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Dash to Ash
Libor Kubečka/Libor Kubečka
Em C
G
Am
Em
I’m going straight ahead down this narrow street
C
G
Am
Em
looking for something what actually I don’t need
F
G
Am
Em
You’ve said to me that we are at the end
F
G
Em
It seems like a rope in my hand
C
G
Am
Em
Hey, Mum please forgive to me
C
G
Am
Em
I’m only another who wants to see the sea
F
G
Am
Em
I will never tell you why I have to go
F G
Em
Because I don’t know
I’m crawling slowly through my worried mind
I want to touch your hot body tonight
But you always vanish when I look into your eyes
I can’t carry on that’s no surprise

Ikarův sen
Libor Kubečka/Libor Kubečka
Cmaj7
Fmaj7 Cmaj7 Fmaj7 Cmaj7
Fmaj7
Cmaj7 Fmaj7 run1
Když mě z okna
vytáhne sluneční záře
Cmaj7
Fmaj7 Cmaj7 Fmaj7 Cmaj7
Fmaj7
Cmaj7 Fmaj7 run1
Zavřu oči poletím
kam
sluncemi ukáže
F
G
C
run2
Rozpažím ruce a zamávám lidem v dálce
Někdo namě zezdola hlavou mírně zakývá
Slétnu níž a vyklopím ať déle už se neskrývá
Rozpažíme ruce a letíme vstříc zemím v dálce
Vznášíme se nad zemí v starých mapách zmizelý
Kde se nikdo nediví, že my staří šediví
Za čtyři Rýnský hrajem si na kolo mlýnský
Kloužu rukou pod vodou, po tvém těle, náhodou
Do tvých očí se potopím a pak rázem pochopím
že mi láska stačí k tomu abys vět byl sladší
Když mě z okna vytáhne sluneční záře

Zavřu oči poletím kam sluncemi ukáže
Rozpažím ruce a zamávám lidem v dálce
Rozpažím ruce a zamávám slunci v dálce
Rozpažím ruce a zamávám poletím vstříc zemím v dálce
run1
e---3---3-|--3-3---3-|---3-3---3-|----------------|---3---3-----b---1---1-|--1-1---1-|---1-1---1-|----------------|---1---1-----g---0---2-|--0-0---2-|---0-0---2-|-------0h2-0----|---0---2-----D-----3---|------3---|-------3---|-------------2-0|-----3-------A-3-------|-3--------|-3---------|----------------|-3-----------E---------|----------|-----------|-3-3h5----------|-------------run2
e-3h5-8-10-12-10-8-----8----------------------------------------b------------------9-8---8h10-8---------------------------------g-------------------------------9-8-7-5---5h7-5-----------------D---------------------------------------7------------------------

To je dnes celá moudrost moje
František Gellner/Libor Kubečka
capo3.fret
Am
F
G
To je dnes celá moudrost moje
F
G
Milovat hlučnou vřavu boje
F
G
Za nocí vnikat do snů žen
Am
E
A trochu býti zadlužen
Pískat si jak mi zobák narost
Vínem si plašit z čela starost
Svvůj život rychle utratit
Nic nezískat nic neztratit

Andělé
Libor Kubečka/Libor Kubečka
Dm Dsus4 Dm Fmaj
G
Dm
Hledí
asi jak jí vlasy
Dsus4 Dm Fmaj
G Dm
poletují nad zemí
Dsus4 Dm
Fmaj G
slyší pořád divný hlasy
Fmaj
Dsus4 Dsus2 Dsus4 Dsus2
chlapče to je mámení

Fmaj
Dsus4 Dsus2 Dsus4 Dsus2 Esus4/DD6
chlapče to je mámení
Její oči pořád točí
kolem tebe víry zlý
neuskočíš hlavu smočíš
pln touhy se oběsíš
pln touhy se oběsíš
sněhem mechem peklem nebem
andělé jsou veselí
opíjí tě tvrdým chlebem
jednoho andělíčka přejeli
jednoho andělíčka přejeli
Slyšíš okem vidíš uchem
ležíš v tvrdé posteli
Čas vše spláchne do kanálu
F
D
budeš zase veselý
Černý pasažér
Libor Kubečka/Libor Kubečka
Bm
D
Čáp mává křídly letí nad zemí
Bm
D
perutě víří vzduch je horký
Bm
D
kapky padají na kostky dlažební
Bm
D
opilec močí z okna při zemi
C D
stojím, sním, cítím
C
D
tebe nahou-o-ouu
C
D
tebe nahou-o-ouu
C
D
Bm
tebe nahoupajícím špagátě visím
Ne tohle se ti nezdá
mávěčně uhasínající hvězda
tvému srdci poslední
sbohem chce dát a jít spát
sbohem chce dát a jít spát
sbohem chce dát a jít spát
klidně spát
Já černý pasažér lásky
s Charonemp přes řeku pravdy

pomalu
pomalu
pomalu
pomalu

přeplouvám
přeplouvám
přeplouvám
přeplouvám

fadeout

Idiotova píseň
Libor Kubečka/Libor Kubečka
Em
C9
D9 C9 Em C9
D9
C9 Em
Chtěl jsem se jednou
schovat před světem
Em
C9
D9 C9 Em C9
D9 C9 Em
chtěl jsem být za-se na chvíli dí-tě-tem
G
G7 G
A
A7 A
Starosti svoje pověsit na hlavi-čku
G
G7 G D9
C#9 C9 Em
dost vysoko za-bitéhoh hře-bí-čku
Já chtěl snad zabít i svoje tělo
Žít v něm se mě už vůbec nechtělo
já moc rád tehdy z něj bych vyletěl
a každou jeho část proměnil na černý pel
Že prej k popelu popel a k prachu prach se vždy vrátí
takto fakt netuším mí zlatí
pro já mám pocit, že co jednou ztratil jsem
nikdy nikdy víc zpět se nedoklátí
Kolem lidi mi radí co dělat abych potichu
jako člen miliardové masy věřících poníků
choval se vzorně pak uklouz na banánu
a pak někde v nebi škrábal na bránu
Ne nechci Boha ani žádnouv vyšší sílu
coby pro splnění svých cílů
v temném podzemí plila na mě
žhavý popel a síru a topila mě v bahně
Hafran
Libor Kubečka/Libor Kubečka
G
D
F
C
Kolo jede do kopce potom zase z kopce
G
D
F
C
sedí na něm černý havran lítat se mu nechce
Tak se válí válí na sedátku
není vůbec veselý
On totiž neví kde má kamarádku
ta už mu asi v lítla s jiným pod jmelí
Hafran pořád od všeho jako osel utíká

neví vůbec kudy kam a kolone zahýbá
A tak Hafran jede rovno slunkona ňho svítí
zpívá svoji blbou píseň o ještě blbějším žití
Hledám vránu co by se mnou
chtěla lítat nad planetou
co by večer když jdu spát
se mnou usínala pod dekou
D
C
Bloudím světem nevím kde mám
D
C
vránu najít takovou
Bb
Ab
chvíli počkám snad se dočkám
Db
C
Gb
než si pro mě přijde dáma s kosou
G
D
F
C
Kolo jede do kopce potom zase z kopce
G
D
F
C
sedí na něm černý havran lítat se mu nechce

Bílá velryba
Libor Kubečka/Libor Kubečka
Dx 130000
D
A
Pojď se toulat po mořích
G
D
Pojď si létat v oblacích
Pojď se ztrácet v pohořích
Mít na tvářích stále smích
Nad hlavou polární zář
v očích úsměv široký
nikdy jej nezhasínáš
tma tvou loď nepotopí
Ref:
F
Na bílé velrybě
C
poplujem do Vídně
F
pompézně, ne klidně
G
drahá

Petrklíč do klopy
poslouchej synkopy
té písně pro cvoky
drahá
Dálek volání znáš
snílkům hlavou zatočí
z útesu neutíkáš
vyhraje, kdo přeskočí
Ref: Na bílé velrybě ...
Směle k nebi pozvedáš
Pár lístků polních lilií
Něžně na víčka mi dáš
Mrak když slunko zastíní
Ráno když pusu mi dáš
Z dálky kafe zavoní
Budík nezapínáš
Nevadí že nezvoní

