
Banka    (Wabi Ryvola) 
 
            E        F#            H7 

1. Ze starejch časáků a fotek zažloutlejch  
          E               F#           H7  
šklebí se chlap, co už se dávno poldům zdejch  
                                   E  
gangster má na kahánku, když kouří marijánku  
       H7                     E  
miluje Paula Anku, je velkej lump  

         E               F#            H7 
2. Tuctovej ksicht a přece je to velkej šéf  

     E         F#            H7 
na pátý avenue se třese každej sejf  
                           E  
kolťáky vycíděný, heroin a krásný ženy  
       H7                 E  
dolary upocený nejsou náš džob 

   A                D   E       A 
Ref: Jedeme přepadnout velikánskou banku  

A                    D       E       A  
ve vokýnku kulomet a dvě stě litrů v tanku  
H7  
ukradneme mraky dolarů  
E                                E7  
sejdeme se večer u báru a tam je prochlastáme  
A                 D     E     A  
Zastřelíme poldu, co tu banku chrání  
A                     D     E   A  
naši velký loupeži už nikdo nezabrání  
H7  
soustředíme všechno úsilí  
E                               E7  
poldové už shání posily a my je zastřelíme  
A                 H7 
do břicha sekerou  

3. Nacpeme kolťáky do pouzder podpažních 
namažem mechanismy zbraní trofejních  
naskáčem do Chrysleru, kašleme na aféru  
rozdělíme si sféru odkud až kam 

4. Bezdýmej prach a prvotřídní auťáky  
falešný dolary a whisky hekťáky  
mafie naše máma, decentně hejbe s náma  
you are my sugar baby make love get back 

Ref: Jedeme přepadnout velikánskou banku... 
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