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Najkrajšou odmenou kotlíkarskeho muzikanta je, keď niekde pri ohni počuje, 

že tam hrajú jeho pesničku, hoci ani nevedia, že je jeho. 

Takisto, ako my hráváme radi pesničky od Pohody, Tajfu, Marien, Žalmana, 

Ozveny a ďalších, sme radi, keď sa nám podarí prispieť do zásoby pesničiek, 

ktoré si hrávate. 

Budeme radi, keď sa objavíte niekde, kde si môžme spolu zahrať a zaspievať. 

A keď sa vám to nepodarí, aspoň si na nás v dobrom spomeňte pri spievaní 

pre seba, či svojich priateľov. 

 

Majka, Hanka, Juraj, Milo, Dušan 

Rolničky 2016+ 
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Dušan Franců 

ANDĚLÉ 
 
D              D/C#   G                   D 

Odkud přilétají andělé s tváří člověka 

D     h-mi                                     A 

objeví se v pravou chvíli, když nám do bot zatéká 

  G                  D             h-mi         E 

/:Jakoby tu pořád byli, nenápadní docela, 

 G                   D                      A                  D 

Když je zle a smutno, v pravou chvíli poznáš anděla:/ 

 

Proč odlétají andělé po obloze nad námi 

všude je jich totiž třeba a tady splnili své poslání 

/:přilétají s Pánembohem, kterým láska jest 

vlídně nám ho nabídnou a pak se zase musí vznést:/ 

 

Kam odlétají andělé a jestli zmizí docela 

Tak se ptáme zda je možné znova spatřit anděla. 

/:Možná že ho vidět není, máme ho však v paměti, 

Když nám schází pohlazení, pohladit nás přiletí:/ 
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Dušan Franců 

ANJELI 
    C 

    Zase voniam prvým jarným dymom, 

            C7                                 F 

    svoj návrat do hôr takto oslávim, 

    f-mi                                         C 

    stratil som sa svojou vlastnou vinou, 

    d-mi                          G 

    za slzy sa teraz nehanbím. 

 

    C 

    Semafory zarastenej štreky 

    C7                               F 

    ukazujú „voľno na trati“, 

    f-mi                                   C 

    znova vstúpim do tej istej rieky 

    d-mi                G             C 

    neskončených slov a objatí. 

 

      C 

 R:Vzkriesená lesná pravda 

     F-maj 

      do duší sa nám vkráda, 

     C                           C7 

      uhlíky uspávanku spievajú, 

         F 

      je blízko ku hviezdam, 

     C 

      nad hlavami nám 

                d-mi              G 

      anjeli lietajú, anjeli lietajú. 

     C 

      Skôr, než k nám vojde ráno, 

     F-maj 

      asi nás skrotí spánok, 

      C                                    C7 

      nech sa nám teda aspoň snívajú 

          F 

      tie tiché, krásne sny, 

           C 

      čo v pesničkách sa vždy 

                        d-mi     G                  F-maj     C 

      pri ohňoch spievajú, pri ohňoch spievajú. 
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Horí oheň sily správnych chlapov, 

oheň pravdy vyrieknutých slov, 

oheň krásy letu voľných vtákov 

a lások v srdciach plných pokladov. 

 

Na pleciach ma kvapky rosy chladia, 

priniesli cas odpustenia vín. 

Prišiel som a nechcem vravieť skadiaľ, 

viem len to, že už sa nevrátim. 

 
R: 

 

 

 
Žilina 1994
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Dušan Franců  
AŽ NÁS TO RAZ CHYTÍ 

G                                                 e-mi 

Až nás to raz chytí, svet sa zatrasie, 

                     C   a-mi                  D 

budeme vraj bití v beznádejnom zápase, 

                      G                              e-mi  

koho to však skrotí za najkrajších liet, 

                             C       a-mi    D            G            G7    

keď sa preliezajú ploty, za ktorými čaká svet. 

 

                         C          

Jedným uchom dnu a druhým von 

                   G             e-mi  

múdre rady idú zástupom, 

                         C                

Jedným uchom von a druhým dnu 

                         A                   D 

jedným vojdú, druhým vypadnú. 

 

Ešte nás to drží, za golier a tak, 

Prekvapení, drzí, všetko ako prvýkrát. 

Vraví sa, že s vekom rozum príde k nám. 

Ako je však známe, občas príde vek aj sám. 

 

                         C 

Jedným uchom dnu a druhým von, 

                    G            e-mi 

múdre rady idú zástupom, 

                C                   h-mi   a-mi   D4  D 

kockaté a sivé, nech sa ľahko ukladajú, 

                         C 

Jedným uchom von a druhým dnu 

                        G                    e-mi  

jedným vojdú, druhým vypadnú, 

                      C               a-mi       D            G    

na nebo nám práve teraz hviezdy vychádzajú.  

 

Až nás to raz pustí, radšej nemyslieť, 

keď na malé kúsky rozletí sa celý svet. 

Koho to však trápi, kým nás niekto má, 

srdce nahlas mláti a všetko zlé sa prekoná.  
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Jedným uchom dnu a druhým von, 

múdre rady idú zástupom, 

guľaté a zlaté,  koľkým hlavy domotajú. 

Jedným uchom von a druhým dnu 

jedným vojdú, druhým vypadnú, 

na nebo nám práve teraz hviezdy vychádzajú.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Sad Janka Kráľa 2003
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Dušan Franců 

        BIELY BRAT 
    C                                     a-mi 

    Najkratšou cestou pálim na hlavnú stanicu, 

    F                                        C  

    v ruke mám list, co týždeň šiel. 

    F                              C              a-mi 

    Keď sme boli malí, robil si mi opicu, 

    d-mi                           G 

    bol si za každý nezmysel. 

    F                                       C 

    Ty si bol Old Shatterhand a ja Winettou, 

    a-mi                                 F-maj 

    na život, na smrť navždy priatelia. 

    C                                     e-mi  C7  

    Viem, kde sme zakopali našu kroniku, 

    F                d-mi       G 

    nechlapské slzy lúčenia. 

    C                               C7 

    Do sveta dospelákov vojnovým chodníkom 

    F                             C 

    potichu sme sa plížili, 

    F                                            C                a-mi  

    keď mesiac vyšiel z mrakov nad malým ohníkom, 

    F                 e-mi     d-mi C 

    nezabudnúť sme si sľúbili. 

    Písal si, ako zvonia franky a doláre 

    a koľko si už zarobil 

    a ja som zase písal o tvojej gitare, 

    na ktorej som sa naucil. 

    Prišiel som so strachom, že je z teba pán, 

    ty máš zas džínsy, batoh so smiechom. 

    Dočerta s biznisom! Svet zas patrí nám, 

    priateľstvu a našim krásnym snom. 

    Zo sveta dospelákov nádherným chodníkom 

    potichu plížime sa späť. 

    Až mesiac vyjde z mrakov nad malým ohníkom, 

    pesničky nám zase budú znieť, 

    tie isté pesničky nám zase budú znieť. 



 

11 

 

11 

Dušan Franců 

BLÁZNOVINA 
   h-mi    

   Asi som sa nenarodil na správnej planéte, 

                                  Fis 

    niekde sa stala chyba, 

    čítal som poslednú z kníh, ktoré na svete 

                                h-mi 

    ešte len niekto vydá. 

    Asi som sa nevylodil na správnom pobreží, 

                                 e-mi 

    hľadal som niečo iné 

                               h-mi 

    a našiel zase len to, o čo nebeží 

   Fis                     h-mi 

    v tejto bláznovine. 

 

    Stojí, stojí zelený strom na Holi Kráľovej 

    a na ňom štyridsať vrán 

    kým stádo hrdinov spí pri plnom válove, 

    rozmýšľam ako sa mám. 

    Asi som sa nezastavil na správnom priedomí, 

    kde bolo otvorené 

    odvtedy noc čo noc blúdim svojím svedomím 

    a hľadám odpustenie. 

 

    Zase som raz prešvihol vlak, bijú hodiny 

    trištvrte na svitanie, 

    Prišiel som sem iba tak medzi svojimi, 

    cez mosty polámané. 

    Staviame si hrady a vraj sa nám trafilo 

    nájsť cesty pozlátené. 

    Chcem si len pripomenúť, čo nám stacilo 

    keď spávali sme v sene. 

 

    Staviame si hrady a píšeme po stenách 

    neznámi, ukrivdení, 

    ľúbiť sme zabudli, snívame o cenách 

    a vlastnom posvätení. 



 

 

 

 

12 

1992 

    Dušan Franců  

BRÁNA 
 

G                                                   F            D 

Otvárajte bránu, muzikanti na ňu búchajú. 

G                                                                        F                 D 

Nič nám nepomôže, zachráň sa kto môžeš! Už vchádzajú! 

C                                F                  C 

Zavolajte na nádvorie zámockého pána, 

                                         F          C 

nechce veriť, že sa sama vyvalila brána 

        G              a-mi G 

čiste náhodou. 

 

C                                      F                  C 

Zabubnujte ozbrojencom na plechové lebky! 

                                      F               C 

Dobré jedlá varte, pečte kurence a sliepky 

          D               D7 

na sto spôsobov. 

 

Nech už sa to pohne, 

zapaľujte ohne 

na hradbách. 

 

Začína sa stmevať, 

poďme krepčiť, spievať 

po chodbách. 

C                           G 

Vyvalenou bránou muzika sa valí 

C                        G 

Neprekvapí ráno tých čo nezaspali. 

 

D                       G                     D 

Útočíme basou, bendžom, gitarami, 

                         G              D 

otvárajte všetky zatvorené brány 

G              D 

Zatvorené brány 

G             D 

Otvárajte brány! 
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      Dušan Franců 

BRATSTVO ŠŤASTNÝCH HVIEZD 
   C                    d-mi              C                   F 

   Až raz začnú čierne mačky nosiť ľuďom šťastie, 

   C                              G 

    málokto tej veci uverí, 

   C                    d-mi             C                    F 

    budú po nich hádzať šutre a nie mať ich v láske, 

   C                  G                 C   C7 

    odháňať ich budú od dverí. 

   F                       C               d-mi G   C 

    Len tým, ktorí hlúposťami nedajú sa zviesť, 

   C                                     G 

    za tanierik sladkej smotany 

   C             d-mi             C                    F 

   vyplní sa toľko prianí, čo kto vládze niesť 

   C                                        G 

    pri lezení k mačkám za komín. 

 

                     C 

  R:Bratstvo šťastných hviezd, 

                e-mi 

     každú chvíľu dáka padá, 

    F                           G4 G 

     nesú priania splnené. 

                     C 

      Bratstvo šťastných hviezd, 

                  e-mi 

      každý, kto tú svoju hľadá, 

      F        G             C      

      my ju iste nájdeme. 
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    Keď mi rosa schladí hlavu, zobudí ma ráno, 

    v prachu cesty vyrastie môj tieň, 

    slnko páli na chrbát hneď za nebeskou bránou, 

    zo stromu si hrušku odtrhnem. 

    Keď vdýchnem trochu lesnej vône, zas ten pocit mám, 

    že ma lúky krásou opili. 

    Vďačný svojej šťastnej hviezde steblo do úst dám, 

    mám sa ako diviak v obilí. 

 

R: 

 

    Keď nám nočnú cestu skríži prvá jarná mláka, 

    hviezdy do nej spadnú kvôli nám, 

    šťastie leží na tráve a na zdvihnutie čaká, 

    ešte chvíľu, už ho v rukách mám. 

    Až naše lásky nastavajú svetlá do okien, 

    snáď sa ľahšie vyprostíme z pút. 

    Na vežiach nám vyzváňajú najšťastnejší deň, 

    stačí ku tým svetlám dobehnúť. 

     

 

R: 

 

 

 

 
1992 
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27. 5. 2012 

            Dušan Franců 

   CESTA ČASOM 

 

G                          G4       
Vejáre stieračov, kužely reflektorov 
G                      C 
Hodina za hodinou. 
G                            a-mi 
Polnoc  je správny čas začať s inventúrou 
h-mi                  C   
Myšlienok a činov. 
 
a-mi          D 
Pocit úspechu celkom vybledol 
a-mi                          C                         G    
V deň keď si neporadím ani sám so sebou. 
 
Nevstúpiš dvakrát do rovnakej rieky 
Mezi tie isté ryby 
Kým voda plynie, ja ako bez pamäti 
Rovnaké robím chyby. 
 
Jeden strom za každú, zmizli by holé pláne 
To stojí za pokus, za všetko pobabrané. 
 
              G  
R:  Na ceste časom dívam sa dopredu 

e-mi 
Chcem mať jasno v mapách, kam ma dovedú. 
C 
Nemám chuť sa stratiť prekvapený nemilo 
a-mi                         C             D   
Na malej odrobinke čo sa rúti vesmírom 
 
Nenechám sa vydesiť duchmi z minula, 
Minulosť už bola, ale sa minula, 
Zajtra budú hviezdy, hmla iba do včera 
Nikde to nehlásili, ja to tak  prodpovedám. 
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Asi nie najkratšou cestou, bohviektorou 
Do krajiny prekvapení 
kde nieto značiek, ba ani semafórov 
ani iných obmedzení. 
 
Dopredu mierim, vôbec nie bojazlivo, 
je šíra ako svet a dlhá ako život. 
 

 
Vejáre stieračov, diaľkové reflektory 
A vpredu ďalšie z rán. 
Vďaka za krásnu noc, za všetko čo sa darí 
Za ľudí čo pri sebe mám. 
 
Pripijem na nádej len čo motor vypnem 
na skvelú budúcnosť, aj tak jej neuniknem. 
 
R: 

 

 

 
21. narodeniny – Kremnica, august 2012 
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jar 2016 

      Dušan Franců 

   DAREBÁCKA 

 

D                                       G               D 

Poza bučky, poza kríčky, hrešili ma doma, 

                                       E             A   

Že som natrel susedovi na zeleno koňa. 

G                                     D                   A  

Taký kôň je nenápadný, schovávačku zvláda, 

D                                  E       A      D 

Možno preto celé leto sused koňa hľadá. 

 

Poza bučky, poza kríčky v kukuričnom poli 

Narazil som na prasiatko, vraj sa vyliezť bojí. 

Na chrbte ma povozilo ušľachtilé zviera, 

Nadávajú poľovníci, že nemôžu strieľať. 

 

Poza bučky, poza kríčky, hľadím z výšky stromu, 

        ako všetci pobiehajú, dookola domu. 

Hľadajú ma, volajú ma, pomoc prosia z neba, 

Nedali mi na zmrzlinu, kiš-kiš, tak im treba! 

 

Poza bučky, poza kríčky, ani neviem ako 

Vyrástol som do výšky, no ostal darebákom 

stále fandím indiánom proti bledým tváram, 

strieľam z luku, s kamarátmi darebáctva stváram. 

 

 
Pramene 2016
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29. 7. 2011 

      Dušan Franců 

   DOSPELÁCKA 

D 

Leto opäť stráca dych, 

           h-mi 

Slnko čoraz menej páli, 

             G               A               D  

Možno niektorí si ešte spomenú, 

         e-mi 

Je to dvadsať rokov späť, 

             fis-mi 

Čo sme nad Nevoľným hrali 

    G                               A 

A vymýšľali novú kapelu. 

 

Ľudia zvyknú rátať čas 

Na dni, na týždne a roky 

Ale občas aj na litre vypité 

Ja ho zase rátam 

Na slohy a noty 

G             E               A 

Odohraté ba aj prežité. 

 

 

                      D                               D7 

R:  Než nám dospelý vek natrvalo priznajú 

                      G                                         g-mi 

Než nám všetky pestvá podčiarknu a zrátajú 

         D                             e-mi                       A4 A  

Sami poprajme si kým sa nad horami rozvidnie 

 

                  D                                         G7 

Nech nám fúka vietor, kým sa dá, tak do vlasov, 

                 G                                    g-mi 

Nech nám ukazujú správne strelky kompasov 

                 D                 e-mi   A    D 

Nech sme dospelí, ale dospievaní nie. 
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Je to krásne keď máš chuť  

Podľa toho čomu veríš 

Trochu pootočiť správnym smerom svet. 

Môžeš sa aj pretrhnúť, 

Môžeš doň aj vŕtať diery, 

Silou nezmeníš ho ani za sto liet. 

 

Tam kde sila zlyháva 

Dá sa skúsiť dobré slovo, 

Veď aj v pesničkách ich býva viac než dosť. 

A tak stále vyhrávam 

Už nás nie je až tak mnoho, 

Ale neskončíme kým budeme môcť. 

 

R: 

 

Já ti vážně nechci lhát, 

A tak nechtěj abych slíbil, 

Že už ode dneška zapomenu hrát. 

Skoro všechno co já znám 

Jsou jen písničky a chyby 

Kterejch dělám tolik jako každej chlap.  

 

Neměj, holka, vůbec strach, 

Co se s námi teďka stane, 

Jak se protlučeme spolu životem. 

Půlkou života se jednoduše prozpíváme  

tu druhou pak už nějak doklepem! 

 

R: 

 

Čo je na tom najlepšie, 

Pieseň svieti ako maják 

Lodiam hľadajúcim zasľúbenú zem. 

Kto náš ostrov nenašiel 

Možno iným smerom pláva, 

Ale možno sa raz dospieva až sem. 

 

R: 
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Nech nám fúka vietor, kým sa dá, tak do vlasov, 

Nech nám chutí slanina aj s klobásou, 

Nech sme dospelí, ale dospievaní nie. 

 

 

 
Kuchyňa 2014  
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  5.11.2020 
     Dušan Franců 

DUBLINSKÁ  

(Slováci idú do Írska) 
 

D                                     G 

Mám dvoch podarených priateľov, 

            Fis-mi                A 

proste drapli ma a už sa letelo 

           h-mi                   G           

ponad Európu a potom nad morom 

          D        A      D 

až na zelenú írsku zem. 

 

Taká cesta odmietnuť sa nedala, 

hneď sme skúmali to čo Íri vypália 

potom zem sa s nami trochu hojdala 

na to ťažko zabudnem. 

 

D                                    G  

Prisahám, že som v tom nevinne, 

            D                               A 

že som popíjal irish whiskey v Dubline 

       h-mi                      G 

Ale keď už o tom teda vravíme 

         D       A        D 

Zase vrátiť sa tam chcem. 

 

 

Mesto Dublin, to má jeden veľký dar 

Najvyšší barák je tam miestny pivovar 

Hrá tam kapela na každom poschodí 

A je tam výčap s Guinessom. 

 

Vyliezol som po schodoch až do neba 

A nalial ďalšie tmavé pivo do seba 

Mesto podo mnou a írska muzika, 

Bol som šťastný, že tam som. 
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Prisahám, že som v tom nevinne, 

Že som popíjal Guinessa v Dubline. 

Ale keď už o tom teda vravíme, 

Zase vrátiť sa tam chcem. 

 

Previedli ma cez zámockú záhradu 

A potom uličkami niekam do pubu 

Tam hrala kapela a všetci s ňou spievali 

A tak pridal som sa tiež. 

 

Pýtal som sa, chlapi, jak to robíte, 

Že tak dobre hráte, hoci máte vypité, 

A oni, že vraj na tom nie je nič zložité, 

po tretej whiskey zahráš na čom chceš. 

 

Prisahám, že som v tom nevinne, 

Že som vyspevoval v krčme v noci v Dubline 

Ale keď už o tom teda vravíme, 

Zase vrátiť sa tam chcem.  

 

Prisahám, že som v tom nevinne, 

Navštíviť Dublin malo by byť povinné, 

Ale keď už o tom teda vravíme 

Zase vrátiť sa tam chcem. 

 

 
Folk v záhrade, Kremnica august. 2021  
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Ľuba Piačková, Dušan Franců 

            DUŠIČKY 
    D       

    Skôr, než večer na zem padne, všetky lampy zažneme, 

    G                                              D                  A 

    dnes k nám prídu na návštevu všetky duše spriaznené. 

    D  

    Už sa hrnú z rôznych kútov, počuť prvé búchanie, 

    G              fis-mi             e-mi                   A 

    našinci sa všade nájdu s večnou chuťou na hranie. 

 

       D 

    R:Vonku sa čerti ženia, 

                                   C G 

      pustime ich dnu! 

      D  

      Vezmú nás do pekla 

         e-mi          A 

      a prepašujú cez bránu. 

      G 

      Dušičky pripálené 

      D 

      von z pekla vyhádžeme, 

                         fis-mi 

      prevrátené, rozmlátené 

      e-mi  G         A    D 

      kotly po nás ostanú. 

 

    Všetko jedlo padlo za vlasť, lampy dávno vyhasli, 

    ostali len stopy v snehu pre tých, co nás prepásli. 

    Dnes má vyjsť vraj nové slnko, tak je v knihách písané, 

    slnko bláznov čo mu veria, tak ho všetci vítame. 

 

    R: 

 

    R: 
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Martin Šútovec/Dušan Franců 

 DZINY-DAJDOM 
G  

Dziny-dajdom, z čutory doprajem si dávku, 

A                                       D                G  

zotnem smrek a cez potok postavím si lávku. 

Dziny-dajdom, ovečky Dunčo bude zháňať 

a ja pôjdem Paľovi všetky hnáty zlámať. 

      G                   G7          C   

R: [:Dziny, dziny, dziny-dajdom, 

      A                  D            G     

      dziny, dziny, dziny-dajdom:] 

 

Dziny-dajdom, ja mu dám za Ančou sa vláčiť, 

páperie mu našuchorím, že mu bude stačiť. 

 

Dziny-dajdom, ešte glg, zavýskam si nahlas, 

zoťal som len jeden smrek a ležia tu dva naraz. 

R: 

Dziny-dajdom, “azapád” po našom sa vraví, 

neviem, ktorou stranou ísť, pálenô to spraví. 

 

Dziny-dajdom, studená voda je tu dolu, 

planý svet, kde dobrý chlap má vždy iba smolu. 

 

R: 
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Dušan Franců 

FATA MORGÁNA 
                     A       D           A 

Viacej som sníval ako som žil, 

                      cis-mi    H            E   

v duchu som na šírku preplával Níl. 

                   h-mi   fis-mi                 E   

Vídal som filmy a sám som v nich hral, 

                     A          H          E4  E 

až kým som do stĺpa nenabúral. 

 

                        A 

R:Klamal ma na púšti horúci vzduch, 

                       D                   A4   A    

     videl som oázu na dosah rúk. 

                     A                            D 

    Budím sa nad ránom keď sa mi cnie 

                   h-mi              E         A 

    za Fatou Morgánou – kde asi je? 

 

Zbadal som odrazu tisíce hviezd, 

planéty, kométy a Veľký tresk. 

Nebo sa zrútilo, mesiac sa skryl, 

čo ma však nezničí, dodá mi síl. 

 

R: 

 

Spoznal som konečne miesto, kde som, 

potom som z radosti prebrodil Hron. 

Dívam sa od rána do večera, 

že to tu až tak zle nevyzerá. 

 

R: 

 



 

 

 

 

26 

(Zápalky 1987) 

Dušan Franců 

FONTÁNA 
   D             

    Už stokrát som si zbalil batoh, 

                                             D7 

    keď všetkého som po krk mal 

      G                                 fis-mi 

   a tisíc chutí vykašľať sa na to 

   e-mi                            A 

    zahnať už som skoro nevládal. 

   D 

    Nie som vydra, neviem sklopiť uši 

                                           D7 

    a nechať, nech ma nesie prúd 

      G                                     fis-mi 

    a nie som na pružinku ani kľúčik, 

   e-mi         A             G 

    nechcem ale na nič zabudnúť. 

   D 

    Chvíľu zastavím, 

   G 

    chcem sa chvíľu dívať 

   D 

    na kvety, na teba, 

                                  G 

    na všetko, čo mám rád, 

   fis-mi     A               G 

    zase mi polož ruky na ramená. 

 

    Tak ma počkaj zajtra pri fontáne, 

    nech to všetci nevedia, 

    že sa spolu v hore zašívame, 

    až sa vrátime, tak uvidia! 

    Daj mi ruku, je nám predsa známe, 

    že na všetko sa nájde liek, 

    ešte v ranci zopár jabĺk máme, 

    ešte máme zopár zápaliek. 

 

    Chvíľu zastavím, 

    uviažem ti šatku, 

    dávno 

    v hornom vačku ju mám. 

    Tak poď, naša knižka nie je ešte dopísaná. 
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Dušan Franců  

GORÁLKY 
              C 

Bohvie, koľký raz 

              a-mi 

počujem hlásenie: 

               F               G                C 

„Rýchlik bohviekam pripravený na odchod.„ 

 

Päste zvieram zas 

                   a-mi 

do vačkov vrazené, 

                F          G 

balón mi odlieta, 

                C 

odchádza loď. 

 

                     F 

R:    Novým obrazom 

                    C 

pohania tlieskajú, 

               a-mi         d-mi           G 

goráliek blýskavých plnú mám dlaň. 

         C 

Sláva víťazom, 

                 a-mi 

všade ich vítajú, 

           F         G                      C 

ostalo čakanie, či nás vyženú z brán. 

 

 

Tak nám po vlaku 

ostalo pískanie, 

postavy stratené, 

skúsime to ešte raz. 

V žiadnom cesťáku 

nestojí písané 

vlakové spojenie 

do lepších čias. 

 

R: 
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R:  Novým podrazom 

pohania tlieskajú, 

nie je nám súdené pridať sa k nim. 

Sláva víťazom, 

vlaky nám čhystajú, 

gorálky blýskavé neopustím.  

 

 

 

 
 Bratislava 1998 
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   Dušan Franců    1991 

HOJDACÍ KÔŇ 
        D                fis-mi h-mi         G 

Tak jedného dňa ďalší rok si pripísal 

    C                                 

A s každým rokom, čert ich ber, 

A 

Pribúda aj bonboniér 

    D             fis-mi      h-mi               G 

A gratulujú, oblizujú, dneska si vraj kráľ, 

      C                                  A 

No nikto sa ťa nikdy nespýtal 

 

Kde máš fotku údolia, kde tatkov domček stál 

V ňom Štedrý večer so stromom 

A s kvetmi zamrznutým sklom  

 

Pamätáš tú rozprávku, kde vládol múdry kráľ 

A princ, na kterého si sa hral. 

 

D                                  fis-mi  

Keď si odtiaľ odišiel a opustil ten dom 

G                              C                 A 

Sprevádzal ťa verne tvoj hojdací kôň 

       D                   A            C                 G 

Dni pri mamkinej sukni sa niekde strácajú 

g-mi                               D   

Na hojdacom koni cválajú. 

 

 

Zavri oči, prídu hneď zo všetkých světa strán 

Ľudia, čo sú dávno fuč 

Za bránou, ktorej chýba kľúč 

Nočná lúka zváľaná s prvou z tvojich dám 

Rieka ticho tečie, nevieš kam. 

 

Tak nájdi aspoň prameň a při ňom starý dom 

Kde v kúte roky čaká tvoj hojdací kôň 

Má už svoje roky, ty, koniec-koncov, tiež 

Tak mu nových princov privedieš. 
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Dušan Franců                                               2016 

 CHTĚL BYCH BÝT MEDVÍDKEM 
G       D     

Chtěl bych být medvídkem co chodí spát 

                                               G 

Když zima přichází, nemá už hlad 

                                     G7         C 

S bříškem jak bubínek najdu si skrýš 

                 G           D      G    G7     

Než přijde jaro mě neuvidíš 

 

 C 

R: Brum, brum, brum, brum, 

G 

Ňam, ňam, ňam, ňam, 

               a-mi          D       G   

Nebojte, já vám nic neudělám. 

C 

Ňam, ňam, ňam, ňam, 

G 

Brum, brum, brum, brum, 

                 a-mi     D                  G 

Jen buďte laskaví k nám medvědům. 

 

Chtěl bych být medvídkem co mlsá med 

Co by se neuhlo, všechno bych sněd 

V huňatém kožíšku neznal bych chlad 

V létě bych pojídal to co mám rád 

R: 

 

Chtěl bych být medvídkem v lesním ráji 

Ať fóry o mně si povídají 

Našel bych si hezkou medvědici, 

Kamarádil bych i se zajíci 

 

R: 

Chtěl bych být medvídkem jen jestli smím? 

Člověka nezraním, dobroty sním. 

Nechci číst noviny, nechci mít stres 

Chtěl bych být medvídkem raději už dnes. 

 

R: 
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                               Dušan Franců 

 INŽINIERSKA  
        D                                   h-mi 

Keď prapradedko Adam vynašiel pästný klin,  

            G                                   A 

Razom na človeka premenil sa zver. 

           D                                              h-mi  

Potom zbalil babku Evu, bránu z raja vyvalil  

    G                              A 

A narodil sa malý inžinier. 

G                   A                   D               D7  

Mali ho však za blázna, čo stále niečo kreslí 

   G                     A                    D  D7 

A smiali sa, vraj nech to vyskúša.  

G                      A                     D                      h-mi 

Potom im však v jednej chvíli všetkým sánky klesli 

         E                                     A  

Keď do jamy mu mamut zahučal.  

               

              D                                         G            D 

R:  Vynašli sme parný stroj, aj koleso a sánky,  

              G                  A               D 

Vidly, rýľ aj trojfázový prúd.  

G              A                          D              h-mi 

Dívame sa na svet vždy z tej lenivejšej stránky,  

        E                                     A 

Ako do práce sa nedať zapriahnuť.  

 

Keď prainžinier Noe skonštruoval prvú loď,  

Pozval na palubu všetkých čo mal rád.  

Potom spustil plachty, veslá, vplával do búrlivých vôd  

A pristál až na hore Ararat.  

Z nedostatku možností a nudou z dlhej chvíle.  

Krížil sa tam každý s kým len chcel  

Takto Noe vplával do vedeckej histórie  

Ako prvý genetický inžinier.  

 

R:  
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Keď sa maliar Leo Vinco začal nudiť nad plátnom  

Aplikoval inžinierske myslenie  

Napokon si hodil mincou a s myšlienkou prevratnou  

Vykašľal sa aj na celé kreslenie.  

Navymýšľal skafandre, aj ponorky a píly,  

A na klzáku namlátil si nos  

Nechýbalo mnoho a boli by ho upálili,  

Inžinieri občas trpia pre blbosť.  

 

R:  

 

R2: Vynašli sme parný stroj, aj koleso a sánky,  

A kulmu, tú však, dámy, kvôli vám.  

Dívame sa na svet s vami vždy z tej lepšej stránky,  

inžiner tiež nechce ostať sám.  
 

 

 
             Pramene – Sklené Teplice, júl 2012
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     Dušan Franců 

JEDINÍ 
D                        e-mi          

Možno že trochu pomalšie chápem, 

fis-mi               G 

uprostred lesa sadnem si na peň, 

D                    A                         D    D4 

zatvorím oči a rozmýšľam o šťastí. 

 

D                              e-mi 

Na dosah blízko pod blednúcim nebom 

fis-mi              G 

niečo sa stalo so mnou a s tebou, 

D                                                         A4  A 

to sa tak stáva, že zrazu sa nám vyjasní. 

 

     D 

R: Zo všetkých vtákov, čo hniezda si pletú, 

        G 

    si berieme príklad a hlásime svetu: 

     h-mi                                               G 

    Život je krásny a šťastný deň povinný. 

    D 

    Jediné šťastie pod jedinou strechou, 

    G-maj 

    jediná láska až naveky vekov, 

    e-mi                             G          A         D 

    pre teba, pre mňa sme naveky len jediní. 

 

Až budem šplhať po skalách hore, 

pôjdem ti priniesť z oblohy modré, 

stálo to za to, srdce v jednom plameni. 

 

Keby dážď na poliach rozpustil hrudy, 

zmyl všetky nápisy kto koho ľúbi, 

na veci už to aj tak nič nezmení. 

 

R: 

 

R: 
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1991 

Dušan Franců          

          JESIENKY 
   D 

   Rozkvitli nám jesienky, ochladil sa dážď 

       G                                      D 

    a zbúrali sme posledný náš stan. 

    G                                     D  

    Pri posledných uhlíkoch držali sme stráž 

      e-mi        fis-mi            A    

    a počúvali ráno škrekot vrán. 

    e-mi     A           D    D7 G            A     D 

    Už nás čaká iba cesta a na stanici lúčenie, 

    G                          D 

    tichý smútok detí z mesta 

    e-mi                        A 

    a ďalšie, dlhé blúdenie. 

 

G    D                                  G      

  R:Ostalo nám spievanie a malá kvapka vína, 

      e-mi                                A  

      pod širákom spávanie a voňajúca hlina. 

      D                             G 

      Zalievame nádejou v duši všetky diery, 

      e-mi            fis-mi G               A                     D     

      iste sa nám podarí zazvoniť u správnych dverí. 

 

    Keď sa zažnú reklamy obchodov a kín 

    a v panelákoch telky pozdravia, 

    zopár stránok mayoviek večer pred spaním 

    zavedie nás na noc do raja. 

    Všetkým vysvieteným oknám 

    morzeovkou signál dám, 

    zablikajte niekto, čakám, 

    teším sa a spomínam. 

 

    R: 
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Rolničky 

                Dušan Franců 

          KALUŽE 
    C 

    Na Betkinom kostolíku zvonček práve znel, 

    a-mi  

    keď ma plesli po zadku: "Tak krič!" 

    F                       

    Do ruky som toho chlapa strašne hryznúť chcel, 

    G 

    lenže, hrôza! V ústach nemám nič! 

 

    Na štvrťové husličky príšerne som hral 

    pyšný na to, čo už všetko viem, 

    mal som nôž aj guličky a bubákom sa smial: 

    „Počkaj, keď ťa chytím, tak ťa zjem!“ 

 

                       C              F               C 

     Púšťal som šarkana a cez kaluže skákal, 

                  e-mi     d-mi              G   

     čerešne nezrelé mliekom zapíjal 

                   d-mi                          C 

     a potom občas pustil do gatí a plakal, 

                   d-mi                              G 

     radšej to vystrihol a klincom zašíval. 

 

    Už mi rukou potriasajú, píšu pred meno, 

    že som z vajca zobák vystrčil, 

    už mi ho aj natierajú farbou vznešenou, 

    ešteže som do nej nestúpil! 

 

    Ja som bača veľmi starý, na fujarke hrám, 

    ako som tak mohol naletieť? 

    Všetko je to celkom inak, žiaden bocian! 

    Tak celom vzad a bežím zase späť. 

 

     Zas púšťam šarkana a cez kaluže skáčem, 

     cerešne nezrelé mliekom zapíjam 

     a nikdy nikto nesmie vidieť, ako plačem, 

     keď potme tenkú niť do klbka navíjam. 
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Dušan Franců 

KAPITÁN 
C                                   F                 C 

Nad rozľahlou pláňou nekonečnej vody 

F                    F/E        d-mi         G  

Naraz toľko svetlíc, to nikto nečakal. 

F                         C               F  

Námorníci vidia z okolitých lodí: 

d-mi                           G 

Titanic má na palube bál. 

 

 

Všade davy ľudí, kam sa člověk pozrie, 

Koráb celkom zastal a provu nízko má. 

Temer by sa zdalo….. to však nie je možné! 

Veď tá loď je nezničiteľná. 

 

C  

Do poslednej chvíle nahlas hudba znie, 

a-mi                   F  

S-O-S v nej zaniká. 

C                                     d-mi 

Na miznúcom mostíku, odkiaľ niet už úniku 

F    G             C 

salutuje kapitán. 

 

 

Moja loď je silná, odvšadiaľ ju vidieť, 

ani presne neviem, koľkých vládze vziať. 

Vítaný je každý, kto na palubu príde, 

Odvezie sa aspoň po maják. 

 

Koľkokrát som v daždi na palube zmokol, 

neustúpil duchom cyklónov a prietrží. 

Loď sa volá Nádej, má preťažený kotol, 

dúfam len, že ešte vydrží. 

 

Len si so mnou spievaj, kým pieseň nedoznie, 

S-O-S v nej nespoznáš. 

Len daj mi, Bože, sily aj v poslednej chvíli 

Na mostíku hrdo stáť. 
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1997 

Ľuba Piačková 

KARTY 
 

             A     

Kedysi dávno nebol žiaden veľký tresk, 

              h-mi 

len hrali karty láska, život, rmsť a česť 

            D                                        E 

a život porážal ich všetkých doradu, 

                   A                                   E 

tak sa smrť vytratila na čas z dohľadu. 

 

Spravila značky svojim kartám potichu 

A život nedoprial si chvíľu oddychu, 

Keď niekto vyhráva, tak ťažko odolá, 

Tak zlá smrť zmietla jeho karty zo stola. 

 

Poď, život, zahráme si ešte partiu, 

na zdravie víťaza nech všetci pripijú! 

Toľkých si porazil, len ja som ostal! 

A svoje označené karty rozdala. 

 

                              D 

 A svet je stále taký, aký vtedy bol, 

                                 A                             fis-mi  

 Kým karty plieskajú o dubový stôl. 

                              h-mi                                   E 

 Mnohí si hľadajú v dlaniach plných čiar 

                              D                              E  

 Na ktorej z kariet nájdu svoju tvár. 

 

A dnes sa učí v školách, že bol veľký tresk, 

Život ti šepká ako zvíťazíš kde chceš. 

V poslednej hre sa všetko celkom vymení, 

Bude stáť nádej proti kartám značeným. 
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Dušan Franců                                                       2016 

    KDE BOLO TAM BOLO 
 

Na Liptove sadá slnko za sedmoro hôr 

V Sliačoch krčmu otvárajú o voľačo skôr 

Chlapov prišlo veľa, hoc je krčma neveľká 

V rohu sedí potichu pán Kliment Ondrejka. 

 

C      D    C 

Všetci pijú pálenô, tak mocnô ako kôň 

C                               D    G    C  

Iba on má zápisník a zapisuje doň 

F                                        D         G 

Kadečo tu potárajú chlapi spod hory 

C                                   D       G    C 

Pán Ondrejka počúva a málo hovorí. 

 

 C         F 

R: Kde to bolo, tam to bolo, možnože aj nebolo 

 D                                      G 

 Porozprával povestný čo išiel práve okolo 

 C   F 

 Bačovia aj honelníci, drevorubači 

 C  D                G               C 

Samá pravda, až sa občas od úst zapráši. 

 

Od Liptovskej Osady až po Pribylinu 

Prešiel Kliment Ondrejka snáď každú dedinu 

Všade zbieral príbehy čo kto si spomínal 

A tak vyšli rozprávania spod Salatína. 

 

R: 
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Ujo Klimo do rozprávky navždy odišiel 

Možnože nám odtiaľ ešte časom napíše 

Aby dobro zvíťazilo okolo aj v nás 

Aby sa nám podarilo taký poklad nájsť. 

 

R: 
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Dušan Franců 

    KEĎ VTÁČKA LAPAJÚ 
 

    C                                   a-mi 

    Keď vtáčka lapajú do jemných sietí, 

    F                              C         G 

    pekne mu spievajú, maľujú kvety, 

    e-mi   C7        F        C 

    okolo zobáka ťahajú med, 

    d-mi               e-mi     F G         C 

    chcú, kým sa spamätá, lapiť ho hneď. 

 

    Keď vtáčka polapia, do klietky dajú, 

    smutný je, nespieva ako mu hrajú. 

    Vzali mu nebo a to, čo mal rád, 

    mutnému nechce a vyspevovať. 

 

    Keď vtáčik nespieva, zabudnú naň, 

    klietku mu zakryjú zo všetkých strán 

    a keď sa vydá na posledný let, 

    umyjú klietku a chystajú sieť. 

 

 
Hanka a Majka – rolničkové narodeniny 2007 
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(Zápalky 1991) 

Dušan Franců 

         KLOBÁSKY 
 

D          

Ležal som v tráve pod lipou 

    G                         D 

a zíval zo všetkých síl, 

                           h-mi 

pečený holub mi do úst vletel, 

E                           A 

skoro som sa zadusil. 

D                                   D7 

Na stromoch klobásky práve zrejú, 

G                          D    A 

núkajú ma, len si daj! 

D                     h-mi 

Kým sa takéto veci dejú, 

e-mi           A      D 

na svete je stále fajn. 

 

Po kolená v potoku bosá stála 

a ja práve prichádzam! 

Večer mi ticho zapievala 

a tak už nie som nikdy sám. 

Tie pesničky mi večne v hlave znejú, 

na zemi mám teraz raj. 

Kým sa takéto veci dejú, 

na svete je stále fajn. 

 

Ako sa tak flákam po tom svete, 

vidím cestu neznámu, 

do bahna som na nej až po krk vletel, 

márne hľadám záchranu. 

Okolo sa všetci strašne smejú, 

len priateľ volá „ruku mi daj!“ 

Kým sa takéto veci dejú, 

na svete je stále fajn. 
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Ladislav Ďurko 

KĽÚČ 
D                               G 

Už sa nebojím, že sa stratím 

               A              D 

v prúde nalíčených slov, 

           h-mi                     h-mi7 

nosím kľúč od všetkých tratí, 

           E                       A 

na ktorých som sebou bol. 

          D                  G 

Už sa neboj, že sa vráti 

             A               D 

niekto iný miesto mňa, 

              Fis                  G 

z pravej studne som sa napil, 

            A              G       A 

zdá sa, že je bezodná. 

 

                  G 

Už som sa rozpozeral 

                                      e-mi           A 

a po veceroch začínam veriť čoraz viac, 

               G                                    D 

že nikde nestroskotám, keď príde búrka. 

                 G 

Niečo ma podopiera, 

                                    e-mi                A 

keď mi zlyháva krok a hľadím na mesiac, 

                  G             fis 

mám chuť na koľaje búšiť, 

         G                   fis 

to, o čom som iba tušil, 

         G               A 

zrazu leží na dosah. 

 

 

 Už sa nebojím, že.....              

                               medzihra: G fis e D fis A 
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Dušan Franců 

        KOČÍK 
 

 C                          F 

 Bývala mi posteľ veľká, 

 a-mi                               F 

 bál som sa v nej v noci sám, 

 C                             e-mi 

 do hlavy sa dneska o jej 

 d-mi                G 

 tvrdé čelo udieram. 

 C                              F  

 Niektorý deň viacej bolí, 

 a-mi                           F 

 niektorú noc tvrdšie spím, 

 C                           e-mi 

 utiecť čas mi nedovolí 

          F         D                G 

 a tak rozmýšľam, čo urobím. 

                     C 

 Z postieľky vyskočím, 

               e-mi 

 perinku roztrhám 

             F 

 a perie zožeriem 

                  D          G  

 a nič vám nenechám. 

                            C 

 Vráťte mi kočík, prosím 

C7                       F 

 a ja vám všetko dám, 

                            e-mi 

 dlho už to v sebe nosím, 

                          d-mi        G 

 vráťte mi kočík, prosím. 
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Keď sme ešte mohli kľudne spinkať, 

 učili sa prvé písmená, 

 peniaze sme nepočuli cinkať 

 a puška bola vždy len drevená. 

 Ukradnem v škole kriedu 

 a na múr napíšem 

 kámoške s ypsilonom, 

 že ju "mylujem". 

 Vráťte mi sľabikár, prosím, 

 a ja vám všetko dám, 

 dlho už to v sebe nosím, 

 vráťte mi šľabikár, prosím. 

 

 Prišlo to a musím čeliť zmene, 

 čo dať miesto macka pod hlavu? 

 Holiť sa mi treba skoro denne 

 a košeľu mám občas špinavú. 

 Len si cvičte úsmevy, to chválim! 

 Dokelu aj s takou robotou! 

 Odchádzam sa znova učiť k malým, 

 svieťte si tu krivou dobrotou! 

 V obleku s motýlikom 

 vleziem si do kočíka 

 a v ruke s medvedíkom 

 hrkálkou zase mykám. 

 Ustúpte z cesty, prosím, 

 nech náhodou nezrazím 

 toho, kto sa pyšne nosí, 

 že má truhlu peňazí. 

 Dajte mu niekto kočík, 

 možno sa tiež odvezie, 

 ak sa chrbtom neotočí, 

 nie je to s ním také zlé. 
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4. 1. 2006 
Dušan Franců 

KOLEDA 
 
D                                            A 

Radujme sa valasi, bača povedal, 

D                                    A                  D  

Narodil sa v Betleheme pre nás nový kráľ. 

G                                    D                 A 

Príde k nám a naučí nás čo je to mať rád, 

D                                       A             D 

Že je lepšie pohladiť, než po papuli dať. 

 

                D                    G     D                 e-mi A     

R: Nesieme vám noviny, je zachránený svet, 

                D                     G    D                  A         D     D7 

 Kristus Pán sa narodil, tak nevezme nás čert. 

                G 

 Anjeličku, môj strážničku, 

 D                 A 

Navar dobrú kapustničku, 

D                                  e-mi A        D 

 Čože by to bolo za vianoce bez kolied. 

 

Poďme, bratia, do Betlema, ozdobme si strom, 

Napíšeme, zavoláme všetkým valachom. 

Potešíme, pomôžeme všade, kde sa dá, 

nech z nás malé Jezuliatko chvíľu radosť má. 

 

R: 

 

Búvaj dieťa veď si malo riadne ťažký deň, 

My budeme radšej spievať potichúčky len. 

Na chvíľu sme zastavili nekonečný beh, 

Svet je krásny keď ho celý pozakrýva sneh. 

 

R: 
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Dušan Franců/Dušan Franců 

KOĽAJE 
C                                   G 

Po cestách hlavných aj po okreskách 

A-mi                        G 

Jediným správnym smerom z mesta 

F                                  C 

Z koľají dávno, dávno vyjazdených 

         d-mi 

Von vyrážam z kruhu, 

           F         G4 

Snáď uvidím dúhu?  

       C                              G 

Kto vie koľko búrok mi ošľahá tvár, 

a-mi                              G 

Možno som práve toto potreboval,  

F                               C        

Uvidieť svet dočista okúpaný, 

d-mi 

Spomalím krok,  

                e-mi          F     

Potom sa než prejde rok 

             G4             G          

Hlboko zamyslím: 

 

          C                          G    

Načo ukrývať do piesní odkazy 

              a-mi                      e-mi 

Čmárať srdiečka, maľovať obrazy 

               F                          d-mi 

Či slová rýmovať a vlastne pre koho, 

        G4     G  

Netuším. 

 

Zo známych tvárí sa stala rieka 

Kde stojí most sa ťažko rozpamätám. 

Roky sa dívam kamsi do vyšších sfér, 

Úspešné dielo,  

Cesta k vysokým cieľom. 

 

Lenže na ceste k výškam som uvidel stáť 

Rovnaký míľnik hádam desiatykrát. 

Zlyhal mi kompas, či som zlyhal ja sám? 

Bol to zlý sen,  

Ale zbadal som zem, 

Zrazu odpoveď mám. 
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Má zmysel ukrývať do piesní odkazy 

Čmárať srdiečka, maľovať obrazy 

Aj slová rýmovať, kým je pre koho, 

                     G                             G7 

Kým má kto počúvať a brať nás za slovo. 

 

Má zmysel ukrývať do piesní odkazy 

Čmárať srdiečka a občas vyraziť 

Von z doby kamennej, železných košelí, 

Aby sme nežili ako sme nechceli - 

          F 

Spletení. 

 

Po cestách hlavných aj po okreskách 

Konečne skúšam sa pohnúť z miesta. 

Znamenia čítam z vašich tvárí a z hviezd. 

Von vyrážam z kruhu, 

Snáď uvidím dúhu?  

Kto vie. 

 

 

 
 Herálec 2009
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Peter Humeník/Dušan Franců 

KOMIKSY 
   G                                                 C 

    Vždy som mal odpor k hrubým knihám, 

   D                                          h-mi 

    bolo v nich veľa prázdnych slov. 

   C                                          e-mi 

    Radšej som pod hviezdami líhal 

                  h-mi                    C 

    pod hlavou s kôpkou komiksov. 

 

   D                              G 

    A stále je mi trochu ľúto, 

   h-mi                            C 

    za svetom obrázkov a čiar, 

   D                                      h-mi C 

    kde vopred viem, ako to skončí 

                a-mi            D4 D 

    každý má čitateľnú tvár. 

 

                                            G 

    Len škoda, že svet nie je taký. 

   C                                     G 

    Keď zlosyn všetko pokazí, 

  D                            h-mi C 

   dobro sa aj tak zase vráti, 

              a-mi   D              G 

   na poslednej strane zvíťazí. 

 

 

Zmúdrelým patrí česť a sláva, 

aj hviezdy po nich nazvané. 

a závisť až z nej bolí hlava, 

občas aj prášky na spanie. 

 

Už je to dávno, listy nemé, 

na štíte čestné znamenie. 

Teraz v tom lepšie chodiť vieme 

aspoň si občas spomeniem. 

 

 Už viem, že svet je proste taký 

  a sám si najviac pokazím. 

  Dobro sa aj tak zase vráti, 

na poslednej strane zvíťazí. 
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Dušan Franců                                                   30. 5. 2010 

KRÍDLA 
 

D                    G                   D 

Ďalší rok nám na rám dverí vyryl nový zárez, 

e-mi                          A 

Tie, žiaľ Bohu, neklamú. 

D           G                    D 

Po zrelej úvahe chcem zverejniť svoj nález, 

e-mi                             A 

Že som dospel k poznaniu 

 

R: 

G        fis-mi             e-mi             D 

Večná škoda premárnených dní a liet, 

e-mi                    A 

príliš rýchlo uplynú. 

e-mi G             D 

Ešte stojí za to vzlietnuť ponad svet, 

    e-mi       G-maj          D 

/: než nám krídla pristrihnú.:/ 

 

 

Za mladi mi vravievali, usilovne študuj, 

Celý život na to máš, 

A tak do mňa nalievali nezáživnú nudu, 

Mne bolo ľúto čoraz viac. 

 

R: 

 

Kývem si tou vlastnou hlavou, možno trochu dutou, 

Mám v nej však fúru nápadov. 

Chcem všetko uskutočniť svojou vlastnou rukou, 

Ešte pred slnka západom. 

 

R: 

 

Nám však nikdy trpezlivosť ruže nepriniesla, 

A nestačí nám snívať len. 

Máme pre vás skvelý návrh: Spustiť plachty, veslá! 

Máme zálusk na neznámu zem. 

 

R: 

    e-mi       G-maj          D 

/: než nám krídla pristrihnú.:/ 
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Zápalky 1990 

Dušan Franců 

MALINY 
    D                         e-mi 
    Kamene gúľajú sa nám samé do cesty, 

    D                         e-mi            A 
    maliny dozrievajú, keď už sme preč. 

    D                              e-mi  
    Sochy sa vysmievajú na hlavnom námestí, 

    fis-mi                    G              G-maj  
    že občas nechápeme o čom ide reč. 

 

    Na ceste bliká maják vojenskej kolóny, 

    ešte mu zamávame, kým sa stratí v tme. 

    To, čo sme ukrývali, sa naraz uvoľní, 

    fis-mi                    G               A 

    konečne uvidíme, akí vlastne sme. 

     D                                   fis-mi   
  R:Chudobní duchom, blahoslavení, 

                  G     

      spíme na zemi 

                  C  C-maj 
      kde sa dá. 

      D                                      fis-mi 
      Prišli sme na svet v dobrom znamení 

                 e-mi 

      písať na steny 

                G 
      o pravdách 

         A            D 
      a skúsiť ich nájsť. 

 

    Ideme tichou cestou alejou jabloní, 

    labute prilietajú do známych hniezd, 

    hodiny odbíjajú, zvon pre nás zazvoní, 

    maliny dozrievajú, už sa dajú jesť. 

 

    Dva prsty roztiahnuté do neba dvíhame, 

    dnes ráno prišla správa - Narodil sa svet! 

    A keď si pri západe do trávy líhame, 

    potichu vzácne slová nechávame znieť. 

 

    R: 
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 Dušan Franců 

MATEJ         
    C                          F 

    Stála raz pri lese malá búdka 

    C                            G 

    za rána vyšiel z nej na lúku 

    C                         F 

    strapatý Matej a bez klobúka 

    C                        G     C 

    pozeral do slnka cez ruku 

    F                                  d-mi4 

    Pod mostom potokom lístok pláva 

    d-mi                          G 

    zo sveta správa však nepríde, 

   C                        F 

    Ďalej sa oplatí kľudne spávať, 

   d-mi4       d-mi        G  C 

    každý sa bez neho obíde. 

 

    Vstúpila do deja dobrá víla 

    zlákala Mateja kobásou 

    šiel za ňou kam len s ním zablúdila 

    raz ju však v dave ľudí prepásol. 

    Tak prišlo surové vytriezvenie, 

    svet sa mu nezmestil do dlaní, 

    ulice sú iba jednosmerné, 

    a ľudia poriadne naštvaní. 

 

    Kam sa nám stratili sladké casy? 

    Možno sa o chvíľu objavia. 

    Stíhame zahryznúť do klobásy, 

    najlepšia duchovná potrava. 

    Mávajte Matejom, kricte slávu, 

    vyveste súkno cervené! 

    Oni to aj za nás hravo zvládnu, 

    a my si ešte chvíľu zdriemneme. 
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Dušan Franců            29. 1. 2008  21:24 

MOBILY      
C                                    C/H   

Pred malým nedávnom neboli mobily 

a-mi                       e-mi 

A svete, čuduj sa, deti sa rodili, 

F                            d-mi                   G 

Poštári v kabelách nosili dobré zvesti. 
 

Dievčatám húdli sme v noci až do rána 

Do uší napriamo vášnivé vyznania, 

Nikto z nás netušil, že budú esemesky. 

 

F                         G 

Boli sme zvedaví na miesta vzdialené, 

e-mi                     a-mi       

Skúšali cez more nadviazať spojenie, 

d-mi                        F             G             C 

A pre chuť víťazstva liezli sme na každý grúň.    
 

Pešo sme skúmali v okolí každý kút, 

Hoc nebol google earth, ba ani autoroute, 

bolo nám nádherne pri každom zaznení strún. 

 

Svet je nám gombička, kto by sa sťažoval, 

Aj tak sa nevráti späť doba ľadová, 

Sme v sieti chytení, topení prívalom dát. 
 

 Spojenie na diaľku nikomu nevadí, 

Lenže ťa necítim, monitor nehladí 

skúšam ťa privolať, cnie sa mi, domov sa vráť. 

 

Sľubujem, jednej z hviezd dám meno po Tebe, 

aj Ti ju ukážem a nielen na webe, 

na cestu do neba netreba raketoplán. 
 

Stopneme hodiny, zmažeme kalendár, 

A všetkých kamošov spíšeme na zoznam, 

Hromadným e-mailom ich všetkých pozveme k nám. 

 

Pred malým nedávnom neboli mobily, 

Nevieme čo by sme dnes bez nich robili, 

Asi to vyskúšam, potom vám porozprávam. 
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       Dušan Franců                                                                  Máj 2019 

NÁMORNÍCKA      
   
    C        F          C 

Za mojou loďou brázda biela 

          a-mi          G 

rovná ako sa len dá 

            F                  F/H    

keď sa držím kurzu cieľa 

           D                       G 

a mám preplnený kalendár. 

            a-mi            e-mi 

V mori šírom sĺz je veľa 

          a-mi        a/G           F 

lenže ja sa málokedy obzerám. 

                C        F          C     

Za mojou loďou brázda biela 

               d-mi          G    C 

a vpredu nekonečný oceán. 

 

 

Za mojou loďou brázda biela, 

občas býva kľukatá, 

Proti vetrom, proti prúdom, 

kreslím pavučinu na mapách. 

Netuším, či niekde chýbam, 

Ja si prístavy len málo pamätám- 

Za mojou loďou brázda biela 

a predo mnou len oceán. 
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             G    

Už som videl mnohé zeme, 

        F                 C 

veľa ostrovov aj skál, 

        G 

zažil strach aj prekvapenie 

   F                       C    

a do denníka zapísal, 

         a-mi                 e-mi 

že sa nechcem ďalej plaviť, 

                F      G           C 

že chcem cítiť pevnosť hôr, 

         a-mi             e-mi  

lenže stačí chvíľa slávy 

        D                           G  

a už zase mierim za obzor. 

 

Za mojou loďou brázda biela, 

je to iba voda spenená 

za jej koncom nikto nevie, 

že som tade prešiel práve ja. 

Hádam skúsim niekde pristáť 

jabloň zasadím a tú vám zanechám. 

Za mojou loďou brázda biela 

   e-mi                        d-mi            G         C  F 

a predo mnou, všade predo mnou len oceán. 

          F/e               G         C    F 

všade predo mnou len oceán 

          F/e               G         C  

   len oceán.  
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              Dušan Franců          október 

2017 

NA PERÓNE ČÍSLO JEDNA 
         G     C     G  

Na peróne číslo jedna  

          a-mi          D       

Jednej malej stanice 

         G                    e-mi 

Zhodili sme na zem batohy 

C               D 

Po návrate z hôr. 

 

        G               D  

Bolo leto a zem smädná, 

         e-mi        h-mi 

dozrievali černice, 

       C                 G 

nám do mesta sa nechcelo 

    a-mi  D    G 

ani o minútu skôr. 

 

Spustili sme hudbu z lesa 

Na ohraté gitary 

Piesne čo sme všetci poznali 

než prišuchtal sa vlak. 

Potom desiati aj s basou 

Do kupé sa napchali 

Cvikmajster sa usmial, 

Zrátal nás a nechal tak. 

 

R:      C 

Pri prvom nástupišti 

         c-mi 

Dajte pozor už to sviští 

           G                                    e-mi  

V koľajach sa tlkot kolies ozýva. 

           C 

Hudba diaľok dych nám zrýchli, 

      G             e-mi 

Osobák alebo rýchlik 

     C                        D           G 

Do stanice vchádza lokomotíva. 
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Na peróne číslo jedna 

Nie je frmol nijaký 

Iba ja tu zase stojím  

S batohom a gitarou 

Koľaje sú zarastené, 

Pasú sa tam diviaky 

Trať je bez náhrady zrušená  

A nič sa nestalo. 

 

Kúsok cesty autobusom 

Potom Intercity vlak 

Nemá kupé, ale každý je tam  

potichu a sám. 

Každý v inom, svojom svete, 

Hudba znie len v sluchátkach 

Čas letí kamsi dozadu, 

Ja oči zatváram. 

 

R: 
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Folkomotíva 2017 
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Ladislav Ďurko, Dušan Franců 

           NA ZDRAVIE 
C                       G 

Vonku už trúby znejú, 

C                        F 

vlajky chcú odletieť,  

d-mi               C 

pripime preto na zdar nášho  

d-mi           G    

ťaženia do legiend.           
 

Kolená sa nám trasú, 

víno má zvláštnu chuť 

a naše hlasy v tomto dome 

vymetú každý kút. 
  

    C 

 R:Na zdravie všetkým živým,    

                                    F 

     nech sa nám zachová  

     C                    e-mi 

      sila ísť proti prúdu  

         d-mi              G 

      a začínať odznova.           

     C 

      Na lásku krásnych dievčat,   

                                F 

      na slávu našich mien,           

     C                         F  

      na šťastnú cestu bosorkám,   

     C            G         C 

      letiacim na svoj snem.       
 

    Poháre v rukách rinčia, 

    v sude je ešte dosť, 

    bojisko plné planých týždňov, 

    prosiacich o milosť. 
 

    Sme dakde v ôsmom nebi 

    a predsa na Zemi, 

    dosť dobre sme sa zaobišli 

    bez priazne Šťasteny. 
 

R: 
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Dušan Franců 

NERIADENÁ STRELA 
G                 h-mi               C                     G 
Ďalšie krásne ráno som sa mohol nechať viesť 
a-mi                                D 
za ruku či za nos, kto to vie. 
G                           D              e-mi               C    
Kto chce, nech sa pechorí na svoju vlastnú päsť, 
a-mi                D                 G 
Lenže dnes to docvaklo aj mne. 
 
C                                       G 
Prečo vlastne nerobím to, čo som dávno chcel 
C                                        G  
už si nechcem vyberať len menšie z mnohých ziel. 
C                                     G                 e-mi 
Vyhlasujem nezávislosť od reklám a rád 
a-mi                                   D  
stále sa ma snažia niekam zakormidlovať. 
                   G                          D              
R: Som neriadená strela a hľadám pevný bod, 
           e-mi                   D                    C  
 konečne chcem hrať a spievať podľa vlastných nôt 
                   G                                   D   
 Som neriadená strela, strach zo mňa nemajte 
           e-mi           D                C              D                 G  
 neublížim, hľadám iba miesto na mäkké pristátie. 
 
Koľko ďalších sklamaní mi asi ušetrí 
Rozhodnutie začať po novom 
Radšej budem posledný vo voľnom povetrí  
než byť kráľ v divadle bábkovom. 

 
Mám plochú dráhu letu a občas líznem zem, 
nabitý nos potom z toho mám. 
Nenariekam, neprskám a len sa otrasiem 
smer a cieľ si pre let určím sám. 
 
R: 
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Až vám zmiznem z dohľadu a keď sa rozplynie 
biela čiara na nebi a hukot v doline, 
ostanú len slová, ktoré nechám vám tu znieť, 
podľa nich ma nájdete ak budete chcieť. 
 
Všetko som chcel stihnúť, všetko naraz, všetko hneď 
Lenže aj tak svojou cestou kotúľa sa svet. 
S pokorou sa dívam do svetových strán 
že na mňa niekto čaká, je to najlepšie čo mám. 

 
R: 

 

 

 
Folkové Chvojení 2015
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Rolničky 

    Dušan Franců 

NESMRTEĽNÍ 
 

        C       F       C            

Bola jedna veľká hra 

         C        F      C 

Mala prosté pravidlá 

           C               d-mi                  G  

Čierna lož a biela pravda, žiadne „snáď“ 

        d-mi                C 

Bolo krásne na chvíľu 

              F              C 

Vedieť - bieli prežijú, 

         d-mi                             G4 G 

Zlé a dobré dá sa ľahko rozoznať. 

 

                     C             

R: Rovnaký prameň dal nám piť, 

                 F-maj 

Rovnaká viedla nás zlatá niť, 

                  C                     a-mi 

Nad naším svetom držíme stráž 

      d-mi       G4 G 

My nesmrteľní. 

              d-mi          C 

Budeme stále plniť sľub, 

              F                    h-mi 

Nedáme ohňom vyhasnúť, 

              a-mi                       C 

Nedáme zabudnúť nikomu z vás 

       G           C 

My nesmrteľní. 

 

V strede sivých území 

Stojí hrad a to sme my 

Naša pevnosť, nad ňou vejú zástavy. 

Pevne držať, pevne stáť, 

nech sme spolu – celý hrad 

nech nám v hradbách nikto dieru nespraví. 

 

R:  
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Prechod do D-dur 

Keď sa stmieva nad riekou, 

keď sú mestá ďaleko, 

keď sa pravdou stáva ďalší z našich snov, 

svoju nádej stále mám, 

že sa vrátim, že mám kam, 

možno zbitý, ale s vlajkou vztýčenou! 

 

R: 

 
 

 
Blumentálske Hody 2002
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16. 1. 2007 

Dušan Franců, Michal Pokorný/Dušan Franců 

NOVOROČNÁ 
E                        E4   

Od zimy do leta a zase späť 

E                      A 

Točí sa dokola guľatý svet. 

E                            A 

Kým sa ty zobudíš a skúšaš vstať, 

gis-mi                     H  

Znova sa medvede chystajú spať. 

 

Koľko sa do roka pomestí chýb? 

Toľko čo do mora túlavých rýb. 

Niečo sa podarí a niečo nie, 

Každý rok nanovo začíname. 
 

 E               H              A             E   

R: V polnoci skĺzli sme z vrcholu hory 

 E             H         A                H 

Ráno nás privíta späť na podhorí. 

A                             gis-mi 

Hľadíme do výšky, kde nad hmlou bielou 

fis-mi               A          H          E 

Hora sa vypína výziev, túžob a cieľov. 

Stihli nás búrky aj rany kruté, 

S polnocou zmizli, sú zabudnuté, 

Do roku, čo zatiaľ meno nemá, 

Nesieme si iba pohladenia. 

Bublinky v pohári nezaplatia 

Nesplnené lanské predsavzatia. 

Želania prskavkou napísané 

Na cestu za nimi vyrážame. 

R: 

Pre dobré plány čo máme v hlave 

Hlavne nech nám dobre slúži zdravie. 

Kalendár na čistej prvej strane 

Tak ako každý rok otvárame. 

R:
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jar 2016 

          Dušan Franců                                                                

OKOLO DEDINY 
 

 

D                    G              D 

Okolo dediny prašná cesta 

                fis-mi      e-mi             A    

Po nej sa náš dedo vracal z mesta 

G             A 

Zimou aj letom 

fis-mi      h-mi 

Vracal sa k deťom 

e-mi      G                  A             D 

Ani raz návrat k nim nepremeškal. 

 

Okolo dediny cesta nová 

Na ceduliach pri nej prázdne slová. 

Otec ich vysmieval 

Keď tade chodieval  

Za kráskou čo je dnes mama moja. 

 

Okolo dediny diaľničná sieť 

Boli tam stromy a už ich tam niet. 

Deti si po chvíli  

Rozsvietia mobily 

A nám tu nechajú náš starý svet. 

 

 
Lásek 2016 
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Dušan Franců                                                               6. 5. 2007 

OPICE 
C                E                   F               C  

Prečo toľkí ľudia vravia, že nerastie tráva, 

d-mi                                      G  

Tam kde spolu čo len stúpime. 

C                         E                        F              C 

Koľko skvelých myšlienok nám vyklíčilo v hlavách, 

d-mi     e-mi F         D      G 

Mnohé boli celkom nevinné. 

 

               F                  G                      C                  a-mi 

 R: Strihnime si kto mal lepší nápad z našej dvojice, 

               F        G                  C 

 Kamarát môj premilý. 

 F                       G                C                  a-mi   

 S tebou som si istý tým, že pochádzame z opice, 

 D                                   G   

 že sa pán Darwin nemýlil. 

 

Strčiť loďku do prúdu, to každý vodák zvláda, 

Ja sa s tebou plavím ozaj rád. 

Teraz si však ujasnime kto mal zobrať pádla, 

V diaľke čujem šumieť vodopád. 

 

R: Strihnime si kto je lepší majster z našej dvojice, 

 kamarát môj premilý. 

 S tebou som si istý tým, že pochádzame z opice, 

 že sa pán Darwin nemýlil 

 

Vonku zima, piecka chladná, oheň sa v nej dusí, 

Dobrý nápad pomôcť benzínom. 

Ty sa pozri po oknách, ja strechu hľadať skúsim, 

Aj tak nám už treba nový dom. 

 

R: Strihnime si kto je dneska krajší z našej dvojice, 

 kamarát môj premilý. 

 S tebou som si istý tým, že pochádzame z opice, 

 že sa pán Darwin nemýlil. 
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Preliezli sme diery, hory, preplávali vodu 

Občas ryli vlastným nosom zem 

Prišli na nás povinnosti zachovania rodu 

a to nejde bez účasti žien. 

 

R: Strihnime si, kto má väčšie šťastie z každej dvojice, 

kamarát môj premilý, 

je to isté, že aj ony pochádzajú z opice, 

 že sa pán Darwin nemýlil. 

 

 F             G             C                 a-mi    

Je to isté, že aj ony pochádzajú z opice, 

F           G                C 

len sme si to nevšimli. 

 

 

 

 

 

Beckov 2011 
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Rastislav Rezáč, Dušan Franců 

 OSTROV MEHINAKU 
C  

V zelenom, šírom mori, 

e-mi 

kde miesto vĺn sú hory, 

a-mi                       E 

kde fúka vietor opojný, 

F 

tam, kde sa smútky stratia, 

d-mi 

padli sme do zajatia 

F                                       G4  G 

a sme s tým celkom spokojní. 
  

Večer sme oheň zažli 

 z radosti, že sme našli 

 posledné z opustených miest. 

 Na mori bielych mrakov 

 lietame bez padákov, 

 plávame bez záchranných viest. 
 

     C             e-mi 

 R: Príď sem k nám 

     d-mi          G   

 na ostrov Mehinaku, 

 F                                 G4  G 

 zem krásna, diamantová. 

 C             e-mi    

 Príď sem k nám, 

 d-mi         G     

 Robinson, prekroč diaľku, 

 F                f-mi            C 

 chceme byť tvoji Piatkovia. 
  

Z hniezda vo vlhkej tráve 

na hviezdy pozeráme, 

kto z nás tú šťastnú vyhľadá? 

Ľahučké, vtáčie perie 

nikto nám nezoberie, 

vieru, že sa vzlietnuť dá. 

R: 
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Dušan Franců 

OSTROV POKLADOV 
 

               D                                              e-mi 

    Na co môže myslieť človek, keď mu veľmi málo chýba, 

                 h-mi                                 A 

    keď sa ráno celkom šťastný zobudí? 

               D                                      e-mi 

    Tak si obcas ticho poviem, že to nie je moja chyba, 

                   h-mi        G              A4 A 

    že mám celý život šťastie na ľudí. 

 

              e-mi                           h-mi 

    Nikto nespočíta slzy, ktoré za sebou som nechal, 

                G                  fis-mi         A4 A 

    koľko zarastených, slepých koľají. 

             D                                       e-mi 

    Ešte som bol taký drzý, že som z deravého mecha 

              h-mi                  G                A 

    trúsil piesne, keď som lietal po raji. 

 

             D 

R: Na polceste z pekla do neba 

    e-mi            A 

je na rázcestí kríž, 

            h-mi               G 

každý deň tam čakám na teba 

      e-mi             A 

až kým sa nezjavíš. 

           D                                fis-mi 

Pre tú chvíľu chvíľ sa mi to oplatí 

    G                 A 

aj tvojou zásluhou. 

             h-mi           G 

Na tom rázcestí iba blázni si 

              A                D 

zvyknú hádzať korunou. 
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    Je to dobré, kým sa darí nezabudnúť staré sľuby, 

    kým sa nemusíme zľaknúť zrkadiel, 

    Svet je vlastne celkom malý, to je šťastie, stretnúť ľudí, 

    ostrov pokladov, ci celý svetadiel. 

 

    Nikto nespočíta rieky, cez ktoré ma druhí niesli, 

    verím na nemožné, zázrak do troch dní. 

    Maják v duši stále svieti, tiene tvárí na múr kreslí, 

    snáď mi ten môj bude sem-tam podobný. 

 

    R:  

 

 

 

 
Duchonka 1993 
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2012 

                            Dušan Franců 

 OTÁZKY  
 

C  

Koľko je schodov do neba  

G  

A kto tam vlastne býva  

d-mi                 G  

Koľko je okien do duše  

C                         G C  

Kto sa mi do nej díva.  

F                       B      F  

Na prahu veku dospelých  

C                       G  

Všetko mi bolo jasné,  

d-mi                  e-mi  

Dámy to o mne vedeli  

D                   G  

A všetky boli krásne.  

F                         e-mi  

Namiesto piksle špenátu  

d-mi             G  

Dala mi silu viera,  

d-mi                       e-mi F  

Že vládzem svetom otočiť  

C                           G C  

Tam kam si práve želám.  

 

 

Keď vidím ľudí nablízko,  

Tak zrazu dáko cítim,  

Asi som trochu prepískol  

Aký som dôležitý.  

Tak ako plynú oblaky  

na východ, sever, na juh,  

snaživo pravdu hľadáme,  

a máme každý svoju.  

Sme utrápení únavou,  

A rozorvaným vnútrom  

Však riadime sa ústavou  

A trochu kámasútrou.  
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Po boji každý generál  

Vie čo sa robiť malo  

mám čoraz viacej otázok  

a odpovedí málo.  

 

 

 

 
Fero a Dušan - Báhoň, júl 2012 
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Rolničky 

              Dušan Franců 

        PAVUČINY 
    C                          a-mi 

    Cesta sa bláznivo kľukatí, 

    F                            d-mi 

    záložka v najväčšej z kníh, 

    G                           C  

    teším sa na všetky návraty, 

    F                             G  

    najmä na posledný z nich. 

 

    Vieš, že my, chlapi sme šialení, 

    skúšame otočiť svet, 

    až bude po mojom liečení, 

    urobím, čo budeš chcieť. 

 

         C             e-mi        a-mi  

    R:Vpletený do klbka pavučín, 

         d-mi                   G 

      tisícky divokých ciest, 

       e-mi                   F 

      ťažko sa uhýbať naučím, 

       D                                  G  

      pred mačkou na palmu liezť. 

       e-mi                      F  

      Až zlepím rozbité zrkadlo, 

      C                              C, e-mi, a-mi, G 

      zbavím ťa sĺz nešťastných, 

      C                           F 

      povedz mi, ako ti odľahlo, 

      d-mi          G               F 

      vrátil som sa po vlastných. 

 

    Pochovávam svoje blúznenie 

    pod dúhu z dažďových skiel, 

    ťažko už po cestách pôjdeme 

    spolu tak, ako som chcel. 

 

    Potrvá, kým všetko obehnem, 

    pri sebe miesto mi hrej, 

    raz, až ma zavoláš, pribehnem 

    z guličky krištáľovej. 

     

R: 
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                Dušan Franců                                              Rolničky 1991 

          PIŠTOLNÍCI 
    C 

    Pištolníci bez zbraní, rytieri bez brnenia 

    C-maj                       C 

    v knižkách sa čítali, okolo ohňa sedia 

    F                                    C 

    najkrajšie, najvernejšie dievčatá. 

    F 

    Spoločný chlebík, pár korún v pokladničke, 

    C                             a-mi 

    sú v siedmom nebi pri ohni, pri pesničke, 

    F                                        G 

    keď smutná zem je nocou zakliata. 

 

    Rovnaké slová zo sŕdc aj z úst tu plynú, 

    my sme tu doma, duše nám nezahynú, 

    kým ešte vieme vravieť „ľúbim“. 

    Nech je nám krásne, vykročiť správnou nohou, 

    kým oheň zhasne, poprosiť lesných bohov 

    o šťastie pre ostatných ľudí. 

      

     F 

     Naša úzka cestička 

                                                           C 

     sa v stovkách diaľnic aj tak nestratí 

        d-mi 

     a modlitbou je pesnička, 

     F                      F-maj        C 

     že chceme byť stále rovnakí. 
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    To slovo „Ahoj“ prestalo časom platiť, 

    zo strmých svahov ťažké je sa vrátiť, 

    na všetko dôvod nájsť sa musí. 

    Pod cudzou kožou občas sa schovať, zohnúť, 

    vieme, že nožom odzadu dá sa bodnúť, 

    niekto to možno už aj skúsil. 

 

    Tak občas slýcham pesničky, čo sme hrali 

    pri takom ohni, čo už nik nezapáli 

    a váham zapískať „Tak poďme!“ 

    Neprídem prvý, z ohníka už sa dymí, 

    ľudia tí istí a pritom celkom iní, 

    nemáme všetko už tak rovné. 

 

     Sem-tam dáka slzička 

     sa v kvapkách rosy aj tak nestratí, 

     zaznie zas tá istá pesnička, 

     len my už nebudeme rovnakí. 

 

 
  Ozveny ciest 1992
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  Michal Pokorný, Dušan Franců 

PLÁŽ 
G                                   C                G 

Dávam na známosť, že na nervy mi lezie 

G                    C                   D 

Hysterických bláznov plný svet 

C                  F         C         G 

Chaos presiahol už všetky medze 

C                   a-mi             D  

A nikto mi tu nechce rozumieť. 

 

Vlastné gate vymením za chvíľu kľudu 

Nech mi nikto ďalší nevolá! 

Odchádzam a keď sa pýtať budú, 

C               D                 G 

Opakovať budem dokola 
 

                         G          C             G 

R: Odchádzam sám na opustený ostrov 

   C                                           D 

   loďou, ktorá v búrke stroskotá. 

         C             c-moll 

   Na bledožltej pláži 

             G                   e-mi 

   Bude slnko na mňa pražiť 

                 a-mi               D                 G 

   V kľude vychutnám si zvyšok života. 
 

Už zopár mesiacov som na ostrove pánom, 

Trhám banány a myslím na čo chcem, 

Nemusím už vstávať skoro ráno 

A bez telky tu ľahko prežijem. 
 

Len čoraz častejšie mi kúsok reči chýba, 

S niekým sa pochytiť a potom zase smiať. 

Už by som snáď zvládol s niekým bývať 

A občas sa aj trochu umývať. 
 

R: Opúšťam rád svoj bezútešný ostrov 

    Na plti z bambusu, čo zviazal som si sám, 

    Ak ma more nezahluší, 

    Začnem používať uši 

    dúfam, že ma naspäť zoberiete k vám. 
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Dušan Franců        

    POBLÁZNENÁ ZEM 
 

   C                       e-mi 

    Poslednou iskrou horia nám tváre 

   d-mi        G             C 

    v očiach ohne blikajú, 

   d-mi                   e-mi       

    hviezdy sú blízko, svetielká malé, 

   F             G                C 

    čo občas z neba padajú. 

   F                                 C 

    Za ruky sme k sebe prilepení, 

                d-mi                        G 

    keď si nad plameňmi prajeme 

   C                                 F 

    pokoj našej, pobláznenej zemi, 

                   d-mi G                C 

    veď my zase z mesta ujdeme. 

 

 

    Za našou riekou, tak blízko sa strieľa 

    a tu sa slová prášia z úst. 

    Sloboda, právo, zástava biela 

    a hlavne zhrabnúť väčší kus. 

    Nepočuť už modliace sa ženy, 

    Bože, prosím, nech sa nebijú! 

    Pokoj našej, pobláznenej zemi, 

    nech to aspoň deti prežijú! 

 

 

    Dvíhame oči preč od uhlíkov, 

    vieme, je čas odísť tmou 

    pohľadať pravdu u náčelníkov, 

    čo strážia múdrosť totemov. 

    Povedať tam hore, na hrebeni 

    s rukou na srdci svoje želanie: 

    Pokoj našej, pobláznenej zemi, 

    našim hlavám nové svitanie. 
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Dušan Franců 

PORÚČAJTE BOHU DUŠU 
a-mi                             G       

 Ale vás tu je dnes ako múch, 

 C                F            C                E 

 na jedného Jánošíka prišiel celý pluk. 

 

 Stojíte tu ako polená, 

 strach vám trasie hlavy, ruky, láme kolená. 

 

     a-mi 

 R:Porúčajte Bohu dušu, 

    G   

    bojíte sa zbojníkov, 

    F   

    keď ste Jura polapili, 

    C              E   

    príde tisíc Janíkov! 

 

    Porúčajte Bohu dušu, 

    už to máte zrátané, 

    jedného ste polapili, 

    tisíc ďalších povstane! 

 

 Valaštička, sekni ešte raz, 

 ešte aspoň jednu zradnú hlavu k zemi zraz! 

 Valaštička, už sa radšej strať, 

 až ťa budú potrebovať, tak sa k ľuďom vráť! 

 

 R: 

 

 Nemysli si, baba, že mám strach, 

 lebo si mi podsypala pod topánky hrach! 

 Iste si ťa diabol príde vziať 

 za to, že ťa toľko ľudí bude preklínať! 

 

 R: 
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Rolničky 

Peter Humeník/Dušan Franců, Peter Humeník 

PRASIATKO 
 

      D                          h-mi   

Bol kľudný deň, vtom krik a šum 

   e-mi                  A 

a dav sa niekam hnal 

   D                   h-mi 

a ja som v rade na rozum 

     e-mi               A  

na samom konci stál. 

       e-mi              A   

Ten rad sa pekne vinul, 

e-mi               A 

tovar sa však minul 

   e-mi            A              D 

a na mňa ani kúsok neostal. 

 

Je zima riadne pod nulou 

a ja som práve dnes 

stratil čiapku s bambulou 

a pokúsal ma pes. 

Natrhol mi gate, 

vraj najlepší môj priateľ, 

zapráskaná pouličná zmes. 

 

       D            h-mi  

R: Tak nestojí to za to 

                  G                  D 

zbierať do prasiatka zlato 

G                e-mi             A  

na to, čo je dávno predané. 

          e-mi                 A 

Kým v každom kúte zeme 

            e-mi          A 

z niečoho sa tešiť vieme, 

      e-mi               A                D 

nič zlého sa nám aj tak nestane. 
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Letí, letí, všetko letí, čo len krídla má, 

niečo ti cez nos preletí a poletím aj ja. 

A nosom vytriem schody, 

pochopím ako to chodí 

tak čo by som sa tomu čudoval. 

 

Ententýčky, dva špendlíčky, idem z kola von, 

oddýchnem si, len čo zájdem za najbližší strom, 

a zdrhnem ešte v noci, 

ste tu samí cvoci, 

iba ja som malý morský kôň. 

 

R: 

 

 

 

 

 
 

Dušan – Bojnice 2011 
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Zápalky 
        Dušan Francù 

 PRIANIE 
 G                                  G-maj 

 Zhasnite ohne, spravte tmu, 

                                   G6 

 nech sa nám oči nelesknú 

                          C 

 v malej, nočnej chvíli, 

 D 

 ráno nás čaká dlhá púť, 

                  C 

 nebáť sa a nekradnúť! 

G                            C-maj 

 Spite krásne, moji milí! 

 

 Do vašich snov dnes vstúpiť chcem, 

 nechať v nich krásne voňať zem, 

 rosou chladiť ráno, 

 pozdraviť tých, čo majú chuť 

 nebáť sa a nekradnúť, 

 priať im spravodlivý spánok. 

 

 D                                             C 

 Prikryjem vám oči hviezdnou oblohou, 

 G                                        C-maj 

 nechám na vás padať vôňu zo stromov. 

 

 Snívajte, ako krásne žiť, 

 tiež preto niečo urobiť 

 a zrnko vzklíči z hliny 

 a keď sa smädný napojí, 

 studňu v zemi vykrojí, 

 nech sa môžu napiť iní. 

 

 Zobudí nás úsvit, keď sa rozhorí, 

 krása, to nám ešte niečo hovorí. 

 

 No tak už poďme v ranných hmlách, 

 držím vám palce na cestách 

 a pozor na omyly! 

 Hlavne sa nepredať, nezahnúť, 

 nebáť sa a nekradnúť! 

 Šťastnú cestu, moji milí! 
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 Dušan Franců 

 PRSKAVKA 
 

 C                                  a-mi 

 Pomaly nám obliekajú kabát, 

 F-maj                              C 

 taký, čo tí zmúdrelí vraj nosia 

                                            a-mi 

 a trochu nám to pomiešali v hlavách, 

 F-maj                                G4      G 

 ešte tam však nie sme iba hostia. 

 F      

 Pečiatok a potvrdení 

 G                            C             a-mi 

 pribúda nám stále viac, stále viac, 

              F-maj 

 že sme geniálni 

               G4    G            C   

 a skoro poletíme na mesiac. 

 

 Nosy sa nám začínajú krútiť, 

 zacítili perspektívu skvelú, 

 stačí nové ideály kúpiť, 

 ľahšiu cestu ku zlatému cieľu. 

 Trochu drahé šťastie 

 za svedomie kúpené, kúpené 

 a priateľove oči 

 smutne k zemi sklopené. 

 

 O polnoci znejú všetky zvony 

 a pochytá sa dlhá reťaz rúk. 

 Dole v meste stoja drahé domy, 

 dajte si ich kľudne za klobúk! 

 Na oblohu prianie 

 prskavkou si napíšem, napíšem, 

 mať blízko dobrých ľudí, 

 nech poznať zlé a dobré viem. 
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Dušan Franců/Ľuba Piačková, Dušan Franců 

PRVÝ ANI POSLEDNÝ 
    

    C 

    Nespievaj o tom, že sa nedarí, 

                                        a-mi  

    koľko si múze doprial dní, 

   F                                 G 

    končí sa boj o pieseň piesní, 

              C 

    nie si prvý. 

   F                                a-mi 

   Končí sa boj o pieseň piesní, 

                  F                   C 

    ty nie si prvý ani posledný. 

 

    Zabudnúť v bezstarostnom bláznení 

    na náruč hlúpych starostí 

    stáva sa najhlavnejším z prianí, 

    tichých nocí, 

    stáva sa najhlavnejším z prianí 

    tichých nocí, keď sa dobre spí. 

 

     a-mi 

     Keď je všetko jednoduché 

    F                             C 

     a svet je ako guľka malý. 

     d-mi 

     Keď ho držíš pevne v ruke, 

     d-mi7                    G   

     aj keď do dlane ťa páli. 

 

     Stojíme na hlave, 

     padáme k nebu voľným pádom 

     a túžba po sláve 

     tak smiešna z diaľky zdá sa nám. 

 

    A v srdci, kam ti nikto nevidí, 

    v kúte, kam nikto nechodí, 

    sa z tvojich najtajnejších prianí 

    niečo splní, 

    sa z tvojich najtajnejších prianí 

    nová pieseň ticho narodí. 
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Dušan Franců 

PRVÝ KROK 
C                             F 

Pripíjam na zdravie básnikovi 

d-mi                 G 

za prvý riadok sonetu. 

C                                 F           C 

Druhý dúšok venujem Pánu Bohu, 

d-mi                           G 

prvý dostal nápad - a tak sme tu. 

e-mi                           F      C 

Tretí pohár na guráž muzikantom, 

d-mi                F 

že sa prvý raz ozvali. 

C                           F        C 

Rozmýšľam akým prvým krokom  

d-mi G                   F   

sám pred sebou sa pochválim. 

 

Pripíjam na prvý jarný vietor, 

že naspäť život prinesie. 

Na prvé hniezdo vtákov sťahovavých, 

že zase pištia všade po lese. 

Na prvé písknutie pod oknami 

na prvý utek do sveta. 

Na šťastný návrat z teplých krajín 

či kam sa teraz odlieta. 

 

a-mi                     G 

Na dne mi ostala jedna kvapka 

F                               C 

a mám sa rozhodnúť ešte dnes, 

a-mi                     G 

na ktorý pripijem z prvých krokov, 

F                     G 

na ktorú cestu do nebies. 

C                            F       C   

Prebrodím na ceste staré listie, 

d-mi                    G 

a stopu za sebou zakryjem. 

C                            F        C 

Nie je to dobré, ale temer isté, 

d-mi          G            F-maj 

že sa dnes prvý raz opijem. 
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Dušan Franců 

REBRIŇÁK 
 

G, D, e-mi, h-mi, C G, D, G 

            G          

Ako to natriasa na mačacích hlavách, 

                    e-mi                             C 

Spod kolies bledomodré iskry lietajú, 

               G                                  h-mi 

Kobylka obstaróžna roztopašne cvála 

a-mi                                          D 

A nám v rebriňáku zuby cvakajú. 

 

              G 

Do rána ďaleko, tma pod čapice lezie, 

                e-mi                                           C 

To zviera mieri s vozom z mesta niekam von 

                G                                      h-mi   C 

A keď sa opýtame kam nás vlastne vezie, 

G          D             C           D         G 

Vyhodí zadkom a tancuje Charleston. 

 

Máme už naponáhlo, nie je veľa času, 

Cesta má trvať ešte aspoň zopár dní 

Do stepí, kde sa ešte divé stáda pasú 

A kde ich lovia Buffalovi príbuzní. 

 

Česť je vraj hlúposť, láska tiež, tak sa tu zložme, 

Vraj máme nechať smiešnych, zabudnutých fráz! 

Nemohli vymrieť, to nie je predsa možné, 

Nejaký kúsok z nich musíme ešte nájsť. 

 

 

Jako to natriasa na mačacích hlavách, 

Spod kolies bledomodré iskry lietajú. 

Ťaháme rebriňák a v ňom sa vezie sláva, 

Sláv bláznom, ktorí ešte hľadajú. 

 

Tak nech nám slúži zdravie, rastie chuť a sila 

Pucovať chlieviky a najprv každý svoj. 

Veď vlastne hocikedy je tá správna chvíľa 

Blbosti vyhlásiť  neľútostný boj.
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               Ladislav Ďurko 

             RUBÍNY 
               G 

    Sedím nad obrovskou mapou 

                a-mi 

    trochu ustarane snáď, 

                  e-mi  

    hľadám miesta, kde som dávno  chodil  

    c-mi 

    pre obláčky hrať. 

                        G  

    Dnes je zas' živá táto doba, 

             a-mi 

    po večeri obohrám 

                 e-mi             c-mi                D 

    piesne, čo som prvé zdolal celkom sám. 

 

     C                                                      h-mi 

 R:A život po horách rozsypal žiarivé rubíny, 

      a-mi                                                        e-mi 

      nesnaž sa zrátať tie nevlastné sestričky hviezd. 

     C                                                          h-mi 

     Vánok im pohládza vlasy a výraz má nevinný, 

     a-mi                                                       D 

      na čiernom pozadí rozkvitol polnočný kvet. 

 

C, C, c-mi, c-mi, D, D, G 

 

    Za čas miesto mráčkov ľudia 

    chceli chvíľu počúvať, 

    vďaka tomu, čo sa usmial, 

    keď ma tréma ofúkla. 

    Dnes je zas' živá táto doba, 

    po večeri obohrám 

    piesne, čo som prvé zdolal celkom sám. 

 

    R: 



 

 

86 

 

Slavo Hladík, Milo Hladík, Dušan Franců 

RUSOVLÁSKA 
 

A                           h-mi 

Keby som žil v pätnástom storočí, 

D                                     A  

hľadel by som smrti do očí. 

                                  h-mi 

Za to, že nazrel som do neba, 

E                   D                 A     

privolal som kliatbu na seba. 

 

A           E  

Sú na to dôkazy 

fis-mi                 D 

básničky a tvoje obrazy 

A             E  

na dreve, na plátne 

fis-mi             D  

tvár aj všetko ostatné. 

A                 E 

Kreslil som pred chvílou 

fis-mi             D 

Lúku bielych motýlov. 

A                 E 

Tam som ti konečne 

fis-mi                 D 

Zveril tajné veci srdečné. 
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Rusovláska z našej dediny, 

život dám za tvoj bozk jediný. 

Si slniečko na samom západe, 

lenže to vysvetľuj pánom na hrade. 

 

Súdili pri víne 

lásku ako čary zločinné 

za kresby, za slová, 

za krásu a túžbu milovať. 

Spáliť a rozmetať 

Zniesť navždy zo sveta. 

Slová však ostali 

A myšlienky nič nespáli. 

 

 

Keď oči na chvílu zatvorím, 

Motýlia lúka sa vynorí. 

Spomínam občas po nociach 

Na sladkú chuť zakázaného ovocia. 

 

Som maliar a s pestrou paletou 

Lietam potichu nad planétou 

Malujem keď ťažká doba je, 

Primiešavam lásku do farieb 

Prvá či stoprvá, 

Hlavne nech tu s nami zotrvá 

Naveky vekov. 
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Ľuba Piačková 

SLNKO 
A            

Slnko sa dnes kamsi ponáhľa, 

H                         fis-mi 

ostalo nad nami stáť len na chvíľu, 

A 

hlúposť úpočíta lásku čo nakradla, 

H 

večer sa o ňu s hlupákmi pobijú. 

 

Oheň štípe oči, závidí pesničkám, 

že vedia rozhorieť trochu viac plamienkov. 

Závidí všetkým chodníkom a cestičkám, 

ktoré nás zavedú za dávnou spomienkou. 

 

A  G  A  H  fis-mi 

 

Asi už neviem čo sú to rozprávky, 

každý z nás myzlí len na vlastný chlieb. 

Miesto slov o láske počuješ nadávky, 

nič nie je sväté a nič nie je hriech. 

 

Až sa raz najeme z poslednej večere, 

podáme ruky a pôjdeme spať. 

A keď si nás nebo či peklo zoberie, 

vstaneme z kolien a budeme stáť. 

 

A  G  A  H  fis-mi 

  
Ľuba – Košiarisko 1993 
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Dušan Franců                                                          26. 2. 2005 

STROMY 
 

C                             G           C 

C-.maj                      F           C 

Ze mestom na kopci vyrástol buk 

F 

Pod ním vždy po lete 

C                 a-mi 

Rozmýšľam o svete, 

d-mi          G             C 

Že sa nám vymkýna z rúk. 

 

Na brehu jazera vyrástol smrek 

My v dobrej nálade 

Krepčíme na ľade 

Tenkom sťa z krištáľu črep. 

 

Mezihra: 

C, C-maj, F, d-mi, G, 

C, C-maj, F, d-mi, A 

 

Prechod do D-dur 

 

Rozkvitla čerešňa, je samý kvet, 

Pod vetvou v rozpuku 

Držím ťa za ruku, 

Lebo tým zachránim svet. 
 

 
Paľo Béé – Kremnické Laso 2005 
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Dušan Franců 

  STROSKOTANCI 
                  D 

    Do stôp v blate lístie znieslo 

              h-mi 

    jeseň z mokrých konárov, 

               G 

    márne po nich niekto pôjde, 

               D 

    márne padne  únavou. 

                 Fis-mi               G 

    Kto ich spravil, niekam zmizol, 

              D                  G 

    stopa dávno vychladla, 

                e-mi            fis-mi 

    zdrhol z potopenej lode, 

                G     A     D 

    z horiaceho lietadla. 

 

    Loďky stroskotancov blúdia 

    morom plným zlatých rýb, 

    nikde žiaden pustý ostrov, 

    nik tam aj tak nechce žiť. 

    Ešte chvíľu budú hľadať 

    tam, kde už len slabne vír, 

    ostal iba lodný denník, 

    vietor stránku otočil. 

 

    V riekach jarné kryhy tajú, 

    stopy búrka zahladí, 

    duše stroskotancov majú 

    svoje tajné poklady. 

    Možno malú triesku z loďky, 

    možno strelku z magnetu, 

    aby ukázala správne, 

    keď sa cesty popletú. 



 

91 

 

91 

 Rolničky 1997 

 Dušan Franců 

TAJOMSTVO                     
     

                 C                      a-mi 

      Ešte je v povetrí vôňa trávy 

                      C            C7     F 

      stále nás neprešiel hlúpy vek 

                    d-mi                     G 

      Srdce ti nakreslím cez pol hlavy 

                   F                  G4  G 

      Ešte je priskoro na nárek. 

                         C                           F 

      Tajomstvo slávy nemá nijakú cenu 

                      d-mi                           G 

      niečo čo chráni proti všetkému zlému 

                     F 

      už sa hľadá 

                   C                                        F 

      Veríme v lásku, nech má aké chce meno, 

                   d-mi                               G 

      veríme v zázrak medzi nebom a zemou 

                       F 

      kým sa to dá. 

 

 

Ešte sú pri nás anjeli strážni, 

aj keď ich vidieť nechceme, 

Prečo je pre nás problém tak vážny 

dodržať slovo sľúbené? 

Hľadáme pravdu  

a ten kto ju našiel 

zapadol slávne  

do poriadnej kaše, 

hlúpo to znie, 

Veríme v lásku,  

nech má aké chce meno, 

veríme v zázrak  

medzi nebom a zemou 

kým sa to smie. 
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Dokiaľ nám nevadí padať z výšky 

sme ľahkí ako to páperie. 

A nikto nesmie otrhať lístky 

zo stromu kde spolu pristaneme. 

Nech sa nám darí  

vždy mať k sebe blízko, 

nech je nám spolu  

stále tak isto, 

čo viacej chcieť? 

Veríme v lásku,  

nech má aké chce meno, 

veríme v zázrak  

medzi nebom a zemou 

v najkrajší svet. 

 

 

 

 

 

 
Piesok 2001
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Dušan Franců                                                             17. 11. 2005 

TAK SA MI ZDÁ 
1. 

C                                 e-mi 

Tak sa mi zdá, že svet rýchlejšie sa vrtí, 

F                 G     C  

Ani neviem odkedy. 

C                 e-mi 

Vítame jar a zrazu šarkan letí 

    D                         G 

A už spievame koledy. 

 

R: 

F                          C 

Tak sa mi zdá, že je večná škoda 

e-mi                   F  

Toho čo nám uteká. 

C                      F               C 

Zobral to čas a odniesla to voda, 

d-mi          G      C 

Neskoro je nariekať. 

 

2. 

Život je loď čo do mora pláva, 

My prikladáme pod kotol 

Na mape cieľ, samý úspech a sláva 

Kto hviezd by sa rád nedotkol? 

R: 

<Modulácia do D-dur> 

3. 

Ženieme stroj a nič netušíme 

Koľko vody pretečie 

kým paluba nám, skôr než pochopíme,  

spod nôh sama utečie. 

 

2 x R: 

Tak sa mi zdá, že našiel som prístav, 

Kde to príliš nevlní. 

Ďakujem vám, že tu smiem pristáť 

A konečne stáť na zemi. 
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1992 

Ľuba Piačková  

TIEŇ 
           a-mi           C  

Tuším tieň, tuším lásku, 

           G                     d-mi 

 tuším pravdu na povrázku, 

       a-mi          C              G 

 ale ja tie vaše čísla nepoznám. 

 

 Tuším, že sa niečo chystá, 

 obloha je zatiaľ čistá, 

 ale ja jej prezlečenia rozoznám. 

 

                      C                G 

 Najprv veľkí budú papať, 

         B                   F          

 malí pekne v kúte čakať, 

             C                                   G  

 kým sa veľkí pravdy nažerú, to potrvá! 

          a-mi              C 

 Keď odídu s plným bruchom, 

           G                 d-mi 

 zrazu bude celkom ticho, 

            a-mi             E               a-mi 

 to keď malý zvyšky pravdy oberá. 

 

 Neviem, čo sa presne vraví, 

 vraj nikto nechce byť starý, 

 ale každý chce žiť čo najdlhší vek. 

 

 Máme každý svoju hviezdu, 

 takmer zasypanú cestu,           G     E        a-mi      

 trochu čaju, chleba, šiat a zápaliek,   zápaliek. 
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Zápalky1987 
Dušan Franců 

UHLÍKY 
  
    d-mi                        A 

    Spievam červeným uhlíkom, 

          B                  d-mi 

    čo fúkajú do očcí dym, 

                                        F 

    ľuďom, čo išli svojím chodníkom 

                   B 

    s cieľom rovnakým. 

    d-mi 

    Vždy, keď bol vietor proti nim 

                              g-mi 

    a slzy im do ocí hnal, 

    d-mi                  C 

    ako keď uhlíky rozfúkaš, 

                  B           C 

    plameň zašľahal. 

      F                       C 

      A keď niekomu došiel dych 

        B                       

      a mal už málo síl, 

       F                  C 

       držal palce a pomáhal, 

                 B 

       alebo aspoň neškodil. 

 

    Nechceli za sebou nechať len 

    misky vylízané, 

    dívať sa len tak okolo, 

    čo sa stane. 

    Toľkí to stále nechápu, 

    boja sa, či zívajú, 

    veľké, špinavé kvapky 

    uhlíky zhášajú. 

      Niekto blízky sa objaví 

      a dvere otvorí, 

      rozfúka v srdci uhlíky, 

      zas sa oheň rozhorí.  

 

 

    Spievam červeným uhlíkom, 

    čo fúkajú do očí dym, 

    všetkým spáleným denníkom 

    s listom rovnakým. 

    Je na ňom veta o chvíli, 

    keď sa hviezdy skrývajú, 

    keď sa okolo ohniska 

    dlane stískajú: 

 

Až všetky veci postrácam, 

v dlaniach mi ostane vzduch, 

najväčšie bohatstvo v rukách mám, 

keď impulz obieha kruh. 

Spievam červeným uhlíkom. 
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Rolničky 

 

Ladislav Ďurko/Ladislav Ďurko, Dušan Franců 

VČELÁRSKA 
 

D                      G                h-mi                    G 

Vyzerám nové dni a tváre, čo mieria na môj prah, 

D                    A               Fis                    G    

včely sú spité po nektáre a bzučia v korunách. 

A                             h-mi             D                         A         

Rád by som chvíľu ostal bokom od čiernobielych právd, 

D                            A                C      A               D 

rád by som chvíľu iným okom videl svoj vzlet i pád. 

 

 

Vietor si v starých knihách číta ako ja po nociach 

a ruka mierne roztržitá postýkrát stiera prach. 

Rád by som chvíľu ostal bokom, sám nad sebou sa smial, 

rád by som chvíľu iným okom do tých kníh nakúkal. 

 

 

A                    h-mi  

Napokon ako v prázdnom kine  

D                           A 

sám by som zatlieskal 

                h-mi 

literatúre nepovinnej 

E                        A 

a nemým groteskám. 

 

Vyzerám nové dni a tváre na prahu ďalších liet. 

Včely sú spité po nektáre, nemá kto robiť med. 

 

Rád by som chvíľu ostal bokom od čiernobielych právd, 

skôr než sa vydám rezkým krokom po ďalší vzlet či pád. 
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Ladislav Ďurko 

VIETOR 
C 

Keď nás vietor roztratí, 

C-maj               C7 

Keď nás slnko pozláti, 

F                       G         F  G   

Keď nás pojme svet 

C 

Nič už naspäť nevráti 

C-maj       C7 

Prvé tóny objatí 

F                                F   G 

Čo tak chceli znieť. 

 

d-mi 

Zabudnuté po vreckách, 

C 

Kam sa denne sype prach 

B                                          G  

Zo skál, kam sme nevládali liezť. 

C 

Ja už dávno nemám strach, 

C-maj      C7          

Iba túžim po miestach, 

F                      G                  C              C4, F,G, C, C4, F, G, C   

Kde sa stretnú nitky našich ciest. 

 

Jako slepci oddaní 

Tajným čiaram na dlani 

Čo nás majú viesť, 

Brodíme sa riekami 

K brehom celkom neznámym, 

Než nás stihne trest. 

Až raz hviezdy zastanú, 

Zabúšime na bránu 

Poskladanú z trosiek našich právd. 

Slze stečú do džbánu, 

Na zem časom zmietanú 

Vtáci znesú zamatový šat. 

 

F-maj, G, C, F-maj, G, C 
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február 2007 
Michal Pokorný, Dušan Franců/ Michal Pokorný, Anna Vlčková                       

VLNKY 
 

D                       G 

Dve krajiny delí rieka, 

Emi                         A 

najprv malá, potom veľká, 

F#mi                  G 

člnkami je počmáraná - 

E7                         A 

čarbeme si po nej už od rána. 

D                              D7 

Ženie nás to až tam niekam, 

G                        C  G 

či sa snažíš a či brániš, 

      Emi                     A              Emi  A 

tak šetri sily, ak máš nazvyš. 

 

 

 Dmaj7                 G 

Ref.  Míňa sa vlnka za vlnkou. 

 Emi             A 

 Dáme si asi keksík 

                   D          Hmi  Emi  G  A 

 so sladkou plnkou. 

 

 

Opekaní žltým klbkom 

makáme jak Maťko s Kubkom, 

zvedaví, čo loďka znesie, 

maličkí, keď takmer ku dnu klesne. 

Chvíľami sa zdá byť trpko, 

to muchy mrchy keď nás hryzú, 

radi by sme svet bez hmyzu. 

 

 

Ref.  (flauta)  Dmaj7  G  Emi  A  D  Hmi  C  Emi A 
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Prahneme byť malé lístky 

iba pre ten slastný pocit 

bezstarostne padať z výšky 

alebo sa celý deň len voziť 

na hrdzavom chvoste líšky 

a kričať na ňu: koník hijó. 

Na to by nás ešte bolo. 

 

 

 Dmaj7                 G 

Ref.  Míňa sa Vlnka za Vlnkou, 

 Emi        A              Emi 

    grilážová, oriešková 

                     A 

 aj čokoládová... 

 

 

D  G  Emi  A   (4x) 

 

 

 
Riso 2007 
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       2019 

       Dušan Franců     

VODA 
 

C                     F       C 

Šepkám slová do vody 

a-mi                     G 

mám na to dobré dôvody. 

     F                 C 

Je ťažké ti ich povedať, 

a-mi 

ak sa však napiješ,  

G                               C  

dozvieš sa kto ťa má rád. 

 

 d-mi                e-mi 

Keby sa dalo, namiesto do vody 

F        G         C 

radšej tvárou v tvár 

d-mi                  e-mi 

keby sme spolu vždy jeden hovoril  

F           d-mi G 

a druhý počúval. 

 

Spievam slová do rieky 

tá s nimi odtečie za niekým, 

kto hádam sa do nej ponorí 

a tam ho objímu  

G                               F 

slová čo vlnám hovorím. 

   

V zajatí zvukov všetko sa zlieva 

v jeden silný šum 

utekám pred ním a vode spievam 

aj stromom do korún. 
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Vravím slová hladine, 

vodopádu aj tíšine. 

kričím slová do mora, 

hádam sa niekde 

G                                F 

na tvojom brehu vynoria. 

  

Tak slová vodou tečú dolu 

 a vlastne neviem kam. 

zatiaľ nám život, kým nie sme spolu 

pomedzi prsty preteká  

 

Šepkám slová do vody 

možnože sa to veľmi nehodí 

zázrak sa často nestáva, 

dočká sa iba ten,  

G                              C     F C 

kto prvý rieku prepláva. 
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(Zápalky 1990) 

    Dušan Franců/Dušan Franců, Martin Šútovec 

                  VŔBA 
 a-mi 

    d-mi            g-mi      d-mi                d-mi 

    Išlo dievča po vodu, po vodu studenú, 

                       G     C                        F  A 

    videlo tam vŕbu, nad vodou sklonenú. 

    d-mi           G      C               F  A 

    Ach, vŕbo, vŕbo, vŕbo nepokojná, 

    d-mi              d-mi7  d-mi6        a-mi d-mi 

    ja už nemám frajera, vzala mi ho vojna. 

 

    Vzala mi ho do poľa tam, za vodou mútnou 

    a ja nemám pokoja, je mi za ním smutno. 

    Ach, vŕbo, vŕbo, povedz hlasom svojím, 

    prečo ku mne nepríde, keď sa oňho bojím. 

 

    Tu som, moja najmilšia, moja duša v dreve, 

    bozkávam ťa lístkami, môj hlas šumí k tebe. 

    Slzy z kôry stekajú, osud inak súdil, 

    nezabudni, milá, toho, kto ťa ľúbil. 

 

 

 

 
Majka – Kremnická Bašta 2007
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Dušan Franců 

ZAHRAJTE MI 
F                 Es               B                C 

Zahrajte mi, zaspievajte s gitarou či lutnou, 

F                 Es                B    C         F 

aspoň vy sa usmievajte, lebo mne je smutno. 

 

Zahrajte mi cestou z domu na stanicu k vlaku, 

odvezie ma za pohoria, či za veľkú mláku. 

 

 

 

Nad obzorom východ horí, rosa zdobí trávu, 

zavrieť sa tak do komory, nevystrčiť hlavu. 

 

Kto mi povie čo ma čaká tam na konci sveta? 

Šťastie pripomína vtáka, kade chce si lieta. 

 

R: 

c-mi           Es             F 

Helsinky a Krpeľany, Staré, Nové Yorky, 

c-mi            Es                 B                      C  

všade ľudia dobrí, planí, chlebík má dve kôrky 

 

Medzihra: F, Es, B, C,    F,Es, B, C, F 

 

R: 

 

Vietor ktorý svetom duje, ponad všetky štáty, 

po nociach mi opakuje, že sa mám kam vrátiť 

 

Zahrajte mi, zaspievajte s gitarou či lutnou. 
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Rolničky 

Dušan Franců 

ZASĽÚBENÁ ZEM 
A                 h-mi               cis-mi      h-mi 

Boli sme to riadna banda, milí páni bratia, 

A                E                    A 

malí chlapi s veľkou odvahou, 

A               h-mi         cis-mi         h-mi 

vážne boli zákony čo u chalanov platia, 

            D                                     E4  E 

pravda víťazí, no s veľkou námahou. 

                D             

Lenže moria boli šíre a púštny piesok sypký, 

     A                                           Fis 

na krížnych cestách niekto nám poobracal šípky, 

    h-mi             cis-mi            D                                       E4   E    

A zo špinavých mrakov nám nenapršal nikdy hviezdny dážď. 

 

R: Chceli sme hľadať, až kým nenájdeme zasľúbenú zem 

A nazrieť do nej jednou z tajných brán, 

Boli sme snáď ešte malí 

lenže sme si prisahali 

a dané slovo dodržať sa má. 

 

Nič sa na tom nezmenilo, milí páni bratia, 

len súboje nás stáli viacej síl, 

svet sa točí rovnako a všade plno blata 

a čo nás vlastne život naučil? 

Že je žitie kľudné asi ako horská dráha, 

že sa nakladá vždy na vola, čo bez protestov ťahá, 

a nie je vôbec ľahké zazrieť aspoň vo sne hviezdny dážď. 

 

R: Budeme hľadať, až kým nenájdeme zasľúbenú zem, 

a zabúchame na niektorú z brán, 

že to nie je celé vymyslené,  

že sú brány otvorené,  

keď nie my, tak príde ona k nám. 
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     2013 

Dušan Franců 

ZASTAVENIE 
C 

Celé dni som niekam letel, 

F                                   C 

teraz pod hlavou mám zem. 

         C 

Hore hľadím k moru svetiel, 

         F       G      C 

Pánu Bohu do okien. 

              F              G 

Som ten malý tuná v tráve, 

              C                    F 

čo chce s Tebou hodiť reč, 

             C                  D 

Mám sa dobre, slúži zdravie, 

              F                 G 

len som stále niekde preč. 

 

Zabúdam až příliš často, 

lebo makám z celých síl, 

že tu nemám blížnych na to,  

aby so mim ublížil.  

Ty vieš dobře čo som robil, 

Ak si doma, tak ma súď, 

Čo som zblbol, kedy škodil, 

Nad čím sa mi vzdúva hruď. 

 

Tak si, prosím, porob čiarky, 

Koľkých ľudí ja mám rád, 

lenže som to ani všetkým  

nedokázal povedať. 

Bolo dáko málo času, lenže ak si nešvihnem, 

Poodchádzajú mi k tebe  

a ja už to nestihnem. 
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  C             F                          e-mi 

  Viem, že s každým novým ránom 

               d-mi    G           C 

  nesiem ďalšiu z mojich vín, 

              F                               e-mi 

  že som papuľoval mocným pánom, 

               d-mi G        C  

  to však robil aj tvoj syn! 

               F                    G 

  Že som nechcel ostať slepý, 

         a-mi   G      F 

  na obojku vedený. 

            C                   D 

  Veľa hriešny, málo svätý, 

                F                 G 

  Hľadám raj už na zemi. 

 

 

Viem že tak, jako sa to píše, 

Raz sa skončia moje dni. 

Budem k tebe o krok bližšie  

ako všetci ostatní. 

Držať ústa, krok aj zákryt 

Sa už ťažko naučím. 

Budem tichý, kľudný, poslušný, 

Ale až v tvojej náruči.  

 

 
Hanka - Klepáč 2014
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Dušan Franců 

ZVONEC 
C                e-mi          F            G   C 

Za horami, za dolami, tam kde žijeme 

C                   e-mi         F                   G 

všetko sa mi zrazu vidí trochu zmýlené. 

d-mi                   e-mi             F         G     C 

Nad všetkým sa zamýšľame, vec je zložitá, 

d-mi                   e-mi          F                G 

od slov k činom dlhá míľa, nuž sa opýtam. 

 

F                     e-mi             d-mi   G   C 

Na čo sú nám drahé čačky všade okolo? 

F                    e-mi              d-mi       G   

Na čo sľuby, že nám bude ako nebolo? 

C                         a-mi          F        G      C 

Bez diaľkových ovládačov nespravíme krok, 

minuli sa hrdinovia z knihy rozprávok. 

 

 

Usmejme sa, bude horšie, to nás poteší, 

možno za nás naše kiksy niekto vyrieši. 

Už sa nad tým svorne krúti kŕdeľ múdrych hláv, 

k tomu sa nám nakopilo niekoľko zlých správ. 

 

Dobrý škriatok za komínom dávno nežije, 

bosorka sa vydala a píše z Líbye. 

Všetci hlúpi Janovia sa topia v dolároch. 

Nevídali-neslýchali v knihe rozprávok. 

 

 

Tak sme si to zariadili, že nás prekvapí, 

keď dostane dobro na frak, voz sa prevráti. 

Možno máme na rozprávky pamäť prikrátku, 

navyše má Popoluška nohu deviatku. 

 

Kúziel máme plné kiná, čáry-máry-fuk, 

draka majú v zoologickej, zobe im tam z rúk. 

Denne márne vyzeráme princa na koni, 

mal by zrušiť kliatbu skôr než zvonec zazvoní. 
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Dušan Franců 

ŽIADEN SVET 
 

    G                                      h-mi  

    Našiel som strom, ten čo býval malý, 

    C                                     c-mi 

    keď sme pod ním spolu sedávali 

            G                      e-mi               a-mi  D 

    my a veľké sny ako vstúpime do dejín. 

    D                            h-mi 

    Stúpili sme, radšej nepoviem kam, 

    C                                  c-mi                  

    smutno mi je, keď sa rozpamätám, 

                   G  e-mi          a-mi  D       G     

    že hviezda úsvitu bola naším znamením. 

 

      D                   G                      h-mi  

  R: Z prázdnych viet prázdne sme žili 

                C                    G 

    mávali oblakom na pozdrav 

                e-mi           C                          D4  D 

    koľko času to pýta kým človek pochopí: 

              a-mi   

    Žiaden svet nie je dosť šíry 

                      G                        e-mi 

    pre skvelé plány strapatých hláv, 

                       C                        D            G 

    žiaden múr nemá šancu byť príliš vysoký! 
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    Cesta pre nás už je vyznačená, 

    podľa cedúľ vraj sa nikto nemá 

    dotknúť myšlienok ani na zem spadnutých. 

    Veriť a ísť ako stádo slepé, 

    málokto z nás nikdy nenaletel, 

    voľný vietor fúka do plachiet napnutých. 

 

  R: 

 

    Nikdy sa nám asi nepodarí 

    vyhľadať raj, odkiaľ nás nevyhnali, 

    šli sme sami, nech si kto chce čo chce hovorí. 

    Na zemi sú ešte miesta tiché, 

    hviezdy si tam z neba nalovíte, 

    kým sa rozsypú po celom okolí. 

 

 

 

 

 

 
 

 
Riso – Duchonka 2006 
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PREHĽAD ČLENOV SKUPINY ROLNIČKY 

Dušan Franců 12-strunová gitara, gitara 1991 

Rastislav Řezáč kontrabas 1991-1997 

Peter Škrak gitara, neskôr kontrabas 1991-2000 

Daniela Čuvarská zobcové flauty 1991-1995 

Ľubica Piačková-Spears gitara 1991-1997 

Martina Vrbová-Schikora zobcová flauta, perkusie 1995-1997 

Peter Humeník gitara 1997-2001 

Andrea Eder 
priečna flauta a zobcové 

flauty 
1997-1999 

Mária Horníková-Goliašová 
perkusie, zobcová flauta, 

fúkacia harmonika 
1997 

Helena Marczellová spev 1999-2000 

Hana Jóžová 
priečna flauta, zobcové 

flauty, husle, kontrabas 
2000 

Ladislav Jediný kontrabas 2000-2005 

Miloš Hlava gitara 2001-2003 

Pavol Baška cimbal 2002-2011 

Michal Pokorný gitara 2003-2009 

Igor Vakoš kontrabas 2005-2015 

Ľuboš Jančovič gitara 2009-2009 

Fero Petriska gitara, zobcová flauta 2009-2015 

Miloslav Hladík gitara 2015 

Juraj Janák kontrabas 2016 

 
Rolničky v Ivanke 2016 


