
Na kameni kámen 
 

Ješitný chlap Osadní píseň Hrášek 
Hlídej lásku Tulácký ráno Signály 
Generační Valčíček  Jarní tání 
Růže z papíru Hejna včel Na kameni kámen 
Toulám se Zrnka Brdskej kemp 

 

♫  Ješitný chlap    (orig. je v G mol)  (hrám v D mol s kapom 2)    

DmiZapomeň, Amilásko, Dmina to, že E7já  

Jsem Ajenom ješitnej A7chlap 

Že Dmivěčnej Amistrach, abys Dmibyla jen E7má 

Dělá Aze mě horšího A7snad 

®: Jsi Dmimilá, takže jako mrak jsou E7chvíle, kdy jsem sám 

Kdy A7necítím tvůj dech na ústech Dmisvých 

Jsi hezká, takže jako mrak jsou E7tváře těch, co znám 

A A7pokřik vran je každej jinej Dmismích 

Snad ďábel Amisám mi Dminapoví E7dá  

Když Apláčeš kvůli A7mně 

Jsem Dmitrdlo, Amikterý Dmizapomí E7ná 

Jak Amálo lidí jako ty A7je   ®: 

Každej Amiden, i když Dmimračím se E7snad 

ProváAzíš můj každičkej A7krok 
DmiV myšlenAmikách, slovech Dmipořád jen E7rád 

OzýAvá se, lásko, vždyť já jsem A7cvok   ®:      

dohra vybrnkávanie na gitare: sloha a refrén 

Na kameni kámen 



♫  Hlídej lásku, skálo má     (orig. je v A dur)   
                                                                                                                                        (hrám v A dur)    
AJak to v žití chodívá, láska k lidem E7přicháAzí  

Přijde, jen se rozhlédne a zase DodcháAzí  

Mně potkala ve skalách, šel bosej, Djenom Atak 

Měl svý džíny vybledlý, na zádech E7starej Avak 

®: Hlídej lásku, skálo má, než se s ránem E7vytraAtí  

Čeká na nás těžká pouť až se s ránem DvytraAtí 

Mezi lidma je těžké plout až se s ránem DvytraAtí  

Víš, co umí člověk, pojď, než se s ránem E7vytraAtí 

Když mě ahoj povídá, s úsměvem mě E7pohlaAdí 

Prý jsem jedna z mála snad, co jí tulák DnevaAdí 

Sedli jsme si na stráni, dole zpíval Dřeky Aproud 

Den zmizel za obzorem, stín skryl náš E7tichej Akout   ®: 
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♫  Generační (orig. je v A mol)  (hrám v A mol s kapom 4)    

Šel Amiprůzračnou nocí a táhl z něj rum 
Tak pět křížků moudrosti měl 
GNěkde se rozdat Amichtěl 
Když opustil ves a poslední dům 
Tak oheň v dálce uviděl  
G A tam se rozdat Amišel 

Jste Cproradná Gbanda Cbláznivejch Glidí 
E7 Na který my se Amidřem 
C Člověk se Gza vás Cčervená, Gstydí  
EA diví, co nosí Amiden 

Tam uprostřed trampů byl i jeho kluk  
A ten se pomalu zved’ 
GTáto, prosím tě, Amimlč 
Když dostal facku, tak neřek’ ani muk  
 Jen olíz’ rozbitej ret  
GTáto, prosím tě, Amimlč 

Kdo z nás je Cproradná Gbanda Cbláznivejch Glidí 
E7A kdo se na nás Amidře 
CKdopak se Gza nás Cčervená, Gstydí  
EA diví, co nosí Amiden 

Šel průzračnou nocí a táhl z něj rum  
Tak pět křížků moudrosti Amiměl 

  
Na kameni kámen  

 
 
 
 
 
 
 



♫  Růže z papíru (orig. je v D mol)  (hrám v A mol)    

Do tvých Amiočí jsem se zbláznil  

A teď H7nemám, nemám Dmiklid 
Emi Hlava třeští, asi tě mám Amirád 
Stále někdo říká vzbuď se  
H7Věčně trhá Dminit       

EmiStudenou sprchu měl bych si Amidát 

®: A7Na pouti jsem vystřelil Dmirůži z papíru 
G7Dala sis ji do vlasů, kde Chladívám tě E7já  
AmiV tomhle smutným světě jsi má Dminaděj na víru  

Že  Eminebe modrý ještě smysl Amimá 

Přines’ jsem ti kytku 
No co H7koukáš, to se Dmimá 

EmiTak jsem asi jinej, teď to Amivíš 
Možná trochu zvláštní  
V dnešní H7době, no tak Dmiať      

EmiTřeba z ní mou lásku vytuAmišíš   ®:  

medzihra (vybrnkávaná melódia s akordmi:  
Ami, H7, Dmi, Emi, Ami, H7, Dmi, Emi, Ami   + ®: 

  
  

Na kameni kámen  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



♫  Toulám se klínem skal (orig. je v G dur)   
                                                                                                                                 (hrám v G dur s kapom 3)    

GToulám se klínem skal   
F S tvou rukou Ctvou a s kyta Grou FC 
GPíseň co jsem ti hrál  
F Zní údoClím ozvěGnou 

®: Ty D7chvíle mám rád, když jde Gden, den už spát  
D7Stín tuláků, ohňů Gdým 

Pláč D7stromů na stráních, když je E7vítr ohýCbá  

Jako Gnás rychlá D7doba blázniGvá 

 D7úGú   D7úGú FC 

GMávám ti, lásko má 
F Zbývá už C jen, jen pár Gchvil FC 

Na G kámen teď napíšem  
F Pár řádek Ckdo, kdo tu Gbyl     ®: + D7úGú   D7úGú 

  
  

Na kameni kámen  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



♫  Osadní píseň (orig. je v D dur)  (hrám v D dur)        

Na Dmibřehu řeky Sázavy je Atichý, klidný kraj 

Na Dmibřehu řeky modravý, tam Aosadu prej maj 

Když Gmiměsíc kraj ten ozáří a Dmipeřej zašumí 

Tu kamarádi z osady si As lesem rozu Dmí 

®: DKaždý, kdo patříš mezi nás, víš, Gco je kama Drád 

Každý, kdo musel odejít, tak E7vrátil by se A7rád 
GToronto, má osado, svým Dkrajem kouzelným 

Říčko moje, D7Sázavo, jen Gu vás je Adobře, to já Dvím A 

ODmizvěna hlasy navrátí, když Asoumrak přišel tam 

Tu Dmikamarádi z osady neAchtějí být nikdo sám 
GmiOheň zaplál černou tmou a Dmipíseň lesem zní 

Mraky letí oblohou, jen Astromy tiše Dspí   ®: 

Na Dmibřehu řeky Sázavy aAkáty zašumí,  

Tu Dmikamarádi z osady i Askálam rozumí  

Když Gmivláček nocí zahouká, jdem Dmivšichni domů spát  

Jen vlajka s listem javoru tu Abez nás bude Dvlát   

DKaždý, kdo patříš mezi nás, víš, Gco je kama Drád 

Každý, kdo musel odejít, tak E7vrátil by se A7rád 
GToronto, má osado, svým Dkrajem kouzelným 

Říčko moje, D7Sázavo, 

spomalene:  jen Gu vás je Adobře, to já Dvím G D
 

  
  

Na kameni kámen  
  

 
 
 



♫ Tulácký ráno  (orig. je v D mol)    
                                                                                   (hrám v A mol s kapom 2)    

Ami Posvátný je mi každý ráno   

Emi Když ze sna budí šumící Amiles 
A když se zvedám s písničkou známou   
Emi A přezky chřestí o skalnatou Amimez 

®:  Tulácký ráno, na kemp se snáší 
F Za chvíli půjdem G toulat se Cdál 
Ami A vodou z říčky oheň se zháší 
F Tak zase půjdem G toulat se Amidál 

Posvátný je můj každý večer 
Emi Když oči k ohni vždy vrací se Amizpět   
Tam mnohí z pánů měl by se kouknout 
Emi A hned by věděl, jakej chcem Amisvět   ®: 

Posvátný je mi každý slovo  
Emi Když lesní moudrost a přírodu Amizná 
Bobříku sílu a odvahu touhy 
 Ami Kolik v tom pravdy, však kdo nám ji Amidá   ®: 2x... 

  
  

Na kameni kámen  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



♫ Valčíček (orig. je v C dur)  (hrám v A dur s kapom 1)    

úvodné vybrnkávanie melódie 

®: Tuhle Apísničku chtěl bych ti, E7lásko, dát  

Ať ti každej den připomíAná 

/: Toho, A7kdo je tvůj, čí ty jsi Da kdo má Arád  

Ať ti každej den E7připomíAná :/  

AKluka jako ty hledám už E7spoustu let 

Takový trošku trhlý mý Ajá  

Dej mi A7ruku, pojď, půjdem Dšlapat náš Asvět 

I když obrovskou E7práci to Adá    ®: 

AFakt mi nevadí, že nos jak E7bambulku máš 

Ani já nejsem žádný ideAál 

Hlavně A7co uvnitř nosíš a Dco ukrýAváš 

To je pouto, co E7vede nás Adál   ®:  

záverečné vybrnkávanie melódie 
  
  

Na kameni kámen  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



♫  Hejna včel  (orig. je v Ais mol)     (hrám v A mol)    

Ami Nějak umírá nám Gláska 

My jako Fhejna divejch Evčel jdeme Amidál  

Každej vztah je vlastně Gsázka 

Každý Fráno může Ezmizet, my jdeme Amidál  

®: Řekněte kdopak za to Gmůže 

Kdo z nás má Fprávo něco Ebrát 
 Ami Kdo učí lidi znovu Gdýchat 

Kdo na voFjáky chce si  Ehrát 

Ami Už zase bohatejch je Gspousta  

A čím víc Fpeněz, lásky Emíň, jdeme Amidál 

A tak nám zbývá jenom Gdoufat 

Že už Fzítra zítra Esnad budeme Amidál   
 
®: + medzihra vybrnkávanie melódie + ®:   

Ami Nějak umírá nám Gláska 

My jako Fhejna divejch Evčel jdeme Amidál 
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♫  Hrášek  (orig. je v E dur)    (hrám v C dur)    
 

Jak v Cmořích slunce s tmou se ztrácí  
A pokřik racků šel už spát 
Tak Futekla nám láska, jó, to se Cstává 

A D7najednou tě, holka, nemám G7rád 

Mám Cdost už těch tvejch věčnejch nářků  
A prožárlenejch hloupejch scén 
Tak Fněkdy zase brnkni, jó, to se Cstává  

Prostě G7táhne mě to z kruhu Cven 

®: Já půjdu až tam na místa, kde už to znám  
Pár stromů, Fohniště a tunel a Ctrať 
A kašlu na celej svět, v něm v tobě zas jsem se splet  
A po stý Fřeknu sobě: hloupneš, tak Cplať 

Jak nabobtnalý klíčky z hrášku  
Byly cíle tvý, a já chtěl víc  
Já Fpředělat chtěl svět, jó, to se Cstává 

Kolik D7bylo nás, a stále G7nic 

Tak Cpozdravuj ty svoje šminky, lásko 
A do zrcadla zkoušej řvát 
Hold, Futekla nám láska, jó, to se Cstává 

A G7najednou tě, holka, nemám Crád   ®: 2x 
  
  

Na kameni kámen  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



♫  Zrnka   (orig. je v A dur)  (hrám v A dur)    
  

Už  Adávno se mi stejská 
Tak ti, lásko, píšu, že bych tě moc chtěl  
Když dívám se ti do očí 
Tak jak bych správný slova  zapoE7mněl  

®: UspěGchaná doba hledá  

Zrnka Dvztahů, z kterých mír a klid by Avstal  
A není lepší lék než láska 
S ní by E7o sto roků lidé byli Adál 

Už dávno se mi stejská  
A teď koukám kolem sebe ještě víc  
Do zavřených srdcí slunce  
Těžko cestu hledá odlétne a E7nic   ®: 

Jak dávno se mi stejská tak ti lásko píšu 
Že bych tě moc chtěl / Po horách se s tebou toulat 
Počítat hvězdy v noci rád mám, to bych E7chtěl    ®:  

Na, na (celá sloha)    ®: 

Na kameni kámen  

 
  
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



♫  Signály      (orig. je v C dur)   (hrám v C dur )    

C Cesty jsou blátem poseE7dlý  

Vzduch jarní vůní zavoFní z kouřovejch signáClů 

A bílý stopy ve skaE7lách  

Umyje slunce jako Fprach na cestách tuláCků 

®: Zas bude teplej vítr C7vát  

A slunce Fskály kempu Chřát 

Tak ahoj slunce vítej E7k nám  

Písničku první tobě Fdám / A budu Chrát 

V noci je ještě trochu E7chlad  

A rána nedočkavý Fsnad, no já mám Cčas 

Stejně se zimě krátí E7dech  

Pod stromy narůstá už Fmech a já mám Cčas   ®: 
  
  

Na kameni kámen  
  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



♫  Jarní tání   (orig. je v H mol)    (hrám v A mol)    

úvodné vybrnkávanie melódie 

Když první Amitání  Dmicesty sněhu Czkříží 
FA nad le Dmidem  se E7voda obje Amiví 

Voňavá zem se  Dmisněhem tiše Cplíží 
FTak nějak Dmilíp si  E7balím, proč, Bůh Amiví 

®: Přišel čas Fslunce, Gzrození a Ctratí  

Na kterejch Fpotkáš Gkluky ze všech Cstran 

/: HuE7benej AmiJoe, Čára, Ušoun se ti Dmivrátí 

Oživne Fkemp, E7jaro vítej  Amik nám :/ 

Kdo ví, jak voní Dmizemě, když se Cbudí 
FPocit má Dmivždy, jak E7zrodil by se Amisám 

Jaro je lék na Dmiřeči, co nás Cnudí 
FNa lidi, Dmico chtěj E7zkazit život Aminám  ®:  

Zmrznout by měla, Dmikéž by se to Cstalo 
FSrdce těch Dmipánů, E7co je jim vše Amifuk 

Pak bych měl naděj, Dmiže i příští Cjaro 
FBude má Dmizemě E7zdravá jako Amibuk   ®:  

Oživne Fkemp, E7jaro vítej Amik náDmiáEám 
  

Na kameni kámen  
  

 
 
 
 
 
 
 



♫  Na kameni kámen (orig. je v C dur) (hrám v G dur)    

Jako Gsuchej starej strom  

Jako Cmajvšeničící hrom, jak v poli Gtráva  
Připadá mi ten náš svět  
Plnej Cmajřečí a čím Emivíc tím Dlíp se Gmám  

®: BudemCmajo něco se rvát  

Až tu Eminezůstane Dstát na kameni Gkámen  

A jestli Cmajnení žádnej Bůh  

Tak nás  Emivezme země Dvzduch no/a potom Gamen  

A to všechno proto jen  
Že pár Cmajpánů chce mít den bohatší Gkrálů 
Přes všechna slova co z nich jdou  
Hrabou Cmajpro kuličku Emisvou jen Dpro tu Gsvou   ®: 

Možná jen se mi to zdá  
A po Cmajtěžký noci přijde, přijde hezký Gráno  
Jaký bude nevím sám  
Taky Cmajjsem si zvyk na Emivšechno Dkolem Gnás    ®: 

Na na na na (prvé dva riadky zo slohy) 
  
  

Na kameni kámen  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



♫  Brdskej kemp  (orig. je v D dur)    (hrám v A dur)    
 

Každej Amá tichej kout, kam chodívá 

Když toulavý boty z kůže vyloE7ví 
Každej má tichej kout, co zakrývá   
Smutek, pláč a kupu E+hloupejch starosAtí 
To starej vak si vezme pak, odřený džínsy 
Neslyší, míří A7sám jenom Dtam 

Kde ohně zář zastaví Atvůj všední sen 

Je to fajn, jen tak se E7toulat všedním Adnem 

To se stává, že ňákej vlak, že nechytíš 
Když chvilku jen jsi zůstal stát na rozceE7stí 
To se stává, však mně se zdá, marná sláva 
Že každej vlak, co kolem E+jede, ujížAdí 
To se stává, a co pak s tím, co dělat dál 
Na prázdným nádraží jen máloA7kdo by se Dsmál 

Život běží, jenom pozor, Atenkrát nastal už čas 

Kdy pobořil tenhleten E7svět i kousek Az nás 

I já měl kout, kde každej volnej čas jsem pobyl 
Měl jméno snad, to nevím sám, však něco E7znám 
Měl tisíc krás a tisíc kouzel, hezkejch chvil 
Však jenom pro ty, co mu E+říkali horskej Akemp 
Jednou zrána zmizel náhle, a co naděláš 
Někdo má rád a někdo nemá, A7však to Dznáš 

Život běží, jenom pozor, Atenkrát nastal už čas 

/: Kdy pobořil tenhleten E7svět i kousek Az nás :/  
  
  

Na kameni kámen  
  

 


