
akord už jsem za vodou 

 

 Už jsem za vodou 

 

Cmi / Cmi /  Asmaj / Asmaj /  Cmi / Cmi /  Asmaj / Asmaj /  G // 

 

Cmi       Asmaj  B                  Cmi   Es              Asmaj     Es               B   

Obvyklé trápení s láskou zas mám, vlastně nic vážnýho, to všechno znám 

Es                       B/D As                         Cmi  Es                   B/D  As          Fmi           G7               

Pro Tebe, lásko má   milá a krásná chci být,   pro sebe lásku tvou sobecky chci jenom mít 

 

Cmi       Asmaj  B          Cmi            Es          Asmaj     Es        B   

Milovat víc    a  víc to je můj hřích, nevidím, neslyším ten cizí smích 

Es                        B/D As                       Cmi  Es                     B/D  Fmi           G7          Cmi     

Všichni už dávno ví    jenom já netuším nic, že nejsem tvá jen já, že jich máš už zase víc 

 

Cmi                                              Fmi/C            Es  Fmi                  Cmi           B         As      G            

Vždycky, když už už zdá se mi, že jsem za vodou na hlavu z hůry kápne mi, jakoby náhodou 

Cmi                                  Fmi/C      Es   Fmi                Cmi        B            G           Cmi                             

Stačí jen málo, věřte mi a já se utopím, ač už se zdálo chvílemi znovu že se narodím 

B              G         Cmi  

znovu že se narodím 

 



Cmi / Cmi /  Asmaj / Asmaj /  Cmi / Cmi /  Asmaj / Asmaj /  G // 

 

 

Cmi         Asmaj          B          Cmi   Es          Asmaj    Es        B   

Sama zas bývám když uléhám spát, nemusím říkat, že není oč stát  

Es                      B/D As                       Cmi  Es                  B/D As        Fmi           G7               

bez lásky bláznivý    kdopak mě naučí žít,   otázkou zůstává,   budu li vůbec kdy chtít 

 

 

Cmi                                              Fmi/C            Es  Fmi                  Cmi           B         As      G            

Vždycky, když už už zdá se mi, že jsem za vodou na hlavu z hůry kápne mi, jakoby náhodou 

Cmi                                  Fmi/C      Es   Fmi                Cmi        B            G           Cmi                             

Stačí jen málo, věřte mi a já se utopím, ač už se zdálo chvílemi znovu že se narodím 

B              G         Cmi  

znovu že se narodím 

 

As / Cmi / As / Cmi / Fmi / Cmi / B As / G // 

 

 
Cmi                                              Fmi/C            Es  Fmi                  Cmi           B         As      G            

Vždycky, když už už zdá se mi, že jsem za vodou na hlavu z hůry kápne mi, jakoby náhodou 

Cmi                                  Fmi/C      Es   Fmi                Cmi        B            G           Cmi                             

Stačí jen málo, věřte mi a já se utopím, ač už se zdálo chvílemi znovu že se narodím 

B              G         Cmi   B              G         Cmi 

znovu že se narodím      znovu že se narodím 

 

 


