Já nechci
1.

Vězte, já mám strýčka on pod kopcem si žije,
D
G
DA D
není žádný chuďas, slušné bytí má,
prý potřebuje pomoc, tak zve mě, abych přijel,
D
G A
že daleko to není - tak den cesty,
D
nebo dva.

Mezihra B:
DGA
DGA
2.

Ref:

Však já slyšel, večer on do lesů prý chodí,
divný národ u něj bere za kliku.
Jdou o něm řeči zvláštní z Brandova po Povodí,
no nedostanou mě tam ani párem
poníků.
D
G
A
Já nechci brzy vstávat a postel muset stlát,
D
G A
já od života zkrátka více čekám.
To už by bylo lepší kamkoli se cestou dát,
třeba do Mordoru, k šípku, nebo někam
D
pěšky jít.

3.

Tam lidi neznám, to překážka je jistá,
mám seznámit se šanci nevelkou,
jak jen si může myslet, že na pivo se chystám
chodit s nějakým Bralem či dokonce
s Křepelkou?

4.

No vážně myslím, že úklid těžko zvládá,
v domácnosti sílu hledá jen
a důvod, jak to zakrýt, ho lepší nenapadá,
než: Narozeniny prý slavit můžem'
stejný den!

Ref:

Já nechci stříbro cídit, nádobí utírat,
já od života zkrátka více čekám.
To už by bylo lepší kamkoli se cestou dát,
třeba do Mordoru, k šípku, nebo někam
pěšky jít.

Mezihra C:
DGAD
Hmi G A D
DGAD
D (G A)

Bardě/AHO
5.

Já tam přece zajel, jak zdvořilost si žádá,
říkal jsem si: "Zkus to na pár dní.".
Co všechno jsem tam zažil, to musím povykládat,
má návštěva to tedy není jistě
poslední.

6.

Má spousty map i prapodivné dary,
z krajů dalekých tam písně zní,
a ohňostroje předváděl nám jeho přítel starý,
co říká: "Hochu, čaroděj se nikdy
nezpozdí."

Ref:

Já nechci dál čas marnit, vždyť život má mít spád,
na další pozvání už brzy čekám.
Snad na cesty mě vezme, které vedou z jeho vrat,
pod hvězdami, pod sluncem si někam
pěšky jít.

Mezihra B:
Dohra C:

