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PARTA Z RANČE YPSILON

2x Každé ráno sjíždí z hor ta parta z ranče Ypsilon,
2x mezi nima jede na koni tem covboy zvanej Joe.

2x Tam dole, tam dole u řeky stojí opuštěnej srub,
2x nedávno tam ještě bejvala dívka jménem Ruth.

2x Co asi, co asi stalo se s mojí plavovlasou Ruth,
2x co asi, stalo se , že opustila srub.

2x Až se jednou vrátíš zpět, přijď  se na mě podívat,
2x tebe moje plavovlasá Ruth, budu mít navždy rád.

2x Tam dole u řeky stojí osamělej strom,
2x nedávno se na něm oběsil covboy jménem Joe.






































KOLO LOPATKOVÝ
FOXMEN

Ref.: Kolo lopatkový teď zpívá černé blues
a já vím, že už mám konec dnů,
dlouhejch dnů, já to vím.

V Saint Luiess, přístav má, moje loď 
prastará, té komín vydává černý dým,
černý dým, já to vím.

Ref.: Kolo ...

Mississippi, řeka má, osud můj,
já to vím, život snů jsem jí dal,
řece mé jediné, já to vím.

Ref.: Kolo ...

Srdce mé neklidné čeká jen
na ten den, kdy se vrátí v přístav můj
vysněný v Saint Luiess.

































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.
Vodjel tam, kde touhy tvý se rázem vyplní.

Ref.: Ty stovky ...


























KOLÍBAČKA
URBÁNCI

Ref.: Slunce za hory zapadlo v dáli,
umlkli ptáci, usíná háj.
Sedíme spolu, šero nás halí,
písničko zazni a hudbo hraj.

2x Napravo vlevo se kolíbáme,
napravo vlevo se kolíbem.

Ref.: Slunce ...

2x Dopředu nazad se kolíbáme,
dopředu nazad se kolíbem.

Ref.: Slunce ...

2x Nahoru dolu se kolíbáme,
nahoru dolu se kolíbem.

Ref.: Slunce ...

2x Napravo vlevo, dopředu nazad,
nahoru dolu se kolíbem.






























STARÁ ARCHA
SPIRITUÁL KVINTET

4x Já mám kocábku náram, náram, náram
kocábku náram, náramnou.

Pršelo a blejskalo se sedm neděl.
Kocábku náram, náramnou.
Noe nebyl překvapenej on to věděl.
Kocábku náram, náramnou.

2x Já mám ...

Archa má cíl, archa má směr,
plavíme se k Araratu na sever.

2x Já mám ...

Šem, Ham a Jáfet byli bratři rodní.
Kocábku náram, náramnou.
Noe je zavolal ještě před povodní.
Hm, hm, hm, hm.
Kázal jim naložiti ptáky, savce.
Kocábku náram, náramnou.
Ryby nechte zachrání se sami hladce.
Kocábku náram, náramnou.

2x Já mám ...

Archa má cíl, archa má směr,
plavíme s k Araratu na sever.

Přišla bouř, zlámala jim pádla, vesla.
Kocábku náram, náramnou.
V tom přilétla holubice snítku nesla.
Kocábku náram, náramnou.
Když přistáli, vyložily náklad celý.
Kocábku náram, náramnou.
Ještě, že tu starou, dobrou archu měli.
Kocábku náram, náramnou.

2x Já mám ...

Archa má cíl, archa má směr,
plavíme s k Araratu na sever.










ŽÍZNIVEJ JEEP
GREENHORNS

Tam před zájezdní hospodou já uslyšel jsem náhodou
tu zprávu, kterou neznat bylo líp,
že blonďák z farmy ondatří, když chceš tak ti opatří
celkem levně zachovalej Jeep.

Já přes rodinný rozpory, ze stolu sebral úspory
a mazal hned ten auťák okouknout.
Mám totiž strach, že blonďáci, zvlášť někteří fešáci,
ty chtěj člověka vždycky podfouknout.

Ten auťák byl však jak novej, zvuk motoru byl tutovej
a tak jsem vlastnil zčistajasna Jeep,
když plácnul jsem si s blonďákem a zvířil prach za auťákem
a k domovu jsem vylít jako šíp.

Ujel jsem sotva deset mil, když v tom mi motor vysadil,
no co vysadil - úplně mi chcíp.
Já marně kolem rajtoval, kopal do něj, startoval.
Už nenaskočil - bestie Jeep.

No řeknu vám tlačil jsem ten starej krám,
až ucítil jsem sladkou vůni píp.
Pak k pultu jsem se protlačil, po chvíli už jsem skotačil
a před lokálem nechal stát ten Jeep.

Když vyšel jsem zas v parádě, no prostě v dobrý náladě,
do nádrže jsem dvě píva šplích
a než jsem se vám otočil, motor Jeepu naskočil
a od těch dob mě ňák přešel smích.

Já nosil pivo v lavóru pro tuhle pivní potvoru,
jen když měl nádrž plnou piva jel.
Benzín prostě odmítal, to se jak zvíře zazmítal,
jenom pípu za čerpadlo měl.

Jednou mě buďej farmáři, že mám prý prázdno v garáži,
že mi ten auťák asi někdo štíp.
Já prolez všechny pivnice, co jsou u naší silnice.
Před žádnou se nemotal můj Jeep.

No řeknu vám dodnes silnej pocit mám,
že si prostě sám na pivo jel.
Zahlíd ho parťák jak směr bral na plzeňskej pivovar
a od těch dob už jsem ho neviděl.

Pomaloučku jel v ten směr
a od těch dob jsem ho neviděl.





TEČE VODA
RANGERS

Běží voda běží po kamení šustí,
řekla mně má milá, že už mě opustí.
Teče voda teče, po kamení skáče,
když tě milá nechá, ať si jiný pláče.

U našeho dvora teče voda dvojí,
tak si jen nemysli, že ty budeš mojí.
Za horou vysokou zapadá slunéčko
a já tebe nechci, falešná dcerečko.

Ref.: 2x A já tě nechci a já tě nemiluju
a já tě nemám rád.
2x Protože už ráno, protože už ráno
má si tě jiný brát.

Když už s to věděla, to, co vím až dneska,
mohla sis ušetřit svoje slova hezká.
Hezká slova, hezká, málo lásky ke mně,
jak jsem teď  bože rád, že tě nemám v domě.

Taková falešná, jak ta by tam žila,
ta je jen k trápení a taková jsi byla.
Budeš-li taková, někomu jen zbývá,
že když tě dostane, ať tě taky hlídá.

Ref.: 2x A já ...


























BÍDA S NOUZÍ
GREENHORNS

Táta můj snad měří jen dva couly,
ale dům má velkej jako boží chrám
a peněz má, že neví, kam se koulí
a stále píše, ať se vrátím k nám.

Ref.: Já raděj bych s tebou třel jen bídu s nouzí,
když tebe táta můj už nechce znát.
On nezná rána, kdy mě jen tvůj dech probouzí,
ani noc, kdy žárem nedá se už spát.

Pojď  se mnou tam, kde řeka v údolí se kroutí,
než ranní mlha trávu orosí,
tam najdem zámek z vrbovýho proutí,
bez oken a je s lůžkem z rákosí.

Ref.: Já raděj ...




































BÍLEJ SNÍH
GREENHORNS

Když vítr se zmítá a buší do oken
a sníh kolem lítá, mě všechno táhne ven.
Tam do hor směrem severním, kde ledová je pláň,
kde tátu s jeho spřežením už kryje bílá stráň.

Tam místo stromů k nebi ční pahýly kamení,
tam stovky mil nekonečný a žádný stavení.
Jen vítr šlehá do očí, do tváří pálí mráz
a jinovatka v obočí a kolem z ledu hráz.

Ref.: Jen stín kopců v dáli a vítr co pálí,
ten mýho tátu každý den připomíná.

Pět psů, jedny sáně a před ním dvě stě mil,
tak do té bílé pláně můj táta vyrazil.
Jen pár vyjetých kolejí zbylo tenkrát po saních
i zbytky jeho šlépějí však brzo přikryl sníh.

A od té doby sedmkrát už přešel Štědrej den,
ten večer chodím pozdě spát a k ránu mívám sen,
že až ze stromů sejde sníh a ledy začnou tát,
pak jako tenkrát ve dveřích můj táta bude stát.

Ref.: Je stín ...




























JOHN BROWN


Černý muž pod bičem otrokáře žil,
černý muž pod bičem otrokáře žil,
černý muž pod bičem otrokáře žil.
Kapitán John Brown to zřel.

Ref.: Glóry, glóry aleluja,
glóry, glóry aleluja,
glóry, glóry aleluja.
Kapitán John Brown to zřel.

3x Sebral z Virginie černých přátel šik.
Prapor svobody pak zdvih.

Ref.: Glóry ....
Prapor svobody pak zdvih.

3x Hrstka statečných však udolána jest.
Kapitán John Brown je jat.

Ref.: Glóry ...
Kapitán John Brown je jat.

3x Zvony v Charlestownu v dáli temně zní.
Johnův den to poslední.

Ref.: Glóry ...
Johnův den to poslední.

3x John Brown mrtev je a tělo jeho tlí.
Jeho duch však kráčí dál.

ref.: Glóry ...
Jeho duch však kráčí dál.



















JÁ JSEM TRAPER


Já jsem traper a karet hráč, tulák včechna čest.
V mejch očí se ukrejvá dálka všech prašnejch cest.

Ref.: Já koupu se v ranní rose rád, vítr mě osuší.
Já mu pak svojí píseň dám a usnu mu v náručí.

Když nemám ani na whisku, tak musím pít vodu.
Vyspím se třeba i na písku, jen když mám svobodu.

Ref.: Já koupu ...

Loňskej rok jsem začal krást, já neměl jsem z čeho žít.
Se mnou žádnej kamarád pak v baru už nechtěl pít.

Ref.: Já koupu ...

Já jsem traper a karet hráč, tulák jak má být.
Ted  už víte co jsem zač, tak můžete se mnou pít.

Ref.: Já koupal se v ranní rose rád, vítr mě osušil.
Já mu pak tuhle píseň dal a usnul mu v náručí.































ZRÁDNÝ BANJO
KTO

Slunce pálí jak ďas a za krátkej čas
vzdáš hold suchej švestce,
sem do žáru skal psa bys nevyhnal
a tím i spíš žádný jezdce.
Ptáci ani píp, když čtvernohej můj džíp
trávu přestal žrát.
Než bych tu usnul nudou,
i když vím, že trable budou,
tak mi nezbejvá, než polku hrát.

Ref.: Zas to zrádný banjo ve svých rukách mám,
zas to zrádný banjo šátkem utírám,
do dlaní mě pálí tenhle hromskej krám,
radši bych ho vzal a do bazaru dal,
jenže pak bych tu zůstal sám.

Slunce pálí si dál jako horkej tál,
v prstech praskaj klouby,
je-li pondělí nebo snad úterý,
jó, po tom je mně houby.
Kojot hledá tůň, i ve stoje můj kůň
klidně začal spát,
než bych tu usnul nudou,
i když vím, že trable budou,
tak mi nezbejvá, než polku hrát.

Ref.: Zas to ...

























ROK 1849
GREENHORNS

Jsem starej Tom Shure z pobřeží, pamětník slavnejch dob.
A sekáč jak se říkalo, teď  už jsem ale trop.
2x Teď  jako starej vagabund vobcházím tenhle svět
já, Tom, co pamatuje rok devětačtyřicet.

Byl s námi v partě Poker Bill, karbaník a fajn kluk,
ať vyhrával, či prohrával, tohle mu bylo fuk,
až jedenkrát ho při blufu jeden hráč řádsky zved,
a tak skončil Bill, když psal se rok devětačtyřicet.

Náš řezník Jacky z New Yorku míval zlý opice
a vždycky, když byl pod parou strhla se pranice,
až jednou nalít na kudlu, co vytáh starej Red,
a tak skončil Jack když psal se rok devětačtyřicet.

I na Billyho z Buffala moc často vzpomínám,
ten uměl řvát, že bylo ho slyšet až bůhvíkam,
až jednou sletěl do šachty, v noci si cestu splet
a k smrti uřval se v ten rok devětačtyřicet.

A všichni ti mí parťáci bejvali frajeři,
teď  už jsem sám a jako stín postávám u dveří,
teď  jako starej vagabund vobcházím tenhle svět,
já, Tom, co pamatuje rok devětačtyřicet.




























HEJ, JOE
GREENHORNS

Hej, Joe, jen uvědom si dojista,
že každá holka od těsta,
hned jak přijede do města je dámou.
Hej, Joe, město nejsou pastviny,
zde platěj zákony jiný
a tak nedělej blbiny před dámou.

Ref.: S tebou je kříž, ty snad nevíš,
že ti musí přijít jistě na obtíž
chodit špinavej v městě, když je v cestě
ženských dvě stě pěkně pěstěných-
-to je hřích.

Hej, Joe, buď, prosím tě, tý dobroty
a kup si nový kalhoty
a neplivej si na boty před dámou.
Hej, Joe, hleď trošku na svou parádu,
nečisti boty o trávu
a nesmrkej do rukávu před dámou.

Ref.: S tebou ...































JIŽNÍ NOVGOROD


Hej u Batyho v krčmě, při grogu, při kartách,
i Tom Shark zvaný stručně a všem šel z něho strach.
Když zableskly se nože, tu začal míru brát,
až barman zařval: "Cože, snad nechcete se rvát."

Ref.: Toť Jižní Novgorod, toť Jižní Novgorod,
tam plují lodi všeho světa pronárod,
tam pijou rum a nebo whisky
a pak každej zpívá svou.
Toť Jižní Novgorod, toť Jižní Novgorod
a tichem šera šumí k tomu doprovod,
pak přijde lásky svod, pije se o závod,
pak přijde taky spánek vhod.

Barman dal každému kulku, ten dobrej policajt,
pak zapálil si lulku a řekl: "All right"
Pokojně začel dřímat, že dobře skončil spor.
Vzal Banjo jeden mulat a zapěl celý sbor.

Ref.: Toť ...

Když se chlapci večer zas domů vraceli,
tu zapěli si píseň, co právě slyšeli.
Ta píseň letěla světem od Frisca do Číny,
tu zpívá táta dětem, tu zpíváme i my.

Ref.: Toť ...

























KYTKY


Řekni kde ty kytky jsou, co se s nima mohlo stát.
Řekni kde ty kytky jsou, kde mohou být.
Dívky je tam během dne, utrhaly do jedné,
kdo to kdy pochopí, kdo to kdy pochopí.

Řekni kde ty dívky jsou, co se s nima mohlo stát.
Řekni kde ty dívky jsou, kde mohou být.
Muži si je vyhlédli, domů s sebou odvedli,
kdo to kdy pochopí, kdo to kdy pochopí.

Řekni kde ti muži jsou, co se s nima mohlo stát.
Řekni kde ti muži jsou, kde mohou být.
Muži v plné polní jsou a na vojnu rukujou,
kdo to kdy pochopí, kdo to kdy pochopí.

A kde jsou ti vojáci, co se s nima mohlo stát.
A kde jsou ti vojáci, kde mohou být.
Řady hrobů v zákrytu, meluzína kvílí tu,
kdo to kdy pochopí, kdo to kdy pochopí.

Řekni kde ty hroby jsou, co se s nima mohlo stát.
Řekni kde ty hroby jsou, kde mohou být.
Co kytek tam rozkvétá, od jara až do léta,
kdo to kdy pochopí, kdo to kdy pochopí.

Řekni kde ty kytky jsou, co se s nima mohlo stát.
Řekni kde ty kytky jsou, kde mohou být.
Dívky je tam během dne, utrhaly do jedné,
musí to takhle být, musí to takhle být.























VLAJKA
WESTMENI (Korda)

Vše tone v snách a život kolem ztich,
jen dole v tmách kol ohně slyšet smích.
Tam srdce všem jen spokojeně zabuší,
z písniček známých vše jistě vytuší.

Ref.: Vlajka vzhůru letí, k radosti svých dětí.
Hned se s mráčky snoubí, vlát bude zas,
až mládí čas opustí nás.

Po létech sám až zabloudíš v ten kraj
a staneš tam, kde býval kdys tvůj ráj.
Vzpomeneš chvil, těch kterés míval rád,
tak jako kdysi ozvěnou slyšíš hrát.

Ref.: Vlajka ...





































ZA CHVÍLI UŽ BUDU V DÁLI
GREENHORNS

Hučku svou na pozdrav smekám, světla vlaku vidím plát,
tak na svůj nárazník čekám, už jsem tě měl akorát.
Zejtra ráno, až se vzbudíš, zjistíš, že se slehla zem
a tvůj miláček, že pláchnul půlnočním expresem.

Ref.: 2x Za chvíli už budu v dáli,
za chvíli mi bude fajn,
o tvý lásce, která pálí,
nebudu mít ani šajn.

Nejdřív zní vlakovej zvonec, pak píšťala, je mi hej,
konečně vím, že je konec naší lásky tutovej.
Z kapsy tahám harmoniku, tuláckej song budu hrát,
sedím si na nárazníku a je mi tak akorát.

Ref.: 2x Za chvíli ...




































TISÍC MIL
MATUŠKA

V nohách mám už tisíc mil,
stopy déšť a vítr smyl
a můj kůň i já jsme cestou znavení.

Ref.: Tisíc mil, těch tisíc mil
má jeden směr a jeden cíl
bílej dům, to malý bílý stavení.

Je tam stáj a příkrej sráz,
modrá tůň a bobří hráz,
táta s mámou, kteří věřej dětskejm snům.

Ref.: Tisíc ...
jeden cíl, ten starej známej bílej dům.

V nohách mám už tisíc mil,
teď mi zbejvá jen pár chvil,
cestu znám a ta se tam k nám nemění.

Ref.: Tisíc ...
... stavení.

Kousek dál a já to vím,
uvidím už stoupat dým,
šikmej štít střechy ční k nebesům.

Ref.: Tisíc mil, těch tisíc mil má jeden směr a jeden cíl
3x jeden cíl ten starej známej bílej dům.
























ŠLAPEJ DÁL
GREENHORNS

Hej, nandej na sebe modrý džíny,
vlak houká, v kopci je pomalej,
tak vstávej z tý udusaný hlíny,
hej, tuláku, už je ráno a tak oči otvírej.

Ref.: Šlapej dál, táhni ke všem čertům,
tohleto je město proklatý
a šerif náš ten nerozumí žertům
a tak tohle ráno mohlo by bejt pro tebe dost zlý.

Hej, plandej už dál, jak vede cesta
a koukej si chytit ňákej vlak,
šerif náš je z pepřenýho těsta
a jak zmerčí tuláka, tak začne řádit jako drak.

Ref.: Šlapej ...
.... dost zlý.

Hej, nandej na sebe modrý džíny,
vlak houká v kopci je pomalej,
jeď dál kam povedou tě šíny
a k našemu městu už se nikdy víckrát nevracej.

Ref.: Šlapej ...




























KRUTÁ VÁLKA
SPIRITUAL KVINTET

Tmou zní zvony z dálky, o čem to milý sníš.
Hoří dál plamen války a ráno je blíž.
Chci být stále s tebou, až trubka začne znít.
Lásko má, vem mě s sebou. Ne - to nesmí být.

Šál ukryje proud vlasů, na pás pak připnu nůž.
Poznáš jen podle hlasu, že já nejsem muž.
Tvůj kapitán tě čeká, pojď, musíme už jít,
noc už svůj kabát svléká, ne - to nesmí být.

Až dým vítr stočí, tvář změní pot a prach,
do mých dívej se očí, tam není strach.
Když výstřel tě raní, kdo dával by ti pít,
hlavu vzal do svých dlaní. Ne - to nesmí být.

Ach, má lásko sladká, jak mám ti to jen říct.
Každá chvíle je krátká a já nemám víc.
Nemám víc než tebe, můj dech jenom tvůj zná,
nech mne jít vedle sebe - pojď lásko má.

































HRÁZ
SPIRITUAL KVINTET

Stál na stráni dům, v něm židle a stůl,
pár kůží a krb, co dřevo z něj voní.
S jarem, když máj rozdal barvy svý,
tu sosna krásná nad chajdou se skloní
a říčka, když stříbrným hávem se přikreje s ránem,
svý ahoj jí dáš a zas je tu den.

Ref.: Zazní údolím kytara tvá,
ta píseň ráno uvítá,
svět s ní, svět s ní.

Touláš se po lese, touláš a jenom tak bloumáš
a koruny stromů tě uvítaj rosou.
Vím, 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.

Ref.: Zazní ...

Však náhlé volání táhlé tě vyruší v 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.

Ref.: Zazní ...
























JIPI JOU


Noc je dlouhá, oheň začal hřát.
Sedí Joe a nechce se mu spát.
Sedí Joe a noc je strašně dlouhá,
tak si zpívá o tý co má rád.

Ref.: Jip jou, jipi jou, jipi jou, jipi jou.

Jak Joe zpívá v pláni ztemnělé,
znenadání je tu neděle.
Svět je rázem velkej saloon krásy.
Na kytary hrajou andělé.

Ref.: Jipi jou ...

Znenadání je tu modrej den
a ta co má oči jako len.
V háji jilmů, jak ve starým filmu,
Joe jí líbá hladce oholen.

Ref.: Jipi jou ...

Jak jí líbá vůbec nevnímá
zavřený, že svoje oči má.
V drsné tváři, že mu úsměv září
ve spánku Joe sedlo objímá.

Ref.: Jipi jou ...

Hvězdy planou, oheň přestal plát,
leží Joe a zůstane už spát.
Leží Joe a ať je ta noc dlouhá,
když se mu zdá o tý co má rád.

Ref.: Jipi jou ...


















JMÉNO MÝ ZNÁ KALIFORNIE
FEŠÁCI

Jméno mý zná Kalifornie, jméno mý zná Bufalo,
slyšeli mě v Cansas City, viděli mě v Ohio.

Já jsem vždycky měl rád lidi, celej život jsem jim hrál,
teď začíná turné jiný, farář kříž už udělal.

Do rakve mi banjo dejte, do kabátu balík strun,
ňáký prachy uškudlete, abych moh pít v nebi rum.

A vy ženský už nebrečte, vy chlapi přestaňte klít,
už ten funus ukončete, mám tam kšeft a musím jít.

Tak ten dekl přibouchněte, už mě to ňák nebaví,
kůže na banju už táhne, struny mi ňák rezaví.

Hergot štvou mě vaše slzy, vždyť se se mnou každej smál,
vyprávěl bych fóry brzy, jenže musím jít už dál.

Kapelo tak zabal vercajk, ať je klid, to nevadí,
stejně vám tam banjo schází, stejně vám to neladí.

V každým městě vyprávějte, až se na mě budou ptát,
v každým městě vyprávějte, že jsem odjel jinam hrát.

Na hrobě mi nechte nápis, že mě znali v Bufalo,
slyšeli mě v Cansas City, viděli mě v Ohio.

Jméno mý zná Kalifornie, jméno mý zná Bufalo,
slyšeli mě v Cansas City, já jsem zemřel v Ohio.























PŘES PLÁNĚ
GREENHORNS

Ted  všichni Kaliforňané se za nás pomodlí,
kdo táhneš s mulou přes pláně, rozluč se s pohodlím.
Musíš si taky nakoupit solený vepřový
a kdo má štěstí po cestě i něco uloví.

Dva měsíce ti potrvá ta cesta přes pláně,
koukej ať vždycky z čeho máš vařit svý snídaně,
protože k čertu dojedeš při bídným vaření
i tvoje mula musí žrát, jináč ti zcepení.

Břitvu nech doma, do tvář se radši nedívej,
až dojedeš budeš zarostlej a taky šedivej,
až tě tvá milá uvidí, uslyšíš asi pláč,
svý mámě řekneš podívej, to je tvůj zelenáč.

A taky proti rudochům drž stráže za noci,
po dlouhejch denních pochodech propuknou nemoci.
Horečka to je špatná věc, ta lidi poráží
a kdo je marod nemůže stát v noci na stráži.

U blat je nouze o dřevo, když tě to nezdolá.
Omáčku si tam zamícháš paznechtem z bůvola.
U blat je nouze o klacek, zem je tam jalová
i já už bych teď radši byl u mysu Hornova.




























MILENCI V TEXASKÁCH
STARCI NA CHMELU

Chodili spolu z čisté lásky
a sedmnáct jim bylo let.
Do té lásky bez nadsázky
se vešel celý širý svět.
Ten svět v nich ale viděl pásky
a jak by mohl nevidět.
Vždyť horovali pro texasky
a sedmnáct jim bylo let.

A v jedné zvláště slabé chvíli
za noci plné úzkosti.
Ti dva se spolu oženili
bez požehnání úřadů.
Ať vám to je či není milé
měla ho rády měl ji rád.
Odpusťte dívce provinilé
jestli vám o to bude stát.

Ať vám to je či není milé
měla ho ráda měl ji rád
a bylo by moc pošetilé
pro život hledat jízdní řád.
2x Tak jeden mladík s jednou slečnou,
se spolu octli na trati.
Kéž dojedou až na konečnou,
kéž na trati se neztratí.


























KOVBOJ BILL


Já kovboj jsem, nějakej Bill,
už přede mnou tu jeden žil.
Ten stáda hnal na pastvinách
a srdce svý měl v kalhotách.

Ref.: Jó takovejch pastevců víc
tak mi z těch stád nezbyde nic,
proto jezdím teď radši sám
a stádo svý si ohlídám.

Dnes kovboj jsem jak povídám
a ohradou když jezdívám,
tak každej ví, že v pouzdře mám
svůj dobrej kolt co míří sám.

Ref.: Jó takovejch ...

Já dobře vím, že přijde den
kdy nebudu už vyjíždět ven.
Pak to svý stádo oželím
s hezkou holkou se ožením.

Ref.: 2x Jó takovejch ...





























NELLY BLAY
KTO

Každej večer v ohradě já koně nechávám,
v zanedbaný zahradě svou milou čekávám.

Ref.: 2x Blay Nelly, ou Nelly, je to dívka má,
v kuchyni se otáčí i milování zná.

Takovouhle paštiku co ona umí péct,
za tu chtěl bych na kraj světa na rukou ji nést.

Ref.: 2x Blay ...

Tuhle dívku Nelly Blay já nechci nechat být
ona už to taky ví a hned si mne chce vzít.

Ref.: 2x Blay ...

Tuhle dívku Nelly Blay tu si vyberem,
paštičky jí v kuchyni pak všechny sežerem.

Ref.: 2x Blay ...
































MODRÝ DŽÍNY
GREENHORNS

Hej nandej na sebe modrý džíny,
vlak houká v kopci je pomalej.
Hej vstávej z tý udusaný hlíny,
hej tuláku už je ráno oči otvírej.

Ref.: Šlapej dál a táhni ke všem čertům,
tohleto je město proklatý.
Šerif náš ten nerozumí žertům
a tak tohle ráno mohlo by bejt pro tebe dost zlý.

Hej plandej už dál jak vede cesta
a koukej si chytit nějakej vlak.
Šerif náš je z pečenýho těsta,
jak zmerčí tuláka, tak začne řádit jako ďas.

Ref.: Šlapej ...

Hej nandej na sebe modrý džíny,
vlak houká v kopci je pomalej.
Jeď dál jak povedou tě stíny
a k našemu městu už se nikdy navracej.

Ref.: Šlapej ...





























MISSISSIPPI
COUNTRY BEAT JIŘÍHO BRABCE

Tvůj vlak zvolna mizí v dáli
i s tou písní kolejnic
a mně smutný oči pálí
tak zas nemám vůbec nic.

Utíká to jako voda,
když jde v řece moři vstříc,
až teď našel jsem ta slova,
co jsem ti chtěl dávno říct.

Bylas pro mne velké štěstí,
život byl rozkvetlá stráň,
když jsem ve svých rukách svíral
tvojí malou, hebkou dlaň.

Ref.: Tam kde teče Mississippi,
tam kde teče líný proud,
tam tě čekám lásko moje,
klesám pod tíhou tvých pout.

Vyhlížím tě každé ráno,
vyhlížím tě každá den,
neříkám zbytečná slova,
neříkám že přijde den.

Na nádraží trochu nesvůj
s kytkou růží budu stát,
potom půjdem k naší řece
složit hold a dík ji vzdát.

Ref.: Tam ...





















NÁVRAT DOMŮ


Už se k tobě hej navracím
obvazy mi dej krvácím,
ze sedla mi pomoz v břiše díru mám,
mimo to mám žízeň jako trám.

Bitva byla zlá to mi věř,
byli jsme jen dva na tu zvěř.
Střelivo nám došlo potom Frenkie pad,
zatracenej měsíc listopad.

Už nebudu zlej ty to víš
ruku mi podej a pojď blíž,
ubejvá mi sil a v břiše díru mám
2x odcházím na poslední flám.






































DVA TULÁCI


Koleje jsou krásný, vláček uhání,
dva tuláci táhnou, rance svázaný.
Ref.: Kam jít, kam jenom jít.

Roztrhaný pérka, džíny špinavý,
jsem jak stará herka, žít mne nebaví.
Ref.: Kam ...

Z Orleansu švára na vandr mne vzal,
bejt tu tak má stará, co bych za to dal.
Ref.: Kam ...

Ženskou nepřiláká takovejhle tvor,
za mnou se spíš táhne policejní sbor.
Ref.: Kam ...

Džínsy se jen blejskaj, jak rozlitej cín,
tulákům se stejská v žáru poledním.
Ref.: Kam ...

Kam se potrmácí, kde najdou svůj klid,
jsou to dva tuláci nemají kam jít.
Ref.: Kam ...

Sestřin chlap s tvým bráchou z Orleansu plách
k Arkansasu táhnou stále na cestách.
Ref.: Kam ...

Místo doma s mámou plahočí se dál,
jako já se vláčím v patách kriminál.
Ref.: Kam ...

Z boty palec čouhá, šaty samej cár,
táhnu světem bídným jako dromedár.
Ref.: Kam ...

Kam se potrmácíš, kam se můžeš dát,
neutečeš soudu ani tentokrát.
Ref.: Kam ...

Stejně je to marný, hledat stín a les
u nejbližší farmy nás šoupnou do želez.










BÍLÝ KŮŇ


Kdysi byl mojí láskou
kůň bílý jak sníh.
Bílý hříva mu vlála
do všech dětských snů mých.

Táta neměl moc peněz
celý roky se dřel,
nadělal spousty dluhů,
jenom aby ho měl.

Když pak s běloušem prvně
na ty dostihy šel,
vsadil na jeho rychlý nohy
všechno co měl.

Kůň běžel tak lehce,
jako když vánek vál,
všechny koně a jezdce
za sebou zanechal.

Každým jeho skokem
rostla naděje v nás,
on však při jednom upad
a zlomil si vaz.

Táta neřek ani slovo
jako socha tam stál
a já jsem prvně viděl
jak se rozplakal.

Kdysi byl mojí láskou
kůň bílý jak sníh
vzpomínky na jeho rychlý nohy
jsou jen slzy v očích mých.
















NIAGARA


Na břehu Niagary stojí tulák starý,
na svou první lásku vzpomíná.
Jak tam stáli spolu, dívali se dolů,
až jim půlnoc padla do klína.

Ref.: 2x Teskně hučí, Niagara,
teskně hučí do noci,
komu vášeň v srdci hárá,
tomu není pomoci.

Střemhlav do propasti padá proud,
na něm vidím Tebe děvče plout.
Škoda jen, že ten přelud krásný
nelze obejmout.

Ref.: 2x Teskně ...

Osud tvrdou pěstí ničí lidské štěstí
i ten nejkrásnější jara květ.
A ten kvítek jara, vzala Niagara,
ta jej nevrátí nikdy zpět.

Ref.: 2x Teskně ...





























SEDM DOSTAVNÍKŮ
MATUŠKA

Rec.: Hej pane, kam jedete?
K brodu.
Vemte mě s sebou.
Tak si nasedněte.

Plání se blíží sedm dostavníků,
stačí jen mávnout a jeden zastaví,
sveze tě dál za pár slov a díků
ten kočí, co má modrý oči laskavý.

Ref.: Heja, heja, hou, dlouhá bude cesta,
dlouhá jako píseň co mě napadá.
Heja, heja, hou, sám když někdy stojím,
sám proti slunci, který právě zapadá.

Vím, že se dneska hvězdy nerozsvítí,
neklidní ptáci maj hlasy laskavý,
vyprahlá tráva už velký deště vítá,
ty deště, co i moje stopy zahladí.

Ref.: Heja ...

Plání se blíží sedm dostavníků,
stačí jen mávnout a jeden zastaví,
sveze tě dál za pár slov a díků
ten kočí, co má modrý oči laskavý.


























MEXICKÁ SVATBA



Když jsem jel nocí mexickou pampou,
měsíc mi svíti stříbrnou lampou.
Nad hlavou měl jsem hvězdnaté nebe,
myšlenky moje byly u Tebe.

Náhle jsem přijel k malému ranči,
s údivem vidím, že se tam tančí,
mexická svatby právě tam byla
a Ty jsi ke mně byla tak milá.

Přišla jsi ke mně, kytici v ruce,
já ztratil hlavu a s ní i srdce
a od té doby pampou se toulám,
na břehu řeky svou lásku hledám.





































ZELENÉ PLÁNĚ


Tam, kde zem duní kopyty stád,
znám plno vůní, co dejchám je tak rád,
čpí tam pot koní a voní tymián
kouř obzor cloní, jak dolinou je hnán,
rád žilu na ní, tý pláni zelený.

Tam, kde mlejn s pilou proud řeky hnal,
já měl svou milou a moc jsem o ni stál,
až přišlo psaní, ať na ní nečekám,
prý k čemu lhaní a tak jsem zůstal sám,
sám znenadání v tý pláni zelený.

Dál čistím chlív a lovím v ořeší,
jenom jako dřív mě žití netěší,
když hlídám stáj a slyším vítr dout,
prosím ať jí poví, že mám v srdci troud.

Kdo ví až se doví z větrnejch stran,
dál že jen pro ni voní tymián,
vlak hned ten ranní ji u nás vyloží
a ona k spaní se šťastná uloží,
sem do mejch dlaní v tý pláni zelený.






























TULÁCKÝ BLUES
PACIFIK

Toulat se sám tou rosou čerstvejch rán,
zpívat si blues, jít s hejnem černejch vran,
pod mostem spát a v nočním tichu hvězdy počítat,
sám sebe se ptát, proč tmavomodrý blues mám tolik rád.

Bez lásky jít za modrou dálkou rád,
kde slyším blues svý tmavomodrý hrát,
bez floka žít a v dobytčáku světem cestovat,
žebrat i pít a po přístavech starý songy hrát.

Zpocený blues sedřenejch paží znát,
blues kolejí a skřípot starejch vrat,
opilej smích i nářek vdov a v putykách se prát,
to všechno mý, to tmavomodrý blues mi bude hrát.

Všude je blues, můj nekonečnej vlak,
deštivý blues a olověnej mrak,
pro kousek snů znát stovky dlouhejch prošlapanejch mil,
jít tisíc dnů pro malej kousek teplejch, slunejch chvi.

Až zazvoní mi hrana, budu rád,
jen hezčí den, víc nemoh jsem si přát,
zavolám blues, co naposledy smutný budou hrát,
to moje blues, to tmavomodrý, štasten budu spát.




























ČERVENÁ ŘEKA
GREENHORNS

Jsem potulnej cowboy, já se potloukám
a od ranče k ranči se najímat dám.
A v těch mlžnejch horách na konci štreky
potkal jsem holku od Červený řeky.

Pak začlo mi trápení a spousta běd,
když táta se bál, abych mu ji nesved.
A v těch mlžnejch horách na konci štreky
dal hlídat dceru od Červený řeky.

Já schůzku jsem si s ní dal uprostřed skal,
abych se s ní konečně pomiloval.
A v těch mlžnejch horách na konci štreky
já líbal holku od Červený řeky.

Sotva mi však řekla: "Miláčku můj",
ze skal se ozvalo": "Bídáku stůj".
A v těch mlžnejch horách na konci štreky
stál její táta od Červený řeky.

Tam pušky se ježily, moc jich bylo,
mně štěstí se najednou vytratilo.
A v těch mlžnejch horách na konci štreky
já obklíčenej byl u Červený řeky.

Pak ke slovu přišla má pistol a pěst,
já poslal je na jednu z nejdelších cest.
A z těch mlžnejch hor tam na konci štreky
vez jsem si holku od Červený řeky.























CO SE DÁL BUDE DÍT
GREENHORNS

Ty a já, prázdnej dům přímo svádí ke hříchům,
co se dál bude dít, dám ti hned znát.

Až se víc sešeří, zamkni zámky u dveří,
co se dál bude dít, dám ti pak znát.

Ref.: Až uzamkneš všechny vchody
zhasnu lampu i retku,
nespoléhám na náhody
chci si tě vzít beze svědků.

Dírku klíčovou zandej touhle podkovou,
co se dál bude dít, dám ti pak znát.

Okenní přivři rám, pomoz dolů roletám,
co se dál bude dít, dám ti pak znát.

Ref.: Až uzamkneš ...

Dřív, než spácháš hřích, zevnitř klíč nech ve dveřích,
co se dál bude dít, nechtěj už znát.































DIVNEJ SMÍCH
GREENHORNS

Každej svoje dveře s hrůzou zamyká,
když slyší jak z kopců do údolí proniká

Ref.: ten Jackův smích, ten divnej řev,
při kterým v žilách tuhne krev,
divnej smích, krutej smích.

(chehtání ...)

Mnohej honák s kulkou v zádech z koně slít,
aniž tušil, že zas pastvinama bude znít.

Ref.: ten ...

Tak už Jacka chytli, bude konec potíží,
do noci však vříská z okna za mříží.

Ref.: ten ...

Z větví borovice visí ztuhlej Jack,
nebude už více pastvinama znít ten skřek.

Ref.: ten ...

Když však někdy vlci vyjou na měsíc,
ozývá se z kopců, kde stojí pár borovic.

Ref.: ten ...
























EL PASO
GREENHORNS

Byla to krása, když já do El Pasa,
do těch ulic dřevěnejch zase jsem vjel.
Já z koně slez líně tam proti kantýně,
kde z oken zvuk honky tonk piána zněl.

Ref.: Ve dveřích mexická dívka stojí
a ve vlasech růži má.
jsou dlouhý večery, když roznáší shery
a ve svých snech jenom mne objímá.
Dívka snědé kůže, jak prérijní růže,
v žilách žhavou krev mexické noci má.
Růžová kantýna a moje Feleena,
už kolik nocí jen o ní se mi zdá.

Já svý shery dopil, když na mě osopil
se chlap, kterej marně měl Feleenu rád.
Dva výstřely štěkly, já nebyl tak vzteklý
a snad proto on pad, ale já zůstal stát.

Ref.: Ve dveřích ...

Hledal jsem spásu, tak zády k El Pasu
já na cestu rychle se dal jako blesk.
Dlouho jsem se skrýval, jak v doupěti mýval,
ale po mý Feleeně zmáhal mě stesk.

Ref.: Ve dveřích ...

Až konečně, k ďasu, já vyjel k El Pasu,
tam ticho, jaký jenom na pohřbech maj.
Pak obláček kouře a po něm ran bouře
a já stačil říct jen: "Feleena good bay".




















OHIO
STRANGERS

Snad každej má rád tu svou zem,
ať je král a nebo tulák jen
a když je stár vrací se rád
do země tý, kde býval mlád.

Už mnoho let se toulám sám,
hezkejch pár křížků na hřbetě mám.
Zbývá mi dnů už nemnoho,
snad dnes spatřím svý Ohio.

Nebrasku znám i Nevadu
moc hezkejch dnů prožil jsem v Utahu.
Pěkně se blejská Ontario,
ale to není mé Ohio.

Když naposled jsem doma byl,
váček na tabák hlínou jsem naplnil
a teď ať jsem třebas v Idaho,
na dohmat mám svý Ohio.

Až naposled mě povezou
a pastor náš o mě bude lhát.
Tam někde kůň můj bude stát,
ted  řeknu vám co udělat.

Rec.: Tam někde u sedla najdete trochu hlíny
co už léta vozím sebou
a až potom lidi začnou simulovat truchlení,
tak ji vysypte tam dolů.
Pak běžte zapít parda svýho,
mě bude hřát mý Ohio.





















REZAVÝ ŠPORNY
HOBOES

Ty víš jak dokáže pálit cejch,
co jednou provždycky na tebe vtisk,
ovál dvou retů růžovejch,
pro který jsi už párkrát lecos risk.

Tisíc mil tě dělí od plamenů,
co nahřejvaj značkovací plech.
Boty máš rozervaný od kamenů
a každý druhý slovo pouhej vzdech.

Rezatý dráty co krásně zpívaj,
když rve je vítr z kůlů pastviny
a když ze stínů, co se večer stmívaj,
straší tě její oči nevinný.

Sundej šporny, jsou stejně rezavý,
nejezdi dál, kams oči dal.
Toho cejchu tě stejně nezbaví,
z cejchu se punc, už dávno stal.

Proč líně kyne tma v kotli údolí
a kletby ticha mlho provází.
Vzpomínka na ni hořce zabolí,
jako úsměv co zbraň vyráží.

Kopce přikrylo paraple snů
a tisíci dírkami, tisíců hvězd.
Na pažbě sčítáš, co vrub to sedm dnů
zapadlejch do prachu rozcválanejch cest.

Sundej šporny, jsou stejně rezavý,
nejezdi dál, kams oči dal.
Toho cejchu tě stejně nezbaví,
z cejchu se punc, už dávno stal.


















LET IT BE
FEŠÁCI

Tahle fotka ta mi nezestárla
jen já mám víc let a dní.
Vzpomínám jak hráli - let it be.
Kytara a vlasy v tváři,
patnáct let a zábradlí,
zpíval jsem své lásce - let it be.

Ref.: Let it be, let it be, let it be, let it be,
zpíval jsem své lásce - let it be.

Později jsem nespoléhal
na žádné prázdné motlitby,
mě zněla jen jedna - let it be.
Věděl jsem, že každý smutek,
jako perly ozdobí
křišťálové tóny - let it be.

Ref.: Let it ...
křišťálové tóny - let it be.

Od kytary a vlasů v tváři
celé roky stále zní
v mé každé písni kousek - let it be.
Jestli písně mají duši,
scházejí se na nebi,
pak mojí hvězdě hrajou - let it be.

Ref.: Let it ...
mojí hvězdě hrajou - let it be.

Ref.: Let it ...
mojí hvězdě hrajou - let it be.

Ref.: Let it ...
zpívej ber a dávej - let it be.


















JEDEME ZA SLUNCEM
ROHÁČI

Naši paní domácí tu může trefit šlak,
když v sobotu odpoledne začne houkat vlak.
Až se jí ty nakynutý buchty připečou,
pak jí cestou na nádraží spustíme tu svou.

Ref.: Jedeme za sluncem a holky mávaj,
Jedeme za sluncem o kousek blíž.
Jedeme za sluncem, no to je nával
kdo umí pozdraví, třeba tě pic.

Od pondělka do soboty neumí se smát
průvodčí co léta říká: "Nemám trampy rád",
když to kluci rozbalí a spustí kontrabas,
zapomene štípat lístky, chytá druhej hlas.

Ref.: Jedeme ...

Obloha se zamračila možná bude lejt,
nejsme přece z marcipánu, ani žádnej prejt.
Známe pana hospodskýho co je hrozně rád,
když zaplatíme, odcházíme a začínáme hrát.

Ref.: 2x Jedeme ...
... tě pic - nebo ahoj!




























ZEMĚ TŘÍ SLUNCÍ
HOBOES

Až jednou hejna mejch podivnejch ptáků
vrátí se v podzimní větrnej den.
Zahlédnu za hradbou dešťovejch mraků,
jak na mě kejvá můj bláznivej sen.
Až jednou poznám, že sen se mi vrací
a bude jasný, že zůstal jsem sám.
Já přijdu za vámi, bláznivý ptáci,
já přijdu za vámi, jedno je kam.

Ref.: Nad obzorem trojice sluncí září,
volají hejna dál nad vodou.
Do smrti snad už se mi nepodaří,
dojít tam, kam cesty nevedou.
Slepeckou hůl v ruce mám nataženou,
majáků slunečních hledám zář.
Svítí tmou na duši unavenou.
Svítí tmou pro každou smutnou tvář.
Zas vrací se hejna mejch divnejch ptáků,
jako strom opadal kalendář.

Až jednou ptáci mi přinesou psaní,
na cestu s nima, že musím se dát.
Zavřu a půjdu bez dlouhýho ptaní,
odejdu s nima a odejdu rád.

Ref.: Nad obzorem ...


























JOHANKA Z ARCU
BRONTOSAUŘI

S hlavou skloněnou lidí zástup se tu dívá.
Nebe nad hlavou slyšíš dětskej pláč.
Jenom s vírou svou stojí dívka plavá, bílá.
Oheň nad sebou jenom s pravdou dál.

Ref.: Hej muži přidej oheň spí,
vždyť páni se nudí jen,
ať plameny nesou zprávu zlou,
jak skončil soudnej den s Johankou.

Dík svůj dal ti král, celá Francie si zpívá.
To se osud smál, smutek utíkal.
S tvojí Johankou ke štěstí se země dívá.
Vítr zprávu vál, že se dýchat dá.

Ref.: Hej muži ...

S hlavou skloněnou lidí zástup se tu dívá.
Nebe nad hlavou slyšíš dětskej pláč.
Popel s vánkem ví, co se v dívčím srdci skrývá.
Hra se zastaví, jiná začíná.

Ref.: Hej muži ...





























TUHLE RUNDU PLATÍM JÁ
MATUŠKA

Já u maríny sloužil a po mořích se ploužil
a každej všivej oceán se pro mne v louži zoužil.

Ref.: Jó hó hó, tuhle rundu platím já,
jó ho hó, tuhle rundu platím já.

Já s lodí jménem Bella co do Šanghaje jela,
mi rok a půl stál v Liverpool a nalitý jak děla.

Ref.: Jó hó hó ...

Jedna malá treska, moc milá a moc hezká,
ta s kytkou v tlamě, čeká na mě, možná ještě dneska.

Ref.: Jó hó hó ...

Pět let jsem pár svejch oudů myl jenom v Gojfskym proudu
snil o slečně než konečně jsem stoup na rodnou hroudu.

Ref.: Jó hó hó ...

Ted  mám jen jedno přání, zanechat vandrování,
mít hospodu a pro vodu už nikdy nebejt k mání.

Ref.: Jó hó hó ...


























TOUHA ŽÍT
PACIFIK

Kdo vyhnal tě tam na cestu dalekou-
-touha žít, touha žít.
Kdo sboural ti dům a pravdu staletou-
-touha žít, touha žít.
Kde těžko se ti dejchá v těsným ovzduší,
že máš hlad a žízeň nikdo netuší.
Kdo přes pláně štval tvůj osamělej vůz-
-touha žít, touha žít.

Ref.: Oregon, Oregon, slyšíš jak v dálce bije zvon,
Oregon, Oregon, slyšíš ho znít.

Kdo cajků tvých pár pod plachtu naložil-
-touha žít, touha žít.
Kdo studenou zbraň ti k líci přiložil-
-touha žít, touha žít.
Na týhletý cestě dvě možnosti máš,
buďto někde padnout a nebo držet stráž.
Kdo vysnil ti zem a odvahu ti dal-
-touha žít, touha žít.

Ref.: Oregon ...

Kdo vést bude pluh až půdu zakrojí-
-touha žít, touha žít.
Kdo přivolá den a úly vyrojí-
-touha žít, touha žít.
Člověk se drápe až někam k nebi blíž,
dostává rány a přesto leže výš.
Hledej svůj sen, ať sílu neztratíš-
touha žít, touha žít.

Ref.: Oregon ...



















SLEČNA SEN
COUNTRY BEAT J. BRABCE

Jdu si lesem a náhle tu potkám
slečnu sen, slečnu sen.
Já jdu sama a cestu si hledám
z lesa ven, z lesa ven.

Ref.: Já tu hledám tu nej, tu nejhezčí z cest,
která mohla by mě k tobě vést.
Tvých kudrn tak mít jen, plnou náruč a nést
tě tam kde jenom Slunce zapadá.

A zlý vlk chce má líčka spolknout
jen tak sám, jen tak sám.
Já jen jak sova chci houknout
rád tě mám, rád tě mám.

Ref.: Já tu hledám ...

A vzdáš se pak tý, které říkáš
slečna sen, slečna sen.
To jméno teď přes hlavu svlíkáš
tvý je jen, tvý je jen.

Ref.: Tak tu hledáme tu nej, tu nejhezčí z cest,
která mohla by nás k sobě vést.
Tvých kudrn tak mít jen, plnou náruč a nést
tě tam kde jenom Slunce zapadá.


























TEN ŠIRÝ PROUD
SPIRITUAL KVINTET

Ten širý proud jak přejít mám,
proč neumím se od něj vznést.
Ach člun tak mít, ten řídit znám
v něm lásku svou, chtěla bych vést.

Jak kamení, jež působí,
že potápí se celý prám.
Tak těžká zdá se Bůh to ví,
má láska zlá co v srdci mám.

Vždy když se láska rozvíjí
rubínů zář se line s ní.
Však jako krůpěj promění
podle ní se její zář sluneční.

Až nevinnou růži spatříš kvést
co trnky zájem oplácí.
Nenech se krásnou planou růží vést,
hled  ruka má teď krvácí.

Ten širý proud jak přejít mám,
proč neumím se nad něj vznést.
Ach člun tak řídit znám,
v něm lásku svou, bych chtěla vést.




























NEBEŠTÍ JEZDCI


Po zasmušilé pustině jel starý honec krav.
Den temný byl a ševelil dech větrů v stéblech trav.
Honec k nebi pohlížel a v hrůze zůstal stát,
když z rozedraných oblaků viděl stádo krav se hnát.

Ref.: Jipi jé, jipi jou to přízraky táhnou tmou.
Jipi jé, jipi jou to přízraky táhnou tmou.

Ten skot měl rohy z ocele a oči krvavé
a na koncích mu pásy plály a cejchy řezavé.
Oblohou se neslo kopyt dunění
a za ním jeho honáci až k smrti znavení.

Ref.: Jipi jé ...

Ti muži byli zsinalí a kalný měli zrak.
Marně stádo stíhali, jak mračno stíhá mrak.
Proudy potu smáčely jim tvář i košili
a starý honák uslyšel jejich jekot zběsilý.

Ref.: Jipi jé ...































KDYŽ JSEM JÁ SLOUŽIL



Když jsem já sloužil to první léto,
vysloužil jsem si kuřátko za to
a to kuře krákoře, běhá po dvoře,
má matička pláče doma v komoře.

Když jsem já sloužil to druhé léto,
vysloužil jsem si kachničku za to
a ta kačka bláto tlačká
a to kuře krákoře ...

Když jsem já sloužil to třetí léto,
vysloužil jsem si husičku za to
a ta husa chodí bosa
a ta kačka ....

Když jsem já sloužil to čtvrté léto,
vysloužil jsem si vepříka za to
a ten vepř, jako pepř
a ta husa ...

Když jsem já sloužil to páté léto,
vysloužil jsem si telátko za to
a to tele hubou mele
a ten vepř ...

Když jsem já sloužil to šesté léto,
vysloužil jsem si kravičku za to
a ta kráva mléko dává
a to tele ...

Když jsem já sloužil to sedmé léto,
vysloužil jsem si volečka za to
a ten vůl jako kůl
a ta kráva ...

Když jsem já sloužil to osmé léto,
vysloužil jsem si botičky za to
a ty boty do roboty
a ten vůl ...

Když jsem já sloužil deváté léto,
vysloužil jsem si panenku za to
a ta panna není panna
a ty boty ...







BOTY Z KŮŽE TOULAVEJCH PSŮ
TUČŇÁCI

Tenkrát končila válka, když spatřil jsem svět,
já sotva nohama plet, když mě byl jeden rok.
Jenže nebyla kůže, táta ušil mi pár bot
z kůže toulavejch psů a řek: " V nich budeš mít pevnej krok".

Ref.: Tak fidlej a hraj jen pro ty co maj
hlavu v oblacích a plnou snů.
Tak fidlej a hraj jen pro ty co maj
boty z kůže toulavejch psů.

Já zůstal jsem stejnej, jak bejval jsem dřív,
to jen čas na mě kýv v proudu dní jak se zdá.
Mám pořád svý první banjo, co jeden tulák mi dal,
já s ním pod hlavou spal a dodnes stejnej zvuk má.

Ref.: Tak fidlej ...




































ORINOKO
PACIFIK

Orinoko - kde leží jen stará zem
modly bohů v pralesích už volají.
Stromy staleté ty písně šeptají,
řekou vzhůru v proudu dech se zatají
každá míle, každý den je nadějí.

Ref.: Až ráno Orinoko rozezpívá
a zář sluneční smývá noci chlad.
Tam v stínech anakonda oběť svírá,
než slunce dá jí signál čas je spát.
Můj člun pokřik ptáků doprovází
až tam, kde v dáli naleznu svůj cíl.

Orinoko - k tvým pramenům míří člun,
který mocí předků vede slunce bůh
dnu i noci vládne jeho silný duch,
šípem vystřeleným pozdraví tě druh
země podá čisté vody svěží vzduch.

Ref.: Až ráno ...
































AŽ USLYŠÍM HVÍZDÁNÍ
POUTNÍCI (BRNO)

Pověz mi můj příteli, co uděláš když rozdělí,
tě s někým jeho smích jak žhavý klín.
A on si myslí jak se zdá, že postačí když zahvízdá
hned něhou změkneš jako parafín.

Ref.: Až uslyším hvízdání
(až uslyším hvízdání, až uslyším hvízdání)
Ukryji své zklamání za nekonečnou hrou a mlhou ranní.
Ukryji své zklamání za rozzářenou tvář a pousmání.
Ukryji své zklamání a vezmu jeho hlavu do svých dlaní.

A pověz mi jak lámeš mříž, co uděláš když nevěříš,
že kroužkovaní ptáci zpívají.
Oni hvízdají jen z pýchy řvou, že létat mohou nad tebou
a ne zemi ti z ruky zobají.

Ref.: Až uslyším hvízdání
(až uslyším hvízdání, až uslyším hvízdání)
Ukryji své zklamání za nekonečnou hrou a mlhou ranní.
Ukryji své zklamání za rozzářenou tvář a pousmání.
Ukryji své zklamání a narovnám jim křídla když se zraní.

Poslyš když mi nevěříš, ty také chceš jít pořád výš
a Slunce je tak zlaté až se vlní.
Pak se můžeš když chceš výš spálit víc než pochopíš
a budeš rád když nenajdeš jen trní.

Ref.: Až uslyším hvízdání
(až uslyším hvízdání, až uslyším hvízdání)
Ukryji své zklamání za nekonečnou hrou a mlhou ranní.
Až uslyším hvízdání.
Ukryji své zklamání a vezmu její hlavu do svých dlaní.




















CHAJDA KŮROVÁ
GREENHORNS

Je Bob mý jméno říkám vám jak před váma tu jsem.
Já zažil jsem už všelicos, když křižoval jsem zem.
Já kdysi byl i bohatej, teď  trop jsem pán Bůh ví.
Živí mě teď moje obec v chajdě kůrový.

Jen jeden škopek dostal jsem, prej nemůže víc bejt.
Ten slouží na čaj, na maso, či když chci nohy mejt.
Dál kotlík mám a žejdlík s šálkem - všechno fórový,
každej ale cení kuchyň v chajdě kůrový.

A z nábytku v ní není nic než bedna od ginnu.
Tu používám k sezení a jako spižírnu.
A kdo by její víko zved má kouzlo hotový.
Mouchy budou ho hnát kolem chajdy kůrový.

Jak něžnej vítr provívá tu každou skulinou,
když prohání se kolem chajdy letní krajinou.
A dveře mají pokroucený trámy futrový.
Zadušením neumřu tu v chajdě kůrový.

To v zimě je zas jiná rozkoš v mojí chajdě žít,
když přijde slota, vítr hučí, nebo začne lít.
I saze vyrvou z komíny ty deště surový.
Černej pepř na maso dají chajdě kůrový.

Je macatejma blechama ta chajda prolezlá,
když po ní plácneš, prskne na tě jako kočka zlá.
A večer hrály karty vo to, blechy čertový,
která po mně drápkem sekne v chajdě kůrový.























STROM
VODNÁŘI

Polní cestou kráčeli šumaři do vísky hrát.
Svatby, pohřby tahle cesta poznala mnohokrát.
Po jedné svatbě se chudým lidem synek narodil
a táta mu u prašný cesty života strom zasadil.

Ref.: A on tam stál a koukal do polí,
byl jak král, sám v celém okolí.
Korunu měl i když ne ze zlata
a jeho pokladem byla tráva střapatá.

Léta běží a na ten příběh si už nikdo nevzpomněl.
Jen košatý strom se u cesty ve větru tiše chvěl
a z vísky bylo město a to město začlo chtít
asfaltový koberec až na náměstí mít.

Ref.: A on tam ...

Že strom byl v cestě plánovaný, to malý problém byl.
Ostrou pilou se ten problém snadno vyřešil.
Tak naposled se do nebe náš strm pak zadíval
a tupou ránu do větvoví snad už ani nevnímal.

Ref.: Stál tam sám, když koukal do ...

Při stavbě se objevilo, že silnice bude dál.
A tak kousek od nové cesty smutný pařez stál.
Dětem a výletníkům z výšky nikdo nemával
a přítel vítr si o něm píseň na strništích z nouze hrál.

Ref.: Jak tam stál a koukal ...
... a jeho pokladem byla tráva střapatá
a jeho pokladem byla tráva střapatá.




















TAM U NEBESKÝCH BRAN
TUČŇÁCI

Měl jsem rád pár písní v nichž jsem žil.
Cesty toulavý, ta o kterých jsem snil.
S vlídnou tmou, když v létě kraj šel spát.
Poznal jsem, že tenhle svět mám rád.

Bez řečí jsem každou práci vzal
a měl problémy, že málem jsem to vzdal.
Po každé jsem vstal a zkoušel jít
pro tu čest, že směl jsem s vámi žít.

Ref.: Měl jsem rád stín stromů, říční proud,
štíty hor co nejdou překlenout.
Krásnější svět vůbec nehledám.
To řeknu vám, tam u nebeských bran.

Dětský smích a vlání koňských hřív.
Něco moudrých vět, co měl jsem znát už dřív.
Slunce zář, když hřála do mých zad.
Poznal jsem, že tenhle svět mám rád.

Ref.: Měl jsem rád ...































JENOFÉFA
KAPITÁN KID

Kovbojové slyšte píseň mou,
nechte chvíli těch pitomejch krav.
V Utahu jsem nechal lásku svou,
Jenoféfa zve se jedinou.
Vlasy má jak řeka zvlněný
a oči jako květy šalvěje.
Pro ty oči hned má splněný,
co přeje si i nepřeje.

Ref.: Jenoféfo, Jenoféfo, Jenoféfo, prérie spí.
Jenoféfo, Jenoféfo, Jenoféfo, má píseň zní.
Kdyby měsíc nemusel ti svítiti tmou,
jistě by ti se mnou zpíval písničku mou.
Jenoféfo, Jenoféfo, Jenoféfo, nashledanou.

Abyste to nezapomněli,
opakuji, že jsem ji měl rád.
Až mi začal chodit do zelí
jeden starej dobrej kamarád.
Dostal olověnou do těla,
Jenoféfě zrovna na prahu.
Dodneška ho neobrečela,
tak jsem raděj ujel z Utahu.

Ref.: Jenoféfo ...

Jako kojot vyju na Měsíc,
kovbojové slyšte píseň mou,
ačkoli znám jinejch na tisíc,
Jenoféfa byla jedinou.
Moh bych o tom zpívat ještě dál,
kdyby mne má láska slyšela,
někdo z vás mi na krk laso dal,
vem to ďas, ráda mě neměla.

Ref.: Jenoféfo ...
















U SKLENIČKY WHISKY
SLZY

U skleničky whisky já sedávám rád.
Držet karty v ruce a při tom nadávat.
Občas plivnout na zem a pěstí zamávat,
pak vyvolat melu a záda ukázat.

Ref.: Tak zůstaň tu s námi a neodcházej
rozbil si bank, tak všem nalejt dej.

Tuhle píseň všech chlapů já dávno dobře znám.
Pokaždý jim na to skočím, slabou vůli mám.
Peníze pak tečou hrdlem, mlhu v očích mám.
Ráno potom ležím v blátě před saloonem sám.

Ref.: Tak zůstaň ...

A když se ráno probudím, tak snad dvě hlavy mám
a že jsem celej špinavej, to vám povídám,
Však za chvíli mne ruce svrbí, nervózní já jsem.
Nějak ten den přečkám a večer zase jdem.

Ref.: Tak zůstaň ...































SVĚTLA DOSTAVNÍKU
GREENHORNS

Krb sálá rudým teplem, spí muži nad jídlem.
Knot lampy v stáji čadí, kůň cinkne udidlem.
Tam venku svítí měsíc a stojí dostavník.
Hlas pobrukuje tiše, jen pruh světla do tmy vnik.
A hovor cestujících už ruší noční klid.
Teď kletba z noclehárny, pak výkřik: "Nastoupit".
Pak mlasknutí a hyjé a drž je skřípot kol
a po táborech pět set mil teď vyjel Kopp a spol.

Těch přepřahacích stanic, kde jinak není nic.
Je hospod u milníku, či na půl cestě víc.
Pár jezdců u skalisek je z farem ztracených
a od stád u vod zní jen černých mužů smích.
Jak hučí campy v Gall Gonk, zpěv hřímá po barech.
Pak dávný zlatý západ, kde Lack Lam zdvíhá břeh.
Snad dvacet tisíc hledá své štěstí, dusí bol
a pro ta srdce statečná sem přijel Kopp a spol.

Už zbledla hvězda ranní a dostudil už chlad.
Jak chutná doušek whisky co podal kamarád.
Je skvělé horské ráno, z mlh vstává jasný den
a rozepínáš límec jak jsi vzduchem opojen.
Ač dobrých cest je málo, jsi šťastný jako král,
když od kol křemen lítá a duní koňský cval.
A cval a cval a poklus, jdem výmol nevýmol,
kde zeleň splývá s oblohou, tam pádí Kopp a spol.

Tam po svahu se šine vůz volský jako plaz.
My svižně vzhůru vrchol a dolů o zlom vaz.
Zas podle horských bystřin a říček nahoru,
kde ostrý obrys jezdce se ti zjeví v obzoru.
Pak kolem ohrad z trní a lomů s trestanci
a spousty domků z kůry a krčmy na šanci.
Ma jedem polostepí i bušem s vůní smol.
Dnes ještě sto mil uvidí jak pádí Kopp a spol.

















NEBE MODRÝ JAKO DŽÍNY
GREENHORNS

Holá zem stačí mi k mýmu spaní,
do sedla sedám už za svítání.
Nebe je modrý jako mý džíny,
slunko se kutálí nad planiny.

Kuchař už čmoudí si v svý kuchyni,
do plání voní pánev slaniny.
Nebe je modrá jako mý džíny,
dneska nás čeká zas fůra dřiny.

Večer až padne do větví sekvojí,
sednu si pod ně s holkou svojí.
Budu ji líbat a budu ji mít rád,
na zlatý banjo nám měsíc bude hrát.

Kdybych měl odejít někdy z plání,
bohatej si žít jak žijou páni,
nebyl bych šťastnej v tý zemi jiný,
ztratil bych nebe jak modrý džíny.

Celej život držím uzdu v dlani,
jsou lidi bohatý a jsou kmáni,
když dával Manitů značkování,
do čela cejch mi dal - jezdec z plání.




























KDYBY TADY BYLA TAKOVÁ PANENKA
JIHOČESKÁ

2x Kdyby tady byla taková panenka,
která by mě chtěla.
2x Která by mě chtěla, syna vychovala,
přitom pannou byla.

2x Kdybych já ti měla syna vychovati,
přitom pannou býti.
2x Ty by si mi musel kolíbku dělati,
do dřeva netíti.

2x Kdybych já ti musel kolíbku dělati,
do dřeva netíti.
2x Ty bys mě musela košilenku šíti,
bez jehly a nití.

2x Kdybych já ti měla košilenku šíti,
bez jehly a nití.
2x Ty by si mně musel žebřík udělati,
až k nebeské výši.

2x Kdybych já ti musel žebřík udělati,
až k nebeské výši,
2x Lezli by jsme spolu, spadli by jsme dolů,
byl by konec všemu.




























SMUTNÝ PSANÍ
RANGERS

Dnes je pro mne černý, nejsmutnější ráno,
dopis dostal jsem černě ozdobený.
Nevím ještě, co je tam uvnitř napsáno,
když ho vidím oči mám zarosený.

Tak tu sedím, v ruce mám to smutný psaní,
máma píše, že si pán Bůh tátu vzal,
je teď sama, doma nemá nikde stání,
abych prej se za ní domů podíval.

Kdybych šel hned nejrychlejší koně sedlat,
s větrem v zádech chtěl bych letět jako blesk,
nemoh bych pro mámu nic jiného dělat,
než jí otřít slzy a zahnat jí stesk.

Rec.: Vzpomínám si dobře na to krásný ráno,
kdy jsem mámě, otci, lehce sbohem dal.
Otec říkal mi, že mám v osudu psáno,
abych celej život do svejch rukou vzal.

Kdybych šel hned nejrychlejší ....































SPÍM V OBILÍ
TUČŇÁCI

Ref.: Ó lady Lee ještě mám fůru času,
mám fůru času a tak spím v obilí
a zdá se mi sen plný dívek a dětí,
dívek a dětí a je líný letní den.

Kam půjdu dál až se probudím a vstanu,
probudím a vstanu, na to ještě nemyslím,
já spím v obilí a zdá se mi právě,
sen, jak přímo z láhve starou režnou popíjím.

Ref.: 2x Ó lady ...

Za chvíli vstanu, mám ještě stihnout kdesi cosi,
slyším zvonit kosy, už mi kosí obilí,
já vím strniště, jak nůž do zad tlačí,
děkuju to stačí, vzbudili mě právě včas.

Ref.: Ó lady ...


































VALČÍČEK
BRONTOSAUŘI

Ref.: Tuhle písničku chtěl bych ti lásko dát,
ať ti každej den připomíná,
toho kdo je tvůj, čí ty jsi a kdo má rád,
ať ti každej den připomíná.
Toho kdo je tvůj, čí ty jsi a kdo má rád,
ať ti každej den připomíná.

Kluka jako ty hledám už spoustu let,
taková trošku trhlý mý já,
dej mi ruku, pojď půjdem šlapat náš svět,
i když obrovskou práci to dá.
Dej mi ruku, pojď půjdem šlapat náš svět,
i když obrovskou práci to dá.

Ref.: Tuhle ...

Fakt mi nevadí, že nos jak bambulku máš,
ani já nejsem žádnej ideál,
hlavně co uvnitř nosíš a co ukrýváš,
to je pouto, co vede nás dál.
Hlavně co uvnitř nosíš a co ukrýváš,
to je pouto, co vede nás dál.

Ref.: Tuhle ...




























HO HO WATANAY
LOHONKA

Spinkej můj maličký máš v očích hvězdičky
dám ti je do vlasů, tak usínej, tak usínej.

Ref.: Ho, ho, watanay, ho, ho, watanay,
ho, ho, watanay, kiokena, kiokena.

Sladkou vůni nese ti, noční motýl z perleti,
vánek ho kolíbá, už usíná, už usíná.

Ref.: Ho, ho ...

V lukách to zavoní, rád jezdíš na koni,
má barvu havraní, jak uhání, jak uhání.

Ref.: Ho. ho ...

V dlani motýl usíná, hvězdička už zhasíná,
vánek co ji k tobě nes až do léta ti odlétá.

Ref.: Ho, ho ...
































POSLEDNÍ KOVBOJ
TUČŇÁCI

Snad jsem si zmýlil odjezd vlaku,
měl zpoždění snad sto let.
Já měl namířeno k táboráku,
co měl se konat naposled.
A místo něj kouř náklaďáků
mě v tomhle koutě přivítá.
A louky plné paneláků
skrz který slunce prosvítá.

Ref.: Tak přijíždí poslední kovboj,
sombréro vmáčklé do čela.
Schvácená herka líně kráčí,
jakoby dál nést ho nechtěla.
Tak přijíždí poslední kovboj
a nikdo z vás ho nevidí.

Snad jsem si zmýlil čísla vlaků,
co odjížděly do mých snů.
Do prašných cest a do bodláků
z mých oblíbených románů.
Kde Slunce z rozervaných mraků
tančí na hlavních pistolí.
Snad jsem si zmýlil čísla vlaků,
tohle je jiný údolí.

Ref.: Tak přijíždí ...


























ZUZANA
ŠKVORECKÝ

Přicházím až z Alabamy
se svým bendžem sám a sám
a teď jedu do Lousiany
navštívit svou milou tam.
Slunce praží z nebe hromy hřmí
můj cíl je dalekej,
jenže láska má mě provází
Zuzano neplakej.

Ref.: Ó Zuzano, Zuzano mám tě rád,
přicházím z tý velký dálky k vám
na bendžo budu hrát.

Včera v noci měl jsem krásnej sen
a teď ho povím vám.
Zpíval jsem Zuzaně pod oknem,
Zuzano rád tě mám.
Zuzana se z okna vykloní
a šátkem zamává.
Vzdychne slzu z oka uroní,
ach neplač lásko má.

Ref.: Ó Zuzano ...





























AMERICKÝ NÁMOŘNÍK



My sloužíme svému národu,
my sloužíme na moři
a pro lidská práva svobodu
naše srdce zahoří.
Jeden každý na svém místě stál
bojový když zazněl ryk.
S čistým štítem všude bojoval
americký námořník.

Vesele se vlajka třepetá
pohrává s ní větrů van.
Naše lodi plují do světa,
brázdí širý oceán.
Ať je bouře, nebo žhavý den,
na stráži stál každý z nich.
Tak je k boji vždycky připraven
americký námořník.

Když na moře lodi vplouvají,
v přístavu je lidí dav
a pak bílé šátky mávají
námořníkům na pozdrav.
Jak ta jejich slavná píseň zní,
je to jako věčný dík,
že svobodu vždycky uhájil
americký námořník.

























BÁJEČNÁ ŽENSKÁ
TUČŇÁCI

Tenhle příběh je pravda
ať visím jestli vám budu lhát,
já jsem potkal jednu dívku
a do dnešního dne jí mám rád.
Nikdy neměla zlost,
když jsem hluboko do kapsy měl.
Vždycky měla pochopení
a já se s ní nikdy hádat nemusel.

Ref.: Když si báječnou ženskou
vezme báječnej chlap,
tak mají báječnej život,
plnej báječnejch dní bez útrap.
Celej den jen tak sedí
a popíjejí Chateauneuf du pape,
když si báječnou ženskou
vezme báječnej chlap.

Nikdy jsem neslyšel,
kam jdeš, kdy přijdeš a kde jsi byl
a já nikdy nezapomněl,
abych svoje sliby vyplnil.
A když vzpomínala,
tak jen na to hezký, co nám život dal.
Nedala mi příležitost,
na co bych si taky stěžoval.

Ref.: Když ...

Tenhle příběh je pravda,
ať sním svůj klobouk, jestli jsem vám lhal.
Já jsem potkal jednu dívku
a tu dívku jsem si za ženu vzal.
Zní to jak pohádka
z oříšku královny Maud,
že si báječnou ženskou
vzal jeden báječnej chlap.

Ref.: Když ...













FELEENA Z EL PASA
GREENHORNS

Z vojenské stanice tam poblíž hranice
Mexičan Joy svoji černovlasou ženu měl.
A domek hliněnej s malými okny,
z kterých mu mávala když kolem s patrolou jel.
Dítě spolu měli před květnou nedělí
a vítr dětský pláč svou písní přehlušoval.

Ref.: Ústa s barvou vína a jméno Feleena
té dívce mexické osud tam do vínku dal.

Když malá bývala, vždy ráda sedala
na kopci odkud vídávala z El Pasa zář
a vítr zvečera plný těch světel
šeptal jí do snění a chladil jí horkou tvář.
Jak poníka laso, táhlo jí El Paso
a tátu prosila, aby ji tam někdy vzal.

Ref.: Ústa ...

A roky letěly, děvče už dospělý
rozhodlo se, že chce jenom tam v El Pasu žít.
Otec, když tvrdě spal, vzala svý šaty
a vítr pomáhal jí stopy k El Pasu skrýt.
Tam život začíná, červená kantýna
její smích orchestr honky-tonk přehlušoval.

Ref.: Ústa ...

Už není nevinná číšnice Feleena,
už lásku od dneška do zítřka moc dobře zná,
zná sliby pastorů, zlato prospektorů
a při tom se jí o jedný velký lásce zdá.
Pak přišlo to štěstí, vstoupil jí do cesty
muž, kterej jinej než ty, co dřív znala se zdál.

Ref.: Ústa ...

Oči plný něhy a divný příběhy
vyprávěl a hned neříkal, že ji má rád,
písničky o koních, balady z farem
s banjem jí zpívávala s větrem uměl se smát.
Ted  život začíná, cítila Feleena,
po pláních chodili a vítr s nimi se smál.

Ref.: Ústa ...











Z vojenské posádky dal se s ním do hádky
chlap, kterej Feleenu pro sebe marně mít chtěl,
zvuky dvou výstřelů zazněly nocí,
ale jen jeden z těch výstřelů měl správnej směr.
Stýská se Feleeně v červený kantýně,
on rychle odjížděl, když měsíc za mrakem stál.

Ref.: Ústa ...

Náboje u pasu, čekali v El Pasu
v záloze ti, co mu nechtěli Feleenu přát,
v sedle se naklonil tak nějak stranou
a mokrej rudej květ začal mít na prsou znát.
Konec je naděje, na všechno pozdě je,
Feleeno neplač a směj se jak já jsem se smál.

Ref.: Ústa ...

Pušku z jeho sedla proti nim pozvedla
a zas se ozvala smrtící série ran,
růže z jejích vlasů k pasu mu padla
a ticho rušil pak už jen křik divokejch vran.
Pár jezdců zbloudilých slyšelo jejich smích,
vítr ho za nocí od El Pasa hnal.

Ref.: Ústa ...


























PĚT SET MIL
RANGERS

Plakat budeš dívko má, že odešel jsem z domova,
že odešel jsem z domova snad stovky mil.
Stovky mil, stovky mil, stovky mil, stovky mil,
že odešel jsem z domova snad stovky mil.

Čas ten lásce ublížil, vzdáleni jsem pět set mil,
srdce mý teď prožívá moc těžkých chvil.
Těžkých chvil, těžkých chvil, těžkých chvil,
srdce mý teď prožívá moc těžkých chvil.

Celou noc dnes přemítám, že jsem zůstal sám a sám.
Lavici teď nádražní za lože mám.
Za lože mám, za lože mám, za lože mám, za lože mám,
lavici teď nádražní za lože mám.

Cestu zpátky dobře znám, ale kapsu prázdnou mám,
tak v tý dálce daleký zůstanu sám.
Zůstanu sám, zůstanu sám, zůstanu sám, zůstanu sám,
tak v tý dálce daleký zůstanu sám.

Tak v tý dálce daleký zůstanu sám.































DÁREK VÁNOČNÍ
GREENHORNS

Moje malá to byl dárek ten tě nestál nic,
na štědrý den sbalit šaty a pár náušnic.

Ref.: Vzalas všechno nechalas jen chvíli sváteční
a tak díky za ten dárek vánoční.

Všechny skříně prázdné až začínám se bát.
Náš rod už mi vzít nedokážeš, ten zůstává ti spát.

Ref.: Vzalas ...

A tvůj dopis moje malá nechci otevřít,
rozkrojím si jabko - hvězdička - budu dlouho žít.

Ref.: Vzalas ...

Rec.: Lidi jako já si to tak neberou.
Budu mít pár horších dnů
a dostanu se z toho, ale Vánoce,
holka, Vánoce už nebudu mít rád nikdy,
protože si vždycky vzpomenu, že zrovna
o Vánocích ...

Ref.: Vzalas ...




























LOUDAVEJ VLAK
KTO

Když vlak nocí zahouká
tulák se ze spánku rychle rozkouká.
Díru v kapse obrátí,
někdy jindy snad za jízdu zaplatí.

Ref.: 2x Loudavej vlak je náramnej vlak
po železe leze jak z pohádky drak.
Loudavej vlak je náramnej vlak
ten když ti zmizí v lese
zůstane jen čadivej mrak,
tak tedy neprohloupíš,
když vyzkoušíš loudavej vlak.

Strojvůdce i průvodčí
nikdy nechytí toho co seskočí,
i když spadneš, zacouvej
a nemůže ti ujet ten vlak toulavej.

Ref.: 2x Loudavej vlak je náramnej vlak
po železe leze jak z pohádky drak.
Loudavej vlak je náramnej vlak
a tomu kdo už sedí na nápravě
tomu je hej,
protože toho veze a doveze
vlak loudavej.



























JÁ PROCHÁZEL SE JEDNOU
RANGERS

Já procházel se jednou, bylo to v letní den,
když tu náhle koho zřím přicházet cestou sem.
Já jen do trávy jsem ulehnul a přepadnul mě stesk,
když jsem viděl kluky nadšený, já radostí jim tlesk.

Ref.: Látaj mámy, látaj, látaj,
látaj záplat šest,
nejsou první, nejsou poslední
to klukovská je čest.

Maj šavle celý dřevěný, jó špuntovky ty znaj.
Oni z klukovskýho válčení už nejeden šrám maj.
Čáky papírový na hlavách je zná už celej kraj,
o to větší je to zklamání, když mámy zavolaj.

Ref.: Látaj ...

Když táhnou kluci ulicí, to každej z nich je fit
a se sousední vesnicí hrdinně jdou se bít.
Když den se večer nachýlí a kluci musej spát,
všichni potají si slibujou, že nebudou se bát.

Ref.: Látaj ...





























PODIVNÝ SPÁČ
PAVEL NOVÁK

Tam u zdi hřbitovní, někdo tam asi spí,
leží tam v trávě u hlavy kytky má.
Nechce už vstát, víckrát nechce už vstát.
Kam jen asi šel a s kým se chtěl přivítat.

Boty má pokrytý, prachem z tý cesty zlý,
zelený sukno v zelený trávě plýn.
Jako by spal, leží jako by spal
a proč nevstane to jenom osud ví,

Je to spáč podivný, mé kroky neslyší,
leží tam v trávě celý se rosou skryl.
Možná chtěl hůl, bílou maršálskou hůl
a teď tam leží na věky v trávě spí.

Někdo asi na něj čeká, den i bezesnou nocí,
z okna se dívá šedin má stále víc.
Šedin je víc, proč nejde dál
a proč nejde dál, to jenom osud ví.

V uších mu buben zní, z té vřavy bitevní.
Ted  už jen leží nemůže vstát a jít.
Ten podivný spáč, jen nebe to ví,
ten kdo ho čeká, už se ho nedočká.

Ted  tam spí spánkem věčným, k obloze vzhůru vzhlíží,
leží tam v trávě u hlavy kytky má.
Možná chtěl hůl, bílou maršálskou hůl
a teď tam leží na věky v trávě spí.























DÁL ŠÍNY ZVONÍ
HOP TROP

Tvoje psaní zpátky se zas vrátí.
Pošťák neví, kde mně hledat má.
Snad mě závěs vod vagónu neumlátí.
Kdo jel na osách, už určitě to zná.
Kdo jel na osách, už určitě to zná.

Voko železná mi kolem hlavy lítá.
Vždycky dojede ten, kdo se udrží.
Na mý dlouhý cestě po druhý už svítá.
Správnej hoboe tyhle trable vydrží.
Správnej hoboe tyhle trable vydrží.

Ref.: Den jarem voní, budí mě houkání.
Dál šíny zvoní do mýho zpívání.

Zatím nevím, kde tahle dráha končí.
Zatím nevím, kde mě osud vyklopí.
Jsem jen tulák co se strašně lehko loučí.
Kdo to nezná, mě těžko pochopí.
Kdo to nezná, mě těžko pochopí.

Ref.: Den ...

Tak ti drahá přeju klidný spaní.
Nejsem zvyklej říkat slůvka medový.
Vím, že jinej už se nad tebou teď sklání.
Ten ti možná na mě všechno vypoví.
Ten ti možná na mě všechno vypoví.

Ref.: Den ...






















ZNAČKOVACÍ ŽELEZO
GREENHORNS

Zpátky k horám stáda se líně vrací,
Slunce pálí jak železo značkovací.

Prach na džínsách a prachy ve váčku mám,
tak nasednu a sbalím svůj toulavej krám.

Směr na jih jak hejna hus divokejch mám,
značkovací vercajk zpátky do pouzdra dám.

Vítr hvízdá svou píseň jak Hvízdavej Dan,
zase jsem Bludnej Holanďan, žíznivej Dán.

Značkování končí a já jsem rád,
zas můžu bludnejm kořenům svou značku dát.






































BATALION
SPIRITUAL KVINTET

Víno máš a markytánku, dlouhá noc se prohýří.
Víno máš a chvilku spánku, díky, díky verbíři.

Dříve než se rozední,
kapitán k osedlání rozkaz dává,
ostruhami do slabin koně pohání.
Tam na straně polední
čekají ženy, zlaťáky a sláva,
do výstřelů karabin zvon už vyzvání.

Ref.: Víno na kuráž a pomilovat markytánku,
zítra do Burgund batalion zamíří.
Víno na kuráž a k ránu dvě hodinky spánku,
díky, díky vám královští verbíři.

Rozprášen je batalion,
poslední vojáci se k zemi hroutí,
na polštáři z kopretin budou věčně spát.
Neplač sladká Marion,
verbíři nové chlapce přivedou ti,
za královský hermelín padne každý rád.

Ref.: Víno ...





























ŠÍPKOVÁ RŮŽENKA
SCHELINGER


Jěště spí a spí a spí zámek šípkový,
žádný princ tam v lesích ptáky neloví.
Jěště spí a spí a spí dívka zakletá
u lůžka jí planá růže rozkvétá.

Ref.: To se schválně dětem říká,
aby s důvěrou šli spát,klidně spát,
že se dům probouzí a ta láska procitá,
zatím spí tam dál, spí tam v růžích.

Kdo jí ústa k ústům dá, kdo ji zachrání.
Kdo si dívku pobledlou vezme za paní.
Vyjdi zítra za ní a nevěř pohádkám,
žádný princ už není, musíš tam jít sám.

Ref.: To se ...



































ZA SVOU PRAVDOU STÁT
SPIRITUAL KVINTET

Máš všechny trumfy mládí
a ruce čistý máš.
Jen na tobě teď záleží,
na jakou hru se dáš.

Ref.: Musíš za svou pravdou stát,
musíš za svou pravdou stát,
musíš za svou pravdou stát, 
musíš za svou pravdou stát.

Už víš kolik co stojí,
už víš co bys rád měl.
Už ocenil jsi kompromis
a párkrát zapomněl.

Ref.: Že máš za svou ...

Už nejsi žádný elév,
co prvně do hry vpad.
Už víš jak s králem ustoupit
a jak s ním dávat mat.

Ref.: Takhle za svou ...

Teď přichází tvá chvíle,
teď nastává ti čas.
Tvůj sok poslušně neuhne
a ty mu zlámeš vaz.

Ref.: Neměl za svou ...

Tvůj potomek ctí tátu,
ta vštěpuješ mu rád
to heslo, které dobře znáš
z dob, kdy jsi býval mlád.

Ref.: Musíš za svou ...















DIVOKÉ KONĚ
NOHAVICA

Já viděl divoké koně, běželi soumrakem,
vzduch těžký byl a divně voněl tabákem,
vzduch těžký byl a divně voněl tabákem.

Běželi, běželi bez uzdy a sedla krajinou řek a hor,
sper to čert, jaká touha je to vedla za obzor,
sper to čert, jaká touha je to vedla za obzor.

Snad vesmír nad vesmírem, snad lístek na věčnost,
naše touho ještě neumírej, sil máme dost, 
naše touho ještě neumírej, sil máme dost.

V nozdrách sládne zápach klisen na břehu jezera,
milování je divoká píseň večera,
milování je divoká píseň večera.

Stébla trávy sklání hlavu, staví se do šiku,
král s dvořany přijíždí na popravu zbojníků,
král s dvořany přijíždí na popravu zbojníků.

Chtěl bych jak divoký kůň běžet, nemyslet na návrat,
s koňskými handlíři vyrazit dveře, to bych rád,
s koňskými handlíři vyrazit dveře, to bych rád.

Já viděl divoké koně.



























JAPONEČKA



V Yokohamě v přístavu, kde noc vládne tmou,
loučil se tam námořník se svou dívenkou.
A Japonečce malé slzičky stékají,
když jeho rety rudé slova lásky šeptají.

Ref.: Má Japonečko malá, dřív než zvadne sakur květ,
tvoje láska neskonalá přivede mě k tobě zpět.
Ta chvíle odloučení rozplyne se jako dým
a potom děvče milé, budu navždy jenom tvým.

Byl to onen námořník, co pro ženy žil,
co v každičkém přístavu z číše lásky pil.
Na Japonečku malou už dávno zapomněl,
že její rety rudé kdysi dávno líbat směl.

Ref.: Má Japonečko ...



































KRAJINA POSEDLÁ TMOU
SUCHÝ

Krajina posedlá tmou, vzpomínky do sedla zvou,
nutí mě vrátit se tam, kde budu na věky sám.
Kde místo úsměvů tvých, čeká jen řada snů zlých
a místo lásky nás dvou, krajina posedlá tmou.

Když západ v očích ti plál, s tebou jsem naposled stál,
i když jsi čekala víc, přijel jsem tenkrát ti říct,
že mám tě, na každej pád, jedinou na světě rád,
a pak jsem zase jel dál a západ v očích ti plál.

Proč jsem se vracel tak rád, proč jsem měl touhu se smát,
když cestou řekli mi: "Joe, ta nikdy nebude tvou".
Že láska mizí jak dým, to dneska proklatě vím,
jedno však musím se ptát, proč jsem se vracel tak rád.






































RŮŽIČKA
SPIRITUAL KVINTET

Krásná růže v sadu kvetla
u besídky ve chvojí,
ta mé milé hlavu spletla,
chtěla ji mít v pokoji,
ta mé milé hlavu spletla,
chtěla ji mít i v pokoji.

Vykrad jsem se v noci z domu
krásnou růži uloupit,
měsíček mi svítil k tomu,
když mě chytnou, budu bit,
měsíček mi svítil k tomu,
když mě chytnou, tak budu bit.

Pak jsem k milé s růží spěchal,
na okénko zaťukal,
pantofle jsem venku nechal,
na polštář jí růži dal,
pantofle jsem venku nechal,
na polštář jí tu růži dal.

K ránu do bot rosa padla,
posel dobré pohody,
milá pláče, růže zvadla,
nedala jí do vody,
milá pláče, růže zvadla,
nedala jí ach do vody.

























ROSA NA KOLEJÍCH
WABI DANĚK

Tak jako jazyk stále naráží na vylomený zub,
tak se vracím k svýmu nádraží abych šel zas dál.
Přede mnou stíny se plouží a nad krajinou krouží
Podivnej pták, pták nebo mrak.

Ref.: Tak do toho šlápni ať vidíš kousek světa,
vzít do dlaně dálku, zase jednou zkus,
telegrafní dráty hrajou ti už léta
nekonečně dlouhý, monotónní blues.
Je ráno, je ráno!
Nohama stíráš rosu na kolejích.

Pajda tiš hlídá pocestný, co se nocí toulaj,
co si radši počkaj, až se stmí, a pak šlapou dál.
Po kolejích táhnou bosí a na špagátku nosí
celej svůj dům, deku a rum.

Ref.: Tak do toho ...


































PRAMÍNEK VLASŮ
SUCHÝ

Když měsíc rozlije světlo své po kraji
a hvězdy řeknou, že čas je jít spát,
pramínek vlasů jí ustřihnu potají.
Komu? No přece té, kterou mám rád.

Pramínek vlasů ji ustřihnu potají,
já blázen pod polštář chci si ho dát,
ačkoliv sny se mi zásadně nezdají,
věřím, že dnes v noci budou se zdát.

O sny mne připraví teprve svítání,
zpěv ptáků v oblacích a modré nebe,
od vlasů, jichž jsem se dotýkal ve spaní,
nový den nůžkama odstřihne tebe.

Na bílém polštáři do kroužku stočený,
zbude tu po tobě pramínek vlasů,
já nebudu vstávat, dál chci ležet zasněný,
je totiž neděle a mám dost času,
je totiž neděle a mám dost času.
































VLAK V 0.05
GREENHORNS

Já Ti řeknu proč jsem dneska divnej tak,
když v dálce za tunelem začne houkat vlak,
proč nechávám svou cigaretu vyhasnout
a každou chvíli stojím jako solnej sloup.

Touhle tratí já jsem jezdil řadu let,
mašina a koleje byly můj svět
a parta z vlaku se kterou jsem chodil pít,
strojvůdce Mike, výhybkař Joe a brzdař Kid.

Jednou když jsem jeli z Frisca v nula pět,
tahle trať nebejvala nikdy žádnej med,
po banánový slupce zklouz a z vlaku slít
apod kolama zůstal mladej brzdař Kid.

Za rok zase z Frisca v nula pět
vyjel si Mike mašinfíra naposled
a v zatáčce za tunelem při srážce
z budky vylít a zlomil si vaz o pražce.

Pak už jsem zbyl jen já a výhybkař Joe,
ale neštěstí chodilo kolem nás dvou.
Jednou výhybkař Joe už nevrátil se zpět,
ani on, ani ten vlak z Frisca v nula pět.

Tak už víš, proč jsem dneska bledej tak,
já slyším za tunelem houkat divnej vlak,
v něm jede parta, se kterou jsem chodil pít,
strojvůdce Mike, výhybkař Joe a brzdař Kid.

Ten vlak od Frisca už se řítí tmou,
tak ahoj Kide, Mike, Joe.




















OTEC A SYN
RANGERS

Řemeslo zlý a starý mám,
těžko se líbit bude vám,
mě nikdo z lidí nemá rád,
pro úřad můj, jsem totiž kat.

Řemeslo zlý a starý mám,
snad jednou odpustí mi Pán,
má práce chutná mi jak blín,
vždyť rukou mou pad i můj syn.

Ref.: Ruce měl v poutech svázaný,
na očích šál ten lesů král
a jako sbor chór krkavčí.
Ruce měl v poutech svázaný,
na očích šál a já se bál
vykonat práci popravčí.

Slepený vlasy vrásek pár,
z bejvalý krásy zbyl jen cár,
zato má rubáš s oprátkou,
tam pod ní končí cestu svou.

Sedranej šat a drsná tvář,
on trochu krad a byl to žhář,
byl pozdní večer 1. máj šel spát
a zde s ním stál - já jeho kat.

Ref.: Pod černým trámem s oprátkou
pak dokonal ten lesů král,
a jako sbor chór krkavčí.
Pod černým trámem s oprátkou
já povinnost svou vykonal
dřív otec jen, teď popravčí.

3x Osud si umí divně hrát
otec a syn, zloděj a kat.
Otec a syn, zloděj a kat.















NÁMOŘNÍČEK



Námořníček na své lodi vzpomene si rád
na rudé rety Margarety, které měl tak rád.

Ref.: Julidá, julidá, julidá,
julidá, julidá, julidá.

V pondělí se nedělalo, v úterý byl mráz,
ve středu se karty hrály a ve čtvrtek zas.

Ref.: Julidá ...

V pátek se šlo na robotu, která nebyla
a v sobotu pro vejplatu co se propila.

Ref.: Julidá ...

V neděli jsem na procházku hezkou holku vzal,
to jste lidi neviděli, jak jsem vypadal.

Ref.: Julidá ...

Já jsem si ji zamiloval, brácha si ji vzal,
měli kluka, celej po mně, já jsem se jim smál.

Ref.: Julidá ...


























POLE S BAVLNOU
RANGERS

Pane můj, co na nebi je tvůj dům,
má máma můj život dala katům,
katům mým v polích s bavlnou.
Pane můj, co na nebi je tvůj dům,
má máma můj život dala katům,
katům mým v polích s bavlnou.

Ref.: Den za dnem kůže zná bič katů,
vidíš jen černý záda bratrů,
jak tam jdou v polích s bavlnou,
to znáš ty v Lousianě
černý záda znaj i v Texarcaně
i tam jsou, v polích s bavlnou.

2x Já vím brzy musí přijít soud,
černý záda práva na ně vyhrajou,
Boží soud v polích a bavlnou.

Ref.: Den za ...

2x Chtěl bych jít na potem vlhký lány,
tak řekni, Pane můj, černý zvoň hrany
katům svým, v polích s bavlnou.

Ref.: Den za ...

Mě můj pane, co v nebi je Tvůj dům,
mou duši, když život patří katům,
katům mým, v polích s bavlnou,
dnes měj pane, co v nebi je Tvůj dům,
mou duši, když život patří katům,
katům mým, v polích s bavlnou.




















OHRADA
HOBOES

Ohrada se táhne krajem Bůh ví kam,
mé stádo už nechce dále jít,
žízním a v lahvi jenom doušek mám,
nevím, co zítra budu pít.

Ref.: Slunce žár k šílenství už mne dohání,
čert aby vzal tu zatracenou pláň,
jen vítr zná mé osamělé volání.
Zpívám si o stínu, kterej by byl jako dlaň.
Zpívám si o stínu, kterej by byl jako dlaň.
Kolem oblaka prachu a já touhu jedinou mám: Domů!
Zpívám si o stínu, kterej by byl jako dlaň.
Zpívám si o stínu, kterej by byl jako dlaň.

Ohrada se táhne krajem Bůh ví kam.
a cowboy si může jenom snít,
proč v pláni na koni jezdit sem a tam,
když vedrem nemůžeš už ani klít.

Ref.: Slunce ...
































HOP TAM S JEDNOU



Dneska pro nás připrav plnej demižón,
ať v něm šplouchá Ginn anebo dlouhej John,
dneska si chcem správně loknout,
tak se k tobě přijdem kouknout, yes, sir.

Ref.: Hop tam s jednou, hned mi nalej druhou.
Hop tam s jednou, hned mi nalej druhou.
Hop tam s jednou, hned mi nalej druhou.
Tahle sklenka nesmí vyschnout, yes, sir.

Dneska budem všichni hrát a zpívat,
ženský, ty nám budou doma spílat,
až se budem domů vracet ráno,
kouknem se všem lahvím na dno, yes, sir.

Ref.: Hop tam ...

Krk mě vyschnul od těch řečí,
sucho sklence málo svědčí,
pad bych žízní, kdybych se teď zvednul,
tak mně nalej ještě jednu, yes, sir.

Ref.: Hop tam ...




























CO JE TO TRAMP
BRONTOSAUŘI

Šedivým ránem nad řekou
ve skalách šlapou, otevřenej den,
zelenej mundůr prastarej,
klobouk a ešus, šlapou šedým dnem.
Mlčky se záda kymácí,
cestou co nikdy neztrácí
kouzlo dálek a kamarádskej slov.

Ref.: Můžeš si myslet, že jsme blázni,
kteří si hrajou na naivní svět,
asi máš pravdu, pokud blázen je
láska lidí prostá jako květ.

Kolik máš tříd a co jsi byl,
nehraje roli, mundůr všechno skryl.
Ukaž co umíš a jakej seš,
zabal si věci, s námi pojď když chceš.
Jenom si pamatuj, že vždycky fér,
náš grunt je dávej - potom ber,
uvidíš jakej je cíl a jakej směr.

Ref.: Můžeš ...

S večerem složej hlavu svou
tam, kde je kroku čas,
kde zastavil pár konzerv ohřát, všechno všem.
A pak tě někdo půlkou deky skryl,
kytary tón když zazní tmou,
z borovic nebe nad hlavou,
to je to, co znamená slovo "tramp".






















MRTVEJ VLAK
KTO

Znáš tu trať, co jezdit po ní je zrovna k zbláznění,
v semaforu místo lampy svítěj kosti zkřížený,
pták tam zpívat zapomněl a vítr jenom v drátech zní,
jednou za rok touhle tratí zaduní vlak pohřební.
Po koleji rezavý, tam kde jsou mosty zřícený,
bez páry a bez píšťaly, kotle dávno studený,
nikdo lístky neprohlíží, s brzdou je to zrovna tak,
s pavučinou místo kouře jede nocí mrtvej vlak.

Ref.: Mrtvej vlak, mrtvej vlak nedrží jízdní řád,
dálku máš přece rád, nasedat.
Neměj strach, ve skalách zaduní mrtvej vlak,
chceš mít klid, máš ho mít, už jede vlak.

V životě si neměl prachy, za to si měl řádnej pech.
Kamarádi pochcípali v sakra nízkejch tunelech,
že si zvostal sám a že si jenom hoboe ubohej,
zasloužíš si za to všechno aspoň funus fajnovej.
Jednou vlezeš pod vagón a budeš to mít hotový,
kam si tímhle vlakem vodjel, nikdo už se nedoví,
slunce tady nevychází, cesty zpátky nevedou,
ďábel veksl přehodí a stáhne šraňky za sebou.

Ref.: Mrtvej vlak ...




























MC LAREN



Tam za cestou prostej je kříž,
a na něm kouskem uhlí nápis napsanej:
2x "Zde spí věčnej sen, zde spí věčnej sen,
těch třicet mužů z dolu McLaren."

Železná těžební věž, dřevěnej trám,
na špičkách smrků modrý nebe nad hlavou,
2x tam dole v šachtách kamarády máš,
v uhelném prachu, tam dole pod travou.

Rec.: Řekni McLarene proč muselo to být?
Vždyť třicet mužů tady s náma mohlo být.
Nemyslíš?
2x Špinavý prachy do hrobu si vem,
já proklínám to jméno McLaren.

Po celé Albertě teď zvony budou znít.
Řekni McLarene proč muselo to být?
2x Špinavý prachy do hrobu si vem,
já proklínám to jméno McLaren.































ČAS A DÉŠŤ


Čas a déšť vůně splách,
ze tvých úst po malinách.
Kdo to jen zavinil,
kdo mne trápí, já nemám pro co žít.
V banju mém skřípe tón,
hledím sám na Orion.
Stovky mil procourám,
marně toužím s tebou někam jít.

Ref.: Dlouhé týdny vláčím ranec zarmoucení,
půvabů a krásy ani vůní není.
Mám já mám trápení,
v srdci mém snad kamení,
kam se jen uložím,
kdo mi podá chladnou vodu pít.

Lalalá ...

Ref.: Dlouhé ...

