána nasadit krk, dřív, než ráno rozkvete.
Ami
Tak repete.
Hej, mladej užij si, dokud je čas. Už tlučou na vrata.
Že by náš dělmistr, nebo sám ďas a nebo zubatá.
F G
Ami
Jóoó, ta je tu natotata .

Ref:
C
G Ami
F
Pušky a děla i bez Tebe stát budou,
C
G
Ami G
Teď si hleď hlavně dna džbánku.
C
G
Ami
F
Celou noc prohýřit, proč bys měl spát
C
G
Ami G
Když na klíně máš markytánku.

Šenkýři nalej, kdo nechtěl by pít, když smrtka zamává..
V podhradí oslava, na hradbách klid, Jóoó, jen tich a měsíční svit.
V odrazu pochodní, jak střelnej prach, ta holka doutná, je
Žhavá a vezme Tě po výčitkách na cestu do ráje.
Jóooó…neváhej, pomiluj, vždyť už tvá je.
Ref: Pušky a děla…
Už kopou, dělaj nám náhradní vchod. V minulém ležení
Spolu jsme popili, řvali Mein God, zas tak moc nezmění
Kuropění.
A když to přežijem, když přežijem, jó třeba v zápětí
Tomu, kdo poplatí jidášskej groš, směníme zajetí
Jóooó… za objetí. Hej.
Ref: Pušky a děla…

Tamboři
Hudba a text: Antonín Maceček
Edice 10 let s Lucrezií

Ami
C
Jdou s bubny tamboři, jasnou řeč hovoří
G
Ami
Vzal svatou zem saracén.
Ami
C
Pod křížem formují, vstříc mauru vyplují,
G
Ami
Dluh nesmí být nesplacen. Jéééé.
Jdou zvěsti z Pasova, od hrobu Kristova
Zlatem je zem sypaná.
Tisíce rytířů, poutník, handlířů
V obdiv teď svou víru dá.
Ami
C
G
Máš buben tambore a ty zas převore kutnu,
Ami
Tak to je Vám hej.
Ami
C
Táhneme vo suchu, žijeme ze vzduchu
G
Ami
Život to není vábnej.
Dmi
C
F
G
Jó, frátře vymodli ráj. A ty už na něco hraj.
Ami
C
G
Máš buben tambore a ty zas převore kutnu,
Ami
tak vymodli ráj.
Tam někde s obzorem, pánem i tamborem
Oslavil Bůh majestát.
Tam někde s obzorem, pánem i tamborem
Zůstali jen koně stát….
Ach Bože. Z té země andělé neste mě.
Co nejdřív odneste mě.
Padli jsme pro Tebe, tak rovnou do nebe
Máme to vedle sebe.
Teď spolu projedem ráj. Tambore, ty k tomu hraj.
Padli jsme pro Tebe, tak rovnou do nebe
Navěky vedle sebe.
Kdo jim teď zatopí, když hlavy na kopí
Nechal nám narazit Maur.
Vočima v Cordobě mrkáme po sobě.
Aspoň, že ty máme vobě.
Teď už tu chybí jen ráj, co čekáš, tambore hraj.
Vočima v Cordobě mrkáme po sobě
Aspoň, že ty máme vobě.

Malá hvězda na nebi
Hudba a text: Antonín Maceček
Edice 10 let s Lucrezií
C
G
Ami G C
Malá hvězdo na nebi nezhasínej
F
C
Dmi
G
Den že tvou vypije zář, nedopusť.
C
G
Ami G C
Malá hvězdo na nebi neusínej,
F
C
Ami G C
Už zítra tu nebudu. Buď jak buď.
C
G
Ami G
Noc co noc já a ty. Nic víc není.
F
C
Dmi
G
Mříž, co mě tak dusí, už nebude.
C
G
Ami G
Kousíček poslední k rozednění.
F
C
Ami G C
Ráno z nás obou už nic nezbude.
Malá hvězdo na nebi, nezhasínej.
Dohrála kladiva hudbu svou.
Malá hvězdo na nebi, neusínej.
Slyšíš ty kroky co pro mě jdou.
A proto malá hvězdo na nebi nezhasínej.
Den, že tvou vypije zář, nedopusť.
Malá hvězdo na nebi neusínej
Už zítra tu nebudu, buď jak buď.
C
G
Ami
G
Všechny hvězdy mít prej by chtěl jen hloupý.
F
C
Dmi G
Já hledám aspoň jednu, jen tu svou.
C
G
Ami
G
Všechny hvězdy mít prej by chtěl jen hloupý.
F
C
Ami G C
Málem i Honza králem už se stal.

Ze stříbrných očí hvězd
Hudba a text: Antonín Maceček
Edice 10 let s Lucrezií

Dmi
Gmi
Dmi
Ze stříbrných očí hvězd, pod noční oblohou
Gmi
F
C
Smaragdový pláč po olších stéká.
Dmi F Dmi Bb
F
A ty slzy stále kanou, aniž mění tvar.
C
Dmi
V ranní rose tuhnou na jantar.
Dmi F Dmi Bb
F
A ty slzy stále kanou, aniž mění tvar
C
Dmi
V ranní rose tuhnou na jantar.
Dmi
C
Dmi
Ref: Hej heja heja, hej heja hou
Dmi
C
Dmi
Hej heja heja, hej heja hou.
Staré hradby potemněly, příběh začíná
A já s úžasem sním své příští.
Krásná, mladá dívka běží přes kamenný most,
je to klam, sen, možná minulost
Krásná, mladá dívka běží přes kamenný most.
Je to klam, sen možná minulost.
Mezihra: D#mi Dmi C Dmi C Dmi/ D#mi Dmi C Dmi A

Pod rouškou tmy v kápi stojí, v lesku pochodní.
Na hradbách nastal shon, už stín, stín stíhá..
Kdo měl čekat, proč nepřišel, proč, snad ho přemoh strach.
A já na to hledím v olšinách.
Kdo měl čekat, proč nepřišel, proč, snad ho přemoh strach.
A já na to hledím v olšinách.

Ref: Hej heja, heja…
Není síly, která může lovce pokořit.
Zaplať důvěrou, zatrať láskou.
Už jí vedou a ten její pohled do olšin,
Kterej bodá jako tisíc vin.
Už jí vedou a ten její pohled do olšin,
Kterej bodá jako tisíc vin.

Než poklekne a než katan dá jí srazit vaz,
Šeptá: „Drahý můj, dál se dívej.“
Proklet buď, kdo dopustí nachýlit misky vah,
navždy zůstaň si v těch olšinách.
Proklet buď, kdo doustí nachýlit misky vah,
navždy zůstaň si v těch olšinách.

Ze stříbrných očí hvězd, pod noční oblohou
smaragdový pláč o olších stéká.
A ty slzy stále kanou, aniž mění tvar,
při rozbřesku tuhnou na jantar.
A ty slzy stále kanou, aniž mění tvar,
jsou mé, přesto tuhnou na jantar.

Dnes nebo nikdy, vem si svou Loreley
Hudba a text: Antonín Maceček
Edice 10 let s Lucrezií
Hmi
G
F#
Už víno víc lahodí, už víc než by sis přál.
Hmi
G
F# A
Žár ohňů spaluje, senem voní stáj.
Hmi
G
F#
Zítra kam vyjedeš, je jinej mrav a kraj.
Hmi
A
G
F# A
Dnes nebo nikdy, vem si svou Loreley.
Víš, sukně červená, je jak vlčí mák.
Víc od ní nečekej, ber a nebo nech.
Než k ránu odkvete, oč Ti půjde hraj.
Dnes nebo nikdy, vem si svou Loreley.
Hmi D G Emi
Ref: Loreley, Loreley
Hmi
D
G
F# A
Zdá se horší zrada, když ve víně máš jed?
Hmi D G Emi
Loreley, Loreley.
Hmi
D
G F# Hmi
Jářku, noc je mladá, tak proč nemilovat svět.

Dnes tvoje Loreley, sladká jako med
dá Ti to užít, tak jako naposled.
Máš jedním šmahem nebe, peklo, ráj
Tak dnes nebo nikdy, vem si svou Loreley.

Ref: Loreley, Loreley…

Mít v očích nevinnost a v těle žár.
K ránu se milovat, pak vem to všechno ďas.
Dvakrát už byl by zvyk, to jen tak na okraj.
Dnes nebo nikdy, vem si svou Loreley.
Ref: Loreley, Loreley…
Hmi D G Emi
Ref: Loreley, Loreley…
Hmi
D
G F#
Zdá se horší zrada, když ve víně máš,
G F# A
ve víně máš jed.
sólo…Dmi F B Gmi Dmi F B A C, Dmi F B Gmi Dmi F B A Dmi

Královské vinobraní
Hudba a text: Antonín Maceček
Edice 10 let s Lucrezií

Ref:
Dmi C Dmi
C Dmi
Máme vinobraní, máme vinobraní.
F
Gmi
A
Lehká buď nám zem, jak šenky otevřem
Dmi
C
Na hradě nad Dyjí zbrojnoši popíjí
F
C
protože přijede král Jan.
Dmi
C
Babice potají na co to žehrají?
F
C Dmi
Strčme je za paraván.
Na hradě Znoyemi…lehká buď země mi…
vína když nebude dost všem.
Zapomeň na běsy. Co jsme si, to jsme si,
hlavně, že nezahynem.

Ref: Máme vinobraní…

Za víno znojemské, za zpěv a za ženské
ruku si do ohně dám. V plen.
Komu to neladí, pančuje , podvádí,
v kašně ať je namočen.
Bb
F
Kdo z vás je rozumu mdlého,
C
Dmi
patoky kde chceš si ber,
Bb
F
A od vína znojemského,
Gmi
A
ber se dál jak Ahasfér.

Ref: Máme vinobraní…

Za čest a pro slávu
Hudba a text: Antonín Maceček
Edice 10 let s Lucrezií

Mezihra: Dmi C Dmi C Dmi C F Gmi F Bb C
Dmi
C
Pánové zvedeněte poháry,
Gmi
A
připíjím na smrt, na máry.
Dmi
C
Zvon zvoní, k čertu, ať vyzvání.
Gmi
A
No a co, tak je to rouhání.
Dmi C DmiC F
Gmi C
Ná naná na ná nánánánaná ná

Smrt s námi hoduje od rána,
není tu lepšího kumpána.
Kyne nám rukou kostnatou.
Žeň bude věru mít bohatou.
Ref:
F
C
Ami
Bb
Zabodnem ostruhy koňům do slabin.
Gmi
A
Spuštěná hledí, zvedáme štít.
F
C
Ami
Bb
Zabodnem ostruhy koňům do slabin.
Gmi
A
Když víno krev ředí, tak neměs ho pít.
Boj zuří od rána, je poledne.
Ten tvůj se Marion už nezvedne.
Hlavu Ti posílá rozťatou.
Teď už však objímá přesvatou.
Ná naná…
Ref: Zabodnem ostruhy koňům do slabin…

Les kopí pohnul se, jde z něj strach.
Kopyta koní už víří prach.
Z tisíce hrdel zazní řev.
Za čest a pro slávu, né pro rakev.
Ref:
Zabodnem ostruhy koňům do slabin….

Jak hvězda nad Betlémem
Hudba a text: Antonín Maceček
Edice 10 let s Lucrezií

Cmi
Fmi
Bb
Eb
Bb
Čas zvonkem zazvoní, zas sedím na zápraží.
Cmi
Fmi Eb Bb
Eb Gmi Cmi
Rok práskl do koní, kolik jich ještě může být.
Zavoní jehličí, adventní věnce pleteš.
Jen oheň zasyčí, blíží se ten čas vánoční.
Ref:
Cmi G#
Bb Eb
Bb
We Wish You Merry Christmas.
Fmi
G
We Wish You Merry Christmas.
Cmi G#
Bb E b
Bb
We Wish You Merry Christmas.
Fmi G#
Gmi
Cmi
Čas dnů těch tak kouzelných.
Hledím Ti do očí, jak svíce rozpaluješ.
A vítr v úbočí dál čechrá čerstvě padlý sníh.
Lásko tys jedinná, ty oči o Vánocích
vidět chci usínat, věřit, že pro mě šťastné jsou.
Ref: We Wish You Merry Christmas…
Záříš a konspiruješ, jak hvězda nad Betlémem.
Ráno mě pomiluješ, večer je ta noc přeslavná.
Ref: We Wish You Merry Christmas…

É La Musica Va (A hudba zní)
Hudba a text: Antonín Maceček
Edice 10 let s Lucrezií

Gmi
F
É la musica va, é la musica va
Gmi
F Dmi Gmi
é la musica va, é la musica va.
Gmi
Gmi6 Gmi7
Gmi6
Byť třeba řádí černej mor, zrak Ti k nebesům
Gmi
Gmi6 Gmi7
F
pozvedne vždy a pokaždé jen smrt. Jak marné.
Gmi
Gmi6 Gmi7
Gmi6
Byť paže chrabrá kříží meč pro čest panny o niž sní.
Gmi
Gmi6 Gmi7 F
Dmi Gmi
My v šenku radši popijem, když hudba zní.

Ref:
Gmi
Gmi7
Gmi6
Hej, hudče, hrej mi hrej, hrej mi hudbu svou.
Gmi
F
Dmi Gmi
Jen ty prázdný korbele ať radši odnesou.
Gmi
Gmi6 Gmi7
Gmi6
I čubku s kosou dozdobí až kutna plandavá.
Gmi
Gmi6 Gmi7
F
Dmi Gmi
A my, co chcem žít, hodujem…é la musica va…
É la musica va, é la musica va, é la musica va, é la musica va.

Voják se chlubí vítězstvím už dávno před bojem.
Nad hlavu pyšně zvedá štít a meč. I to přejde.
To když mu hlavu uazí až koule toulavá.
My v šenku radši popijem, tam se to nestává.
Ref: Hej, hudče, hrej mi hrej…
Mrtvole sluší černej šat a barva nezdravá.
A my co chcem žít, hodujem… é la musica va…

Buď vydán třeba interdikt, hlasy proroků
odvane vítr ještě dřív než čas. Co na tom sejde.
V chrámu se možno nasytit boží nádhery.
Mrtvolu zase vylovit ze dna Tibery.
Ref: Hej, hudče, hrej mi hrej…

Děvka si vezme míň než ten, co břich si nacpává.
A my, co chcem žít, hodujem… é la musica va…
É la musica va, é la musica va, é la musica va, é la musica va.
F Ami
F
Ami Dmi6
F Dmi Gmi
Kámen když vodu rozčeří, vlny zametou vždy práh.
É la musica va, é la musica va,
é la musica va, é la musica va…

Ďáblovi třeba je platit
Hudba a text: Antonín Maceček
Edice 10 let s Lucrezií

Emi
D
Cikánko od karet pozvedni zrak,
Emi
řekni a dostaneš, co budeš chtít.
D
Tady ten dukát klidně si vem.
Emi D Emi
Ber, ať nezahynem.

Ref:
D
G C
Emi
D
Cikánko rozjeď to na novo.
Emi A
F#mi Hmi D Emi
Živí se zítra chcem vrátit.
Emi
D G D
Karty jsou dílo ďáblovo
Emi
a ďáblovi třeba je platit.
Dovol, ať nahlédnu co čeká nás.
V bitevní vřavě, kde vidíš můj meč.
Zeptej se karet a víru nám všem
dej, ať nezahynem.
Ref: Cikánko rozjeď to na novo…
Za kolik mincí mi vyvěštíš smrt.
Co stojí život, co ďábel sám.
Poslední peklu, jak rabiho šém,
Dej, ať nezahynem.

Ref: Cikánko rozjeď to na novo…

Šel voják, šel kolem…
Hudba a text: Antonín Maceček
Edice 10 let s Lucrezií
D
A7 D
A D A7 D
Šel voják, šel kolem nádvoří.
A7 Emi A7
G
D
Dívka tam házela hrách holubům.
D A7 D
Emi
A
Řek on jí:“Zvu Tě, k milostným hrám.“
D A D
G
A
D
Že dostal košem, moh si za to sám.

Prádlo tam u břehu dívka chce prát.
Lancknecht se zastaví, dál vede svou.
Řek on jí: „Zvu Tě, k milostným hrám.“
Že dostal košem, moh si za to sám.
A7 G D
Emi
Hmi
Hej , hej, hola, k milostným hrám.
G D Emi
A7
Hej, hej, hola. Ná ná naná.

Stáj voní od koní, děvče se ptá:
„Kam vedou poutníče, kam kroky tvé.“
Řek on jí:“Zvu Tě k milostným hrám.“
Že dostal košem, moh si za to sám.
Ref:
D
A
G
D
Ná ná na nanánána ná ná naná
D
A
G A D
Ná ná na nanánána ná ná naná.

Že v šenku na sklnku pozvat se dal…
Šenkýřka svůdná, až tají se dech.
Jen špitl:“Milá, lásku Ti dám.“
Padla mu k nohám, jak podťatej trám.
Jen špitl:“Milá lásku ti dám.“
Než zapla vantuch, tak byl už ten tam.

Dej paní, rytíři plén pro štěstí
Hudba a text: Antonín Maceček
Edice 10 let s Lucrezií

Dmi
Ami Dmi Ami Dmi
Vylétly dřevce nebi vstříc
Dmi
C
Dmi C F
jak ryčných fanfár znělý tón.
F
C
Lesk, jejich nádheru, bohatství
Dmi
Bb
AmiDmi
nepoznal snad ani Babylon.
Když jedou v řadách nádvořím,
varkoče v barvách rodů svých,
čabraky barev všemožných,
bohatě zlatem zdobených.
F
C
Na každé ze stran sto rytířů,
Bb
Ami Dmi
nejlepších, co země má.
Ref:
Dej paní, rytíři plén pro štěstí.
Dej paní, rytíři plén pro štěstí.
Dej paní, rytíři plén a štěstí mu přej.

Heroldů ustal věčný shon.
Třpytí se nahých mečů lesk.
Kolbištěm zazněl trubek hlas.
Zlomench dřevců je slyšet třesk.
Na každé ze stran sto rytířů,
nejlepších co země má.
Ref:
Dej paní, rytíři plén pro štěstí…
Gmi
Ami
Dej paní, rytíři plén pro štěstí.
Bb
F
Dej paní, rytíři plén pro štěstí.
Gmi
Ami
Dej paní, rytíři plén pro štěstí.
Bb
F
Dej paní, rytíři plén pro štěstí.
Bb
F
Gmi F Gmi
Dej paní, rytíři plén a štěstí mu přej.

Kůň padl, jezdec tasí meč,
nádhernou broj lepí pach, ctí krev.

Tříští se kopí, láme štít,
pro lásku tvou panno, pro úsmv.
Na každé ze stran sto rytířů,
nejlepších, co země má.

Pléd
Hudba a text: Antonín Maceček
Edice 10 let s Lucrezií
Předehra: G#mi, C#mi, F#,E, F#, G#mi
G#mi H
F# G#mi
Víš, svátek dneska slaví tvůj muž.
Cis mi
F# H F #
Má bílou barvu tvůj pléd.
G#mi H
F#
Sen mi z vláken utkala.
E
C#mi F# G #mi
Jít mě k tobě nechala.

Tak zvláštní se mi v noci zdál sen.
Měl bílou barvu tvůj pléd.
V kráse luny zářila
tvář, jež tobě patřila.
Sólo: G#mi C#mi F# E F# G#mi
G #mi F# E F# G #mi
Ze stříbrných je vláken můj pléd.
Chrání od všech pozemských čar.
Dlouho jsem Tě čekala.
Dlouho, přec se dočkala.
Má lásko, proč tak září tvůj šat?
Jsou touhy, co neuhasí čas.
Dřív, než ak mě objala,
pléd svůj navždy sundala.

Helmův žleb
Hudba a text: Antonín Maceček
Edice 10 let s Lucrezií

Ami
G Ami Dmi
Emi Ami
Cesta vpřed se klikátí, cíl už máme nadohled.
Ami
G
C Dmi
Emi Ami
Před námi Helmův žleb,. Samej elf a samej skřet.
Ami
G Ami Dmi
Emi Ami
V zádech brány Mordoru. přicházíme světlu vstříc.
Ami
G
C Dmi
Emi Ami
Přinášíme Gondoru, písně, co maj rub i líc.

o tom že...
B
F
C
Dmi B
A
A7
Krásná Galadriel po lásce touží a dners večer bude ji mít.
Ref:
F
C
Dmi C Ami
Až ohně zaplanou, až boje ustanou.
Dmi
C
Ami Gmi
A
Až padlí povstanou, až Helmův žleb
F
C
Dmi
C Ami
pozvedne korbele. Až dámy veselé
Dmi
C Ami Gmi A
veznou své ctitele na další hřeb.

Ami
G Ami Dmi Emi
Ami
Dračí řev a skřetů ryk ovládl temný hvozd.
Ami
G
C Dmi
Emi Ami
Teď už v bitvě pod stromy, plane vztek a kypí zlost.
Ami
G
Ami Dmi
Emi
Ami
Ať už boj o Dal Guldur vyhrál elf a nebo střet,
Ami
G C Dmi
Emi Ami
Korbele naplnit a kdo teď by chtěl jít zpět.
protože...
B
F
C
Dmi B
A
A7
Krásná Galadriel po lásce touží a dnes večer bude ji mít..

Ref: Až ohně zaplanou, až boje ustanou...

