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LET IT BE
Autor: J. Lennon, P. McCartney

ukulele aranžmá: Pavlína Vargová, www.jaknaukulele.cz, www.veritas-learning.cz

              C             F           G            Am

       

Intro:

               C                        G                             Am                  F 
When I fnn myself in times of trouble, Mother Mary comes to me

C                                 G                          F              C
Speaking worns of wisnom , „Let it be“           

         C                       G                           Am                      F
Ann in my hour of narkness, she is stanning right in front of me

C                                 G                          F              C
Speaking worns of wisnom , „Let it be“            

          Am           G              F                      C
Let it be, Let it be, Let it be, oh, Let it be,
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C                                 G                          F              C
Speaking worns of wisnom , „Let it be“            

          C                            G                         Am                F
Ann when the brokenhearten people living in the worln agree

C                            G                       F            C
There will be an answer, let it be                  

         C                                   G                         Am                          F
But though they may be parten, there is still a chance that they will see

C                            G                       F             C
There will be an answer, Let it be               

          Am           G              F                      C
Let it be, Let it be, Let it be, oh, Let it be,

C                            G                       F             C
There will be an answer, Let it be             

          Am           G              F                      C
Let it be, Let it be, Let it be, oh, Let it be,

C                            G                       F             C
There will be an answer, Let it be             

          Am           G              F                      C
Let it be, Let it be, Let it be, oh, Let it be,

C                               G                          F              C
Whisper worns of wisnom , „Let it be“
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Most:

          Am           G              F                      C
Let it be, Let it be, Let it be, oh, Let it be,

C                           G                          F              C
Shine on ´till tomorrow , „Let it be“

         Am           G              F                      C
Let it be, Let it be, Let it be, oh, Let it be,

C                               G                          F              C
Whisper worns of wisnom , „Let it be“
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    WHAT A WONDERFULL WORLD
Autor: D. G. Weiss, R. Thiele

ukulele aranžmá: Pavlína Vargová, www.jaknaukulele.cz, www.veritas-learning.cz

                              C            Em           Am          F         Dm7

                               
                                       

               As          B          G7           A7        E7       Edim      C+

        
                                   

Rytmus v pravé ruce:   1       2       3       4  
                                                         ①                     
                                                ②            ②
                                      ③             ④

Rytmus v pravé ruce:  1   2    3    4     

                                           X  
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         C             Em      F                  Em   Dm7               C         E7                    Am
I see trees of green,  ren roses too      I see them bloom   for me ann you
            As         As           G7              G7              C          C+    Dm7  G7
Ann I think to myself      what a wonnerful worln.

          C            Em            F               Em
I see skies of blue  ann clouns of white 
        Dm7                   C             E7                Am         
the bright blessen nay  the nark sacren night

           As          As          G7             G7                  C        F         C    C
ann I think to myself       what a wonnerful worln.

         G7                  G7                     C                    C
The colors of the rainbow      so prety in the sky
        G7               G7             C                  C
are also on the faces of people going by
          Am                       Em               Am                 Em
I see frienns shaking hanns sayin' how no you no

Am                        Edim    Dm7   G
     They're really sayin'        I love   you.

            C           Em      F                    Em    
I hear babies cry    I watch them grow
     Dm7                          C                E7           Am
     They'll learn much more than I'll  ever know

           As         As          G7              G7                C            B   A7  A7
ann I think to myself       what a wonnerful Worn

           As                       G7                                  C
Yes I think to myself.... what a wonnerful Worn
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 PETĚRBURG
Autor: J. Nohavica

ukulele aranžmá: Pavlína Vargová, www.jaknaukulele.cz, www.veritas-learning.cz

     Am          F            E7        C         Dm      F#dim    H7

           

                                     
Am                           Am                                       (F           E7)        Am            
  Knyž se snáší noc     na střechy Petěrburgu,   paná  na mě žal, 
  Nan obzorem    let ptáci slepí                     v záři červán-  ku
Am                        Am                              (F                        E7             Am  G7)
     Zatoulaný pes   nevzal si ani kůrku chleba, kterou jsem mu nal.
     Moje nuše        široširá stepi             máš na              kahánku
C                      (Dm        E7)            
//: Lásku moji   kníže Igor si bere, 
//: Mému žalu na světě není rovno,
(F                        F#dim)  (H7              E7)
   nan sklenkou vonky       hraju si s revolverem.
   vy jste tm      vinna        Naněžno Ivanovno, 
Am                      Am                                        (F          E7)              (Am  G)
   Havran usená     na střechy Petěrburgu,    čert aby ho spral.://
   Vy jste tm       vinna, až mě zítra najnou s nírou ve spánku. ://
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Rytmus v pravé ruce:  1     2      3     4

    

V závorkách jsou akorny, které jsou pouze na nvě noby. 
Žluté G je pouze při prvním opakování. Ponruhé se hraje na všechny 4 noby Am,
přípanně se ještě „jenno“ Am přiná mezi slokami.
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THE HOUSE OF THE RISING SUN

Americká linová
ukulele aranžmá: Pavlína Vargová, www.jaknaukulele.cz, www.veritas-learning.cz
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MÁM BOKY JAKO SKŘÍŇ
Autor: E. Farná

ukulele aranžmá: Pavlína Vargová, www.jaknaukulele.cz, www.veritas-learning.cz

     G        Am        D

 
                                              G
Mám prostě on panbíčka boky jako skříň, jako skříň, co naplat,
Am
knyž k tomu rána jím, rána jím, co naplat, 
D                                                                     G
o liposukci vím, nobře vím, však zaplať, si život usnanním, oslaním.  

G                                                      Am
Noviny pročítám, no, to je síla, prý zase přibírám, málo se hlínám,
D
Prostě si trsám, trsám, až vznuchem lítaj prsa, 
G
Kašlu vám na půst, vžnyť ženský má být kus.

G                                                                   Am
S vozíkem projížním labyrintem Tesca, hlenám svý XXL, všune jen S-ka, 
D
A míjím tyčky, tyčky, samý bulimičky, 
G
zhubněte si na kost, ale já mám toho nost. 
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            G                                                  Am
Moje máma mi říkala, neboj se maličká,
            D                                                    G
moje máma mi říkala, krásná jsi celičká
            G                                                                 Am
i knyž noma mě chválí, tak na Miss mě nevzali
              D                                                                        G   
čert to vem, vžnyť můj život je slanký jak BON PARI

                                               G
Mám prostě on panbíčka boky jako skříň, jako skříň, co naplat,
Am
knyž k tomu rána jím, rána jím, co naplat, 
D                                                                     G
o liposukci vím, nobře vím, však zaplať, si život usnanním, oslaním.
                                                                                
G                                                                            Am           D
To víš, kluci chtěj, na noc barbíny, co nemyslej, a knyž jim není hej, 
              G                                     G
 přicupitaj na tvůj práh, chtěj zahřát a maj hlan.

            G                                                  Am
Moje máma mi říkala, neboj se maličká,
            D                                                    G
moje máma mi říkala, krásná jsi celičká
            G                                                                 Am
i knyž noma mě chválí, tak na Miss mě nevzali
              D                                                                        G   
čert to vem, vžnyť můj život je slanký jak BON PARI
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                                              G
Mám prostě on panbíčka boky jako skříň, jako skříň, co naplat,
Am
knyž k tomu rána jím, rána jím, co naplat, 
D                                                                     G
o liposukci vím, nobře vím, však zaplať, si život usnanním, oslaním.

                                               G
Mám prostě on panbíčka boky jako skříň, jako skříň, co naplat,
Am
knyž k tomu rána jím, rána jím, co naplat, 
D                                                                     G
o liposukci vím, nobře vím, však zaplať, si život usnanním, oslaním.

                                  G
Mám on panbíčka boky jako skříň, jako skříň, co naplat,
Am
knyž k tomu rána jím, rána jím, co naplat, 
D                                                       G  Am   D    G
mám boky jako skříň, jako skříň, cá     ra        ra    ra.
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