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F C7 
Ráno není už kolik dní 
 F 
více či méně solidní 
F F7 
že musím vstát, 
 B7 Bm7 
že prý nebude hřát, 
F F C7 
kvetu vzteky chce mě z deky hnát.. 
 
Mám rád ticho a v klidu spát, 
ups, ráno mele to svý, že musím vstát, 
proč musím jít 
a proč nemohu snít, 
tohle kdyby řekli by mi, hmm? 
 
B7 
Slib mi že dnes do rána nebudem hrát, 
 F 
že kafe si né, nebudu muset dát 
 Edim  C7 
ráno fakt nechci vidět svítat 
Gis dim Dis dim 
ví – tat 
C7 
světlo budu až na půdu 
 
Jen když dlouze procitám 

Nejlíp, když hodina, dvě jsou ty tam 
Oběda vůně 
vede jak k vodě slůně 
jo ta mě dovede ta vůně vzít. 
 
F C7 
Jenom tak líně splývat, 
F C7 
Vyhýbat se mělčinám a kamenům 
F6 Fis dim Gdim Gis dim 
S rukama v klíně na míle od tchýně 
C7 
Dá se říci cítím tady smír 
 
F6 C7 
Ále, Ráno není už kolik dní 
F 
více či méně solidní 
F F7 
že musím vstát, 
 B7 Fdim 
že prý nebude hřát, 
C7 F C7 
kvetu vzteky, chce prý deky prát. 
 
F C7 
Mám rád ticho a v klidu spát, 
 F 
ups, žena mele to svý, že musím vstát, 
F F7 
proč musím jít 
 B7 Fdim 

a proč nemohu snít, 
F Dis dim C7 D9 
na to mile řekla, jen to svý jééé!! 
 
B7 
Slib mi, že dvůr zameteš, zaženeš kur, 
 F 
A po zimě spláchneš dneska od soli ráfky, 
 Edim C7 
Tý naší nový Oktávky, 
Gis dim Dis dim 
To není fér! 
C7 
A kde? Přece pěkně v řece. 
 
Ráno není už kolik dní, 
Více či méně řekněme solidní, 
v zásadě nemohu chrápat její 
nálady chápat musím, 
to se mi nesmí ani zdát. 
 
 

 


