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MAŠINKA
SEMTEX

Ref.: Jede, jede mašinka, kouří se jí z komínka.
Jede, jede do dáli, veze samý vožralí.

Neusínej nechoď spát, neusínej nechoď spát.
Až do rána bílýho, budem zpívat, budem hrát.

Lásko má jsi jediná, do třinácti nevinná.
Vyhrnu si rukávy, praštím s tebou do trávy.

Ref.: Jede ....

Přijde ke mně průvodčí, kleštičkama zatočí.
Lístek prosím. Nemám prosím. Lístek prosím. To máte tak.

Jedu takhle tramvají, pod lavičkou potají.
Přistoupila starší dáma, přisedla mi Dařbujána.

Ref.: 2x Jede....

Jede, jede Beáta, už zatáčí do bláta,
natloukla si koleno, je to ale poleno.
























																											
														                          											           		


LODNÍKŮV LAMENT (TRAJDA COPATÁ)
HOP TROP

Já snad hned, když jsem se narodil, na bludnej kámen šláp
a do školy moc nechodil, i tak je ze mne chlap.
Velký dusno, který nad hlavou mi viselo.
Drsnýmu chlapu nesvědčí, já ťuk si na čelo.

Ref.: Máma mě doma držela a táta na mě dřel
Já moch jsem jít hned študovat, kdybych jen trochu chtěl
Voženit se, vzít si ňákou trajdu copatou
A za její lásku platit celou vejplatou, hó, hou.

Potom do knajpy jsem zašel, tam uslyšel ten žvást,
že na lodích je veselo a fasujou tam chlast.
A tak honem jsem se nalodil na starej, vratkej křáp,
kde kapitán byl kořala a řval na nás jak dráb.

Ref.: Máma ...

Vlny s kocábkou si házeli a každej dostal strach
a my lodníci se vsázeli, kdo přežije ten krach.
Všechny krysy z lodi zmizely a v dálce maják zhas
a první byl hned kapitán, kdo měl korkovej pás.

Ref.: Máma ...

Kolem zubama už cvakali žraloci hladoví,
moc nikomu se nechtělo do vody ledový.
K ránu bouře trochu ustala já mořskou nemoc měl,
všem co můžou chodit po zemi jsem tolik záviděl.

Ref.: Máma ...

Jako zázrakem jsme dojeli, byl každej živ a zdráv
a všichni byli veselí, jen já jsem rukou máv.
Na loď  nikdy víc už nevlezu, to mesmí nikdo chtít
Teď lituju a vzpomínám, jak jsem se jen moch mít.

Ref.: Máma ...















ZE VŠECH CHLAPŮ NEJŠŤASTNĚJŠÍ CHLAP
HOBOES

Shejbni hlavu kamaráde, tunel před námi,
veksle tlučou, píšťaly řvou, zvonce vyzvání,
v boudě dobrej mašinfíra nejni žádnej srab,
i v tom dešti sazí jsem ten nejšťastnější chlap.
Yes, ze všech chlapů nejšťatnější chlap.
Když z komína od mašiny letí černej dým,
na tom světě jenom jednu věc na tuty vím,
na tom světě širokým věc jednu jistou mám,
na kolejích chudej hoboe neni nikdy sám.
Yes, chudej hoboe není nikdy sám.

Ref.: To znám, to dobře znám. (znám, znám)
na kolejích chudej hoboe neni nikdy sám.

Pod zádama uhlí mám a deku děravou,
místo lampy večerní jen hvězdy nad hlavou,
s večerem jsem do vagónu zalez jako krab,
i vtom dešti sazí jsem ten nejšťastnější chlap.
Yes, ze všech chlapů nejšťastnější chlap.
Za zádama Frisco, semafor je zelenej,
vlak se žene do tmy jako bejček splašenej,
radujte se občánkové hoboes jedou k vám,
na kolejích chudej hoboe není nikdy sám.
Yes, chudej hoboe není nikdy sám.

Ref.: To znám, to dobře znám. (znám, znám)
na kolejích chudej hoboe neni nikdy sám.

Viděl jsem ji u pangejtu vedle dráhy stát,
usmála se zamávala z vagónu jsem spad,
jářku helou, sklopí oči udělá to klap,
i v tom dešti sazí jsem ten nejšťastnější chlap.
Yes, ze všech chlapů nejšťatnější chlap.
Když z komína od mašiny letí černej dým,
na tom světě jenom jednu věc na tuty vím,
na tom světě širokým věc jednu jistou mám,
na kolejích chudej hoboe není nikdy sám.
Yes, chudej hoboe není nikdy sám.

Ref.: To znám, to dobře znám. (znám, znám)
na kolejích chudej hoboe neni nikdy sám.










BANKA
WABI RYVOLA

Ze starejch časáků a fotek zažloutlejch,
šklebí se chlap co už se poldům dávno zdejch.
Gangster má na kahánku, když kouří marijánku,
miluje Poula Anku je velkej lump.
Tuctovej ksicht a přece je to velkej šéf,
na pátý avenue se třese každej sejf.
Nádobí vycíděný, heroin a krásný ženy,
dolary upocený, nejsou náš džob.

Ref.: Jedeme přepadnout velikánskou banku,
ve vokýnku kulomet a dvě stě litrů v tanku.
Ukradneme mraky dolarů, sejdeme se dole u baru,
a tam je prochlastáme.
Zastřelíme poldu co tu banku chrání,
naší velký loupeži už nikdo nezabrání,
soustředíme všechno úsilí, poldové už sháněj posily,
a my je zastřelíme. ( do břicha - sekerou)

Nacpeme kolťáky do pouzder podpažních,
namažem mechanismus zbraní trofejních,
Naskáčem do Chryslerů, kašleme na aféru,
rozdělíme si sféru - odkud až kam.
Bezdýmej prach a prvotřídní auťáky,
falešný dolary a Whisky hekťáky,
mafie naše máma, decentně hejbe s náma,
kouří se marijána, nám je to fuk.

Ref.: Jedeme přepadnout velikánskou banku,
ve vokýnku kulomet a dvě stě litrů v tanku.
Ukradneme mraky dolarů, sejdeme se dole u báru,
a tam je prochlastáme.
Zastřelíme poldu co tu banku chrání,
naší velký loupeži už nikdo nezabrání,
soustředíme všechno úsilí, poldové už sháněj posily,
a my je zastřelíme. ( do břicha - sekerou)


















TŘI KŘÍŽE
HOP TROP

Dávám sbohem břehům proklatejm,
který v drápech má ďábel sám.
Bílou přídí šalupa "My grave",
míří k útesům, který znám.

Ref.: Jen tři kříže z bílýho kamení,
někdo do písku poskládal.
Slzy v očích měl a v ruce znavený
lodní deník, co sám do něj psal.

První kříž má pod sebou jen hřích
samý pití a rvačky jen.
Chřestot nožů, při kterým přejde smích
srdce kámen a jméno "Sten."

Ref.: Jen...

Já, Bob Green, mám tváře zjizvený
štěkot psa zněl, když jsem se smál.
Druhej kříž mám, a spím pod zemí,
že jsem falešný karty hrál.

Ref.: Jen ...

Třetí kříž snad vyvolá jen vztek,
Katty Rodgers těm dvoum život vzal.
Svědomí měl, vedle nich si klek...

Rec.: Snad se chtěl modlit.
Vím, trestat je lidské,
ale odpouštět, božské.
Snad mi tedy Bůh odpustí.

Ref.: Jen ...

....
Lodní deník, a v něm, co jsem psal.















BEDNA OD WHISKY
HOBOES

Dneska už mi fóry ňák nejdou přes pysky,
stojím s dlouhou kravatou na bedně od whisky.
Stojím s dlouhým obojkem,jak stájovej pinč
tu kravatu co nosím mi navlík soudce lynč.

Ref.: Tak kopni do tý bedny ať panstvo nečeká
jsou dlouhý schody do nebe a štreka daleká.
Do nebeskýho baru, já sucho v krku mám,
tak kopni do tý bedny, ať na cestu se dám.

Mít tak všechny bedny od whisky vypitý,
postavil bych malej dům na louce ukrytý.
Postavil bych malej dům a z okna koukal ven,
a chlastal bych tam s Billem a chlastal by tam Ben.

Ref.: Tak ...

Kdyby si se hochu jen pořád nechtěl rvát,
nemusel jsi dneska na týhle bedně stát.
Moh si někde v suchu tu svojí whisky pít,
nemusel jsi dneska na krku laso mít.

Ref.: Tak ...

Až kopneš do tý bedny, jak se to dělává,
do krku mi vostane jen dírka mrňavá.
Jenom dírka mrňavá a k smrti jenoum krok,
mám to smutnej konec a whisky ani lok.

Ref.: Tak ...
...tak kopni do tý bedny!





















ZÁTOKA
GREENHORNS

V zátoce malý je celej den stín,
dneska je tichá, to já dobře vím,
kdy ten stín zmizí i z duše mojí,
za vodou čekám na lásku tvojí.

Poslední dříví jsem na oheň dal,
i kdyby nocí překrásně plál,
já nespím to víš tak, jak bych si přál,
proč si mne Hardy na práci bral.

Už pomalu svítá a krávy jdou pít,
v sedle zas musím celej den být,
proč má tvůj tatík, ach tolika stád,
tejden už sháním a nemůžu spát.

Zejtra se vrátím na jižní díl,
v zátoce naší tam bude můj cíl.
Vítr se zdvihá a Měsíc je blíž,
zejtra stín zmizí, dobře to víš.

































RODNÉ ÚDOLÍ



Cesta má přede mnou v dáli mizí,
každý krok v srdci mém zabolí.
Za krátko bude mi všechno cizí,
nespatřím své rodné údolí.

Ref.: 2x (já volám) Nashledanou, nashledanou,
nashledanou rodné údolí.

Oči mé nevidí jak se stmívá,
nevidí co jsem měl tolik rád.
Jediné co mi dnes ještě zbývá
rodnému údolí sbohem dát.

Ref.: 2x Nashledanou ...

Proč se den za každou nocí vrací,
proč se čas na chvíli nezastaví.
Nemusel bych ti své sbohem dáti,
kdyby dnešní den na věky byl.

Ref.: 2x Nashledanou ...






























ZATRACENEJ ŽIVOT
KTO

To bylo v Dakotě o vejplatě, whisky jsem tam pašoval
a že jsem byl sám jako kůl v plotě, s holkou jsem tam špásoval.
Ved jsem jí nocí jak vede stezka, okolo červenejch skal,
než jsem jí stačil říct, že je hezká, belzebub vedle mne stál.

Ref.: Jupí, čerte běž radši dál, pak jsem ho za rohy vzal,
udělal přemet, jako tur řval do dáli upaloval.

To bylo v Dawsonu tam v salónu a já jsem zase přebral
všechny svý prachy jsem měl v talónu, na život jsem nadával.
Zatracenej život čert by ho spral, do nebe jsem se rouhal,
než jsem se u baru vzpamatoval, belzebub vedle mne stál.

Ref.: Jupí ...

Jó rychle voplácí tedleten svět, než bys napočítal pět (šest)
ďáblovým kaňonem musel jsem jet, když jsem se navracel zpět.
Jak se tak potácím uzdu v pěsti, schylovalo se k dešti,
belzebub s partou stál v prostřed cesty, zavětřil jsem neštěstí.

Ref.: Jupí ...
Jupí, čerte běž radši dál, potom mne za nohy vzal
udělal jsem přemet, jako tur řval, do dáli jsem upaloval.





























ŠTĚNĚ
WERICH

Narodilo se štěně, lidí se nebálo
(2x) se svým stínem na stěně,
to štěně, celej den si hrálo.

A když povyrostlo víc, protáhlo si nohy
(2x) vydalo se do ulic,
do vesnic, vočuchávat rohy.

Čuchá tady, čuchá tam a vocasem vrtí
[2x] uviděl ho jeho pán, grobián,
rozvzteklil se k smrti.

Aby pes znal celou ves, to jsou ňáký mravy
(2x) takovej všetečnej pes,
na řetěz, to mu mravy spraví.

A tak na řetěze rost, až z něj vyrost hafan
(2x) jednou mu pán dával kost,
pro radost, a byl zle porafán.

Jak to, že ten pes kouše, sám sebe se tázal
(2x) dřív neublížil mouše,
proč kouše, když jsem ho uvázal.

Seběhla se celá ves a pánovi praví
(2x) celej svět už ví to dnes,
že řetěz mravy nenapraví.

























BURÁKY
    MUSTANGOVÉ 
 

Když Sever válčí s Jihem a zem jde do války
a v polích místo bavlny, teď rostou buráky.
V dáli u silnice vidím z Jihu vojáky,
jak válejí se v trávě a louskal buráky.

Ref.: Hej hou, hej hou, nač chodit do války
je lepší doma sedět a louskat buráky.

Plukovník sedí v sedle a volá Yankeeové jdou,
ale mužstvo se válí v trávě, prej dál už nemohou.
Pan plukovník se votočí a koukne do dálky
a vidí slavnou armádu, jak louská buráky.

Ref.: Hej ...

Až tahle válka skončí a my zas budem žít,
svý milenky a ženy pak půjdem políbit.
A když se tě zeptaj: "Hrdino, cos dělal za války?"
No, flákal jsem se s kvérem a louskal buráky.

Ref.: Hej ...






























OKOŘ



Na Okoř je cesta, jako žádná ze sta,
vroubená je stromama,
když jdu po ní v létě, samoten na světě
sotva pletu nohama.
Na konci tý cesty trnitý
stojí krčma jako hrad.
Tam zapadli trempy, hladoví a sešlí,
začli sobě notovat.

Ref.: Na hradě Okoři, světla už nehoří
Bílá paní šla už dávno spát.
Ta měla ve zvyku, dle svého budíku
o půlnoci chodit strašívat.
Od těch dob co jsou tam trempové
nesmí z hradu pryč, z hradu pryč,
tam dole v podhradí,
se šerifem dovádí,
on jí sebral od komnaty klíč.

Jednoho dne z rána, roznesla se zpráva,
že byl Okoř vykraden.
Nikdo neví dodnes, kdo to tenkrát odnes,
nikdo nebyl dopaden.
Šerif hrál celou noc mariáš
s Bílou paní v kostnici.
Místo aby hlídal, zuřivě jí líbal,
dostal z toho zimnici.

Ref.: Na ...






















RŮŽE Z TEXASU
MATUŠKA

Jedu vám takle stezkou dát koňům v řece pít.
V tom potkám holku hezkou, až jsem vám z koně slít.
Měla kytku žlutejch květů, snad růží co já vím.
Znám plno hezkejch ženskejch k světu, ale tahle hraje prim.

Ref.: Kdo si kazíš smysl pro krásu ať s tou a nebo s tou,
dej si říct, že kromě Texasu tyhle růže nerostou.
Ať máš kolťák nízko u pasu, ať jsi třeba zloděj stád,
tyhle žlutý růže z Texasu budeš pořád mít už rád.

Řekla, že tu žije v ranchi jen sama s tátou svým
a že hrozně ráda tančí, teď zrovna nemá s kým,
tak jsem se jí nabíd, že půjdu s ní a rád
a že se dám i zabít, když si to bude přát.

Ref.: Kdo ...

Hned si dala se mnou rande a přišla přesně v půl
dole teklo Rio Grande, po něm měsíc plul.
Když si to tak v hlavě srovnám, co víc jsem si moch přát
ona byla štíhlá, rovná, zkrátka akorát.

Ref.: Kdo ...

Vod těch dob svý stádo koní sem vodím vždycky pít
a žiju jenom pro ní a chtěl bych si jí vzít.
Když večer banjo ladím a zpívám si tu svou,
tak pořád v duchu hladím tu růži voňavou.

Ref.: Kdo ...






















TOULAVEJ
ROHÁČI (TOMÁŠKO)

Někdo z vás, kdo chutnal dálku,
jeden z těch, co rozuměj,
ať vám poví, proč mě říkaj,
proč mě říkaj - Toulavej.
Kdo mě zná a tady sedí,
kdo si myslí - je mu hej,
tomu zpívá, pro všední den,
tomu zpívá Toulavej.

Ref.: Sobotní ráno mě neuvidí
u cesty s klukama stát.
Na půdě celta se prachem stydí
a starý songy jsem zapomněl hrát.
Zapomněl hrát.

Někdy v noci, je mi smutno,
často bejvám doma zlej
Malá daň za vaše "umí",
kterou splácí Toulavej.
Každej měsíc jiná štace,
čekáš kam tě uložej.
Je to fajn, vždyť přece zpívá,
třebas smutně Toulavej.

Ref.: Sobotní ráno ...

Vím, že jednou, někdo přijde,
tiše pískne, no tak jdem.
Známí kluci ruku stisknou,
řeknou vítej - Toulavej.
Budou hvězdy jako tenkrát,
až tě v očích zabolej,
celou noc jim bude zpívat
jeden blázen Toulavej.

Ref.: Sobotní ráno mi poletí vstříc
budeme u cesty stát.
Vypráším celtu a můžu vám říct,
že na starý songy si vzpomenu rád.
Vzpomenu rád.

Někdo z vás, kdo chutnal dálku
jeden z těch co rozuměj
ať vám poví, proč mě říkaj,
proč mě říkaj - Toulavej.







LOĎ JOHN B (ZVEDNĚTE KOTVY)
RANGERS

Už vyplouvá loď John B,
už vyplouvá loď John B,
okamžik malý jen, než poplujem dál.

Ref.: Tak nechte mě plout,
tak nechte mě plout.
Sil už málo mám,
tak nechte mě plout.

Nejdřív jsem se napil,
na zdráví všem připil.
Vím, že cesta má konec už má.

Ref.: Tak nechte ...

Sklenici svou dopil,
zakrátko už tu byl.
Okovy na ruce dal a pistole vzal.

Ref.: Sherif John Stone,
sherif John Stone.
Moji svobodu - vzal sherif John Stone.

Už vyplouvá loď John B,
už vyplouvá loď John B,
okamžik malý jen, než poplujem dál.

Ref.: Tak ...
























KVÉR A FLAŠKA GINNU
SUCHÝ

Kdysi a kdesi bylo nebylo,
minomety metaly a dělo pálilo
Pan velitel roty na to nebral ohledy,
řek abych obul boty a šel na zvědy.

Ref.: Vyfasujem kvér a flašku ginnu
skrze tmu si tunel vydlabem.
Přes Waterloo za Hercegovinu
podél Mississippi až do Ústí nad Labem.

I vyšel jsem za malou chvíli směrem k severu,
aby Turci netušili, že je nežeru,
že mám bodák na bodání, pažbu k bušení,
Taliáni nemaj zdání ani tušení.

Ref.: Vyfasujem ...

V zákopech Němci si tiše seděli,
aniž tu neděli o mně něco věděli.
Času bylo málo a mě to táhlo tam,
kde se zdálo, že Tatarům hlavu zamotám.

Ref.: Vyfasujem ...

Švédové si právě pekli vepřový,
když tu jsem na ně náhle vyběh ze křoví.
Jejich jediná mě střela minula
a tak jsem tu bitvu v Kentu vyhrál tři nula.

Ref.: Vyfasujem ...

Ref.: Měl jsem jenom kvér a flašku ginnu
tmou si rádi kamarádi tunel vydlabem.
Přes Waterloo za Hercegovinu
podél Mississippi až do Ústí nad Labem.


K nebi!

Totiž k zemi!

Na bobobdák!

Pochodém v bok!

...






VELRYBÁŘSKÁ VÝPRAVA
PACIFIK

Jednou plác mě přes rameno Johny zvanej Knecht:
Mám pro Tebe hochu v pácu moc fajnovej kšeft.
Objednal hned litr rumu a pak něžně řval:
"zbal se, jedem na velryby prej až za polár."

Ref.: Výprava velrybářská k břehům Grónska nezdařila se,
protože nejeli jsme na velryby, ale na mrože.

Briga zvaná malá Kitty kotví v zátoce,
nakládaj se sudy s rumem, maso, ovoce.
Vypluli jsme časně zrána směr severní pól,
dřív než přístav zmizel z očí, každej byl na mol.

Ref.: Výprava ...

Na loď  padla jinovatka s ní třeskutej mráz,
hoň velryby v kupkách ledu to ti zlomí vaz.
Na pobřeží místo ženskejch mávaj tučňáci
v tomhle kraji beztak nemáš žádnou legraci.

Ref.: Výprava ...

Když jsme domů připluli už psal se příští rok
starej rejdař povídá, že nedá ani flok.
Místo velryb v Grónským moři zajímal vás grog,
tuhle práci zaplatil by asi jenom cvok.

Ref.: Výprava ...

Tohleto nám neměl říkat, teď  to dobře ví,
stáhli jsme mu kůži z těla tomu hadovi.
Z paluby pak slanej vítr jeho tělo smet
máme velryb plný zuby na to vezmi jed.

Ref.: Výprava ...

















U TŘÍ  LOUŽÍ
KTO

U tří louží stará žába kváká
déšť do blatouchů si dělá kápi káp.
Kváká na žáby a na mejdan mě láká,
na děsně velkej mejdan, že jí ulít čáp.

Ref.: U tří louží tam já chtěl bych být,
aspoň dvě, tři žáby vedle sebe mít.
Vždyť na čápa už nikdo nevěří
a hlavně v houští, když je příšeří.

Ke třem loužím není cesta žádná
ach pro pánajána, jak tam trefit mám?
U nás v bažinách je každá žába zrádná
tím pádem tady chřadnu jak Robinson sám.

Ref.: U tří ...

Ref.: U tří ...


































UVADLÝ KVÍTEK



My připluli jsme lodí přes tmavej oceán
a v zaprášený torně jen uschlou růži mám.
Tu dala mi má milá, když v přístavu jsem stál.
Pak loď  zvedla kotvy a já jí zamával.

Ref.: Ona je nejkrásnější holka z celý Francie co znám,
já místo ní uvadlý kvítek mám.

Za tu velkou louži nás poslal sám pan král,
do války s Angličanem nám těžký pušky dal.
Než se ozval povel a náš pluk vykročil,
do dírky u mundůru, já kytku zastrčil.

Ref.: Ona ...

Pak začly padat rány, tam co stál nepřítel
a já na kabátě náhle dva květy měl.
Pak růží kvítek nový mou krví zazářil,
milá ani neví, jak rád bych u ní byl.

Ref.: Ona ...

Ted  ležím v řídký trávě, zem cizí pod hlavou.
V ruce držím růži už dávno uvadlou.
Někde blízko kopou místo kde mám spát.
Milá ani neví, jak moc jsem ji měl rád.

Ref.: Ona ...























TAK JÁ JDU DÁL
GREENHORNS

Já odcházím, já už se loučím,
mraků se ptej snad cestu znaj.
Já odcházím s tvou láskou končím,
toulavej směr mý boty maj.

Ref.: Tak já jdu dál, už zvolna splývá
s modrou nocí můj dlouhej stín.
Tak já jdu dál,jak už to bývá
neptej se kam, sám to nevím.

Já odcházím s kytary svojí
prach opráším poklidnejch dní
Dost kytek mám, co lásku hojí
i písně znám, co dlouho zní.

Ref.: Tak ...

Já odcházím a kompas, který
u sebe mám je zbytečný.
Já odcházím, ten kompas starý
stejně nemá směr zpáteční.

Ref.: Tak ...





























MONTGOMERY



Déšť Ti holka smáčel vlasy,
z tvejch očí zbyl prázdnej kruh.
Kde je zbytek tvojí krásy,
to ví dneska jenom Bůh.

Ref.: Z celé Jižní eskadrony
nezbyl ani jeden muž.
V Montgomery bijou zvony
déšť ti smejvá ze rtů růž.

Tvář má zšedivělou strachem
zbylo v ní pár těžkejch chvil.
Proužek krve stéká prachem,
déšť ti slepil vlas jak jíl.

Ref.: Z celé ...

Na kopečku v prachu cesty
leží i tvůj generál,
v ruce šátek od nevěsty,
ale ruka leží dál.

Ref.: Z celé ...

Déšť ti šeptal moje jméno,
že jsem tě měl tolik rád.
V Montgomery bijou zvony.
Musíme si sbohem dát.

Ref.: Z celé ...





















TŘI ČUNÍCI
NOHAVICA

V řadě za sebou tři čuníci jdou
ťápají si v blátě cestou necestou.
Kufry nemají, cestu neznají,
vyšli prostě do světa a vesele si zpívají.

Ref.: Ui ui ui ui uií, ui ui ui ui uií,
ui ui ui ui uií uií, ui ui ui ui uií,
ui ui ui ui uií, ui ui ui ui uií,
ui ui ui ui, ui ui ui ui , ui ui ui ui uií.

Auta jezdí tam a náklaďáky sem
tři čuníci jdou, jdou rovnou za nosem.
Žito chroupají, ušima bimbají
vyšli prostě do světa a vesele si zpívají.

Ref.: Ui ui ...

Levá pravá teď , přední zadní už,
tři čuníci jdou, jdou jako jeden muž.
Lidé zírají, důvod neznají,
proč ti malí čuníci tak vesele si zpívají.

Ref.: Ui ui ...

Když kopítka pálí, když jim dojde dech.
Sednou ke studánce na vysoký břeh.
Ušima bimbají, kopýtka máchají.
Chvilinku si odpočinou a pak dál se vydají.

Ref.: Ui ui ...

Když se spustí déšť, roztrhne se mrak
k sobě přitisknou se čumák na čumák.
Blesky blýskají, kapky padají
a oni v dešti v nepohodě vesele si zpívají.

Ref.: Ui ui ...

Za tu spoustu let co je světem svět,
přešli zeměkouli třikrát tam a zpět
v řadě za sebou hele támhle jdou.
Pojďme s nima zazpívat si jejich píseň veselou.

Ref.: Ui ui ...








ČERNEJ  TRÁM
VERUNKA KADAŇ

Čtyři stěny svíraj mý žití,
žádná hvězda do tmy nesvítí,
už mi zbejvá sotva hodin pár,
i když jsem stár jen dvacet jar.
Nedejchám už silnic šedej prach,
porota zvedla ruce - je to vrah.
Cesta na kterou se dneska dám.
Tu ukáže mi černej trám.

Ref.: 2x Černej trám a konopí bílý
cesta má se ke konci chýlí,
protože měl jsem život rád
do pekla se musím brát.

Nechtěl jsem se dát na žebrotu,
tak jsem se dostal před porotu,
teď  mi zbejvá žití jen pár chvil,
že prej jsem banku vyloupil.
Kat už chystá oprátku bílou,
nepojedu víc za svou vílou,
sotva už si někdy whisky dám,
teď  nad hlavou mám černej trám.

Ref.: 2x Černej ...




























VŮZ DO TENNESSEE
WHITE STARS

Tam za modrou horou, modrými lesy,
tam je domov můj, tam leží Tennessee.
Tam vrátit se k mámě zas bych jednou chtěl,
vždyť pět dlouhejch let už jsem jí neviděl.

Zapřáh jsem koně a dal jsem jim směr,
tam za modrou skálu, jen dál na sever.
Proč severní hvězda se zdá mlhavou
a divnej mrak, divnej stín mám za hlavou.

Proč můj vůz je náhle černej jak thér
a míří na jih, když chci já na sever,
proč maj koně v hlavách černý chocholy,
proč díra co mám v hlavě už nebolí.

Proč víko mě na postel přitloukají
a proč poslední sbohem mě dávají
vždyť loučím se s nima snad né naposled,
tak proč ženský pláčou, mužský hryžou ret.

Proč spouštěj mě pod zem u dvou borovic,
proč hážou na mě hlínu, když jim chci jen říct,
tak vzkažte mý mámě za modrý lesy,
proč můj vůz k ní nedojel do Tennessee,
Tennessee, Tennessee ...



























MÍLE
B.DYLAN (MATUŠKA)

Míle a míle jsou cest, které znám,
jdou trávou a úbočím skal,
jsou cesty zpátky a jsou cesty tam
a já na všech s vámi stál.
Proč ale blátem nás kázali vést
a špínou si třísnila šat.

Ref.: To ví snad jen déšť a vítr kolem nás,
ten vítr co začal právě vát.

Míle a míle se táhnou těch cest
a dál po nich zástupy jdou,
kříže jsou bílé a lampičky hvězd
jen váhavě svítí tmou.
Bůh ví co růží jenž dál mohly kvést
spí v klíně těch práchnivých blat.

Ref.: To ví ...

Dejte mi stéblo a já budu rád
i stéblo je záchranný pás,
dejte mi flétnu a já budu hrát
a zpívat a ptát se vás:
Proč jen se účel tak rád mění v bič
a proč, že se má člověk bát.

Ref.: To ví ...

























DOBREJ  DEN
PACIFIK

Kdybys žil podruhý, čím bys byl?
Kdybys žil potřetí, čím bys byl?
Byl bych dál tím co jsem a co víc taky jen,
když mi dá slunce mý dobrej den.

Ref.: Dobrej den slunce dává
a před očima tráva vyrůstá, vyrůstá,
a ty rád třeba pěstí
chraň kousek toho štěstí dojista, dojista.

Kdybys žil podruhý, co bys chtěl?
Kdybys žil potřetí, kam bys šel?
Proč jen chtít pořád víc, to má svůj rub a líc,
co chceš mít nestojí vůbec nic.

Ref.: Dobrej ...

Kdybys žil podruhý, co chceš mít?
Kde chceš spát a jak dál vůbec jít?
Nehledám ideál, pro něj žít bych se bál,
proč bych sám sebe jen předstíral.

Ref.: Dobrej ...





























PATRIC



Sta mil koleje vedou prérií,
jak stříbrnej šíp letí v dál.
Tam se Patric najmout dal
a rval se s touhle dráhou.

Ref.: Den co den a heja hou,
den co den a heja hou,
den co den a heja hou,
on rval se s touhle dráhou.

Rval se tvrdě s přírodou
i s šéfem kvůli vejplatě,
vzdor míval v tváři vousaté,
když rval se s touhle dráhou.

Ref.: Den ...

Kdo z vás mi teď může říct,
co tenhle úsek útrap stál,
tam se Patric najmout dal
a rval se s touhle dráhou.

Ref.: Den ...

(To bylo někdy k poledni,
když položil pražec poslední
a duši svou tam vypustil,
když rval se s touhle dráhou.)

Ref.: Den ...
(do ztracena)




















CHAJDA DRNOVÁ
GREENHORNS

Já tu na svým dílci celkem vzato bídnej život mám
a tak vypadám dost bídně Pán Bůh ví,
myši začnou rejdit kolem sotva večer usínám
na svým dílci v starý chajdě drnový.

Ref.: Dveře mají panty z kůže, okna nejsou zasklený,
kolem kojoti se plížej hladoví,
dovnitř vánice mě věje dírou v střeše prkenný,
na mým dílci v starý chajdě drnový.

Když jsem z domova tam na Východě vyšel zbohatnout,
zkusit, jestli potkám štěstí, kdopak ví.
Sotva napadlo mě tenkrát, že potkám tenhle kout
na svým dílci v starý chajdě drnový.

Ref.: Dveře ...

Přece rád bych, aby se tu našla dívka laskavá,
jejíž soucit mě z tý bryndy vyloví,
já bych žehnal tomu andělu, že domov uznává,
na mým dílci v starý chajdě drnový.

Ref.: Dveře ...





























DUNÍ KLÁDA KORYTEM
HOP TROP

Celý roky prachy jsem si skládal,
nikdy svýho floka nepropil.
Od lopaty měl ohnutý záda,
paty od baráku jsem neodlepil.
Nikdo neví do čeho se někdy zamotá,
tohle já už dávno pochopil.

Taky kdysi vydělat jsem toužil,
brácha řek mi, že by se mnou šel,
Tak jsem ňáký lana, klíny koupil
a sekeru jsme každej svojí doma měl.
A plány veliký, jak fajn budem se mít,
nikdo z nás pro holku nebrečel.

Ref.: Duní kláda korytem,
bacha dej, hej, bacha dej.
S tou si bráško netykej,
netykej ...

Dřevo dostat k pile, kde ho koupí
není těžký, vždyť jsme fikaný.
Ten rok bylo jaro ale skoupý
a teď  jsme na dně my i vory svázaný.
A k tomu můžem říct, jen že nemáme nic,
jen kus práce nedodělaný.

Ref.: 2x Duní ...

























JÓ TŘEŠNĚ ZRÁLY
MATUŠKA

Jó třešně zrály, zrovna třešně zrály,
sladký třešně zrály a teplej vítr vál.
A já k horám v dáli, k modrejm horám v dáli,
sluncem který pálí tou dobou stádo hnal.

Ref.: Jó třešně zrály, sladký třešně zrály,
sladký třešně zrály a jak to bylo dál.

Tam jak je ta skála, ta velká bílá skála,
tak tam vám holka stála a bourák opodál.
A moc se na mě smála, z dálky už se smála
i z blízka se pak smála a já se taky smál.

Ref.: Jó ...

Řekla, že už dlouho mě má ráda, dlouho mě má rády,
dlouho mě má ráda, abych prej si jí vzal.
Ať nechám ty svý stáda, že léta pilně střádá,
jen abych jí měl rád a žil s ní jako král.

Ref.: Jó ...

Pokud je mi známo, já řek jenom: " Dámo,
milá hezká dámo, zač bych potom stál.
Ty můj typ nejsi, já mám svojí Graecy,
svojí malou Graecy a tý jsem srdce dal."

Ref.: Jó ...

Jó u tý skály, dál třešně zrály,
modrý hory v dáli a teplej vítr vál.
A já od tý skály, od tý bílý skály,
v slunci který pálí zas hnal svý stádo dál.

Ref.: Jó třešně zrály u tý bílý skály
v slunci který pálí jsem hnal svý stádo dál.
















MALEJ JOE
SÁZAVA

Když soumrak sluneční tíhu splách
a z jezer přinesl chlad.
Pár mil a blízko je rodnej práh,
zas utiším žízeň a hlad.

Ref.: Ha hou, už vracím se ke stádům svým
s nákladem zásob a sil.
Až tam kde z komína stoupá dým,
kde se mi kluk narodil.

Kůň pískem klopýtá, cestu zná,
už západ v jezeře vzplál.
Až Joe jednou otěže pohlídá
bohatší budu než král.

Ref.: Ha hou ...

Jak já bude zákony lesů ctít
a povím mu kudy se dát
a vysvětlím co je to smět a chtít,
že život je dávat i brát.

Ref.: Ha hou ...

kde se mi syn narodil.



























NÁVRAT
SCARABEUS

Co vlaků zazní denně starou roklí,
co vlaků nese cizí lidi dál
a my tu s bráchou stojíme jak zmoklí,
už za pár hodin táta zamává.
A tak tiše sbírám síly pro svůj úsměv,
ten rok co táta se štěstím si hrál,
byl pro nás trochu hořký písně nápěv
a my doufali, že vrátí se jak král.

Ref.: Falešná však byla karta táto
a křivej parťák co ti ji namíchal.
Je smutnej train a na peróně bláto,
vstříc ti jdem jen já s bráchou.

Tak netrap se, že svět ti dal jen vrásky
a nezoufej, žes nedokázal víc,
že nevyšli ti zatím všechny sázky.
To pro tvý kluky neznamená vůbec nic.
Vem čert ty vlaky nech je plavat táto.
Jsi doma, kde tě každý zná.
Ta cesta nikdy nebude stát za to
a tady tě má brácha rád i já.

Ref.: Falešná ...




























MISSISSIPPI BLUES
PACIFIK

Říkali mu Charlie a jako každej kluk
kalhoty si o plot potrhal.
Říkali mu Charlie a byl to Toma vnuk,
na plácku rád košíkovou hrál.
Křídou kreslil po ohradách plány dětskejch snů,
až mu jednou řekli "konec je tvejch dnů".
Někdo střeli ze zadu a vrub do pažby vryl,
nikdo neplakal a nikdo neprosil.

Ref.: Mississippi, Mississippi,
černý tělo nese říční proud.
Mississippi, Mississippi,
po ní bude jeho duše plout.

Říkali mu Charlie a jako každej kluk
na trubku chtěl ve smokingu hrát.
V kapse nosil kudlu a knoflíkovej pluk,
uměl se i policajtům smát.
Od malička dobře věděl, kam se nesmí jít,
který věci jinejm patří, co sám může mít,
že si do něj někdo střelí, jak do hejna hus,
netušil a neví, řeka zpívá blues.

Ref.: Mississippi ...

Chlapec jménem Charlie a jemu patří blues,
ve kterým mu táta sbohem dal.
Chlapec jménem Charlie snad došel cesty kus,
tam kde před tím tolikrát si hrál.
Nepochopí jeho oči, jak se může stát,
jeden že má v trávě ležet, druhý klidně spát.
Jeho blues se naposledy řekou rozletí.
Kdo vyléčí rány, smaže prokletí?

Ref.: Mississippi ...

















DLOUHÝ ČERNÝ ZÁVOJ
OHAŘI

Stalo se to dávno, už je to roků pár,
chlapa zabili, prej tam co je ten bar.
Dva to viděli a oba dva říkaj,
že vypadal jak já ten chlap co utíkal.

Ref.: Každou noc, když všichni spí
její pláč až k mýmu hrobu zní.
Nikdo neví, nikdo nezná,
nikdo to neví jenom já.

Soudce se mě ptal, jaký máš alibi.
Buďto si někde byl, nebo jsi ho zabil ty.
A já jen tiše stál, pot se ze mne lil,
žena kamaráda ví, kde jsem tu noc byl.

Ref.: Každou ...

Kat oprátku mi chystá, kněz kříž už udělal
a dole stála žena, co jsem s ní tu noc spal.
A dole stála žena vedle ní kamarád,
myslí, že má jen jeho a to mu nechci brát.

Ref.: Každou ...

Pak trhli podlahou a já byl nebi blíž
a dole stála žena jen o dva metry níž.
A dole stála žena, vedle ní kamarád.
Večer mě pak přišla na hrob kytku dát.

Ref.: Každou ...






















TAK  ŠEL  ČAS
PACIFIK

Když jsi byl malej kluk,
jako kluk plnej snů.
Tajemství pře mámou schovával.
Chtěl jsi bejt hrdinou
lásku mít nevinnou
a tak dál proti všem by jsi stál.

Ref.: Tak šel čas přísahám
kolik zbejvalo štěstí
a snů někde zůstalo spát.
Není místo a klid
nevidíš pro co žít,
nevěříš, že tě má někdo rád.

Když jsi byl malej kluk,
jako kluk přání měl,
každej vlak ohromnej se ti zdál.
Měl jsi plán, tajnej plán
obeplout oceán.
Přišel den a ty ses tomu smál.

Ref.: Tak šel ...

Přešel den, přešla noc
měl jsi málo i moc
najednou odešel dětskej smích.
Zmizely zábavy
tajemství ohrady.
Najednou ten tvůj smích už je pryč.

Ref.: Tak šel ...





















NÁDRAŽÍ
GREENHORNS

Šedý dům dává stín zápraží,
tady čas zapomněl nádraží.
Koleje rezavý letní žár roztaví,
tady čas zapomněl nádraží.

Poslední stanice dál už nic,
na perón vstupuje mráz a hic.
Výpravčí vzpomíná, jak přijela drezína,
na perón vstupuje mráz a hic.

Návěstí dávno už nevěstí.
Nejsou tu zpoždění, neštěstí,
nosič usnul za stolem, pražce voní karbolem,
nejsou tu zpoždění, neštěstí.

Čekárna nikoho nečeká,
nikdo sem nepřijel zdaleka,
proč by sem někdo jel, tady vítr trávu sel,
nikdo sem nepřijel zdaleka.

































ZLATOKOP TOM



Tom dostal jednou nápad,
když přestal v boudě chrápat,
že má se něco stát.
A že byl kluk jak jedle,
tak rozhodl se hnedle
a odjel na západ.
Z domova si sebral sílu
krumpáč, bibli, dynamit a pilu.
Mimo to prut a červy,
do torny dal konzervy
a jel zlato vyhledat.

Ref.: Ty jsi to moje zlato, které mám tak rád.
Jen ty mi stojíš za to život pro tě dát.
Přes tebe zlato nic není, jen ty jsi to moje
haťa paťa potěšení , zkrátka a dobře,
ty jsi to moje zlato, zlato kočičí.

Říkal, že je zlatokop,
o zlato však nezakop,
neznal jak vypadá.
A jak tak dlouho kopal,
tak dostal na to dopal,
přešla ho nálada.
Sebral si svoji kytaru,
dal si nalejt whisky, brandy v baru
a za poslední nuget,
tam holce koupil puget
a přitom jí zazpíval

Ref.: Ty jsi ...




















ŘEKA HUČÍ



Řeka hučí v klínu rozervaných skal,
vítr skučí, jak by se všemu jen smál.
Peřej kanoí zmítá, v dívce dlouho již skrytá,
mizí tíseň, když slyší jeho píseň.

Ref.: Poplujem spolu tam dolů tou peřejí,
snad se tvé srdéčko té dálky nebojí,
tam v zátočině je naše chajda malá,
skrytá pře světem jak sis přála.
Pohádku lesů přenesu do tvých očí
a svět se s námi v té samotě zatočí.
Řeka nám píseň bude hrát,
že tebe, děvčátko, stále mám rád.

Měsíc, hvězdy, na nebi jasně vzplály,
proud jen šeptal, když před svou chajdou stáli.
Šťasten byl ve své touze, tiskl, líbal ji dlouze,
pak jí zpíval, píseň, kterou rád míval:

Ref.: Poplujem ...































PONNY EXPRES
MUSTANGOVÉ

Když do pustin chceš dopis psát,
ponny expres musíš znát.
Plný stáje koňů zlých,
tři sta jezdců poštovních.

Ref.: 2x Každý tem jezdec musí být v sedle doma
s koněm dojet, projet i když hoří Arizona.
Sám si musí hledat cestu svou,
jupi jou, hejá hej, tydli klap, tydli klap,
tydli klap zní rovinou.

Winchestrovku nesmí mít,
je moc těžká k sedlu vzít.
Dopisy má místo ní,
tenhle jezdec poštovní.

Ref.: 2x Každý ...

Kdo v ponny expresu chce být,
ten strach ze smrti nesmí mít,
když je jezdec na trati,
kdo ví, zda se navrátí.

Ref.: 2x Každý ...




























POPELKA


Už se lidi scházejí, král uspořádal bál,
dívky z celého okolí už zaplnily sál.

Ref.: Každá by chtěla prince mít,
no žádná z nich netuší,
že objeví se Popelka
a princ ji bude chtít.

Popelka dvě sestry má a jednu mámu zlou.
Ty se na bál chystají, popelku nevezmou.

Ref.: Každá ...

Sed  doma a uklízej ty holka nezbedná,
kdyby tě princ uviděl, tak by se rozesmál.

Ref.: Každá ...

Jen co dveře zavřeli, už šaty obléká,
ty co od táty dostala a na bál pospíchá.

Ref.: Každá ...

Tak se končí pohádka o malé Popelce,
na bál přijde Popelka a princ si ji vezme.

Ref.: Každá ...

























KYTKA RŮŽÍ



Kytku růží ve vázičce na stůl špinavej,
tohle chci vám drazí lidé dát.
Slyšel jsem vždy jenom to, že jsem pes toulavej,
taky, že mne nikdo nemá rád.

Pak jsem jednou na čas svoji mámu opustil,
viděl jsem svět jak rozkvetlej sad.
Tak jsem si chtěl na ulici se svou kytarou
na malinkej domek vydělat.

Ref.: Tak jsem hrával svoje písně lidem pro radost
aspoň kousek štěstí chtěl jim dát.
Ve městech a ve vesnicích jsem se potloukal
a večer nevěděl, kde mám spát.

Tak jsem prožil spoustu let a spoustu strádání,
život pro mne nebyl to co dřív.
Připadal mi chmurnej, smutnej pro mý toulání
a já přestal mít náladu žít.

A pak pošťák přinesl mi zprávu smuteční,
že si Bůh mámu na nebe vzal.
A když jsem se vracel, tak jsem vzpomínal,
jak jsem kdysi dobrejm lidem hrál.

Ref. : Tak jsem ...
....
ve vesnicích, jak jsem bídu dřel
a večer nevěděl, kde mám spát.























STOPY  SEŠLAPANÝCH  BOT
PACIFIK

V kapsách nejsou prachy, na vlak nejsou lístky.
Nad sebou jen mraky z toho žádný zisky.
Propocený bundy khaki, ešus černej jako tér.
Nikdo není žádnej frajer - každej hraje fér.

Maskovací celty, torny z první války.
Trochu starý melty, před očima dálky.
Sešlapaný boty, který prošly bouři, bláto, sníh.
V tornách něco ze vzpomínek co hoří jak líh.

Ref.: Stopy sešlapanejch bot,
nože ulomenej hrot,
v dlaních nesou dálku k nám,
na mundůrech rosu chladnejch rán.
Oklikou jdou kolem měst,
znají všechny písně prašnejch, dlouhejch cest.

Mají rádi volnost nespoutanejch ptáků.
Taky rachot pražců , skřípění kol vlaků.
Semafor, pak dlouhej tunel, šraňky dolů ztažený.
Kytary zní po vagónech, ze skal ozvěny.

Z unavenejch tváří svítěj oči vlídný,
navzdor kalendáři můžeš zústat klidný,
bez mapy i bez kompasu najdeš vždycky cestu zpět
i pár starejch kamarádů, co mají z dálek svět.

Ref.: Stopy ...























TRAMP A  DÍTĚ
NAVARA

Spoustu věcí už jsem zpíval, spoustu věcí každej zná
a tak nevím co mám jěště k dobru dát,
že bych něco rád však přidal, tak vám přeci zazpívám
co jsem tuhle viděl nedávno se stát.

Kdesi v lese, takhle večer, už se šeří bude tma.
Táhnu spacák pomalu se chystám spát,
ale najednou se divým co to z lesa cupitá,
dlouhý vlásky, zato krátký nožky má.

Znáte prostej dětskej rozum, rozhlíží se přemítá:
asi o tom kudy obrátit se dál,
panenku si pevně drží malá plavá dívenka.
Kdo ví kde se svojí mámě ztratila.

V tom se rozhrnulo houští u dítěte trempíř stál,
svojí velkou rukou pohladil jí tvář.
Neslyšel jsem co si řekli, pak ji do náruče vzal,
to už na obzoru měsíc rozlil zář.

Čím ji krmil a kde spala o tom marně přemítám,
ale když se zvedl ranní mlhy dým,
za ruku se spolu vedli, on se hrdě usmíval
její smích zazvonil celým údolím.
Její smích zazvonil celým údolím.



























DOSTAVNÍK
J. BOROVKA

Pod koly duní tvrdá zem, dostavník jede údolím.
Musí se dostat s úsvitem, pod dohled jízdní patroly.
Musí se dostat s úsvitem do země kde se zákon vžil.

Ref.: Ví, že boj tvrdej na něj čeká,
že začne dřív než se rozední
a jen jedna myšlenka ho leká,
že je to jeho boj poslední.

Kočí už přestal koně hnát, je marný všechno snažení.
Možná, že má ty koně rád, vidí, že už jsou zchvácený.
Možná že má ty koně rád, proto si pušku připravil.

Ref.: Ví že ...

Pod koly duní tvrdá zem, dostavník vyjel z údolí
a slunce vyšlo s úsvitem, kočího však už nic nebolí
a slince vyšlo s úsvitem, on mrtev je však koně jedou dál.


































PÍSEŇ MRTVÝ BUŠE
VYČÍTAL

Divnej pocit vždycky tady mám,
věřte tomu co vám povídám.
Člověk už to tuší
v týhle mrtvý buši,
že tu zhasne jednou taky sám.

Povídím vám divnej kraj to je,
hrdlo mě tu cosi stahuje.
Děsně mě to kruší
v týhle mrtvý buši,
když se den od planin vzdaluje.

V hloubi buše píseň začne znít.
Žádnej živej nemůže to být.
Hrůzu ti nahání
chraplavý zpívání,
nemůžeš se z místa odlepit.

Chceš-li od tý písně najít klid.
Musíš jim tam láhev pohodit.
Ať se chlapci zbuší,
v týhle mrtvý buši.
Běž se za ně k šenku pomodlit.





























ISLAND
M. RYVOLA

Až někdo ti hochu o Islandu řekne,
svýn koltem ho přikrej a bud  na něj zlej. 
Kdo slovíčko dobrý o tom kraji cekne
je dočista blázen a ty se mu směj.
Kdo kanady prodřel v tom pohřebním koutě,
kdo šedivý vlasy z tý hrůzy ted  má.
Kdo viděl ty stíny co do hrobu zvou tě,
ten třesoucím hlasem mi za pravdu dá.
Ref.: Nechci o něm slyšet, nechci nikdy vidět,
Islandskej kraj,
mý šedivý vlasy mi za pravdu daj.
Jó tenkrát v tom roce co bylo to sucho
chlap přišel a povídá ouplnou báj,
že sežere z kojota syrový ucho,
esli nám neřekne, kde leží ráj.
Pak v proklatým vedru jsme lesama táhli,
kde smrdějí tůně a zrzavej mech.
A stromy jak tráva, když jsme na ně šáhli,
hned padaly na zem, to člověk by zdech.
Ref.: Nechci ...
Pak začaly kopce a šutráků fůry,
když jazyk nám votek, jdem bez vody dál.
My cucali šťávu ze stromový kůry
a islandskej ďábel se z oblaků smál.
A v noci, když stahaný ne zem jsme padli,
ty islandský zvířata divnej maj mrav:
přes kemp, kde ležíme jak kytky zvadlý,
stádo se přehnalo divokejch krav.
Ref.: Nechci ...
Můj bóže, proč nedáš nám voddechnout chvíli,
proč trestáš nás pravicí krutou a zlou.
Tam v islandskejch horách to sténá a kvílí,
to ubohejch trempířů přízraky jdou.
Tak zašel tam jeden a ztratil se druhej
a ze skály padal a příšerně řval
a veselej Davy byl do rána tuhej,
až zvostal jsem samotnej uprostřed skal.
Ref.: Nechci ...
Já za chvíli zdechnu, jen minuta zbejvá,
tak skončila cesta, já dobře to vím,
a islandskej ďábel už prstem mi kejvá,
až zaleze slunce já odejdu s ním.
Ač nejni tu žádnej kdo pro mne by plakal,
já jedinou radu chci nakonec dát:
kdyby vás někdo do Islandu lákal -
- tak oprátku na krk a poslat ho spát.
Ref.: Nechci ...





JUMBO JET
W. RYVOLA

Když už v knajpě židle na stůl dávají,
tak nechodˇ ještě pryč máš času dost.
A neříkej, že mužský šátkem mávají,
to voni mávaj ptákům pro radost.
Tak křížej cestu burácivejm korábům
a dotýkaj se kumulů a řas.
Klovají do hermetickejch oken nomádů,
co na nás vobyčejný nemaj čas.

Ref.: Poslouchej, Boeing zní, jumbo jet polední,
vodlítá právě včas, pedály na doraz.
Tak rozběhni se s ním po pátý runwai
a zamávej mi já ti draka vzal.

Hledám tě po ulicích a nábřežích,
chtěl bych s tebou slepou bábu hrát.
Po vesnickejch zaplivanejch nádražích
maluju tvůj portrét po stěnách.
Tak vůně horních vrstev atmosféry
ti důlky ve tvejch tvářích prohloubí.
Zabal se do svý moskytiéry
a já jdu na pivo do podloubí.

Ref.: Poslouchej ...




























PROKLATÁ FORDKA
W. RYVOLA

To ráno před sebou mám,
na věčnej čas, do konce žití.
Měli jsme za sebou flám,
byl skoro den, došlo nám pití.
Nesedej do fordky Jacku,
máš toho dost.
Předák tě vyrazí z fleku,
bude mít zlost.


Zapal si cigáro Joe,
Jackovi den ukáže cestu.
Tak jsme tam čekali ve dvou
na těch pár mil, co vedou k městu.
Nasedej za volant Jacku,
dyť máme čas.
Zůstaneš tuhej na fleku,
zlámeš si vaz.


Jak slunce stoupalo výš,
povídá Joe, musíme za ním.
Asi už se nedozvíš,
proč si bral pás ke střelnejm zbraním.
Sedli jsme na koně Jacku
a jeli ti vstříc.
Měli jsme kousek do breku
a ty už nic víc.


Ležel jsi tichej a sám,
neměl jsi čas vytáhnout zbraně.
To ráno před sebou mám,
čas nevzal spleen zvonící hraně.
Pak ti Joe zatlačil voči,
já vykopal hrob.
Šrěstí se jak karta točí
a ty jsi byl trop.














OSAMĚLÝ MĚSTO (TEREZA)
W. RYVOLA

Ten den co vítr listí z města svál.
Můj Jeep se vracel jako by se bál,
že asfaltový moře odliv má
a stáj, že svýho koně nepozná.

Ref.: Řekni kolik je na světě takovejch měst,
řekni kdo by se vracel, když všude je tisíce cest.
Tenkrát když jsi mi Terezo řekla, že ráda mě máš,
tenkrát ptal jsem s Terezo kolik mi polibků dáš.
Naposled, naposled.

Já z dálky viděl město v slunci stát
a dál jsem se jen s hrůzou musel ptát.
Proč vítr mlátí spostou vokenic,
proč jsou v ulicích auta, jinak nic ?

Ref.: Řekni ...

Do prázdnejch beden zvotvýranejch aut,
zaznívá odněkud něžnej tón flaut
a v závějích starýho papíru
válej se černý klapky z klavíru

Ref.: Řekni ...

Tak bloudím tímhle strašným městem sám
a vím, že Terezu už nepotkám.
Jen já tu zůstal s prázdnou ulicí
a osamělý město mlčící.

Ref.: Řekni ...





















ZVLÁŠTNÍ ZNAMENÍ TOUHA
W. RYVOLA

Zase vidím za soumraku,
na pozadí černejch mraků,
mlčenlivej zástup kamarádů.
Siluety hor a stromů,
starejch vopuštěnejch lomů,
blíží se s duněním vodopádů.
Táhnou krajinou strží a tůní,
muži z Shakespearových sonetů.
Postavy divnejch tvarů a vůní.
Přízraky vzdálenejch úsvitů.

Ref.: Zvláštní znamení touha,
loukám prostřenej stůl.
Dálka ruku ti podá,
chleba a sůl.
Zvláštní znamení touha,
v nohách tisíce mil.
Obzor kdo v očích nemá
nic nepochopil.

Do šedivejch dnů a roků
duní rytmus těžkejch kroků,
vichřice a sníh je doprovází.
Maskovaný kombinézy,
po všech armádách co lezly,
úbočíma našich hor a strání.
Táhnou krajinou podivný stíny
muži z Shakespearových sonetů,
za nechtama smutek rodný hlíny,
přízraky červenejch baretů.

Ref.: Zvláštní ...




















AŽ SE S TEBOU TVÁ MILÁ ROZLOUČÍ



Až se s tebou tvá milá rozloučí,
vem do ruky svojí hůl.
Na cestu si posviť zlatou loučí,
vím, že projdeš světa půl.
První tvé cesty povedou k neštěstí,
poznáš ji někde blízko předměstí,
dej se tou třetí, hochu neváhej,
dál, jenom dál uháněj.


Pak zavítáš do cizího města,
tam přítele mám.
Dej se u něj zapsat do řemesla,
postavíš si jednou masnej krám.
Tam sedávaj černý chlapíci,
námořník se svou bílou čepicí.
Poslouchej co si oni vypráví,
když je ginn otráví.


Putykám co mineš na ulici,
nevyhýbej se a vejdi dál.
Uvidíš tam dívku na lavici,
kolem chlapi jak je vítr svál.
Pak vezmeš její ruku do dlaní,
Bůh ví, bude to vyznání,
teď  už vím, co si budem lhát,
máš ji mít taky rád.


Až se s tebou tvá milá rozloučí,
vem do ruky svojí hůl.
Na cestu si posviť zlatou loučí,
vím, že projdeš světa půl.
První tvé cesty vedou k neštěstí,
nabídnou ti zlé a kruté nevěsty,
dej se tou třetí, víc hochu neváhej.
Dál jenom dál uháněj - dál do snů staletí.













ADAM


Když pán Bůh tuhle zemi a ráj stvořil,
tu hroudu hlíny do svý ruky vložil,
2x tu hroudu hlíny do svý ruky vzal
a Adama z tý hlíny udělal.


Zprvu se Adam v ráji dobře bavil,
než ho ale ten nudnej život znavil.
2x Nechutnala mu ani potrava,
tu zvolal Adam: "je to otrava!"


Smiloval se pán Bůh nad svým tvorem
a dal ho uspat svým andělským sborem.
2x A ze spánku mu jedno žebro vzal
a slečnu Evu z něho vyřezal.


Ptal se ho pán Bůh, má-li Adam radost
a je-li učiněno jeho tužbám zadost.
2x Tu zvolal Adam zcela opojen:
"Ach pane Bože, nadělej mi ze všech žeber žen!"


Já bych ti ze všech žeber ženy nadělal,
ty bys mě harém z ráje udělal.
2x Tu zvolal Adam zcela rozkacen:
"Vyliž mě kapsu a já jdu z ráje ven!"
























PORANĚNÝ KOLENO
PACIFIK (T. Linhart)

Poraněný koleno to místo jméno má.
Krví zpitá země, co tance duchů zná.
Bídu psanců štvanejch a z kulovnice strach.
Země, která skrývá zlatej prach.
Dýmky míru zhasly a zoufalství jde tam
na pahorek malý, kde z hanby stojí chrám.
Z hanby bledejch tváří, co prej dovedou žít,
s písmem svatým přes mrtvoly jít.

Ref.: Až z větrnejch plání zazní mocný hlas,
zazní hlas, zazní hlas touhy mý.
Siouxové táhnou z rezervací zas,
táhnou zas, táhnou zas, stateční.

Poraněný koleno je místo prokletí.
Siouxové táhnou, jak tenkrát před léty.
Pošlapaný právo kdo v zemi otců má.
Tomu slova jsou tak zbytečná.
Poraněný koleno - ať hoří Kristův kříž,
dětem týhle země ať slunce vyjde blíž.
Láska kvete krajem a písně znějí dál
tam, kde hrdý Sioux věčně stál.

Ref.: Až z větrnejch ...

Černý hory v dálce prý otvírají den.
Tam z jeskyně větrů k nám Mesiáš jde ven.
Voják hlavu sklopí a k nohám hodí zbraň,
pochopí, kdo zplatil krutou daň.
Tři sta bojovníků tak jako jeden muž.
Neproklál jim srdce zlý nenávisti nůž,
pro kousek svý země svůj život půjdou dát
i jejich děti chtěj si taky hrát.

Ref.: 2x Až z větrnejch ...

















JARNÍ TÁNÍ
BRONTOSAUŘI

Když první tání cestu sněhu zkříží
a nad ledem se voda objeví.
Voňavá zem se sněhem tiše plíží,
tak nějak líp se balím, proč, Bůh ví.

Ref.: Přišel čas slunce, zrození a tratí,
na kterejch potkáš kluky ze všech stran,
2x hubenej Joe, Čára, Ušoun se ti vrátí,
oživne kemp, jaro vítej k nám.

Kdo ví, jak voní země když se budí,
pocit máš vždy jak zrodil by ses sám.
Jaro je lék na řeči co tě nudí,
na lidi, co chtěj kazit život nám.

Ref.: Přišel ...

Zmrznout by měla, kéž by se tak stalo,
srdce těch pánů, co jim je vše fuk.
Pak bych měl naději, že i příští jaro
bude má země zdravá jako buk.

Ref.: Přišel ...
... jaro, vítej k nám.
Oživne kemp, jaro vítej k nám.



























PÍSEŇ NA CESTU
HAVRANI

Teď zazní píseň poslední a ráno se jako jindy rozední,
buben, basu, kytaru zase naložíme na káru.
Pojedem tam k obzoru, za les, za řeku, za horu,
tam, kde nám dveře otevřou zazpíváme píseň svou.

Ref.: Óóóó, píseň mraků šedivých,
píseň tanců ohnivých,
píseň lásek zklamaných,
píseň, která zná jen smích.

Ta píseň občas zapadne a přes noc náhle zase omládne,
moudrá je i bláznivá, je teskná dnes a zítra mazlivá.
Bloumá s větrem po polích, šumí jí staré topoly,
rolničky jí cinkají a kosové jí hvízdají.

Ref.: Óóóó ...

Je pro malé školáky a taky pro veselé vojáky,
pro pohřby i veselky, pro svátky i modré pondělky.
Náš čas rychle utíká, dny a roky nám odčítá,
jednou zpívat přestanem, ta píseň tu však zůstane.

Ref.: Óóóó, ta píseň sborů nedělních,
píseň zvonů kostelních,
píseň láska, píseň hřích,
píseň žal a píseň smích.
La la la la la la lá, la la la la la la lá...

























MATTERHORN
FEŠÁCI

Vyšli ráno z Bernu, provázel je zvon,
zkusit svoje štěstí, zdolat Matterhorn.
Muži jako skála, jež vyzívá on,
pevně rozhodnuti zdolat Matterhorn.

Ref.: Matterhorn, á-á, hora trčí k nebesům,
to je Matterhorn, to je Matterhorm.

Vrcholek je v mlze, těžko vidět cíl,
pokouší se znovu, kdo má více sil.
Kolik jich tak stálo, bud  já nebo on,
v očích rozhodnutí zdolat Matterhorn.

Ref.: Matterhorn ...

Kam vede lidská touha, proč je jí stále víc,
nedají se zastavit, být nebi trochu blíž.
Kdyby jim štěstí přálo, pak skloní se i on,
znova pokořený, bílý Matterhorn.

Ref.: Matterhorn ...































SEDMNÁCT DNŮ
W. RYVOLA

Jak zavoláš, když ti dávno v hrdle vyschnul hlas,
tvůj krk je připravenej na provaz,
kterej se houpá blíž a blíž.
Kam zavoláš, když tvoje oči vidí pustinu,
nejradši lehnul by sis do stínu,
jenom kdyby tu ňákej byl.

Ref.: Sedmnáct dnů máš v patách ostrý hochy z patroly,
noc beze snů a pravou ruku furt na pistoli,
v hrdle máš prach a tvůj kůň teď už neví kam má jít,
máš asi strach, seš ale chlap a desperát.
Kdo prohrát zná i když měl před tím v očích temný strach,
ten právo má, aby řek o něm šerif: "Byl to chlap!",
tak naposled pohled  na slunce smutným úsměvem,
život je boj a tys ho předčasně prohrál.

Jezdci jsou blíž, pustinou jenom dusot koní zní,
ubal si cigaretu poslední,
než zazní obávanej hlas:
"Hands up old boy!", bouchačku uchop rukou za hlaveň,
ať šerif ví, že máš furt úroveň,
že v očích ještě ocel máš.

Ref.: Sedmnáct ...




























HUDSONSKÝ ŠÍFY
W. DANĚK

Ten kdo nezná hukot vody lopatkama vířený
jako já, jó jako já.
Kdo Hudsonský slapy nezná silou pekla sířený,
ať se na Hudsonský šífy najmout dá, johohó.
Ten kdo nepřekládal uhlí, šíf když na mělčinu vjel
málo zná, málo zná.
Ten kdo neměl tělo ztuhlý ač se nočním chladem chvěl,
ať se na Hudsonský šífy najmout dá, johohó.

Ref.: Ahoj, páru tam hod ,
ať do pekla se dříve dohrabem,
johohó, johohó.

Ten kdo nezná noční zpěvy zarostanejch lodníků
jako já, jó jako já.
Ten kdo cejtí se bejt chlapem, umí dělat rutyku,
ať se na Hudsonský šífy najmout dá, johohó.
Ten kdo má na bradě mlíko, kdo se rumem neopil
málo zná, málo zná.
Kdo necejtil hrůzu z vody, kdo se málem utopil,
ať se na Hudsonský šífy najmout dá, johohó.

Ref.: Ahoj ...

Kdo má roztrhaný boty, kdo má pořád jenom hlad
jako já, jó jako já.
Kdo chce celý noci čmuchat pekelnýho ohně smrad,
ať se na Hudsonský šífy najmout dá, johohó.
Kdo chce zhebnout třeba zejtra, komu je to všechno fuk,
kdo je sám jako já.
Kdo má srdce v správným místě, kdo je prostě príma kluk,
ať se na Hudsonský šífy najmout dá, johohó.

Ref.: Ahoj, páru tam hod ,
ať do pekla se dříve dohrabem,
johohó, johohó, johohó.
















KDYŽ MĚ BRALI ZA VOJÁKA
NOHAVICA

Když mě brali za vojáka,
stříhali mě dohola,
já vypadal jsem jako blbec,
jak ti všichni dokola-la-la.
Jak ti všichni dokola.

Zavřeli mě do kasáren,
začali mě učiti,
jak mám správný voják býti
2x: a svou zemi brániti.

Na pokoji po večerce,
ke zdi jsem se přitulil,
vzpomněl jsem si na svou milou,
2x: krásně jsem si zabulil.

Když přijela po půl roce,
měl jsem zrovna zápal plic,
po chodbě furt někdo chodil
2x: tak nebylo z toho nic.

Major nosí velkou hvězdu,
před branou ho potkala,
řek jí, že má zrovna volnej kvartýr,
2x: tak se zbalit nechala.

Co je komu do vojáka,
když ho holka zradila,
Na shledanou pane Fráňo Šrámku
písnička už skončila-la-la.
Jak pak se vám líbila-la-la.
Nic moc extra nebyla.




















PANENKA
POUTNÍCI (R.KŘESŤAN)

Co skrýváš za víčky
a plameny svíčky
snad houf bílých holubic, nebo jen žal.
Tak skončil ten prvý,
den zmáčený krví,
ani pouťovou panenku nezanechal.

Ref.: Otevři oči ty uspěchaná,
dámo uplakaná.
Otevři oči ta hloupá noc končí
a mír je mezi náma.

Už si oblékni šaty
i řetízek zlatý
a umyj se půjdeme na karneval.
A na bílou kůži
ti napíšu tuší,
že dámou jsi byla a zůstáváš dál.

Ref.: Otevři ...
































TAK UŽ MI MÁ HOLKA MÁVÁ
W. RYVOLA

Posledních pár minut zbejvá jen,
máš teplou dlaň a už se stmívá.
Těžký je říct, že se končí den,
vlak poslední vagón mívá.

Ref.: Tak už mi má holka mává,
ve vočích má slzy pálivý.
Život jde dál to se stává,
já to vím.
Tak už mi má holka mává,
výpravčí zelenou dává.
Tak jeď! Tak jeď! Tak jeď!
Tak jeď!

Koleje jsou cejchem loučení,
holkám se ve vočích střádá.
Smutnej je šátek osamění
co mužskelm na cestu mává.

Ref.: Tak už mi ...

Za zády zůstal mi pláč i smích,
do tmy se můj vlak teď řítí.
Zmizela holka jak loňskej sníh
a světla měst v dálce svítí.

Ref.: Tak už mi ...

























JARNÍ KURÝR
M. RYVOLA

Dunění kopyt večer slýchávám,
údolím jarní kurýr jede k nám.
V peřejích řeka zvoní
a jarem vítr voní,
přijíždí jarní kurýr.
Dobře ho znám.
Ví, celej kraj to ví,
veze k nám jaro v brašně sedlový.

Zase jdou krajem vánky voňavý,
vobouvám svoje boty toulavý.
Dobře ví moje milá,
i kdyby víla byla,
tyhle toulavý boty
nezastaví.
Mám boty toulavý,
ty ani kouzlem nezastaví.

Musím jít, mraky táhnou nad hlavou,
musím jít stopou bílou toulavou.
Neplakej, že se ztratím,
do roka se vrátím,
pošlapám cestu domů
jarní trávou.
Víš, ty to dobře víš,
ty moje boty nezastavíš.


























HOLUBÍ DŮM
J. SCHELINGER

Zpívám ptákům a zvlášť holubům,
stával v údolí mém starý dům.
Ptáků houf zalétal ke krovům,
měl jsem rád holubích křídel šum.
Vlídná dívka jim házela hrách,
mávání perutí víří prach.
Ptáci krouží a neznají strach,
měl jsem rád starý dům, jeho práh.

Ref.: Hledám dům holubí,
kdopak z vás cestu ví,
mívá stáj roubenou, bílý štít.
Kde je dům holubí
a ta dívka kde spí,
vždyť to ví, že jsem chtěl jen pro ni žít.

Vlídný déšť vypráví okapům.
Bláhovej kdo hledá tenhle dům.
Odrůstáš chlapeckým střevícům,
neslyšíš holubích křídel šum.
Nabízej úplatou cokoli,
nepoznáš cukroví homoli.
Můžeš mít let a zrak sokolí,
nespatříš ztracené údolí.

Ref.: Hledám dům ...
... jen pro ni žít.

Zpívám ptákům a zvlášť holubům.
Stával v údolí mém starý dům.






















SOCHÁM BREČÍ DÉŠŤ NA VOBOČÍ
W. RYVOLA

Modrý, podzimní dny se krátí.
Listí spadaný trávu zlatí.
Chytám do rukou pápěří.
Smutnej zaleh čas do vopratí
a já stojím líně u dveří.
Čekám, až se můj smutek ztratí.
Smekám před každou dlouhou tratí.
Zatím nevím, kterou přijet mám.
Jednou, až se k nám slunce vrátí,
možná modrým ránem zavolám.

Ref.: Nedejchej, slunce mává zlatou nití,
pospíchej, dokud září nad hlavou.
Zavolej kamarády, oheň svítí,
zpívá vítr píseň sněhovou.

Sochám brečí déšť na vobočí.
Řekám nikdo proud nevotočí.
Cestám domů jít chce se snad.
Holkám padají slzy z vočí,
nevím, kterou má rád listopad.
Spěchám ulicí starejch stronů.
Ptákům závidím, že jdou domů.
Listí barevný potkávám.
Tichou hudbu hrát není komu,
podzim na svý stráni chce bejt sám.

Ref.: Nedejchej ...
























NO, TO SE VÍ
KAPITÁN KID

To co na nás doma čeká
není zrovna fajnový,
od pondělka na koni,
letos, jako předloni.
Je to zatracenej úděl
do prašivejch Estacad,
jipijou, jipijou,
ňáký cizí krávy hnát.

Ref.: No, to se ví, zase se sejdem,
za sedm let, či příští tejden.
Budeme hrát, budeme zpívat,
přijďte se dívat, bude nám hej.

Celý léto nezaprší
a když jo, tak leje furt,
všude bláta čím dál víc,
nebo zase strašnej hic.
Ti co neznaj čistý víno,
ať se z louže napijou,
jipijou, jipijou,
možná, že to přežijou.

Ref.: No, to se ví ...




























PROKLATEJ VŮZ
GREENHORNS

Čtyři bytelný kola, má náš proklatej vůz.
Tak ještě pár dlouhejch mil,
zbejvá nám, tam je cíl
a tak zpívej o Santa Cruz.

Ref.: Polykej whisky a zvířenej prach
nesmí nás porazit strach,
až přejedem támhleten pískovej plát,
pak nemusíš se už rudochů bát.

Rec.: Georgi, už jsem celá roztřesená, zastav!
Zalez zpátky do vozu, ženo.

Jen tři bytelný kola má náš ...

Ref.: Polykej ...

Rec.: Tatínku, tatínku, už mám plnej nočníček.
Proboha synku, to není nočníček, to je soudek s prachem.

Už jen dvě bytelný kola má náš ...

Ref.: Polykej ...

Rec.: Synu, synu, dyk jedeme jak s hnojem!
Jó koho jsem si naložil, toho vezu.

Už jen jediný kolo má náš ...

Ref.: Polykej ...

Rec.: Gerge, když já se strašně bojím indiánů!
Zatáhni za sebou plachtu, ženo a mlč!

Už ani jediný kolo nemá náš ...

Ref.: Polykej whisky a zvířenej prach,
nesmí nás porazit strach
Indiáni ...... iiiiiíí ...
až přejedem támhleten pískovej plát
jsem zraněnej, sem střelenej ...
pak nemusíš se už rudochů bát
ježíšmarjá, dyť já už nemám žádný kolečko!









KAMPAK TREMPE



2x Kampak trempe, trempe kamaráde,
kam tak pospícháš ?
2x Jedu na slezinu, nemám na mašinu,
co se mně tak blbě ptáš?

Bůra v kapse, pingl přes rameno,
na vlak pospíchám.
A že nejsem pánem, ani Astrachánem
vesele si zazpívám.

Tamhle čeká, ta sázavská pára,
kluci od vody.
A že nejsou páni, ani Astracháni
jsou to děti přírody.

Přijď k nám děvče, přijď k nám do osady,
přijď se podívat.
Kytara tě zmámí, až uslyšíš z dáli,
starý trempský písně hrát.

Naše píseň pomalu už končí
a my půjdem spát.
Kanady si zujem, dekou se přikrejem,
panebože to je smrad.



























STOVKY VLAKŮ
PACIFIK

Když je člověk sám a neví kam by rukou sáh,
stává se pak obyčejně zaměstnancem drah.
O nocích a o nedělích šraňky stahuje,
na zpocený okna prstem touhy maluje,
když je člověk sám tak mnohé snáze pochopí.

Ref.: Ty stovky vlaků co tu jezdí, dobře znám.
Aspoň v tý nádražácký boudě nejsem sám.
Do dálky běží lesklý pásy kolejí,
že vedou někam domů je mou nadějí.

Nepospícháš, když tě čeká jen studenej práh.
Zaprášená petrolejka, ze samoty strach.
Chtěl bych někam přes koleje mezi lidi jít.
Jen tak v hadrech od oleje dobrej pocit mít,
nepospícháš i když déšť ti oči orosí.

Ref.: Ty stovky ...

Osvětlený vagóny když míhají se tmou.
Jen pro sebe ponecháš si prosbu jedinou.
Aby u tvý boudy jednou rychlík zastavil.
Ty bys celej ve svátečním klidně nastoupil,
odjel tam, kde touhy tvý se rázem vyplní.

Ref.: Ty stovky ...


























UŽ KONÍČEK PÁDÍ
MATUŠKA

Znám zem plnou mlíka a buclatejch krav,
kde prou řeky stříká na dřevěnej splav.
Mám jediný přání, snům ostruhy dát
a pod známou strání zas kuličky hrát.

Ref.: Už koníček pádí a zůstane stát,
až v tý zemi mládí, kde já žiju rád.
A slunce tam pálí a pořád je máj
a ceny jsou stálý a lidi se maj.

Kde všechno je známý, zvuk tátovejch bot
a buchty mí mámy a natřenej plot.
Z něj barva už prejská, ale mě je to fuk,
já, když se ni stejská, jsem jak malej kluk.

Ref.: Už koníček ...

V tý zemi jsou lípy a ve květech med
a u sudů pípy a u piva led.
A okurky v láku a cestovní ruch
a hospod jak máku a holek jak much.

Ref.: A slunce tam pálí a pořád je máj
a ceny jsou stálý a lidi se maj.
Už koníček pádí a zůstane stát,
až v tý zemi mládí, kde žiju tak rád.


























BLÁZNOVA UKOLÉBAVKA



Máš má ovečko dávno spát i píseň ptáků končí.
Kvůli nám přestal vítr vát, jen můra zírá zvenčí,
Já znám její zášť, tak vyhledej skrýš,
zas má bílej plášť a v okně je mříž.

Ref.: Máš má ovečko dávno spát a můžeš hřát,
ty mě můžeš hřát.
Vždyť přijdou se ptát, zítra zas příjdou se ptát,
jestli ty v mých představách už mizíš.

Máš má ovečko dávno spát, dnes máme půlnoc temnou.
Ráno budou nám bláznů lát, že ráda snídáš se mnou.
Proč měl bych jim lhát, že jsem tady sám,
když tebe mám rád, když tebe tu mám.

Ref.: Máš má ...



































BLÍZKO LITTLE BIG HORNU
GREENHORNS

Tam kde leží Little Big Horn je indiánská zem,
tam přijíždí generál Custer se svým praporem,
modrý kabáty jezdců, stíny dlouhých karabin
a z indiánských signálů po nebi letí dým.

Ref.: Říkal to Jim Bridger, já měl jsem v noci sen,
pod sedmou kavalerií jak krví rudne zem.
Kmen Siouxů je statečný a dobře svůj kraj zná,
proč Custer neposlouchá ta slova varovná.

Tam blízko Little Big Hornu šedivou prérií
táhne generál Custer s sedmou kavalerií,
marně mu stopař Bridger radí:"Zpátky povel dej!
Jedinou možnost ještě máš, život si zachovej."

Ref.: Říkal ...

Tam Blízko Little Big Hornu se vznáší smrti stín.
Padejí jezdci z koní výstřely z karabin,
límce modrejch kabátů barví krev červená,
kmen Siouxů je statečný a dobře svůj kraj zná.

Ref.: Říkal ...

Pak všechno ztichlo, jen tam-tam duní nad krajem,
v oblacích prachu mizí Siouxů vítězný kmen,
cáry vlajky hvězdnatý po kopcích vítr vál,
tam uprostřed svých vojáků leží i generál.

Ref.: Říkal ...






















DAJÁNA
P. ANKA

Lidé o ní říkají, že je v lásce nestálá,
ona zatím potají jediného v mysli má.
Na toho, kdo klid jí vzal, dnem i nocí čeká dál,
krásná, bláhová Dajána.

Ten, kdo klid jí navždy vzal, odešel si Bůh ví kam,
Dajána má v srdci žal, žije marným vzpomínkám,
předstírá-li ve dne smích, pláče v nocích bezesných,
krásná, bláhová Dajána.

Srdce, které zasteklo si, s úsměvem teď  žal svůj nosí,
stále čeká, čeká dál, o - o, o-o, o - o-o-o-o-o-o-o-o.

Ospalá jde ulicí, nezbaví se lásky pout,
sny, jež voní skořicí, sny, jež nelze obejmout,
sama bude věčně snít, nenalezne nikdy klid,
krásná, bláhová Dajána.



































KDYŽ NÁŠ TÁTA HRÁL
GREENHORNS

Když jsem byl chlapec malej, tak metr nad zemí,
scházeli se farmáři tam u nás v přízemí,
mezi nima můj táty u piva sedával
a tu svoji nejmilejší hrál.

Ted  už jsem chlap jak hora, šest stop a palců pět,
už jsem prošel celý státy a teď  táhnu zpět.
Kdybych si ale v světě mohl ještě něco přát,
tak slyšet zase svýho tátu hrát.

Ta písnička mě vedla mým celým životem,
když jsem se toulal po kolejích, žebral za plotem.
A když mně bylo nejhůř, tak přece jsem se smál,
když jsem si vzpomněl, jak náš táta hrál.

To už je všechno dávno, táta je pod zemí,
když je ale noc a měsíc, potom zdá se mi,
jako bych od hřbitova, kam tátu dali spát,
zase jeho píseň slyšel hrát.

































HORKÝ DEN (KVETLY MÁKY)
BOŠINA

Kvetly máky, kvetly na polích
a byl horkej den.
Oči plály, zrálo obilí,
já jel bryčkou ven.

Ref.: Já jel, já jel, já jel takhle sám,
já jel, já jel, to vám povídám.

Kůň můj táhnul bryčku za sebou,
kam jsem táhnul já.
Já jsem táhnul jen tak přírodou,
to přec každej zná.

Ref.: Já jel ...

Slunce hřálo, bylo poledne,
někde štěkal pes.
Mně se holka zdálo o tobě,
v mezích voněl vřes.

Ref.: Já jel ...

Kvetly máky, kvetly na polích
a byl horkej den.
Ráno, záhy, třeba v neděli,
pojedu zas ven.

Ref.: Já jel ...
























ORANŽOVÝ EXPRES
GREENHORNS

Už z rodnýho ranče vidím jen komín a stáj, hej,
už z rodnýho ranče vidím jen komín a stáj,
rychlík barvy pomeranče, už mě veze, tak good bye.

Tak jako světla herny mě stejně vždycky rozruší
svit brzdařský lucerny, komáři jisker v ovzduší
a pak když oranžovej expres mi houká do uší.

Sedím si na uhláku a vyhlížím přes okraje,
ve svým tuláckým vaku šmátrám po láhvi tokaje,
píseň oranžovýho vlaku si zpívám do kraje.

Rec.: Helou, kam jedeš tuláku? - Nevim.
Na New York? - Nevim.
Nebo na Nashville? - Nevim. Mně stačí,
když slyším, jak ty pražce drncaj,
djůdá, djůdá, djůdá, djůdá ...

Už z rodnýho ranče nevidím komín a stáj, hej,
už z rodnýho ranče nevidím komín a stáj,
rychlík v barvě pomeranče sviští na New York,
good bye.






























PAMPELIŠKY


Hora skrývá slunce pod klobouk,
z oblaků do pampelišek fouk.
2x Jak zlaté kvítí jasné hvězdy jsou,
snad až k tobě moje drahá dolétnou.

Z oblaků až k tobě doletí,
podle nich budeš mít tři děti.
2x Ty budou krásné tak, jako jsi ty,
dobrou noc, má drahá, tak už spi.

Kouzelná je řeka na horách,
po ní plul jsem, jako v mátohách.
2x Tys byla krásná, první láska má,
mně se zdá, že se na mě z nebe usmíváš.

nebo: Vzdálená je dráha na horách,
po ní bloudím jako v mátohách,
2x měl jsem tě rád, byla jsi láska má,
mně se zdá, že se na mě z nebe usmíváš.

Tichá píseň nese se nocí,
ostrejch hochů toulavejch srdcí.
(od chlapců kol ohně sedících)
2x Umlkla banja, ztichly kytary,
sbohem bud , mé krásné děvče z Montany.

Tam v kolíbce malý hošík spí,
přemýšlím o čem tak asi sní.
2x Zdědil mou hůl a tornu toulavou,
půjde tam, kde pampelišky zlaté jsou.
(půjde tam, kde kráčel táta s mámou svou)





















POVÍDEJ
P. NOVÁK

Povídej jestli tě má hodně rád, víc než já,
jestli když večer jdeš spát ti polibek dá.
Tak jako já, to už je dávno,
tak povídej, hej povídej.

Povídej, nechal tě být, vždyť měl tě tak rád,
nebos ho nechala jít, když šel s jinou spát,
tak jako mě, to už je dávno,
tak povídej, hej povídej

Povídej, jestli se ti po mně stýská,
když jdeš večer spát,
jestli když večer se blýská,
nepřestala ses bát.

Povídej, ne já se nevrátím, jdi domů spát.
Svou lásku ti vyplatím, víc nemůžu dát,
jak jsem dal dřív, to už je dávno,
tak povídej, hej povídej.

Povídej, povídej, povídej.































RIKATADO
BOB HURIKÁN

Chlapci z Rikatada ženou svoje stáda k mexické hranici.
Zem se silně třese, stromy padaj v lese, před pistolí mířící.
V srdci nosí lásku, každý má svou krásku, pistol nízko u boku.
Neznaj strachu z Estakáda, zpívají si do kroku.

Ref.: Rikatado, jak tornádo,letí širou stepí,
koně řičí, chlapci křičí, štěstí se na ně lepí.
Rikatado velmi rádo mává sombrerem nad hlavou.
Rikatado, jak tornádo, stále hýří náladou.

Z Rikatada chlapci prérijní jsou dravci. Když to v baru neklape,
sem tam pistol hlesne, falešný hráč klesne, péra lítaj z kanape.
Při grogu, whisky, ginu mají z toho psinu, šťouchají se do břicha
a pak celé Rikatado zpívá píseň do ticha.

Ref.: Rikatado ...




































ROVNOU, JÓ TADY ROVNOU
GREENHORNS

Ref.: Rovnou, jó tady rovnou, rovnou jó tady rovnou,
prostě tě pic a nehledej mě víc, to ti říkám rovnou.

Tak už jsem ti teda fouk, prsten si dej za klobouk,
nechci tě znát a neměl jsem tě rád, to ti řikám rovnou.

Ref.: Rovnou ...

Z Kentucky do Tennesse, přes hory a přes lesy.
Z potoků vodou já smejvám stopu svou, to ti řikám rovnou.

Ref.: Rovnou ...








































RUTY ŠUTY ARIZONA, TEXAS



Šinu si to starým Coloradem
v tom uslyším výkřik vzdálený,
jedu podle hlasu a k mému úžasu
leží tam muž k zemi skolený.

Ref.: Ruty šuty Arizona, Texas (karamba)
ruty šuty Arizona má,
jedu podle hlasu a k mému úžasu
leží tam muž k zemi skolený.

Obrátím ho k sobě obličejem,
poznal jsem v něm svého dvojníka.
Tělo jeho bylo probodáno noži,
čerstvá krev mu z rány utíká.

Ref.: Ruty ...
Tělo ...

Praví ke mně hlasem zmírajícím:
"Parde příteli můj jediný,
byla to léčka, já to nevěděl,
jako starej vůl jsem naletěl."

Ref.: Ruty ...
byla ...


























BLIZARD
GROSSMANN

Když jde Blizard s vichřicí, já sám jedu vánicí
a na cestě jsem skoro celý den.
Jedu k tý o níž jsem snil, cestou dlouhou přes sto mil
a jen deset mil mi zbývá k Mary Ann
a jen deset mil mi zbývá k Mary Ann.

Jedu nocí šílenou, bílou mlhou, černou tmou
a můj koník už je taky unaven.
Sčítám chvíli za chvílí, sčítám míli za mílí
2x a jen sedm mil mi zbývá k Mary Ann.

Kůň už nemůže a pad, zchromil ho ten věčnej chvat,
vítr stopy ničí, jako ráno sen.
Tak se nocí probíjím, z láhve brandy popíjím,
2x a jen tři míle mi zbývaj k Mary Ann.

V dálce světla zaplály, to mé oči hledaly,
potíž je jenom v tom, že nemůžu dál.
Na sedlo si hlavu dám, už se mi chce strašně spát
2x a jen sto yardů mi zbývá k Mary Ann.

Tak ho našli za pár dní ležet v jámě bezedný,
hlavu měl bílou a očí jako len.
V ruce prsten, co chtěl jí dát, proč ho k sakru nemoh hřát
2x a jen sto yardů měl ke své Mary Ann.



























DONEY GAL
WHITE STARS

Kdo ví proč to hříbě tak v lásce mám,
stádo mu zbloudilo Bůh ví kam.

Ref.: Ať sníh či déšť padá tmou,
já a můj Doney Gal nesmíme snít.
Stále dál cestou svou
já a můj Doney Gal musíme jít.

V zádech už máme snad tisíc mil,
stále jen spulu jdem neznáme cíl.

Ref.: Ať sníh ...

Až z nás jeden zůstane v klínu hor,
já ať to jsem a ne Doney Gal.

Ref.: Ať sníh ...



































FRANKY DLOUHÁN
TORONTO (BRONTOSAUŘI)

Kolik je smutného, když mraky černé jdou
lidem nad hlavou, smutnou dálavou,
já slyšel příběh, který velkou pravdu měl,
za čas odletěl, každý zapomněl.

Ref.: Měl kapsu prázdnou Franky Dlouhán,
po státech toulal se jen sám
a že byl veselej, tak každej měl ho rád,
tam ruce k dílu mlčky přiloží a zase jede dál
a každej, kdo s ním chvilku byl, tak dlouho se pak smál.

Tam, kde byl pláč, tam Franky hezkou píseň měl,
slzy neměl rád, chtěl se jenom smát.
A když pak večer ranče tiše usínaj,
Frankův zpěv jde dál, nocí s písní dál.

Ref.: Měl kapsu ...

Tak Frankyho vám jednou našli, přestal žít,
jeho srdce spí, tiše, smutně spí.
Bůh ví jak, za co, tenhle smíšek konec měl,
farář píseň pěl, umíráček zněl.

Ref.: Měl kapsu ...




























DŮM U VYCHÁZEJÍCÍHO SLUNCE


Snad znáš ten dům za New Orleans,
ve štítu znak slunce má,
je to dům, kde lká sto chlapců ubohých
a kde jsem skejs i já.

Mé mámě Bůh dal věnem,
prát a šít blue jeans,
táta můj se flákal jen
po New Orleans.

Bankrotář se zhroutil před hernou,
jen bídu svou měl a chlast.
K putykám pak táh tu svou pouť mizernou
a znal jen pít a krást.

Být matkou, dám svým synům
lepší dům, než má kdo z vás.
Ten dům, kde spím, má emblém sluneční,
ale je v něm jen zima a chlad.

Kdybych směl se hnout z těch kleští,
pěstí vytrhnout tu mříž.
Já jak v snách bych šel do New Orleans
a měl tam k slunci blíž.



























GUANTANAMO



Palmy se kývají, z krčmy zní opilé hlasy,
vítr si pohrává s vlajkou pruhů a hvězd.
Blyští se bodáky, hlavně a tankové pásy,
víří bílý písek vyprahlých slaných cest.

Ref.: Guantanamo hejá, Guantanamo,
Guantanamo hejá, Guantanamo,
Guantanamo hejá, Guantanamo,
Guantanamo hejá, Guantanamo.

Dál k moři se táhnou šedivé pruhy drátů,
vítr si pohrává s vlajkou pruhů a hvězd.
Bodáky, tanky a vojáci Spojených států
víří bílý písek vyprahlých, slaných cest.

Ref.: Guantanamo ...

Rum na rtech chladí a whisky zas ohnivě pálí,
na polích zraje třtina a schne sláma.
Moře se valí a příboj se tříští o skály,
harmonika zpívá písničku Guantanamo.

Ref.: Guantanamo ...




























HRÁZ
BRONTOSAUŘI

Stál tam na stráni dům, v něm židle a stůl,
pár kůží a krb, co dřevo z něj voní,
s jarem, když rozdá barvy svý,
tu sosna krásná nad chajdou se kloní.
A říčka, když stříbrným hávem se přikreje ránem,
svý ahoj jí dáš a pak je tu den.
Zazní údolím kytara tvá, ta píseň ráno uvítá,
svět s ním, svět s ním.

Touláš se po lese, touláš a jenom tak bloumáš
a koruny stromů tě uvítaj rosou,
víš, času je dost, to znáš
a možná někde potkáš dívku bosou.
Po slůvkách, který se říkaj,po dnech něžných stisků
vás uvítá chajda a zas je tu den.
Zazní údolím kytara tvá, ta píseň ráno uvítá,
svět s ním, svět s ním.

Však náhle volání táhlé ti přeruší snění
a oznámí všem: Je poslední den.
Voda zaplaví údolí, sosnu, chajdu, pohled zabolí.
Ta hráz je potřebná všem, však zabíjí den,
co nosil tě v náručí romantickém.
Zazní údolím kytara tvá, ta bolest ráno uvítá,
svět s ní, svět s ní.



























IRENE, JDI SPÁT
LEDBETTER

Ref.: Irene, jdi spát, Irene, jdi spát.
Jdi spát, Irene, jdi spát, Irene
a nech si o mně zdát.

Já přišel si o tebe říct,
tvá máma hnala mě ven.
Ať koukám prej dál svojí cestou jít
a víckrát se nevracím sem.

Ref.: Irene ...

Já nejsem farmář, to vím,
jsem tulák a toulám se dál.
Spím, kde se dá, suchej chleba jím,
je psí život takhle se štvát.

Ref.: Irene ...

Vzal čert tenhle proklatej kraj,
vzal čert tenhle bláznivej den.
Až hvězdy zhasnou, já řeknu jen:
"Bud  sbohem, má Irene, good night."

Ref.: Irene ...




























JARO
FEŠÁCI

My čekali jaro a zatím přišel mráz.
Tak strašlivou zimu nepoznal nikdo z nás.
Z chýší dřevo mizí a mouka ubývá,
do sýpek se raděj už nikdo nedívá.
Z těžkých černých mraků se stále sypal sníh
a vánice sílí v poryvech ledových.
Zvěř z okolních lesů nám stála u dveří
a hladoví ptáci přilétli za zvěří
a stále blíž.

Pak jednoho dne večer, to už jsem skoro spal,
když vystrašený soused na okno zaklepal:
"Můj chlapec doma leží, v horečkách vyvádí,
já do města bych zajel, doktor snad poradí."
Půjčil sem mu koně a když sedlo zapínal,
dříve, než se rozjel, jsem ho ještě varoval:
"Nejezdi naší stezkou, je tam velký sráz
a v téhleté bouři tam snadno zlámeš vaz,
tak neriskuj."

Na to chmurné ráno dnes nerad vzpomínám,
na tu hroznou chvíli, když kůň se vrátil sám.
Trvalo to dlouho, než se vítr utišil,
na sněhové pláně si každý pospíšil.
Jeli jsme tou stezkou až k místo, které znám,
kterým bych té noci nejel ani sám.
Pak ho někdo spatřil, jak leží pod srázem,
krev nám tuhla v žilách nad tím obrazem,
já klobouk sňal.

Někdy ten, kdo spěchá se domů nevrací.





















TOČÍ  SE  TOČÍ



Točí se točí, kolo ve mlýně,
točí se točí, já jsem v tom nevině.
Točí se kola, voda s hlukem padá.
Já tomu mlejnu teď ukazuju záda.

V tom mlýně žila překrásná dívka,
kterou jsem měl tuze moc rád.
Měla modrý oči a černý vlasy,
ale jednu chybu, nechtěla mi dát.

Nechtěla mi dáti, ani políbení,
nechtěla mi dáti, ani hubičku.
Proto jsem ji musel, proto jsem ji musel,
proto jsem ji musel utopit v rybníčku.

Když se dcera z mlejna dlouho nevracela,
poslal mlynář mládka, aby za ní šel,
Zachránit ji nemoh, kosa byla ostrá,
jeho mladý čelo, krví zbarvila.

Když se mládek s dcerou, dlouho nevraceli,
šel pak mlynář sám na dcerušku se ptát,
když kameny mlýnský, jeho tělo mlely,
řekl jsem si musíš, na cestu se dát.

Točí se točí, kolo ve mlýně,
točí se točí, já jsem v tom nevině.
Točí se kola, voda s hlukem padá.
Já tomu mlejnu teď ukazuju záda.






















NÁHROBNÍ KÁMEN
NOVÁK

Když půjdeš po cestě, kde růže vadnou,
kde rostou stromy bez listí,
tak dojdeš na místo, kde tvý slzy spadnou
na hrob, co nikdo nečistí.

Jen starej rozbitej náhrobní kámen
řekne ti, kdo nemoh už dál.
Tak sepni ruce svý a zašeptej ámen,
ať jsi tulák, nebo král.

Rec.: Dřív děvče chodilo s kyticí růží,
rozdávat lidem štěstí a svůj smích.
Oči jí maloval sám Bůh černou tuší,
pod jejím krokem tál sníh.

Všem lidem dával náručí plnou,
sázela kytka podél cest.
Jednou však zmizela a jako když utne,
přestaly růže náhle kvést.

Pak jsem jí uviděl, ubohou vílu,
na zvadlých květech věčně snít.
Všem lidem rozdala svou lásku a sílu,
že sama dál nemohla žít.

Tak jsem jí postavil náhrobní kámen
a čerstvé růže jsem tam dal.
Pak jsem se pomodlil a zašeptal ámen
a svojí píseň jsem jí hrál.























SLAVÍCI Z MADRIDU
MATUŠKA

Lalalalalalala, lalalala, lalalala, lalalalá,
lalalalalalala, lalalalalalala, lalalalalalala lá.

Nebe je modrý a zlatý, bílá je sluneční záře.
Horko a sváteční šaty, vřava a zpocený tváře.
Vím co se bude dít, býk už se v ohradě vzpíná.
Kdo chce, ten může jít, já si dám sklenici vína.

Ref.: Žízeň je veliká, život mi utíká,
nechte mě příjemně snít,
ve stínu pod fíky, poslouchat slavíky,
zpívat si s nima a pít.

Ženy jsou krásný a cudný, mnohá se ve mně shlídla,
oči, jako dvě studny, vlasy, jak havraní křídla.
Dobře vím, co znamená pád, do nástrah dívčího klína,
někdo má pletky rád, já radši sklenici vína.

Ref.: Žízeň ...

Nebe je modrý a zlatý, ženy krásný a cudný.
Mantily sváteční šaty, oči, jako dvě studny.
Zmoudřel jsem stranou od lidí, jsem jako zahrada stinná.
Kdo chce, ať mi závidí, já si dám sklenici vína.

Ref.: Žízeň ...


























STÁNKY
BRONTOSAUŘI

U stánků na levnou krásu
postávaj a smějou se času,
s cigaretou a holkou, co nemá kam jít.
Skleniček pár a pár tahů z trávy,
uteče den,jak večerní zprávy,
neuměj žít a bouřej se a neposlouchaj.

Ref.: Jen zahlídli svět, maj na duši vrásky,
tak málo je, málo je lásky,
zracená víra hrozny z vinic neposbírá.

U stánků na levnou krásu
postávaj a ze slov a hlasů poznávám,
jak málo jsme jim stačili dát.

Ref.: Jen zahlídli ...




































ALJAŠKA
MUSTANGOVÉ

Když jaro na Aljašku zavítá k nám,
hromadu zlata za zimu mám.
Šampaňský víno si do srubu dám,
když jaro na Aljašku zavítá k nám.

S dívenkou krásnou budu tam žít,
čeká na jihu a chci si ji vzít.
Mosaznou postel jí objednám.
když jaro na Aljašku zavítá k nám.

Z těch velkejch plánů nezbylo nic,
já dva roky čekal a měl jsem snad víc,
teď  už je vdaná a co z toho mám,
když jaro na Aljašku zavítá k nám.

Nač hlavu věšet, nedá se žít,
šampaňský víno tu sám budu pít.
S partnery svými tu zůstanu sám,
když jaro na Aljašku zavítá k nám.

































BLUES FOLSOMSKÉ VĚZNICE
GREENHORNS

Můj děda bejval blázen, texaskej ahasvér
a na půdě nám po něm zůstal vošoupanej kvér.
Ten kvér vobdivovali všichni kámoši z okolí
a máma mi říkala: "nehraj si s tou pistolí".

Jenže i já byl blázen, tak zralej pro malér
a ze zdi jsem sundával tenhleten dědečkův kvér.
Pak s kapsou vyboulenou chtěl jsem bejt chlap all eight
a s holkou vykutálenou hrál jsem si na Bonnie and Clyde.

Ale udělat banku, to není žádnej žert,
sotva jsem do ní vlítnul, hned zas vylít jsem jak čert.
Místo jako kočka já utíkám jak slon,
takže za chvíli mne veze policejní anton.

Ted  vokno mřížovaný mi říká, že je šlus,
proto tu ve věznici zpívám tohle Folsom blues.
Pravdu měla máma, radila: "Nechoď  s tou holkou"
a taky mi říkala: "Nehraj si s tou pistolkou".

































CIZINEC
GREENHORNS

Na kraji pouště slunkem spálený
stojí naše malý město dřevěný.
Jednoho dne právě čas oběda byl,
se na kraji města jezdec objevil.

Měl černý sombréro, na něm bílej prach,
pod ním hadí oči, ze kterejch šel strach,
místo cigarety měl v ústech růži,
na stehnech pouzdra z chřestýších kůží.

Ref.: Tu jeho tvář, tu každý z nás poznal,
na každým nároží zatykač vlál,
na něm cifra,za kterou by sis žil
a přece nikdo z nás nevystřelil.

Pomalu projížděl hlavní ulicí,
město bylo tichý jak město spící,
před saloonem zastavil a z koně slez,
jeho stín šel s ním a za stínem děs.

I zábava u baru prudce zvadla,
když vešel dovnitř s tváří u zrcadla.
Objednal si pití a v místnostech těch,
každej z chlapů poslouchal jenom svůj dech.

Ref.: Tu jeho ...

On jenom se usmál a dopil svůj drink,
mexickým dolarem o barpult cink.
Pak ke koni došel krokem pomalým
a za chvíli zmizel jak z doutníku dým.

Ref.: Tu jeho ...



















ČERVENÁ ŘEKA
VONDRÁČKOVÁ

Pod tou skálou kde proud řeky syčí,
tam kde ční červený kamení.
Žije ten, co mi jen srdce ničí,
toho já ráda mám k zbláznění.

Často k nám jezdívá s kytkou růží
nejhezčí z kovbojů v okolí.
Vestu má ušitou z hadích kůží,
zbitej pás, za ním pár pistolí.

Hned se ptám, jek se mám, jak se daří
a kdy mu prý už to svý srdce dám.
Na to já odpovím, že čas maří.
Srdce svý z červený řeky mám.

Vím, že lásku jak trám lehce slíbí,
já ho znám srdce má děravý.
Ale já ho chci mít, mně se líbí,
bez něj žít už mě dál nebaví.

Když je tam a jdu spát, noc je černá,
hlavu mám bolavou závratí.
Ale já mu chci být přesto věrná
dokud sám se zas k nám nevrátí.




























HARDY
GREENHORNS

Jó vo poslední pranici měl Hardy mušku zlou
a teď ho k Fordu vedou a čtyři na něj jsou.
To když si na něj vyšláp sám policejní šéf,
nechtěl, aby znovu tekla krev.

Ref.: A teď  mu zní poslední zvonění, jó pohřební.
V okolí se každej bál, koho sejme Hardy dál
a marně za ním oddíl vojska hnal.

Ten Hardy prostě neuměl bez pistole žít,
teď v pekle si dá nalejt a pak se cejtí líp.
Jeho stín se plouží v noci častokrát
tam, co musel Hardy hlavu do oprátky dát.

Ref.: A teď  ...





































CHAJDA MALÁ


2x V dáli za horama stojí chajda malá.
2x Pod ní teče řeka, nad ní stojí skála.

Přišla velká voda, vzala chajdu sebou.
Ty dva kamarádi nemaj si kam lehnout.

Smutně bloudí světem, hledaj chajdu svoji.
Tam, kde stála chajda, černá skála stojí.

Neplač, kamaráde, pro tu chajdu malou.
Dřív, než jaro přijde, postavíme novou.









































JESSE JAMES
GREENHORNS

Jesse James chlapík byl, hodně lidí odpravil,
vlaky přepadával rád,
boháčům uměl brát, chudákům dával zas,
přál bych vám, aby jste ho mohli znát.

Ref.: Jó Jesse James ženu svou tady nechal ubohou
a tři děcka říkám vám,
ale tenhle přítel hadí, ten vám Jesse zradí,
já vím, tenkrát v noci prásk ho sám.

Jednou vám byla noc, Měsíc tenkrát svítil moc,
když tu vláček zůstal stát.
Kdekdo ví, že ten vlak přepad James kabrňák,
Jesse sám se svým bráchou akorát.

Ref.: Jó Jesse ...

Jedenkrát Jesse James sedí doma za stolem
a svým dětem vypráví.
Robert Ford v nočních tmách připlíží se jako vrah
a on vám Jesse Jamese odpraví.

Ref.: Jó Jesse ...





























ZLATÉ STŘEVÍČKY


Moje střevíčky jsou jako ze zlata,
když je mám připadám si hrozně bohatá.
Ty si vezmu jen v onen slavný den,
až si sednem do kočáru ty a já.

Moje bílé šaty celé z hedvábí,
ty naráz všechny lidi kolem přivábí.
Budou v onen den zářit tobě jen,
až si sednem do kočáru ty a já.

Ref.: Ach jsou samé zlato, ach ty stojí za to,
zlaté střevíčky na nohou, ty tolik krásné jsou.
Jak se pěkně třpytí, jak se zlatem svítí,
když ty střevíčky pěkně jdou tou zlatou uličkou.

Na své staré banjo nemám vůbec čas,
je to dávno, co ztratilo svůj hlas.
V onen slavný den, bude nalezen,
až si sednem do kočáru ty a já.

Moje sestra Luce a můj mladší bratr Ben,
budou krásní v těch černých šatech v onen den,
ale nejvíce, zlaté střevíce,
až si sednem do kočáru ty a já.

Ref.: Ach jsou ...

