
Válka růží – Texty a akordy 
 
 
Období magických obřadů 
Chceme-li přežít 
Paní všech ponorných vod 
Válka růží 
Kdo odchází první, má suché oči 
Za boha, za žold a za víru 
Zimostráz 
Rychlý kůň a širá step 
Bukvice 
Svatý Patrick 
Whisky 
Čertovská 
S láskou ve znamení 
Stonehenge 
Amsterdam 
Ať se dělo, co se dělo 
Stromy 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



OBDOBÍ MAGICKÝCH OB ŘADŮ 
 
Hudba:   Antonín Maceček 
Text:    Antonín Maceček 
Vyšlo na CD:  Válka růží 

 
 
Chorál: Dmi F G Dmi 2x Dmi C Dmi G Dmi Bb F C Dmi 
Housle: Dmi A Dmi  C F C Dmi 2x Ami Dmi 
 
Dmi                                   F               G                               Dmi 
Ten den, kdy se kámen narodil už Kelt runu za runou sází 
Dmi                                  F  G                       Dmi 
Od toho dne runy nazývá jmény po stromech 
Dmi                                           F    G                                        Dmi 
Ten den, kdy se kámen narodil už z hor dolů druidové schází 
Dmi                                    F  G            Ami Dmi 
Období magických obřadů je už jen na doslech 
 
 
Ten den, kdy se kámen narodil už Kelt runu za runou sází 
Od toho dne runy nazývá jmény po stromech 
Ten den, kdy se kámen narodil už z hor dolů druidové schází 
Období magických obřadů je už jen na doslech 
 
 
Bb Dmi                                     G      A 
Lásko, vzpomeneš si na mě ještě někdy ? 
Bb Dmi  F                    C                   Bb                  F Dmi 
Lásko, pokud jsi už našla štěstí, nemusíš vzpomínat  
Bb Dmi                                      G      A 
Lásko, vzpomeneš si na mě ještě někdy ? 
Bb Dmi  F                      C                         Bb              F               Dmi 
Lásko, našla jsi svůj vlastní kámen, jakou tam chceš runu dát? 
 
 
Ten den, kdy se kámen narodil už Kelt runu za runou sází 
Od toho dne runy nazývá jmény po stromech 
Ten den, kdy se kámen narodil už z hor dolů druidové schází 
Období magických obřadů je už jen na doslech 
 
 
Lásko, vzpomeneš si na mě ještě někdy ? 
Lásko, pokud jsi už našla štěstí, nemusíš vzpomínat 
Lásko, vzpomeneš si na mě ještě někdy ? 
Lásko, našla jsi svůj vlastní kámen, jakou tam chceš runu dát? 
 
 
 
 
 



CHCEME-LI P ŘEŽÍT  
 
Hudba:   Antonín Maceček 
Text:    Antonín Maceček 
Vyšlo na CD:  Válka růží 

 
 
Gmi                                              F                                Gmi 
Chceme-li přežít, tak v lesích, tam nenajde nás náš pán 
                                      F                                            Gmi     F                        Gmi 
Tam nebudem muset makat jak sprostý, špinavý kmán, sprostý špinavý kmán 
Gmi                                         F                          Gmi 
Chceme-li prožít lásku, tak v těch lesích žije muž 
                                       F                               Gmi  F                      Gmi  C                        D     
Muž s hodně velkým „M“, napne nás jako kuš, napne nás jako kuš, napne nás jako kuš 
                          Gmi 
Napne je jako kuš 
 
 
F C Ami Dmi Bb F Gmi 
O ho o hoho... 
 
 
Před právem první noci zas ochranou je nám les 
Když nešli jsme už včera, tak jdeme aspoň dnes, tak jdeme aspoň dnes 
 
 
Chcete-li chlapa s velkým „Chá“, jen pro vás je tenhle wood 
A jméno mé ať je Razin, Tell, Wallace, Roy či Robin Hood 
Wallace, Roy či Robin Hood, Wallace, Roy či Robin Hood 
Wallace, Roy či Robin Hood 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PANÍ VŠECH PONORNÝCH VOD  
 
Hudba:   Antonín Maceček 
Text:     Antonín Maceček 
Vydáno na CD: Válka růží 

 
 
Ami                 G                Dmi                    Ami 
Já, byť jsem královnou ponorných řek i vod 
                      G                  Dni          Emi               Ami 
Dám, co jen mohu dát za prokletí pozemských pout 
 
 
Dmi                                    C 
Toulám se krajem tvých lesních víl 
G                                    Ami 
Paní všech ponorných vod i řek 
C                               G 
Jsem sic na pokraji všech svých sil 
Dmi                    Emi        Ami                  G              Ami 
Však přináším prokletí lidských pout, pozemský věk 
 
 
Já, byť jsem královnou ponorných řek i vod 
Pojď, ať mohu v objetí tvém po proudu všech časů plout 
 
 
A tak zas 
Toulám se krajem tvých lesních víl 
Paní všech ponorných vod i řek 
Jsem sic na pokraji všech svých sil 
Však přináším prokletí lidských pout, pozemský věk 
 
 
A tak zas 
Toulám se krajem tvých lesních víl 
Paní všech ponorných vod i řek 
Jsem sic na pokraji všech svých sil 
Však přináším prokletí lidských pout, pozemský věk 
 
 
A tak zas 
Toulám se krajem tvých lesních víl 
Paní všech ponorných vod i řek 
Jsem sic na pokraji všech svých sil 
Však přináším prokletí lidských pout, pozemský věk 
 
 
 
 
 



VÁLKA R ŮŽÍ  
 
Hudba:   Antonín Maceček 
Text:    Antonín Maceček 
Vyšlo na CD:  Válka růží 

 
 
D 
Kam chceš jít, tě zaklínám, válka růží začíná 
Spálená je země z ní, pojď,jsme tu už poslední 
Smrt, verbíř a hlad si nevybírá 
Že chudobu stírá, tak to snad 
 
Boj pro kmána je jak ví, tančit tanec nad rakví 
Ať Lancastři, Yorkové, zemřít vždy je bláhové 
Bída, klam a pětadvacet holí 
Od obou stejně bolí, pán jak pán 
 
Byť není klekání, tunstallský zvon vyzvání 
Grimstone lehl popelem i s přilehlým klášterem 
Hordy t ěch, co čekají k boji 
Zcela jistě spojí to, že jsi zběh 
 
G                     D               A             D 
V tomhle kraji pečlivě si smrt nás hlídá 
G                     D             A      D 
Nenaděješ se, na hranu zazvoní 
G                     D              A        D 
Kdo o hladu večeři, ten hlad i snídá 
G                D            A    D 
Obé mají prim, jsou na koni 
 
Kam chceš jít, tě zaklínám, válka růží začíná 
Spálená je země z ní, pojď,jsme tu už poslední 
Smrt, verbíř a hlad si nevybírá 
Že chudobu stírá, tak to snad 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



KDO ODCHÁZÍ PRVNÍ, MÁ SUCHÉ O ČI  
 
Hudba:   Antonín Maceček 
Text:    Antonín Maceček 
Vyšlo na CD:  Válka růží 

 
 
C#mi                      A             G#  
Kdo odchází první, má suché oči 
C#mi                    H                  A           G# 
Vždycky ten, kdo miluje víc, tak zaplatí 
E               H                    A          G# 
Jako vítr bere všechno, nic nevrátí 
C#mi                     H           E         G#  C#mi  
Co na tom, že to tak bolí a proč zrovna já 
 
 
 C#mi   H A C#mi  H A G#  2x 
Nanananananana…….. 
 
 
C#mi          G#            H            C#mi 
Kdo ze mě sejme to prokletí vášně 
C#mi        G#            H         C#mi  
Volný je vítr, jsem volná i já 
C#mi        G#    H              C#mi  
Volný je vítr, kdo po něm touží 
C#mi          G#        H              C#mi  
Volní jsou ptáci, jsem volná i já 
 
 
Nanananananana…….. 
 
 
Kdo odchází první, má suché oči 
Vždycky ten, kdo miluje víc, tak zaplatí 
Jako vítr bere všechno, nic nevrátí 
Co na tom, že to tak bolí a proč zrovna já 
 
 
Nanananananana…….. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ZA BOHA, ZA ŽOLD A ZA VÍRU  
 
Hudba:   Antonín Maceček 
Text:    Antonín Maceček 
Vyšlo na CD:  Válka růží 

 
  
Sólo kytara:        F C B A  C F C B A Dmi 
Flétna a chorál:    Dmi C Dmi  Dmi C Dmi 
 
Dmi                             F                   C                      Dmi 
Bitvu hned oslavíme před bojem, z kalichu vína popijem 
Dmi                           F         C                           Dmi          C           Dmi 
Frátři ať požehnaj čepele, ať můžem umřít vesele, ať umřem vesele 
 
 
Děvčata, kterou z vás neláká potěšit před bojem žoldáka 
Nač je mu nadité tobolky, když chuť by neměl na holky, už chuť i na holky. 
Hejá hop… 
 
 
Hej hola, padl už první val, přední voj těly ho zasypal 
S pravdou, co vítězí nad falší, hrabem se zbytečně na další, se hrabem na další 
 
 
Za boha, za žold a za víru ať ve Flandrech nebo v Alžíru 
Ať pod Karlem nebo s Filipem, jen další val těly zasypem, další val zasypem 
Hejá hop… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ZIMOSTRÁZ  
 
Hudba:   Antonín Maceček 
Text:    Antonín Maceček 
Vyšlo na CD:  Válka růží 

 
 
D                                 C                        G             D 
Jen zimostráz, díl jeřabin a k tomu  tvůj podíl vin 
D                                  A                                                  D 
Kdosi dál se bláznům smál síru a prach prej dej na oltář 
Utkej se v souboji, než síla zla ho rozdvojí 
                                   A                            D 
Čemu by ses potom smál, jen zkřivená tvář 
 
 
O daň se zima nedělí, tak si vyber, příteli 
Pouta či snad okovy, snad jen v Delfách, snad to ví 
Čemu by ses potom smál, jen zkřivená tvář 
 
Dmi                            A        G                       Dmi 
Jen zimostráz, díl jeřabin a k tomu podíl vin 
                                  A    G Dmi 
Jen zimostráz díl jeřabin… 
 
 
O daň se zima nedělí, tak si vyber, příteli 
Pouta či snad okovy, snad jen v Delfách, snad to ví 
Čemu by ses potom smál, jen zkřivená tvář 
 
 
Jen zimostráz, díl jeřabin a k tomu  tvůj podíl vin 
Jen zimostráz, díl jeřabin 
 
 
Kdosi dál se bláznům smál síru a prach prej dej na oltář 
Utkej se v souboji, než síla zla ho rozdvojí 
Čemu by ses potom smál, jen zkřivená tvář 
 
 
Jen zimostráz, díl jeřabin a k tomu  tvůj podíl vin 
Jen zimostráz, díl jeřabin 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



RYCHLÝ K ŮŇ A ŠIRÁ STEP 
 
Hudba:   Antonín Maceček 
Text:    Antonín Maceček 
Vyšlo na CD:  Válka růží 

 
 
Ami                             Dmi                        C            G            Ami 
I bůh vidí z povzdálí, jak my dva přestali žít mimo prostor a čas 
Láska nám živoří, v citech už nehoří, prostě to někde je v nás 
 
 
F     G  Ami   C      F      G      Ami 
Dej mi šanci jít za svou štěstěnou 
F       G    Ami   C            Dmi         F          E7 Ami 
Zkus být nad věcí, když lásku máš promarněnou 
 
 
Volný jako pták být chci, proč, neptej se, vrať vítr zpět do dlaní 
Rychlý kůň a širá step přede mnou, dál mohou jen vybraní 
 
 
Dej mi šanci jít za svou štěstěnou 
Zkus být nad věcí, když lásku máš promarněnou 
 
 
Dej mi šanci jít za svou štěstěnou 
Zkus být nad věcí, když lásku máš promarněnou 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



BUKVICE  
 
 
Hudba:   Antonín Maceček 
Text:    Antonín Maceček 
Vyšlo na CD:  Válka růží 

  
 
Part 1 

ZLODĚJ 
Host zpěv::  Shivers 

 
D                                   A                D 
Včera jste mě zavřeli, dali jídlo k tomu 
D                                   A                 D 
Venku prší, zima je, nechce se mi domů 
G                                                           D 
Trochu jsem si přilepšil do prázdnýho hrnce 
D                                               A                D 
No, to je toho, tak jsem pích čtyři mladý srnce 
 
Včera jste mě zavřeli za šafářovu dceru 
S tou jsme ale neměl nic, jenom si jí beru 
Na chviličku pustila mě doma do ložnice 
Přednost ale dostala její šperkovnice 
 
Proč jste vzali zrovna mě, vy dutý makovice 
Cožpak jsem tu jedinej zloděj v republice 
Když jste si mě upekli, radši mě i snězte 
Až vylezu z lochu ven, to se teprv třeste 
 
Part 2 

ZABIJTE M Ě KLADIVEM  
 
D                            A                            D 
Zabijte mě kladivem, zastřelte mě pistolí 
                              A                                      D 
Jenom už mě, proboha, netrapte, vždyť to bolí 
G D                A           D 
Jo, vždyť to tak moc bolí 
 
Zatlučte mě do sudu nebo vpleťte do kola 
I když tu t řeba nebudu, jen ať už nejsem za vola 
Jo, jen ať nejsem za vola 
 
G                          D 
Oženil jsem se a tohle je trest 
Ebdim                       Emi 
Přežil jsem prvních  už dní šest 
G                           D 
Snad zítra sedmý a možná i víc 



H7                                 Emi 
Děsím se toho, co za měsíc 
Tadada  tadada… 
 
Setněte mi hlavu a tělo nechte pro supy 
Hlavu hoďte do koše 
Jen ať už jsem z tý chalupy 
Jo, jen ať už jsem z tý chalupy 
 
Oženil jsem se a tohle je trest 
Přežil jsem prvních  už dní šest 
Snad zítra sedmý a možná i víc 
Děsím se toho, co za měsíc 
Tadada  tadada… 
 
Oženil jsem se a tohle je trest 
Přežil jsem prvních  už dní šest 
Snad zítra sedmý a možná i víc 
Děsím se toho, co za měsíc 
 
Part 3 

BALADA O POKUŠENÍ part 2  
 
D                                       G              D 
Vím, kde jsou pastviny, kde roste vřes, 
D                         G          A    D 
Kudy teče řeka a kde šumí les 
D                                              G 
Vím, kde je nejvíc louka zelená 
A                                                  D 
Proč je voda klidná, jinde zpěněná 
 
D                                     G        D                A    
Pojď se mnou a neměj splín, nelákám tě do bažin 
D                         G                    A                    D 
Pojď se mnou a poznáš chuť kouzelných přání 
D                          G                    A                             D 
Pojď se mnou a neměj splín, dneska to s tebou roztočím 
                                          G       A   D 
Pojď se mnou a neměj splín, dneska to s tebou pěkně roztočím 
 
Vím, kde jsou tajná místa jelenů 
Jak povzbudit chuť muže na ženu 
Kam ptáci, laně v noci chodí pít 
Pojď, dostaneš vše, co jen bys chtěl si vzít 
 
Pojď se mnou a neměj splín, nelákám tě do bažin 
Pojď se mnou a poznáš chuť kouzelných přání 
Pojď se mnou a neměj splín, dneska to s tebou pěkně roztočím 
Pojď se mnou a neměj splín, dneska to s tebou roztočím 



 
 
Part 4 

BUKVICE  
Host zpěv::  Shivers 

 
A       
Tak pojď, tak pojď,  
D           E             A 
Pojď si se mnou skočit 
A 
Tak pojď, tak pojď,  
D              E           A        E A D E D E D A  /   A D A E A D A D E A 
Vždyť tu nikdo není 
 
 
Part 5 

PŮJDEME ZA SLUNCEM  
 
D                         E7                    A 
Zamrzla studna na metr hluboko 
D                      E7               A 
Poslední voda daleko, široko 
G                   F#mi       Emi     D   
Půjdeme za sluncem, ať se usměje 
G                   F#mi       Emi     A   
Bez vody, věřte mi, jsou to galeje 
 
D                            G                  D 
Hop hej, hop hej, když slunce nehřeje 
D                           A                  D  
Hop hej, hop hej, jsou to galeje 
 
Kloužeme se kloužem, řek bych krok za krokem 
Nejprv hustým lesem, pak zmrzlým potokem 
Jdem se zeptat slunce, proč se nesměje 
Bez vody mi, věřte, jsou to galeje 
 
Hop hej, hop hej, když slunce nehřeje 
Hop hej, hop hej, jsou to galeje 
 
Táhneme se, táhnem, nekonečnej had 
Všem, co zmrzly studny, chtěj to jedno znát 
Kam zalezlo slunce, proč se nesměje 
Bez vody mi, věřte, jsou to galeje 
 
Hop hej, hop hej, když slunce nehřeje 
Hop hej, hop hej, jsou to galeje 
Hop hej, hop hej, když slunce nehřeje 
Hop hej, hop hej, jsou to galeje 



 
 
Part6 

SEMAINSKÁ NOC  
 
E                                              A                       H   E 
Ať jsi, kde jsi, pro mě nejsi dřív, než začne svítat 
                                                   G       H 
Dnešní noci snad jen cvoci polezou ven 
E                                              A                   H E 
Mléka misku, med i whisku Elfy budou vítat 
 
Už mě děsí noční běsy 
H C                        D 
Jak tě na márách nesou přes můj práh 
 
G            D             G    G                     D                   G 
Adié a čistě náhodou, dám si jednu whisky se sodou 
G                      D                   G   G             D                  G    H7 
A ještě jednu whisky se sodou Adié a už jsem za vodou 
 
 
Ať jsi, kde jsi, proč tu nejsi, už pod okny křepčí 
Med si vzali, vychlemtali i tu whisky 
Je to prima dát si s nima 
Hned vztahy jsou hezčí 
Jen mě děsí svými běsy 
Jak ho na márách nesem přes tvůj práh 
 
Adié a čistě náhodou, dám si jednu whisky se sodou 
A ještě jednu whisky se sodou, Adié a už jsem za vodou 
 
E                         A 
Takhle kam to povede 
H                              E 
Už teď jsme pod obraz 
E                        A 
Sotva chodit dovedem 
H                                                A H E  4x H7 
Prej za rok že zas, zas, zas, zas… 
 
Adié a čistě náhodou, dáme zase jednu whisky se sodou 
A ještě jednou whisky se sodou, Adié a už jsme za vodou 
 
Adié a čistě náhodou, dáme zase jednu whisky se sodou 
A ještě jednou whisky se sodou, Adié a už jsme za vodou 
 
 
 
 



SVATÝ PATRICK  
 
Hudba:   Antonín Maceček 
Text:    Antonín Maceček 
Vyšlo na CD:  Válka růží 

 
 
F#mi                 A               H                 C#mi 
V Taře káže divný muž, divnou vede řeč 
F#mi            A              H                      F#mi 
Prý je boží znamení, ten zabodnutý meč 
C#mi         G#mi C#mi       G#mi 
Přistupte blíže, znamení kříže 
C#mi H      G#                C#mi 
Vám všem hříchy odpustí 
 
 
Stojí tam a druidové vedou pravdu svou 
Kolik bohů vyznáváš, jeden či tři jsou 
Přistupte blíže, ve znamení kříže 
Jest jen ten jeden, ve třech zároveň 
Přistupte blíže, ve znamení kříže 
Jest jen ten jeden, ve třech zároveň 
 
 
Nemůže být řečí, že jeden, co tři jdou 
Poklekne muž, utrhne, podá jim do rukou 
Trojlístek jetele, co posekla žeň 
Byl jen jeden a ve třech zároveň 
Trojlístek jetele, co posekla žeň 
Byl jen jeden, ve třech zároveň 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



WHISKY  
 
Hudba:   Antonín Maceček 
Text:    Antonín Maceček 
Vyšlo na CD:  Válka růží 

 
 
D              A                 Hmi              F#mi 
Žiju jako lesní muž, jó, les je můj krám 
Hmi                    F#mi         Emi A A+ 
A nic mi v něm vážně nechybí 
D               A                     Hmi           F#mi 
Žiju tady s ptáky, hady, lidi nevnímám 
Hmi                F#mi         G         A 
Jenom tebe, protože ty máš pro mě… 
 
D                        A        D 
Whisky ! Jó, to je ten dar 
                     G          D                A 
Společně se ožerem a na příští jar 
D                         G           D                A    D 
Plánuj svatbu v kostele, jó my budem pár 
 
 
Odešla a já už zase žvejkám kořeny 
A zas mi nic vážně nechybí 
Řekněte mi, co si vezmu z tý Mařeny 
Snad jenom to, že zas pro mě má, co? 
 
 
No Whisky ! Jó, to je ten dar 
Už teď se ožeru na příští jar 
A tu svatbu neberu, čert aby ji vzal 
 
Nananana… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ČERTOVSKÁ  
 
Hudba:   Antonín Maceček 
Text:    Antonín Maceček 
Vyšlo na CD:  Válka růží 

 
 
A                           D        A 
Vymění medvěda za kance 
D                                           E 
Tebe hodí přes palubu bez šance 
A                                       D        A 
Když dostal všechno, co dostat chtěl 
D                E             A 
Tak co by ještě chtít měl 
 
Chceš být zlá, jen se mi tak moc nečerti 
Když ne já, kdo ještě přiletí 
 
A                                 D            E            A 
Tak pojď, tak pojď, Pojď si se mnou skočit 
A                                 D            E            A 
Tak pojď, tak pojď, vždyť tu nikdo není 
 
Tak sama sedíš tu na očích 
Všem, co tě zapomněli proto čit 
Čert aby pomohl, není srab 
Je kol kolem jedinej chlap 
 
Chceš být zlá, jen se mi tak moc nečerti 
Když ne já, kdo ještě přiletí 
 
A                      
Tak pojď, tak pojď 
D            E            A 
Pojď si se mnou skočit 
A 
Tak pojď, tak pojď 
D             E      A 
Kopyto vidět není 
 
Vymění medvěda za kance 
Tebe hodí přes palubu bez šance 
Když dostal všechno, co dostat chtěl 
Tak co by ještě chtít měl 
 
 
 
 
 
 



S LÁSKOU VE ZNAMENÍ  
 
Hudba:   Antonín Maceček 
Text:    Antonín Maceček 
Vyšlo na CD:  Válka růží 

 
 
Předehra : Bbmi  G#  F  G#  Bbmi  G#  F  G#  Bbmi 
 
Bbmi                          G#         F 
Dál musí náš oheň do noci plát, 
F#   G#   Bbmi 
Dál jasní noc 
Bbmi                             G#        F 
Dál jeho plameny smíme se hřát 
D#mi Bbmi   D#mi Bbmi  F                 Bbmi 
Vstávej,       lásko, příjď nám na pomoc 
 
 
F        F#    F   F#   

Chvátej    Chvátej  
F      F# D#mi         Bbmi 
Chvátej nám na pomoc 
 
 
Dál oba společně po cestách tlačíme osudy své 
Trubabůr co lásce víc neuplách 
S loutnou na rameni, s láskou ve znamení 
Zahrajem pre 
 
 
Chvátej nám 
Chvátej nám na pomoc 
 
 
D#mi Bbmi  D#mi Bbmi D#mi Bbmi F G# Bbmi 2x 
Nanananan… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



STONEHENGE 
 
Hudba:   Antonín Maceček 
Text:    Antonín Maceček 
Vyšlo na CD:  Válka růží 

 
 
A                                  E    A 
Od Stonehenge když vítr vál 
                    D                    A 
Od Stonehenge když vítr vál 
              D                 A 
Po cestách jel elfů král 
                         E    A 
Zemi svou postrádal 
 
 
Dojel tam, kde hejna štik 
Stáda koz i orlů křik 
Neřeší, jak nevinná 
Je tam, co žít chtěl, krajina 
 
 
Cestou si na flétnu hrál 
Píseň, co ten vítr vál 
U Stonehenge se zastavil 
Zemi svou pozdravil 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



AMSTERDAM  
 
Hudba:   Antonín Maceček 
Text:    Antonín Maceček 
Vyšlo na CD:  Válka růží 

 
 
Dmi               Emi                  Hmi 
Hrál na nábřeží, hrál píseň svou 
H                        Emi         Hmi     Emi          D 
Jeho hlas barvu měl tak toužebně podmanivou 
 
 
Dmi                            Emi                                  Hmi 
Jeho smích znal moře hlas, tvář solí ošlehanou měl 
H                           Emi          Hmi                 B        D 
Usmál se, zastavil čas, řek, chci tam tu zatoulanou 
 
 
D                  Emi    A                 D 
Máš jedno mládí a žít v docích svádí 
D                 Emi       A                     D        Esdim            
Dát nočním touhám víc, než jenom klam 
                   Emi    A                 D 
Když vítr  sílí a tvůj šíf z děl střílí 
                  Emi      Hmi    Emi    D   
Měj jedno přání – žít Amsterdam 
 
 
Ruměnec pokryl mou tvář 
Byl najednou konec mým hrám 
Řek už můžeš zahodit snář 
Já poznala Amsterdam 
 
Máš jedno mládí a žít v docích svádí 
Dát nočním touhám víc, než jenom klam 
Když vítr  sílí a tvůj šíf z děl střílí 
Měj jedno přání – žít Amsterdam 
 
Nanana…. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



AŤ SE DĚLO, CO SE DĚLO 
 
Hudba:   Antonín Maceček 
Text:    Antonín Maceček 
Vyšlo na CD:  Válka růží 

 
 
G                                                    C                        G 
Pojď se, holka, pojď se ke mně, pojď se přivinout 
G                    C                                         D 
Ať nemusím pozdě v noci spěchat za jinou 
G                                    C              G 
Já tě, kotě, nadosmrti věrně miluji 
G                              D                 G 
Já o žádnou jinou vážně nestojím 
C                                                   G 
Já Tě kotě nadosmrti věrně miluji 
                                  D                 G 
Já o žádnou jinou vážně nestojím. 
 
 
Jednou za mnou jedna přišla a řekla mi „Pojď“ 
No já na to, že mám holku svou 
Co prej melu za kecy, když ona zavelí 
No a tak ti, moje milá, vlezla do zelí 
Co prej melu za kecy, když ona zavelí 
No a tak ti, moje milá, vlezla do zelí 
 
 
Proti své vůli, byť mám tě rád 
Sekla se mnou do mechu tak desetkrát 
Ať se dělo, co se dělo, však né mou vinou 
Že jsem ti byl nevěrný, mi musíš prominout 
Ať se dělo, co se dělo, však né mou vinou 
Že jsem ti byl nevěrný, mi musíš prominout 
 
 
G                                    C              D       G 
Ať se dělo, co se dělo ,vždyť šlo jen o tělo 
 
Ať se dělo, co se dělo ,vždyť šlo jen o tělo 
Ať se dělo, co se dělo ,vždyť šlo jen o tělo 
Ať se dělo, co se dělo ,vždyť šlo jen o tělo 
Ať se dělo, co se dělo ,vždyť šlo jen o tělo 
 
G                       D                 G 
Nánanananananana……….. 
 
 
 
 



STROMY 
 
Hudba:   Antonín Maceček 
Text:    Antonín Maceček 
Vyšlo na CD:  Válka růží 

 
 
D                     A               G             D 
To, že stromy vypráví, to je jasná věc 
D                A            G        A          D 
O lásce i bezpráví, o čem jiném přec 
Hmi               F#mi     Hmi                F#mi 
Každý z nás duši má, já bříza řeknu Vám 
Hmi                 F#mi         G            A      D 
Ta láska byla nevinná, to nazpaměť už znám 
 
To ten můj má jinej šmak, jako že jsem dub 
Jenže o čem a co pak, smázl času zub 
Píšťalku si udělat chtěl, se kloním nad vodou 
Když si lezl pro proutí… jo tyhle smutný jsou 
 
       G                 D               G                 D A  D                   A              G           A     D 
To, že se našim příběhům vážně věřit dá    stejně jako letokruhy kdekdo spočítá 
 
Bolejí mě kořeny, tvrdil jeden smrk 
Jenže nebyl kdo by se mu na ně mrk 
Až pak jednou kapradí prokeclo se všem 
Že pod jeho kořeny je truhla s pokladem 
 
To, že se našim příběhům vážně věřit dá, stejně jako letokruhy kdekdo spočítá 
 
Říkal jeden v Sherwoodu tam žije kmet 
Co prožil dějiny p řes pár stovek let 
Zažil bájný kamelot, Artuše i grál 
Tvrdil, že i Robin Hood pod ním nocoval 
 
To, že se našim příběhům vážně věřit dá, stejně jako letokruhy kdekdo spočítá 
 
Stalo se to Rábí a byl z Trocnova 
Když do oka vletěla mu tříska habrová 
Jedno jestli habr, buk, či kus bonsaje 
Že tam přišel o oko, tak to pravda je 
 
To, že se našim příběhům vážně věřit dá, stejně jako letokruhy kdekdo spočítá 
To, že se našim příběhům vážně věřit dá, stejně jako letokruhy kdekdo spočítá 
To, že se našim příběhům vážně věřit dá, stejně jako letokruhy kdekdo spočítá 


