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1. Dieťa z dobrej rodiny 
 
intro  
[: a a/G a/Fis a/F :] 
gitara sólo: 
e g a c a g a-g-a 
 
 
a                  a/G             a/Fis 
Vlastná izba, šaty, knihy, platne, 
a/F                       a a/G a/Fis a/F 
ja to všetko dávno mám. 
a                a/G         a/Fis 
Veci nie sú bohvieako platné, 
a/F                         a  a/G a/Fis a/F 
keď je človek s nimi sám. 
C*            D                 a a/G 
Jedináčik, ten to ľahké nemá: 
a/Fis            a/F            a B11 
škola, klavír, balet, nemčina... 
C              D                    a     a/G 
Niekedy si vravím: Nechajte ma, 
a/Fis           a/F     a 
veď sa život iba začína. 
 
        G 
Som vzorné dieťa z dobrej rodiny, 
C 
a to je predsa veľa. 
G 
Mama mi vraví: Pozri sa na iných! 
C 
Čo by si viacej chcela? 
d 
Máme ťa pre radosť, 
d/C 
a to je viac než dosť. 
hmi75-              B7maj 
Si vzorné dieťa z dobrej rodiny, 
F 
čaká ťa dráha skvelá. 
 

Moja mama kráča s duchom 
doby, 
vraví: uč sa dieťa, uč, 
správny titul meno vhodne 
zdobí, 
je mnohým dverám vhdoný 
kľúč. 
A tak stále sedím nad učením, 
nech sa splní našim predstava. 
Matka si tú usilovnosť cení, 
a mne sa to páčiť prestáva. 
 
Som vzorné dieťa z dobrej 
rodiny... 
 
intro 
 
Jedináčik - ten to ľahké 
nemá... 
Som vzorné dieťa z dobrej 
rodiny... 
 
 
 
C* D... - bas c-e d-fis 
B11 = x-1-0-1-1-0

 iii



 iv

2. Dieťa z dobrej rodiny II. 
 
 
hmi              hmi/A        hmi/Gis 
Vlastná izba, šaty, knihy, platne, 
hmi/G                  hmi h/A h/Gis h/G 
ja to všetko dávno mám. 
hmi           hmi/A     hmi/Gis 
Veci nie sú bohvieako platné, 
hmi/G                    h h/A h/Gis h/G 
keď je človek s nimi sám. 
D            E               hmi  hmi/A   
Jedináčik ľahký život nemá: 
hmi/Gis      hmi/G         hmi    C9 
škola, klavír, balet, nemčina... 
D              E                     hmi  hmi/A   
Niekedy si vravím: Nechajte ma, 
hmi/Gis      hmi/G  hmi 
život sa nám iba začína. 
 
A 
Je vzorné dieťa z dobrej rodiny, 
D 
a to je predsa čosi. 
A 
Rodičov vzácny poklad jediný... 
D 
O ten sa pekne prosí! 
emi 
Klavírne hodiny, 
emi/D 
balet je povinný, 
emi/dis               emi/C 
je skrátka dieťa z dobrej rodiny, 
G 
a to sa teraz nosí. 
 

     D 
Je vzorné dieťa z dobrej rodiny: 
A 
znie mestom táto správa. 
D 
Učí sa celé dlhé hodiny, 
A 
nech hlavne neodvráva. 
hmi 
Majú ju pre radosť, 
hmi/A 
a to je viac než dosť, 
hmi/cis              hmi/G  
je skrátka dieťa z dobrej rodiny. 
D 
Človeku sa to stáva. 
 
C9 = x-2-1-2-2-(0) 

 



3. Dvaja 
 
intro 
[: E E7maj hmi/E A/E :] 
synt. sólo: 
h h-cis-h h-cis-d cis h a 
h h-cis-h h-cis-e d cis-h-a 
 
E                       E7maj 
Potme ti budem čítať z dlaní  
hmi7/E                     A 
hoc’ neviem abecedu už. 
     a           G 
Však nezáleží na vzdelaní, 
       D                      E 
keď žene z dlaní číta muž.  
E                       E7maj 
Potme ti budem čítať z dlaní, 
hmi7/E                    A 
môžme začať hoc’ aj hneď. 
   a                  G 
A skončíme až na svitaní... 
D                            E 
Zhasni, viac už nezasvieť! 
 
E                       H 
Veď ty a ja sme dvaja, 
hmi              A 
nech je to tu či tam. 
ami                    E 
Láska nás jemne spája, 
ami7           D9 
viac k tomu nedodám. 
E                  H 
Život je tu a teraz, 
           hmi             A 
belasé nebo, hnedá zem. 
ami                      E 
Sám som to našiel neraz 
   ami7                 E 
a teraz to s tebou hľadať chcem. 
 

Poď, pôjdeme až na kraj sveta, 
tak sa to tušim hovorí, 
jesene, jari, zimy, letá, 
priateľský svet nám otvorí.  
Poď, pôjdeme až na kraj sveta, 
nejdú tam pásy autostrád. 
Budeme chodiť, bežať, lietať, 
budem ťa normálne mať rád. 
 
solo (intro) 
 
Veď ty a ja sme dvaja... 
 
Potme ti budem čítať z dlaní... 
[: Zhasni, viac už nezasvieť! :] 
 
D9 = x-4-3-4-4-(0)
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4. Som taká, aká som 
 
intro 
[: D D6add D7 D6add (G A) :] 
 
       D 
Keď prší, chodím v daždi, 
       D 
keď sneží, chytám sneh. 
       D             a G 
Keď ľutuje ma každý, 
      D 
tak ja si vravím: Nech! 
                    G                F 
Viem, o čom šepká tráve tráva, 
B                            As 
o čom vraví stromu strom. 
   Es                   F 
A tebe patrí táto správa: 
       G       gmi D 
Som taká, aká som. 
 
Keď padá noc, s ňou padám, 
keď svitá, svitám tiež. 
Keď ľúbim, tak mám rada, 
a naopak, veď vieš. 
Keď vybuchnem tak srší láva 
a nemýľ si ma s anjelom. 
A tebe patrí táto správa: 
Som taká, aká som. 
 
solo 
 
Ja neutekám k ohňu, 
keď vonku páli mráz. 
Keď problémy ma ohnú, 
ja narovnám sa zas. 
Kým na plyne mi zovrie káva, 
ja na dva zámky zamknem dom. 
A tebe patrí táto správa: 
Som taká, aká som. 
 



5. Šaty 
 
intro 
[: G C/D :] 
bas 
g-g d-fis(f/fis) 
 
   G C/D  G         C/D           G  C/D G 
Ó šaty,    utkané z jahodovej peny! 
C/D G C/D 
Hm, šaty! 
G         C/D                  G C/D G C/D 
Také si veľký svet dnes cení! 
         emi                 A                    C F/G C F/G 
K tým šatám hneď si dáme šminky a rúž... 
C             F/G     B       F           G 
Pohľad čo patrí k dáme ovládam už! 
 
emi  A  [: C F/G :]  C F/G B  F   [: G C/D :] 
 
Ó šaty, spichnuté z farebného vzduchu! 
Dáme si šaty, nech máme aspoň trocha vzruchu. 
Dúfam, že ešte platí múdrosť odveká: 
možno aj tieto šaty spravia zo mňa človeka... 
 
emi                    H 
Zrkadlo mi vraví, že som iná, 
C7maj                           emi 
a ja si to opakujem s ním. 
emi                    H 
Bude to však iba jeho vina, 
C7maj      (h/)D 
ak tomu uverím 
 
Mám šaty! Ach ako príma sa v nich chodí! 
Mám šaty, čo o pár týždňov vyjdú z módy. 
Keď túžia vyjsť, tak môžu, nech idú do hája! 
Mám pod nimi svoju kožu: pod nimi som ja! 
 
Zrkadlo mi vraví, že som iná... 
 
Ó šaty, spichnuté z farebného vzduchu... 
 
G = 3-(2)-0-0-3-x 
C/D (D11)= x-x-0-0-1-0 
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6. To ste vy!  
 
intro – bas guitar 
(hmi7) a h d a | a h a e a | a h d a | a h d- 
 
hmi7 
Vhodné autá, vhodné šaty, 
vhodné knihy, vhodné slová - 
to ste vy! 
Patrónov a vplyvných ľudí  
obskakovať zas a znova - 
to ste vy! 
     D 
Vy máte domy do oblohy, 
mne stačí obloha a zem. 
Vy máte autá, ja mám nohy 
   E                                              hmi7 
a na nich pôjdem, kam len chcem. 
 
Učili vás odmalička, 
čo sa má a čo sa nemá - 
to ste vy! 
Keď sa nájde vhodná chvíľa, 
nahodí sa vhodná téma - 
to ste vy! 
Vy ste vždy stopercentne vhodní, 
ničomu nik sa nediví. 
Vhodne vám uteká deň po dni, 
každý je vhodne šedivý. 
 
guitar solo 
 
Vhodné lásky, vhodné styky, 
vhodné kreslá, vhodné jedlá - 
to ste vy! 
Nikomu sa nepriznáte, 
že ste z nás dnes trochu vedľa - 
to ste vy! 
A moje ošúchané džíny  
sa k vašim róbam nehodia, 
viem vy ste vy a ja som iný:  
vy ste vy a ja som ja! 
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7. Svitá 
 
intro – guitar 
   D7

4              D7 
[: (d) g c g c g | (d) fis c fis c fis :] 
 
D7

4 D7 
Svitá... Svitá... 
ami7                               D7

4 D7 
Obloha je ešte rozpačitá. Svitá... Svitá... 
G (bas g-a-g-f-g) G      F        C/e   C        D7

4 D7 
Mesto ešte spí,     však práve chytá druhý dych.  
Svitá... 
ami7                                 D7

4 D7 
Svitá ako z rozprávkových kníh. 
 
ami7              G 
Ranné mesto vstáva, 
*           D 
má takú obyčaj. 
ami7           G 
Kdesi vonia káva,  
*         D 
a inde zovrel čaj. 
B7maj                     C6 
Noc tam strachom zbledla, 
B7maj      C6 
napokon i tá 
svitá...  
 
Svitá... Svetlá v oknách nikto nespočíta. 
Svitá... Svitá... 
 
Hráme ranné blues a mesto chytá druhý hlas... 
Svitá...  
Modré ráno práve svitá v nás. 
 
* = B7maj alebo B/F 
C6 = x-3-2-2-1-0 



8. Rozhádzané postele 
 
intro – bass 
[ : C (c g c g-a-h) :] 
 
C (c g c)        D (d) G (g d g gis) 
Rozhádzal mi to Samo. 
A (a e a) H (h) E (e h e d) 
Ja nie,    to      Dominik. 
C               D  G 
Spravilo sa to samo. 
A       H  E 
Nerobte taký krik! 
F         D7/Fis  C     ami 
A ja to poviem tete! 
F         D7/Fis  C     ami 
A ja to poviem tiež! 
F        D7/Fis C     ami 
Žalobaby ste, viete?! 
D G                C 
   Počkaj, veď dostaneš! 
 
Rozhádzal mi to Peter. 
Ja nie, to iste drak. 
A ja to poviem tete. 
Mám vankúš naopak. 
Tak už aj mi ho urob 
tak, ako som ho mal! 
Rozhádzal mi to Ďuro, 
aj perinu mi vzal! 
 
Ja nie, to iste Samo. 
Ja nie, to Dominik. 
 
(ticho) 
 

Rozhádzal mi to Samo. 
Ja nie, to Dominik. 
Spravilo sa to samo. 
Nerobte taký krik! 
A ja to poviem tete! 
A ja to poviem tiež. 
Vy sa len jašiť viete?! 
Veď počkaj, veď dostaneš! 
 
Rozhádzal mi to Peter. 
Ja nie, to iste drak. 
A ja to poviem tete. 
Mám vankúš naopak. 
Tak už aj si ho urob 
tak, ako si ho mal! 
Rozhádzal mi to Ďuro, 
aj perinu mi vzal! 
 
Ja nie, to iste Samo. 
Tak kto to vlastne bol?! 
 
Spravilo sa to samo! 
Spravilo sa to samo! 
Spravilo sa to samo! 
 
coda 
F cdim C 
 
(D7/Fis alebo cdim) 

 
 

 x
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9. Čo nám už rukami prešlo detí 
 
intro 
[: F C :] 
 
F                C        F        C          F C 
Do jedla sa rýchlo dáme, raz-dva-tri. 
Sŕkať, mliaskať, rozprávať sa nepatrí! 
Každý jeden maslo na chlieb natiera. 
Díva sa len do vlastného taniera. 
B                        F 
Čas veru nestojí, čas tak letí, 
čo nám už rukami prešlo detí. 
G                         C           B/C 
Chlapci i dievčatá, ktože to poráta, 
B              gmi7     F               C 
koľko nám rukami prešlo detí. 
 
Za ruky sa pochytáme raz-dva-tri. 
Biť sa, behať, skákať, to sa nepatrí! 
Každý jeden v čase, čo má na hranie, 
naučí sa, čo sa patrí a čo nie. 
 
Čas veru nestojí, čas tak letí... 
 
Pustiť vodu, chytiť mydlo, raz-dva-tri. 
Fŕkať, špliechať, hulákať sa nepatrí! 
Každý jeden nech sa pekne umyje. 
Kto má čisté ruky, ten vždy zdravý je! 
 
Čas veru nestojí, čas tak letí... 
 



10. Hľadá sa dieťa z dobrej rodiny 
 
intro 
emi  emi4 emi | A7     A7

4   A7 
g+h a+cis g+h | a+cis h+d a+cis  
(VII. (1)1h+(2)2g -> IX. -> VII. |  
 IX. (1)1cis+(2)2a -> X. (1)1d (2)2h -> IX. 
resp. 
 (2)0+(3)0 -> 2+2 -> 0+0 | 2+2 -> 3+4 -> 2+2 ) 
 
emi                             A 
Hľadá sa dieťa z dobrej rodiny. 
C                           A  
Už hľadáme ju celé hodiny. 
               emi 
Povedzte, kde je! 
C7maj     hmi7             emi 
To v tejto chvíli jasné nie je. 
 
Kde to naše dieťa môže byť? 
Prehľadajte v meste každý byt! 
           emi            emi7 
Všetky kiná všetky obchody, 
               A7 
tam, kam chodí aj kam nechodí, 
          C4/D 
Prebehnite všetky parky, 
         G 
spýtajte sa zmrzlinárky, 
        C9 
ponúknite vhodnú odmenu! 
hmi7                        emi 
Možno si ľudia na ňu spomenú. 
 
emi 
Prečo nás tak osud trestá? 
A7                                    C7maj 
Prešli sme už dobrú polku mesta, 
hmi7              emi 
sotva chytám dych! 
 
Nieto po nej ani stopy... 
Nebojte sa tá sa neutopí, 
ona nie je z tých! 
 

Hľadá sa dieťa z dobrej rodiny, 
hľadá sa vzácny poklad jediný. 
Nik nevie kde je. 
Zdá sa, že niečo sa s ňou deje. 
 
Kde to naše dieťa môže byť  
Pátranie si žiada zvláštny cit 
Zdá sa že nám stopa uniká 
musíte sa spýtať strážnika. 
Rýchlo nalej, čas tak letí  
spýtajte sa školských detí  
Ponúknite vhodnú odmenu, 
možno si ľudia na ňu spomenú. 
 
Hľadá sa dieťa z dobrej rodiny! 
hľadá sa vzácny poklad jediný! 
Nik nevie kde je! 
Zdá sa, že niečo sa s ňou deje! 
 
C4/D resp. dmi11  
= xx-0-0-1-1 al. V. x-1-1-1-2-1
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11. Budem tu s vami 
 
A (cis d cis h a) 
Budem tu s vami 
E                      H 
nekonečne dlhý čas. 
D 
Dlaňami mamy 
E                                Fis (a) 
hladiť vás chcem zas a zas. 
A 
Bude nám krásne, 
G 
veď je to jasné - 
D                 G         fismi 
máte mňa a ja mám vás. 
 
fismi7        H7 
Ležte ticho ako myšky, 
fismi7      H7 
otvoríme veľké knižky, 
fismi7                               H7      fismi7 H7 
rozprávkové knižky pre malých. 
fismi7      H7 
Ani jedna nie je tenká, 
fismi7          H7 
pozrieme sa na písmenká, 
fismi7 (a | fis) 
Zlatovláska, Snehulienka 
H7 
dávno sa už na vás pýtali. 
 
Budem tu s vami... 
 
Nakloňte si ku mne hlávky, 
vydáme sa do rozprávky -  
Janko Hraško už nás čaká tam. 
Prečítame všetky slová, 
rozprávka sa potom schová, 
ale zajtra príde nová 
o Karkulke zas vám prečítam. 
 
Budem tu s vami... 
 



12. Trochu tuším, trochu viem  
 
 
theme 
(emi) g e a g (e d e [h]) | (A) a h a 
 
emi               A 
Trochu tuším, trochu viem, 
emi 
že sa so mnou čosi stalo,     * 
hrozne sa v tom vyznať chcem. 
emi7              A7 
Trochu tuším, trochu viem, 
emi7 
že to nie je práve málo. 
 
G 
Mama by sa tomu smiala, 
G7maj 
vravela by: nebuď malá, 
D 
Ja ten pocit zatiaľ nechám bez 
mena. 
         C 
Čo sa vlastne stalo? 
Čo to znamená? 
emi               A 
Trochu tuším, trochu viem... 
 
D           A/D     C/D       G/D 
Čo sa to vlastne so mnou stalo? 
           F                        A 
Vlasne nič. Len sa trochu pohol 
svet. 
D      A/D  C/D    G/D 
Je to veľa, či je to málo? 
F 
Trochu sa pýtam, 
          A                            F A 
trochu poznám odpoveď. 
 

Trochu tuším, trochu viem, 
deti že sú malí ľudia. 
Trochu tuším, trochu viem. 
Že sa v nociach plných tiel 
občas tichým plačom budia. 
 
A vtedy veľký človek vstane  
do dlaní im vezme dlane  
ticho šepká samé slová. 
Zas a zas... 
Že má iba dlaň a vlastný slabý hlas  
 
Trochu tuším, trochu viem. 
 
* = (XII. flag. (3)0+(4) 0+(5)0) 
 
 
intro 
Deti: 
- Princezná princezná neskrývaj sa 
nám! 
- To som len ja... 
- Chcú nám ju šlohnúť! 
- Neberte nám ju! 
- Najradšej by ju zavreli a nechali by si 
ju len pre seba! 
- Predsa princeznú nemôžu vziať do 
väzenia! 
- Stav sa, že princeznú vrátia do kina. 
- Do divadla. V kine sú len fotky. 
- Ticho buďte: Počúvajte...  
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13. Teraz pekne pôjdeš domov 
 
theme - bas 
(3)3b (2)1c b c (2)4es c | (c) (2)4es 1c (3)0g 2a 3b 
 
C9- 
Všetko na tom svete sme jej dali, 
všetkého má v našom dome dosť. 
Iba jedno želanie sme mali - 
aby naše dieťa rástlo rodičom na radosť. 
Es                F       C9- 
Teraz pekne pôjde domov, 
má kopu učenia. 
Žiadne slzy, žiadne slová 
nič na tom nezmenia. 
Teraz pekne pôjde domov, 
tak si to želáme. 
Matka vie, že dobrá dcéra 
rodičov nesklame. 
 
solo 
 
Život je už jedným slovom taký, 
nič sa dnešným deťom neráta. 
Matka skrátka nedočká sa vďaky za námahu,  
ktorú dala do svojho dieťaťa. 
 
Teraz pekne pôjdeš domov, 
máš kopu učenia. 
Žiadne slzy, žiadne slová 
nič na tom nezmenia. 
Teraz pekne pôjdeš domov, 
tak si to želáme. 
Matka vie, že dobrá dcéra 
rodičov nesklame. 
 
C9- = x-3-2-3-4-x(0) 
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14. Tri slová  
 
D G7maj 
(p-a-m-i) 
 
     D                      G7maj           D    G7maj 
Tri slová, obyčajné slová: Nie si sám. 
     D                        G7maj                   D    G7maj 
Tri slová, jednoduché slová nesieme k vám. 
     D                       ami7 
Tri slová, obyčajné slová... 
G 
Netreba k nim drahý rám. 
C11 
Vrav ich zas a znova  
               D 
a hneď sa smútok schová. 
           G7maj                    D 
Vyslov tie tri slová: Nie si sám. 
 
hmi            hmi/a h/Gis             G7maj 
Spravme si svet z vľúdnych slov a viet, 
                  D      C G 
z láskavých činov.  
hmi              hmi/a       h/Gis  
Dajme piesni znieť a keď skončí, hneď  
G7maj           D 
pokračujme inou. 
ami7                                        D 
Pod nohami máme zem a nebo nad hlavou. 
          ami7                             G7maj   
A keď nevieš kadiaľ ísť a padáš únavou, 
vyslov tri slová, obyčajné slová: Nie si sám. 
Tri slová... 
 
Spravme si svet z vľúdnych slov a viet... 
 
 
C11 = x-1-3-1-1-1 
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