Ztracená truhla
Ami
C
Ami
E
1. Beze mě by byli, jo, všichni nahraní,
Ami
C
Ami E Ami
proti skřetům platí jen moje umě-ní.
Ami
C
Ami
E
Truhlu bystrým zrakem svým ihned našel jsem,
Ami
C
Ami E Ami A
mým schopnostem se klaní rázem celá zem.
A
D
E
A
R: Tak Dariona pochval, on si to zaslouží ,
D
E
A
byť ten skromný hrdina po slávě netouží .
D
E
A
Není důvod věru se s Darionem bát,
D
E
A Ami
tak Dariona pochval, on pomůže ti rád.
2. Když jsem hleděl z věže a spatřil černý dým,
chtěl jsem síly změřit se skřetem škaredým.
Té obludě ohavné vydal jsem se vstříc,
však nebyl tam skřet jeden, bylo jich tam víc.

R:
3. Skřetů vyšlo patnáct, já na ně byl jsem sám,
přesto jsem se nelek’ a skřetům povídám:
„Varuji vás, skřeti, já se vás nebojím,
Darion se jmenuji a draky zabíjím.“

R:
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Ztracená truhla

4. Osm skřetů zdrhlo, dalších šest jsem zbil,
posledního svázal, z něj příběh vymámil.
Příběh o té truhle, již nám někdo vzal
a já s mečem, v zbroji na cestu se dal.

R:
5. Truhlici jsem nalez’, lotři všude kol,
probil jsem se jimi a splnil svůj úkol.
Navrátil jsem truhlu a všechno zachránil,
katastrofě strašné jsem hladce zabránil.

R:
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Zlatospár
Dmi
F
1. Dlouhá bude pouť co mě dneska čeká
C
Dmi
než vypravím se zas někam do daleka
F
tam v Šandalaru mě každý bude znát
C
Dmi
všechny panny v kraji mě budou milovat
F
C
Dmi
R: Zlatospár se dál nebem žene
F
C
Dmi
Zlatospár má hnáty krvavý
F
C
Dmi
Zlatospár a jeho žhavý plamen
Gmi
jenom jeden, jenom jeden
Dmi
C
Dmi
jenom jeden rytíř draka zastaví
2. Seno, lesy, domy plamen zachvátil
Z vesnice se táhne k nebi hustý dým
Z jeho zlatých šupin odráží se lesk
Za sebou nechává smrt, bídu a děs
R:
3. Zlatospára chytím, to jsem slíbil vám
elfské kouzlo temné na něj posílám
Na obloze svitne jisker milion
moje jméno jest chrabrý Darion
R: Zlatospár - už z nebe padá
Zlatospár je poražený
Zlatospár a jeho mrtvé tělo
jenom jeden, jenom jeden,
jenom jeden rytíř draka zastavil
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Žoldácká výprava
G
C
D7
G
1. Jednou plác mě přes rameno jistý Laury en:
Emi
Ami
D7
G
„Mám pro tebe v Jelenici kšeftík jako sen.“
G
C
D7
G
Založil hned žoldáckej cech, přijal mou služ bu:
Emi
Ami
D7
G
„Sbal se, vezem tuhle truhlu do Tol-Ere bu.“
G
C
D7
G
R: [: Výprava žoldáckých sil do Erebu nezdařila se,
Emi
Ami
D7
G
protože truhlu nám čmajz’ ňákej zloduch ještě na trase. :]
2. Pan velitel v Jelenici shání žoldáky,
obávám se, že jemu jde jen o zlaťáky.
Vyrážíme časně zrána, směr západní břeh,
po hodině cesty krajem hledáme nocleh.
3. Táboříme v divočině, nikdo neví kde,
truhla přesto zmizela a jsme na tom fakt zle.
V lesích místo krásných elfek řádí hejkali,
Lauryen je z krádeže už vážně zoufalý.
4. Přitom snadné řešení se přímo nabízí,
Lauryen však moje činy zcela přehlíží.
Porazil jsem draky, skřety, duchy, démony,
moje schopnost najít truhlu vás hned ohromí.
5. Chtěl jsem zpívat vzletné písně o dobrodružství,
tahle výprava je ale plná šílenství.
Jestli se to namouduši rychle nezlepší,
bude tahle banda brzy o člena chudší.
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Beznaděj
Když jsi sám a v obklíčení, naděje se vytrácí.
Když jsi sám a nemáš zdání, Darion tě zachrání.
Ami
C
G Ami Emi
1. Máš-li meče rozbitý a všechna kouzla svoji silu ztrá- cí
Ami
Ami Emi Ami
se silami na konci nevíš ku- dy- kam.
Přestaň zoufat vzpomeň si, největší hrdina všech pokolení,
Darion vždy poslouchá, stačí zavolat.
Ami
C
G
Ami Emi
R: Velký Darion, ten všechny dobré tvory spa- sí.
Ami
C
Ami Emi Ami
Už jenom chvíli a zloduchy zni- čí.
Velký Darion má hodně síly k rozdavání.
Neboj se a pjej mu ódu na pozdrav.
2. Už dorazil, už je tu, bojovník chytrý, chrabrý, nebojácný.
se zloduchy zatočí, všechny zachrání.
Dobrý je též společník, zpěvem svým vítězství hned oslavuje,
a osobám v okolí, radost přináší.

R:
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Šifrování
Ami
Dmi
C
1. Když Darion ty runy zvláštní spatří,
F
Dmi E
Ami
okamžitě
je všechny vyřeší.
Dmi
C
Darion je mladík jaksepatří,
F
Dmi E
Ami
silný, bystrý, i ženy utěší.
F
C
R: Přišel čas šifer, tajemství a písní,
F
C E
které tu zpívá chrabrý pěvec sám.
Ami
Dmi
[: Večer i ráno zvučný hlas k nám zazní,
F
E
Ami
oživne zem, pěvče, vítej k nám. :]
2. Rychlý jak blesk, již pěvec krystal svírá,
neboť šifry jsou jeho rodná řeč.
Bystrá mysl je jeho hlavní síla
a kromě ní i krása, hlas a meč.
R:
3. Nemějme strach, on nás neopouští,
Darion nás dál krajem povede.
On je ta naděje, že i ráno příští,
mrazivý úsvit slunce přivede.
R: Přišel čas šifer, tajemství a písní,
které tu zpívá chrabrý pěvec sám.
[: Večer i ráno zvučný hlas k nám zazní,
oživne zem, pěvče, vítej k nám. :]
Oživne zem, pěvče, vítej k nám.
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Na Tol-Ereb
C
Ami
1. Táhněte do háje – všichni pryč!
C
Ami
Lauryen prohraje, vás čeká bič.
C
Ami
Jestli si myslíte, že je fajn,
F
G
pak o Tol-Erebu nemáte šajn.
2. Napravo, nalevo, jen čaroděj,
hned vyjde najevo vaše beznaděj.
Zbitý a špinavý, spálí vás žár,
z veliké výpravy zbude vás pár.
F
C F C
R: Pořád jen: [: na Tol-Ereb, na Tol-Ereb :], jé, jé, jé.
F
C F C
Pořád jen: [: na Tol-Ereb, na Tol-Ereb :], jé, jé, jé.
F
C
Ami
Pořád jen: [: na Tol-Ereb, na Tol-Ereb :], je to tak,
F
G
a Lauryena ať sežehne drak.
3. Svůj meč si odnesu a to rád,
odejdu do lesů a budu hrát.
Kašlu vám na Ereb, výmysly chytrejch hlav,
s*re mě Lauryen a ten váš tupej dav!
R: Pořád jen: [: na Tol-Ereb, na Tol-Ereb :], jé, jé, jé.
Pořád jen: [: na Tol-Ereb, na Tol-Ereb :], jé, jé, jé.
Pořád jen: [: na Tol-Ereb, na Tol-Ereb :], je to tak
a Kyrru taky ať sežehne drak.
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Dobrodruh
C
1. Když jsem byl malý, říkali mi naši:
„Dobře se uč a jez elfí kaši,
F
G
C
až jednou vyrosteš budeš elfský pán.“
2. „Takový šlechtic si sedí pěkně v lese,
hmatlá těžký zlaťáky a tančí na plese.“
Já jim na to ale řek’: „Chci být dobrodruhem!“
C
R: Já chci mít meč, luk, loutnu, dva oře,
pít v tavernách, bít se v táboře.
F
G
C
Od rána po celý den, zpívat si jen.
Zpívat si: pam pam padam . . .
3. Učili mě stolovat, číst, rozhodovat,
já si ale vždycky přál dobrodruhovat.
Přesto jsem se nedozvěděl, jak mám získávat slávu.
4. Ptal jsem se elfů i trpaslíků,
každý mi hned nadával do zvrhlíků,
každý mi rád naznačoval, že jsem prazvláštních mravů.
R:
5. Dnes už jsem starší a jdu si za svým,
skřety z kraje vyženu a s děvami spím
a tím nejslavnějším bardem v zemi jsem poprávu.
6. S písní na rtech a s bitvou před sebou,
vyrážím dál za odměnou lákavou,
tak zas mezi lesy kráčím získávat slávu.
R:
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Darion na koních
C
Dmi Dmi] Dmi]]
C
1. Tak, jako Darion stále vybíjí stovky hnusnejch skřetů,
Dmi
Dmi] Dmi]]
C
tak se vracím ke svým pokla- dům, abych šel zas dál,
Dmi]
Dmi]] Ami
Cdim
přede mnou stíny mrtvých se plouží a Drathaar kolem krouží
Dmi Dmi] Dmi]]
podivnej elf , elf
nebo skřet.
C
Dmi
Dmi]]
C
R: Tak do koně kopni, ať vidíš kousek světa,
Dmi
Dmi]] C
vzít do dlaně meč zas jednou zkus,
Dmi Dmi]]
C
Darionovy písně hrajou ti už léta
Dmi Dmi] Dmi]] Dmi] Dmi C
ty dlouhý a krá- sný
ba- la- dy,
C
Dmi Dmi] Dmi]]
Dmi] Dmi C
je ráno, je ráno, nohama stí- rám krev skřetů ze seky- ry.
2. Darion dobře hlídá pocestný, co se nocí toulaj’,
co si radši počkaj’, až se stmí, a Darionovy zlaťák daj,
po soutěskách táhnou ogři a Darion tě chrání,
i celej tvůj dům, život i dcery.

R:
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Paní lesa
Ami
G
C F
Emi
Ami
1. Od rána čaruje, kouzla svý, Kyra je paní všech lesů.
G
CF
Emi
Ami
skřítci si ve křoví šepta jí, o jejím andělským hlasu.
F
C
F
CE
R: hned jak oči naše střetli se, srdce rozbušilo se mi,
Ami
G
C
F
Emi Ami
s jinou už nikdy být nechtěl bych, na vždycky na celé zemi.
2. S lehkostí ladně se prohání, po louce, skalách i houští,
za její úsměv bez váhání prošel bych každičkou pouští.

R:
3. O jejích znalostech nemluvě, předčí snad mozky všech mágů,
i v bitvě silným je soupeřem, nezalekne se ni draků.

R:
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Chrabrý pěvec
C
Dmi F
G
1. Když dýmy se valí a plameny žhnou,
C
F G
a řev draka dálka netlu-mí,
C
Dmi
F
C
bušení křídel zní nad krajinou,
C
Dmi
GC
tak řekni, kdo pomoct ti u- mí.
Ami
Emi F
C
2. Kdo mečem jen sekne a draka srazí,
Ami
Emi G C
a dívkám pak přináší růže?
Ami
Emi F
C
Ten slavný bard-hrdina tě prová zí,
D
G
a za každé vítězství může.
3. Je silný jak medvěd a chrabrý jak lev,
on na draka už z dálky mává.
Je bystrý jak liška a halí ho zpěv,
ten hrdina, co ti tu hrává.
R: Toho chrabrého pěvce si navěky nech,
pochval ho, nezaháněj.
Svou víru, svou sílu, svý štěstí i pech,
svý strachy, svý prachy, svůj poslední dech
mu poctivě odevzdávej
a svůj hlas k jeho přidávej.
4. Kdo přesvědčil draka, aby se vzdal,
kdo zjistil, že drak není špatný,
kdo drakovi jeho život zachoval,
díky komu je teď drak šťastný?
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Chrabrý pěvec

5. Kdo oplývá krásou a je i zdatný,
kdo srdce žen v kraji si získá,
kdo ve výpravě je ten pěvec statný,
a po kom se celý den stýská?
6. Až jednou zas potká tě něco zlého,
a vše bude vypadat špatně,
tak nezoufej, máš tu hrdinu svého,
Darion přiběhne chvatně.

R:
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Ledová horda
C
Ami
1. Do Dun Maldir kráčím, na obry sám stačím,
F
C
jsem chrabrý, jsem tu jenom já.
Ami
V ruce meč držím a hordu vyhlížím,
F
G7
F
tam v ho-rách sláva je má.
2. Kraj pod sněhem mlčí, ta zem trpasličí,
kde porazím ledový voj.
Sám s mečem a kouzlem, já budu všem vzorem,
až vyhraji ten velký boj.
C
C7
F
R: Ledová horda je krutá,
C
G7
trolové, obři, však víš.
C
C7
F
[: K nohám ti dám truhlu zlata,
C
G7 C
až se k nám, barde, navrátíš. :]
3. Tak zpívám svým hlasem a obři už jdou sem,
už slyším jejich hroznou řeč.
Už mají mou stopu, už vidí, že kopu
jim hrob a že svírám svůj meč.
4. Zde leží ti obři, co nebyli dobří
a trpaslíkům přáli zmar.
Však teď už je po nich a já mířím na jih
a v truhle trpasličí dar.

R:
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Darion delarui
Dmi
C
Dmi
1. Šel jsem jednou kol hospodských zdí
D
C
F
otevřu vrata a lokálem zní
Gmi
Dmi C
pozdrav a elfské přivítání
Dmi C
Dmi
„Hei Darion delarui !“
2. „Hej šenkýři, dej plný džbán,
ať každý ví, kdo je tenhle pán,
se mnou ať zpívá, ten kdo ho zná,
hei Darion delarui!“
F
C
Dmi
R: Všechny zachrání, neboj se nic,
F
C
F
Darion při chází, jde boji vstříc,
Gmi F
C
A7
porazí skřety, porazí strach,
Dmi C
Dmi
„Hei Darion delarui !“
3. „Já viděl zemi, válkou se chvět,
musel se bít a v slzách křičet
pak přišel tento hrdina snů,
hei Darion delarui!“
4. Tak vytáhl jsem loutnu a růž
A krčma celá jak jeden muž
Sborově zazní tavernou hlas
„Hei Darion delarui!“

R:
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Darion delarui
5. Tak se svou loutnou obcházím svět
Rozdávám lásku, rozdávám zpěv
Všude mě vítají pozdravem hned
„Hej Darione chrabrý“
R: Všechny zachrání, neboj se nic,
Darion přichází, jde boji vstříc,
porazí skřety, porazí strach,
hei Darion delarui!
hei Darion delarui!
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