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TOULÁM SE
M. 	ČERMÁK

  Ref.: Do rána toulám, do rána toulám,
do rána toulám se jen.
Toulám se tejden, milá mi nejde,
do rána milá nevyjde mi ven.

Povím ti ráno, nemáš vyhráno,
jak budík nemůžu vstát.
Loučím se s tebou, loučím se s tebou,
na trávě mokrý sám budu spát.

Ref.: Do rána ...

Nemám to snadný, mám srdce chladný
k milý, co zahálí.
Namísto lásky počítá vrásky,
do rána toulám, toulám se jen.

Ref.: Do rána ...
































KAMARÁD
JAN NEDVĚD

Měsíc cestou svojí nad řekou,
když hvězdy provází,
každý kamarád si s kytarou
svý tóny nachází,
lajlalala - laj, lajlalaj,
jdeme spolu cestou dál,
aby oheň věčný kamarádství plál.

Ref.: Lajla lajla lajla laj,
lajla lajla lalala laj,
laja laj laja laj lajla laj lajla,
lajla lajla laj, lajla lajla lalala laj,
laja laj laja laj lajla laj lajla,
lajlajla lajlajla laj.

Kdesi v dálce život probouzí se,
jinej umírá,
ještě dneska patnáct let ti bije,
zejtra šedesát,
laj lalalalaj laj la laj,
každou vteřinu se usmívej
a v duši pláč a smutek ukrývej.

Ref.: Lajla ...

A když tvoje vlasy šedivý,
tvá píseň utichá,
můžeš s klidem říct svý poctivý
jen ahoj do ticha,
laj lalalalaj laj la laj,
přijdou tuláci ti sbohem dát,
pak šeptem řeknou: "Byl to kamarád."

Ref.: Lajla ...

















KLADIVO
MATUŠKA

Bylo by to krásný, bejt bleskem nebo bouří,
bejt vodou nebo trávou, bejt větrem, co vál,
bejt kladivem v pěstích, bejt jiskřičkou v bouři
a kovadlinou bejt a znít a vocelově zvonit,
jo hó, to bych si tak přál.

Bylo by to krásný, bejt zvonem, kterej zpívá
a do nebe se dívá, anebo i dál
a zvonit, že svítá, nebo, že se stmívá,
bejt obyčejnej zvon a znít a vocelově zvonit,
jo hó, to bych si tak přál.

Bylo by to krásný, bejt v melodii tónem,
tím tónem co hladí, jak hedvábnej šál,
tím tónem co ladí a zpívá pod balkónem,
bejt v melodii tón a znít a vocelově zvonit,
jo hó, to bych si tak přál.

Bylo by to krásný, bejt zvonem kterej zpívá,
i kladivem i tónem a Bůh ví čím dál
a zpívat, že svítá, anebo že se stmívá
a zvučet jako zvon a znít a zpívat dobrejm lidem,
jo hó, to bych si tak přál.




























ZVONY
FEŠÁCI

Myslím dál na ten dům, kde měl dílnu zvonů král.
Různé zvony měl tam, nám klukům na ně hrál.
Prý o srdcích zvonů ví, kde je získá to je tajemství,
já dnes vím, moc dobře vím,
že svého srdce část dával zvonům svým.

Ref.: Dnes k nám vzal vítr zvonů pláč
a s ním déšť jak slzy.
K nám vzal vítr zvonů pláč
a sním mraky jako smuteční plášť ...

Je to pár dní co jsem u něj byl, měl v práci nový zvon.
Já mu záviděl zas jak z kovu slévá tón.
Měl už velmi málo sil, o svém slabém srdci nemluvil,
když za mnou dvířka zavíral,
povídám si, starý zvonař umírá.

Ref.: Dnes ...

Vzpomínám jak vyprávěl, že zvonům cit je dán.
Prý každý zvon dobře ví, že zemřel jeho pán.
V noci dřív než se rozední, na jeho dlouhou cestu poslední,
rozezní se v okolí,
každý zvon jak ho vlastní srdce zabolí.

Ref.: Dnes ...

























VEĎ MĚ DÁL, CESTO MÁ
BOBEK - ROBBOVÁ

Někde v dálce, cesty končí,
každá prý však cíl svůj skrývá.
Někde v dálce, každá má svůj cíl,
ať je pár mil dlouhá nebo tisíc mil.

Ref.: Veď  mě dál, cesto má, veď  mě dál,
vždyť i já, tam kde končíš, chtěl bych dojít,
veď mě dál, cesto má.

Chodím dlouho po všech cestách,
všechny znám je, jen ta má mi zbývá,
je jak dívky, co jsem měl tak rád,
plná žáru bývá, hned zas samý chvat.

Ref.: Veď  ...

Pak na patník poslední píšu křídou,
jméno své pod něj, že jsem žil hrozně rád,
písně své co mi v kapsách zbydou
dám si bandou cvrčků hrát
a půjdu spát, půjdu spát.

Ref.: 2x Veď ...




























ABYCH TU ŽIL
TUČŇÁCI

Kapsy mám, abych v nich měl díru,
boty mám a na nich letní prach,
pod širou oblohou jsem se sám usadil,
že mám chuť v hlavě si srovnat,
pro co jsem žil.

Píseň mám, abych mel co zpívat,
oheň mám, aby mě tu hřál,
pár snů mám, abych dál za nocí je tu snil,
že mám jen jeden lidskej úděl,
ten abych tu žil.

Louky mám, abych se moh toulat,
lesy mám abych měl kam jít,
dlouhý proud řeky mám, abych shýbnul se a pil,
že mám to výsadní právo,
abych tu žil.

Slunce mám, na cestu mi svítí,
štíty hor a jejich úbočí,
lásky mám nesčetné, abych se sám přesvědčil,
že mám to co mi stačí,
abych tu žil.

Kapsy mám, abych v nich měl díru,
boty mám ...
... pro co jsem žil.
























BLOUDÍM PO BRODWAI



Bloudím po Brodwai hladov sem a tam (tam a sem),
bloudím po Brodwai hladov sem a tam (tam a sem),
bloudím po Brodwai, po Brodwai, po Brodwai,
hladov sem a tam (tam a sem).

Ref.: 2x Singy jau, jau jupi jau jau jupi
jau jau jupi jupi jupi jau (jupi jau).

Práci nedostanu, černou kůži mám (kůži mám),
práci nedostanu, černou kůži mám (kůži mám),
práci nedostanu, nedostanu, nedostanu
černou kůži mám (kůži mám).

Ref.: 2x Singy ...

Moje černé děti mají stále hlad (stále hlad),
moje černé děti mají stále hlad (stále hlad),
moje černé děti, černé děti, černé děti
mají stále hlad (stále hlad).

Ref.: 2x Singy ...

A já pevně věřím, že zas přijde den (přijde den)
a já pevně věřím, že zas přijde den (přijde den)
a já pevně věřím, pevně věřím,
že bude černoch jednou svoboden.

Ref.: 2x Singy ...






















ODJÍŽDÍM
HOBOES

Zas žloutne zem a stromy svlíkaj listí,
rána jsou kalný a slunce nezná stín.
Blíží se den, kdy nejste si moc jistý,
až vlak zahouká, že neodjedete s ním.

Ref.: Odjíždím a za sebou mám babí léto,
odjíždím a barvy sbírám do očí.
Odjíždím a vůbec nevím k čemu je to,
odjíždím a nikdo se neotočí.
Odjíždím a nemám ani zdání,
co je tam kam supí ten můj vlak.
Odjíždím a mám jediný přání,
vrátit se zas zpátky jak na jaře pták.

Vlak nečeká na slunce na slunce zimomřivý,
šátek je bílej a holka nezná pláč.
Pár drsnejch slov a všechno je hned jiný,
kouř z cigaret a je z tebe zase rváč.

Ref.: Odjíždím ...

Rok chodí sám jak barvy v kalendáři
má noci chladný a sem tam bílej den.
Jak starej strom nosí počasí v tváři,
léto je pryč a jaro za rohem.

Ref.: Odjíždím ...
























POJĎ SE MNOU, LÁSKO MÁ
MATUŠKA

Bílé, mám tě rád, zkouším křídou psát.
Pojď se mnou lásko má, tou dálkou k nám,
kde je ta nejměkčí tráva co znám.
Pojď se mnou lásko má, v té trávě číst,
o smyslu návratu do rodných hnízd.

Bílé, mám tě rád, zkouším křídou psát,
pojď se mnou lásko má, a dej se vést.
Pár šípků v údolí tam bude kvést.
Pojď se mnou lásko má, i v houštinách,
jsou cesty k návratům na rodný práh.
Lásko má. Lásko má!
Dej se vést a polož bílou růži za nás na ten práh ...






































ŘEKNĚTE JÍ
GREENHORNS

Sníh padá do větví u břehů jezerních,
vítr odvál z těchto míst dávno tvůj letní smích.
Jezerem už nebrázdí teď stíny kánoí,
jen sosny kolem stojící, tvý jméno šeptají.

Ref.: Řekněte jí, řekněte jí, že čekám na ni dál,
řekněte jí, řekněte jí, jak dlouho jsem tu stál.
Snad odpoví, snad odpoví, že sen se mi jen zdál
a už dávno, dávno vítr všechno svál.

V oblacích šedavých letka vran odlétá,
proč láska vydrží, jen z jara do léta.
Jako dým šedivý, teď můj život zůstal
a jak sosny ve větvích tvý jméno šeptám dál.

Ref.: Řekněte jí ...



































UTICHL RYBÍ TRH
RANGERS

Utichl rybí trh a utich ptáků křik
v přístavu se lodě líně potácí.
Skočím na jednu, vtom se vítr zdvih,
vidím, že molo mizí, loď se otáčí.

Ref.: Tak já šťasten byl, o té cestě jsem snil,
na moři v přístavech vesele žil,
svůj sen jsem chyt, co víc, nabyl jsem klid
a nic nebylo co chybělo mi v Kings - Town.

Tenkrát jak z rozmaru jsem na tu bárku vlez,
slunce mne z moře šlehlo do očí,
kdepak bych tušil, že to byla klec
kterou si moře kdy chce zatočí.

Ref.: Tak já ...

Nech mne Bože, proč mne trestáš v stejný den?
Slunce se zastavilo, chce jen hřát,
já chtěl jsem na loď, však byl to pouze sen,
pro něj se vracím, proto zde chci spát.

Ref.: Tak já ...



























TULÁCKÝ RÁNO
BRONTOSAUŘI

Posvátný je mi každý ráno,
když ze sna budí šumící les.
A když se zvedám s písničkou známou
a přezky chřestí o skalnatou mez.

Ref.: Tulácký ráno na kemp se snáší,
za chvíli půjdem toulat se dál
a vodou z říčky oheň se zháší,
tak zase půjdem toulat se dál.

Posvátný je mi každý večer,
když oči k ohni vždy vrací se zpět.
Tam mnohý z pánů měl by se kouknout,
a hned by viděl, jaký chcem svět.

Ref.: Tulácký ...

Posvátný je mi každý slovo,
když lesní moudrost a přírodu znáš.
Bobříků sílu a odvahu touhy,
kolik v tom pravdy, však, kdo nám ji dá?

Ref.: Tulácký ...




























TRH V SCARBOROUGH
SPIRITUAL KVINTET

Příteli máš do Scarborough jít,
dobře vím, že půjdeš tam rád,
tam dívku najdi na Market Street,
co chtěla dřív mou ženou se stát.

Vzkaž jí ať šátek začne mi šít,
za jehlu rýč však smí jenom brát
a místo příze měsíční svit,
bude-li chtít mou ženou se stát.

Až přijde máj a zazvoní zem,
šátek v písku přikaž ji prát
a ždímat v kvítku jabloňovém,
bude-li chtít mou ženou se stát.

Z vrkočů svých ať uplete člun,
v něm se může na cestu dát,
s tím šátkem pak ať vejde v můj dům,
bude-li chtít mou ženou se stát.

Kde útes ční nad přívaly vln,
zorej dva sáhy pro růží sad,
za pluh ať slouží šípkový trn,
budeš-li chtít mým mužem se stát.

Osej ten sad a slzou jej skrop,
chod  těm růžím na loutnu hrát,
až začnou kvést tak srpu se chop,
budeš-li chtít mým mužem se stát.

Z trní si lůžko zhotovit dej,
druhů z růží pro mě nech stlát,
jen pýchy své a Boha se ptej,
proč nechci víc tvou ženou se stát.

















ČÍM JEZDÍ LÁSKA
GREENHORNS

Tisíckrát poslouchám, tisíckrát si knihy pročítám,
hledám totiž lásku s velkým eL.
Že jezdí autem ne na benzín, však na lidský zpěv a smích,
to vážně věřte mi, opravdu sám jsem nevěděl.

Někteří ani netuší, jak na lásku se správně mávat má,
nevidí, když kolem prošustí.
Já chvíli jen u cesty stál a hned mi zastaví,je doufám,
že můj falešný zpěv mi odpustí.

Motor má tichý chod, jak Popelka když hrášek přebírá,
auto vůni čerstvých jahod má.
Na střeše srdce červené a ona zve mě dál, kam vlastně od ní
zavést bych chtěl se zajímá.

Pozdravím a nasedám, řeknu lásce, že chci za Tebou,
ona jemně pedál plynu podrží.
A je mi fajn a jedem dál a já si zazpívám,ať láska taky dojede
k vám s plnou nádrží.
































JEN TOHLE CHCI TI ŘÍCT
GREENHORNS

Jen tohle chci ti říct, než v dálce zas zmizím,
jó, holka ztrať stopu mou, vždyť víš, jak se toulám.
Kapsu děravou mám a nejsem ten pravej.
Tak kam jsem odcházel, po známejch se neptej.
Tak tohle chci ti říct, než v dálce zas zmizím,
jó, holka ztrať stopu mou, vždyť víš, jak se toulám.

Pořád zakopávám o ten kořen bludnej,
tak, abych klidně žil, už víc ne mně nechtěj.

Tak tohle chci ti říct, než v dálce zas zmizím,
nehledej dál stopu mou, vždyť víš, jak se toulám.

Nám zůstanou pěkný dny, co jsem s tebou žil,
už nechtěj na mně víc, asi bych se nudil.

Tak tohle chci ti říct, než v dálce zas zmizím,
jó, holka ztrať stopu mou, vždyť víš, jak se toulám.

































JEŠTĚ JE ČAS
GREENHORNS

Dobře to vím, všim jsem si ovšem,
láska bejvá někdy moc divnej kočí,
tak nemusíš mi vlastně říkat,
že je po všem, vždyť život jde dál
a svět se pořád točí.

Ref.: Ve snech mých seš dál mou milou,
vlasy tvý mi svítí jako zlatej pás.
Zapomínám, že seš jiná, zdá se mi,
že vše začíná, a že zítra budu číst
zas ze tvých řas.

Ještě je čas, nebuď smutná a nic neříkej,
neposlouchám, když mluvíš o věčnosti
a času dost na smutek zbyde,
až mne opustíš a až zítra mezi
námi shoří mosty.

Ref.: Ve snech ...

... ještě je čas.






























KLEMENTAJN
SUCHÝ

Byla krásná, byla milá, byla chytrá, zkrátka fajn,
na zahrádce něco ryla, říkali jí Klementajn.
Kolik má prej nápadníků o tom nemá nikdo šajn,
podávaj si u ní kliku, každej by chtěl Klementajn.

Jednou ráno přišel jeden, napůl Ábel, napůl Kain,
napůl peklo, napůl eden, začal svádět Klementajn.
Tělo rovný měl jak lajna, nejrovnější ze všech lajn
a tak vznikla láska tajná, mezi ním a Klementajn.

Když je radost, přijde smutek, zmizí vše, co bylo fajn,
její darling od ní utek, zbyla sama Klementajn.
Jednou přišel pozdrav z Vídně: "Junge Frauen alter Wain",
jinak se mám celkem bídně, žij si blaze Klementajn.

Do duše jí padla tíseň, tak se vrhla na kokain
a tím končí nejen píseň, ala taky Klementajn.


































NA KAMENI KÁMEN
BRONTOSAUŘI

Jako suchej starej strom,
jako vše ničící hrom,
jak v poli tráva.
Připadá mi ten náš svět,
plnej řečí a čím víc
tím líp se mám.

Ref.: Budem o něco se rvát,
až tu nezůstane stát,
na kameni kámen.
A jestli není žádnej Bůh,
tak nás vezme země, vzduch,
no - a potom amen.

A to všechno proto jen,
že pár pánů chce mít den
bohatší králů.
Přes všechna slova, co z nich jdou,
hrabou pro kuličku svou,
jen pro tu svou.

Ref.: Budem ...

Možná jen se mi to zdá
a po těžký noci přijde,
přijde hezký ráno.
Jaký bude, nevím sám,
taky jsem si zvyk na všechno
kolem nás.

Ref.: Budem ...




















ODJÍŽDÍM V DÁL
GREENHORNS

Já v životě jsem dneska chytil druhej dech,
tak proto tudy odjíždím, proto ten spěch,
odjíždím dál, odjíždím v dál,
tak tedy, good bye Mary, ty víš proč jsem pospíchal.

Protože cesty osudu jdou ňák cik-cak,
proto teď pode mnou duní nákladní vlak.
Odjíždím dál, odjíždím v dál,
tak tedy, good bye Mary, ty víš, proč jsem pospíchal.

Přede mnou jiskry z komína poletujou
a kola vlaku neustále bubnujou,
odjíždím dál, odjíždím v dál,
tak tedy, good bye Mary, ty víš proč jsem pospíchal.

Dnes utek nebezpečnej tulák, rváč a flink,
odměnu na něj vypisuje sám Sing-Sing.
Odjíždím dál, odjíždím v dál,
tak tedy, good bye Mary, ty víš, proč jsem pospíchal.

Já v životě jsem dneska chytil druhej dech,
tak proto tudy odjíždím, proto ten spěch,
odjíždím dál, odjíždím v dál,
tak tedy, good bye Mary, ty víš proč jsem pospíchal.



























SUNDEJ Z HODIN ZÁVAŽÍ
GREENHORNS

Brouzdej trávou za tratí,
v dlouhejch letních hodinách,
vše se v dobré obrátí,
já se vrátím před tvůj práh.
Nikdy nevěř vteřinám,
ty nám jenom překáží,
je tu lék a já ho znám,
sundej z hodin závaží.

Ref.: Pak se času budem smát,
někde stranou od lidí,
naše toulky ranní rosou,
ať nám všichni závidí.

Odjezd můj je blíž a blíž,
vlak už čeká v nádraží,
já se vrátím, ty to víš,
sundej z hodin závaží.

Ref.: Pak se ...

Já chci zůstat, ty to víš,
sundej z hodin závaží.
Já chci zůstat, ty to víš,
sundej z hodin závaží.


























BÁL V LAPÁKU
M. RYVOLA
Hej, řekni nám, mládenče, vodkud sem deš,
proč smutný máš voči a jak tráva schneš.
Dyk ty sem k nám patříš jak žádnej jinej,
sou nás tu tři stovky, každej nevinnej.

Ref.: Jó vzala to voda a život jde dál,
dneska maj muklové v lapáku bál.
Vzala to voda a život jde dál,
dneska maj muklové v lapáku bál.

Já do Frisca loni sem hytlákem jel
a ne střeše hezoučkej flíček sem měl.
Ten bachař, co přišel, moc vošklivě řval,
tak drcnul sem do něj a čert si ho vzal.
Ref.: Jó vzala ...

Já dostal sem žízeň a whisky chtěl pít
a splet sem si cestu a do banky vlít.
Leč v sejfu sem našel kořalky hlt,
chudáček pokladník měl z toho smrt.
Ref.: Jó vzala ...

Já vod mládí sem už zapomětlivej,
poslyšte mládenci příběh tklivej.
Jak sem měl posledně vošklivej pech,
když sem mu zapomněl dýku v zádech.
Ref.: Jó vzala ...

Jó. láska je, mládenci, moc hezká věc.
Jeden kejvne a hned spadne klec.
Milovali sme se pěknejch pár let,
pak sem jí nasypal do kafe jed.
Ref.: Jó vzala ...

Já farao jednou sem v saloonu hrál
a byl sem dost špatnej, ten chlap se mi smál.
A to neměl dělat, měl mizernej den.
Von vostal tam ležet a já přišel sem.
Ref.: Jó vzala ...

Já, věřte mi nebo ne, sem nevinnej.
Za všechno může můj ksicht zločinnej.
Že kradu prej koně to bídná je lež,
když běžet chceš se mnou, tak, koníčku běž.
Ref.: Jó vzala ...






DŮM SMUTNÝ VÍLY
HOBOES

Ležím sám v těch ohradách a končí den,
ležím sám jen s ránou zlou.
Ležím dál v horečnajch snách, mám divnej sen,
z dálky smutnou píseň slyším najednou.

Ref.: Jdou, jdou mlhy bílý, jdou, jdou nocí zlou,
znám dům smutný víly, bloudím k němu cestou mlhavou.
Vím, vím, že se blíží dům smutnej jako kříž,
dům, dům černejch mříží, smutná vílo, ta už dávno spíš.

Rána zlá, krev ubejvá a žízeň mám,
není cesta k vohradám.
Už to vím, nic nezbejvá, sám umírám,
smutná vílo, už tě nikdy nezlíbám.

Ref.: Jdou ...



































BON SOIR MADEMOISELLE PARIS
OLYMPIC

Mám v kapse jeden frank
jsem nejbohatší z bank
nad Seinou.
Mám víc než krupiér
stíny Sacre Coer
nade mnou.
Láska je úděl můj
Pán Bůh tě opatruj
Bon Soir Mademoiselle Paris,
Bon Soir Mademoiselle Paris.


Znám boulevard Saint Michele
tam jsem včera šel
s Marie Claire.
Vím jak zní z úst krásných žen
ta slůvka "car je t´aime
oh ma chére"
Láska je úděl můj
Pán Bůh tě opatruj
Bon Soir Mademoiselle Paris,
Bon Soir Mademoiselle Paris.






























KRINOLÍNA
KAPITÁN KID

Jsem v krinolíně lariatu oblečen,
mou košilí je tichá savana
a v sedle sním svůj kostkovaný táhlý sen,
sen omšelého dona Juana.
Tisíce krásek voní šalvějí,
mou lásku sosny stínem oplácí,
jen na koni se se mnou projet nechtějí,
dál ve větru sem tam se kymácí.

Ref.: Měsíc mě označkoval cejchovadlem lesů,
sombréro z kaktusu si vyzívavě nesu,
je moje láhev dávno dopita
a v dáli tepou kopyta.
Je moje láhev dávno dopita
a v dáli tepou kopyta.

Že pistole už Oklahomou nezazní,
to nemrzí mě, bude aspoň klid,
a že se ráno jako jindy rozední,
je lepší nežli zlato objevit.
Hacienda v dáli není má
a nepatří mi stáda kolem ní
jestli mě tu vůbec něco dojímá,
tak na dně kapsy tabák poslední.

Ref.: Měsíc ...

I Llano Estacado zná můj zpěv,
u Tennessee jsem řval do hřmění stád.
Jsem zkřivený a hořký jako babí hněv,
ač, mrtev, přesto žiju napořád.
V nábojích prach mám z dálných cest,
já brodil řeky, projel údolí.
Žíznil jsem v poušti, viděl tisíc měst,
mám koně, laso, hlad a pistoli.

Ref.: Měsíc ...














POSLEDNÍ VÍKEND
W. RYVOLA

Tam v hlubokejch lesích znám jeden lom
s převisem co na skále je hrad
Křivoklát, Křivoklát,
každej pátek před Vánocema
jezdíme tam na svůj kemp
přírodě sbohem dát.

Nás bylo pět, byla půlnoc a zář ohně padá
na jiskřící sníh, jak to psal Andersen,
já jsem z dálky se díval
jak náhle se pohnula zem
a vítr hnal prach až sem.

Ref.: Vrať mi zpátky ten víkend
ať vrátí se zas kamarádi.
Zastav pláč, řekni nač
pokaždý kluky riziko svádí.
Já je znal, byl to Jack, byl to Tom,
byl to Dan a byl to Joe
a najednou jsem tu sám.

A tak dál šlapu sníh,
nevím vůbec proč dejchám a koukám
jestli smím ještě dál do očí
jarním dívat se loukám.
Vždyť já je znal, byl to Jack, byl to Tom, 
byl to Dan a byl to Joe
najednou jsem tu sám.

Vál severák, já jsem šel na svůj vlak,
do očí vítr vločky mi hnal
sněhový, sněhový.
Ve stopách za sebou jako bych
varhany slyšel hrát
ledový, ledový.

Já nebyl sám, kdo tam spal tolikrát,
teď tam zůstanou pod skálou spát
ostatní věčnej sen.
Život sám nemoh líp tenhle víkend
svůj scénář snad psát
škoda jen, že zůstal stát.









TO ZATRACENÝ VEDRO
HOBOES

Já zapomněl už dávno, co je to boty zout
a už si ani nemůžu vzteky odplivnout.
Docela jsem zapomněl, kam jsem chtěl vlastně jít,
šlapu dál a nezbejvá než klít, než klít.

Jen v prachu tichý kroky a místo vody prach,
ta cesta nikde nekončí, já začínám mít strach,
že někde tečou řeky, už mi zbejvá jenom snít,
plavat s hubou dokořán a pít a pít a pít.

Ref.: Šílený slunce nad vobzorem
divný čáry maluje,
z trávy se práší, rudá koule
kůži ze zad stahuje.
To zatracený vedro,
to zatracený vedro,
ten rudej blázen se z mý žízně
zatraceně raduje.

Táhnu vedren do ticha a nikde ani stín,
jsem v tomhle kraji jedinej, kdo žije, co já vím.
Už sup se snáší pomalu a slyším zvony znít,
lezu dál a zbejvá jen umřít, umřít, umřít.

Ref.: Šílený ...


























AMAZONKA
HOP TROP

Byly krásný naše plány,
byla jsi můj celej svět.
Čas je vzal a nechal rány,
starší jsme jen o pár let.

Tenkrát byly děti malý,
ale život utíká.
Už na táto slyší jinej
i když si tak neříká.

Ref.: Nebe modrý zrcadlí se
v řece, která všechno ví.
Stejnou barvu jako měly
tvoje oči džínový.

Kluci tenkrát co tě znali
všude, kde jsem s tebou byl.
Amazonka říkávali
a já hrdě přisvědčil.

Tvoje strachy, že ti mládí
pod rukama utíká.
Vedly k tomu, že ti nikdo
Amazonka neříká.

Zlatý kráse cingrlátek,
jak sis časem myslela,
vadil možná trampskej šátek,
nosit dáls ho nechtěla.


Ref.: Ted  jsi víla z paneláku,
samá dečka, samej krám,
já si přál jen abys byla
pořád stejná přísahám,
pořád stejná přísahám.















BETTY
HOP TROP

Já na plachtu svýho vozu
jako každej jsem si psal:
"Hrab a dři a nebo umři!"
a pak na západ se hnal.
Z plachty dávno jsou už cáry,
ale heslo platí dál.
Mě vítá Kalifornie,
tak nač bych umíral. Jó:

Ref.: Betty vyndej z bedny soudek,
rozžvejkám a spolknu špunt.
Upíchnem se právě tady
v ruce žmoulám slibnej grunt.
Doufám, že to s nima zmáknu
vodsaď dál už nepudem.
Navěky snad přece smůla
nebude nám osudem.

Zarazíme první kolík,
druhej támhle musí bejt.
Za potok dej ty dva další,
budem v něm zlato mejt.
Jedu sehnat ňákej ouřad.
Betty, pojď mne vobejmout.
Tebe přiklepli mi tenkrát,
teď  i dílec přilepnou. Jó:

Re.: Betty ...























BLÁTIVÁ CESTA
PACIFIK

Ref.: Blátivou, (blátivou) blátivou, (blátivou)
cestou dál nechceš jít,
kde jen máš touhu blázinvou,
kde jen máš, co chtěl si mít, chtěl si mít?

A tak se koukáš, jak si kolem hrajou děti,
na slunci kotě usíná
a jak si před hospodou vyprávějí kmeti,
život prej stále začíná.
Z města tě vyhánějí ocelové stíny,
jak dříve šel bys asi rád,
z bejvalejch cest ti zbyly potrhaný džíny,
čas běží, je to ale znát.

Ref.: Blátivou ...

Na poli pokoseným přepočítáš snopy,
do trávy hlavu položíš,
zdá se ti o holkách, co vždycky hlavu klopí,
po jiným ani netoužíš.
Měkký jsou stíny, dole zrcadlí se řeka,
nad jezerem kolébá se prám,
kolem je ticho, že i vlastní hlas tě leká
a přesto necítíš se sám.

Re.: Blátivou ...

























DÁL, DÁL, DÁL
PACIFIK

Za horama zlato hoří v žilách černejch skal,
horečkou tě nohy povedou,
nepřemýšlej, chvilku na to ruksak klidně sbal,
zanech doma holku zklamanou.
Nezapomeň s sebou bibli, nezbude ti víc,
nežli v těžký chvíli modlení.
Eskymáci prej tam bydlí, neroste tam nic,
prokleješ to zlatý kamení.

Ref.: Dál, dá, dál co řeka pramení,
tam kde břeh ukrývá drahý kamení.
Dál, dál, dál tou řekou mámení,
tam kde na tě kývá zlatý znamení.

Snad se vrátíš jako tulák nebo jako pán,
nebo zůstaneš v tý zemi spát.
Nekoupíš si ani burák až se vrátíš k nám,
jak se budeš vo ty prachy bát.
Holka se ti dávno vdala, spadlo stavení,
ne tebe už každej zapomněl.
Máma, co se na tě smála, už je pod zemí
a pro ni si valoun zlata chtěl.

Ref.: Dál, dál ...

Postavíš si barák bílej v modrým pobřeží,
bankéři se vo tě budou prát.
Už nebudeš, chlapče milej, vo to neběží,
už nebudeš šťastnej klidně spát.

Ref.: Dál, dál ...




















DIEGO



Ref.: Diego, Don Diego,
krásný koně máš.
Diego, Don Diego,
proč máš v očích pláč?

Za to hříbě, Don Diego,
tady nugety mé všechny máš.
Za to hříbě, Don Diego,
za tu malou, bílou tvář.

Ref.: Diego ...

Pohlédni do očí svému koni
až v nich uzříš ohňů zář.
Pak skloň hlavu do jeho hřívy
a vzpomeň na tu bílou tvář.

Ref.: Diego ...

Rec.: Tenkrát, tenkrát jsem ještě nevěděl,
stařičký Don Diego, co to hříbě pro tebe znamená.
Nevěděl jsem, že se přihnalo
štváno žárem až ke dveřím
tvého ranče s malým živým uzlíčkem u sedla.


























FAJN DŽOB
HOP TROP

Moje briga má jméno "Ariel",
řekl kapitán, když mě zval.
Prej abych s ním jako lodník jel
a džob, co mi nabíd, bral.

Von veliký prachy mi sliboval.
Čert ví, jestli ňáký má.
Já nevěřil a tak žvanil dál,
že zejtra už vyplouvá.

Ref.: Celej den a celou noc
stožár se pode mnou kejvá.
Chceš to znát? Klidně pojď,
ať víš taky jaký to bejvá.
Žaludek stoupá vejš a vejš,
na lodi všechno skřípá.
Do vočí, tak jako mořská sůl,
vostrej vítr mi štípá.

Kdyby do vočí někdo vám tvrdil,
že by práci pro vás měl fajn.
Dejte si říct, to by bral jenom ten,
kdo je blázen a nemá šajn.




























TVÁ LÁSKA
LIBOROVSKÁ

Tvá láska není pro mne, teď to vím.
Tropila sis ze mě jenom šprým
a já blázen myslel jsem si Bůh ví co,
když tvý tělo se k mýmu tulilo.

Myslel jsem si, že když budeš chtít,
do cukrárny se mnou třeba jít,
že už je to láska jako trám.
Dnes se tomu jenom usmívám.

Ref.: Co zase chceš? Co mám ti dát?
Jó chceš si hrát? Tak to ne!
Říkám ti to, že to za to
nemůže nikdy stát.

Jó když se teďko jen tak potloukám
a moře jinejch krásek potkávám.
Pevně věřím, že zas přijde ten můj den
a sním láska jak kouzelnej sen.

Tvá láska není pro mne teď to vím.
Stokrát radši whisky popíjím.
Bylas hezká, moudrá a co víc,
dnes o tebe drahá nestojím.

Ref.: Co zase ...

























SVÉ BANJO ODHAZUJI V DÁL
J. GROSSMANN

Své banjo odhazuji v dál,
tam někde do chomáče trávy.
Verše, jež jsem ti povídal,
zítra ti samo dovypráví.

Své banjo odhazuji v dál,
ať se tebou zůstane tu zatím.
Abych se o tebe nebál,
než se zpátky zase vrátím.

Vždyť dva roky možná, někdy znamenají
víc než dvacet let.
To se pozná, co v sobě lidi mají,
dej si proto na nich záležet.
Já chtěl bych zpívat do rána,
o všem co jsem si kdysi přál
a proto v póze Cyrana,
své banjo odhazuji v dál.

































ZDVOŘILÝ  WOODY
K. GOTT


A sotva dostal stádo krav,
Tak jak to žádal dobrý mrav,
On u každé se zastavil     
A slušně se jí představil:
“Já jsem Woody a dnešním dnem
výnosem ustanoven jsem tady pastevcem!”

Woody byl cowboy zdvořilý
A krávy málo dojily,    
Ač každým dnem je vyzíval,     
Aby kontingent plnily,
“milé krávy dnes mám tu čest
pověděti vám jak to vlastně s mlékem jest.”

To mléko, které skutečně 
Ve vás se tvoří bezděčně,
Věřte si tomu nebo ne.
Lidem to chutná výtečně.
Neřekl ale, co hlavní je,
Že čím víc mléka, tím má vyšší prémie.

Woody dbal velmi na mravy
A nedbal vůbec o krávy
A krávy zase nedbaly
Zda zdraví je a nebo nezdraví.
Čekaly ale, zda vzpomene,
Že by jim moh udělat masáž vemene.

Už dávno, dávno JZD
Woody z Texasu nevede,
Vede ho někdo, kdo to lépe
Než-li Woody dovede
A poučení nám vyplývá,
Že zdvořilost taky vhodná někdy nebývá.
















STARÁ PACIFICKÁ



Čekám až Bill přiveze svou káru
a s hrozným svistem zastaví u nás.
Skočí z tendru a vypustí páru,
mezi doušky brandy zazní hlas.

Ref.: Hoši stará Pacifická veze dynamit,
šéf se ptá jak pokračujem dál.
Zda-li trať už překročila osmnáctou míli,
Roge Stow zda-li byl prokopán.

Roky pryč a já pasu jen stáda,
ruce ztvrdly, šedivý mám vlas.
A na louce tam kde roste tráva,
když projíždí expres slyším hlas.

Ref.: Hoši ...


































PASTEVECKÁ
J. GROSSMANN

Popásal jsem letos ovce, ovčákem mi svěřené
a to přímo na vozovce, nepořádně změřené.
A tak díky nedbalosti, když kol auto přejelo
zbyly z ovcí jenom kosti, což se státi nemělo.

V tom se přihnal ovčák láda s vousiskem rozevlátým,
za to žes mi zničil stáda, já tě chlape umlátím.

Nemlať ty mě ovčák ještě, ještě jsem nic neužil,
jenom jedno měl jsem děvče a ty mě chceš bacit včil.

Ej tam na vrcholku kopce strašlivě to zebe,
když nemám na kožuch ovce udělám ho z tebe,
když nemám na kožuch ovce udělám ho z tebe.





































LODNÍ ZVON ZVONÍ
GREENHORNS

Lodní zvon zvoní, není čas se ptát,
kdy se zas vrátím a jak mám tě rád.
Lodní zvon zvoní tak napít mi dej,
lahví od whisky pak mi zamávej.

Jó, kdybych byl dlouho pryč,já a má loď,
do tý láhve prázdný pak dopis mi hoď .
Neldřív mi ale, hrome, napít mi dej
a potom mávej, pak mi mávej.

Jó, siréna houká a houpá se příď,
za nějakej čas sem na mě čekat přijď.
Whisky se mnou mává, tak říct si dej,
a taky mávej, jó, taky mávej.

Lodní zvon zvoní, není čas se ptát,
kdy se zas vrátím a jak mám tě rád.
Lodní zvon zvoní tak napít mi dej,
lahví od whisky pak mi zamávej.

Lodní zvon zvoní, není čas se ptát,
kdy se zas vrátím a jak mám tě rád.
Lodní zvon zvoní tak napít mi dej,
lahví od whisky pak mi zamávej.



























POSLEDNÍ DEN
GREENHORNS

Temnej soumrak padá i do koutů cel,
kolik dní s ním sedám, už jsem sám zapomněl.
Když vidím v nádvoří stráží tvář nadutou,
srdce mý zahoří neblahou předtuchou.

Z nejistejch pocitů se rodí zděšení,
vidím jak ztloukají podivný lešení.
Kladiv rány nepřehluší řinčení mých řetězů,
ďábel sám teď nad mou duší pěje chorál vítězů.

Chtěl bych zřít slunce zář ještě dnů habaděj,
pastorův "Otče náš" zvýšil mou beznaděj.
Už klíčů řinčení chodbou doznívá až sem,
teď už v cele prázdno není, přišel kat i s průvodem.

A ten kat teď  ne lešení zvedá provaz konopnej,
na mý smrti nic nezmění, ani že jsem nevinnej.


































ZLATO SEVERU
NAVARA

Žili, byli kdysi dva,
tvrdí hoši jak žula.
Tvrdým žili životem
bez kytiček za plotem.

Ref.: Jenom jednou jede vlak,
dávej, rum nám dej.
Nesmí ujet jenom tak,
život to je těžkej vak.
Rum nám dávej,
rum nám dej.
Rum nám dávej,
rum nám dej.

Oklahoma evening post,
o zlatě napíše dost.
Tak se hoši zbalili
na Yukon se vydali.

Ref.: Jenom ...

Greenhorni jak ze sbírky,
zapomněli na sirky.
Tak ze zlaté horečky,
zbyly jen dva hrobečky.

Ref.: Jenom ...
























POSLEDNÍ VEŘEJNÉ OBĚŠENÍ
V ZÁPADNÍ VIRGINII
BLUEGRAS HOPPERS

Rec.: Smutný příběh chci vám říct.
Je to o chlapci, který měl svůj život rád
a přesto jím pohrdal.

Čtyři stěny věznice jen má.
V jednom rohu pryčna dřevěná.
Na ní leží Johny Capll rváč,
co se rval a nenáviděl pláč.

Čtaři stěny, okno a v něm mříž.
Za tou mříží kytku uvidíš.
Přimhuř oči a dej hlavu blíž.
Za mřížema slunce západ zříš.

Johny věděl co se stane dnes,
až odejde z jeho cely kněz.
Šibenici, že mu staví kat,
že už nikdy nebude se smát.

Kněz mu říká: "Johny, to mi věř,
z týhle mely živej nepůjdeš!"
Johny na to: "Kdybych si noh přát,
chtěl bych s mými kolty pochovat."

Na skále, kde stála moje chýš
postavte mi jen dřevěnej kříž.
Za mřížema kytka uvadá.
Johny Capll smrti propadá.

Rec.: Až se slunce bude sklánět za tu velkou holou skálu
a v tý starý kamenný kapli začnou zvony zvonit,
tak já vím Johny, že to bude naposled,
co ti všichni muži a holky, který znáš,
přijdou svý poslední sbohem dát.

Tak skončil se příběh co musel jsem vám říct
o chlapci co neuměl se bát,
že nemusel snad zemřít, to může se vám zdát,
on neměl nikdy falešnou hru rád.










ŠLAPACÍ MLÝN



Adresu mám docela prostou budeš-li chtít mi psát.
Jó holka napiš jen Sing-Sing, cela sto padesát.
Sedí tu pár známejch ksichtů, Jerry a Šilhavej Jimm.
Tvůj brácha sedí tu taky a roztáčí šlapací mlýn.

Ref.: Šlapací mlýn, šlapací mlýn,
od rána do noci točí se, točí
nohama muklů šlapací mlýn.
Od rána do noci šlapu jak blázen
a roztáčím šlapací mlýn.

Nevěř až někdo ti řekne, že se tu nadřel jak ras,
že musel v šest ráno vstávat, mě dobře utíká čas.
Já ráno s radostí vstávám, po práci s radostí spím.
Kdo chce zhebnout ať nejí, jí roztáčím šlapací mlýn.

Ref.: Šlapací ...

Budu už pomalu končit, zbejvá mi už jenom říct,
že až otevře se brána, budu muset zas jít.
Já vím, že se zas vrátím, je to snad osudem mým,
chvíli se po světě toulat, pak roztáčet šlapací mlýn.

Ref.: Šlapací ...


























OVČÁK
SPRITUAL KVINTET

Na ovčáka kaprál mává, dej se k nám a nemine tě sláva,
ovčák váhá, nemá stání, rozhlíží se naposledy strání,
nechal ovce v louce stát, nesměle, nesměle,
na pochod začal vojsku bubnovat.

Na pochod se vojsko dává, kaprál volá: "Králi budiž sláva!"
Vpředu tambor s bubnem víří, do bitevní vřavy rovnou míří.
Trubka vojenská a sní kanón zní, kanón zní,
vyhrává marš na cestu poslední.

Na šavlích se slunce blejská, po ovcích se ovčákovi stejská,
po zahrádce s planou růží, není buben, má jen jednu kůži.
Na vojáka proč si hrát, buben sem, buben tam,
k čertu s ním může táhnout i pan král.

V dálce za ním bitva hřímá, buben pryč a paličky jen třímá,
cestou stokrát známo běží, nevadí, že popadá dech ztěží.
Sláva už ho neláká, ovečkám, ovečkám,
bude dál v klidu dělat ovčáka, čtveráka.
































ČEKÁNÍ NA VLAK
GREENHORNS

Bejt parťák v kopcích na trati, dám vpředu červenou,
ať touhle tratí nikdy víc už zpátky nejedou.
Já slíbit jsem jí neměl, ten barák jako chrám,
na místa zlata v rukou díry od nábojů mám.
Tak vrátit se k mý Michéle, já každej večír chtěl,
kterej anděl, pánbůh ví, nad ní tolik nocí bděl.

Ref.: Jódl joí ....

Ten courák ať se vlíkne jak herky prastará,
nevím kdo ti teď, Michéle, se o chrám postará.
Až kola za průsmykem se rychle roztočí,
pak noční světla Frisca mi padnou do očí.
Pak vezmi kočár, Michéle, a práskni do koní,
ten vandrák, co se navrací, tě ztěží dohoní.

Ref.: Jódl ...


































HEJ, KOČÍ
PACIFIK

Hej, kočí, jedem dál,
láska má boty toulaví,
častokrát se unaví,
ještě dřív než přijde cíl.
Hej, kočí, jedem dál,
vždyť cestu znáš už nazpaměť,
na ni se skrývá jenom šeď 
a někdy pár hezkejch chvil.

Ref.: Ty jsi moje malá vzpomínka před spaním,
no a já jsem tvůj stín.
Ty jsi jiná nežli všechny lásky včerejší,
to já dávno vím.
S tebou mám tisíc nadějí,
že nezůstanu nikdy sám,
láska jsou koně splašený,
když se řítí k nám.

Hej, kočí, jedem dál,
i když náš kočár dostal smyk
a láska spadla na chodník,
koně své dál musíš vést.
Hej, kočí, jedem dál,
jak rád bys trhnul opratí,
však minulost nám navrátí
jen splýn z nedávných cest.

Ref.: Ty jsi ...

Hej, kočí, jedem dál,
dopředu pořád musíš jet,
zastavit nelze a vzít zpět
těch pár dlouhejch mil.
Hej, kočí, jedem dál,
zas budou lásky toulavý,
na tom nikdo nic nespraví,
přece dál se točí svět.

Ref.: Ty jsi ...












MÁŇA



Šinu si to večer tiše k zapadáku,
když tu jeden komplic ke mně tiše hovoří,
chytili jsme Máňu v koženým kabátě,
do rána jí svíčka dohoří.

No tak vidíš Máňo, přece jsme tě lízli,
tohle jsi nám ,holka, dělat neměla.
Zradila jsi partu, chodila jsi s fízly,
teď dostaneš ránu do těla.

Vím, bylo to těžký, bylo málo cejnů
a ty jsi se Máňo sčuchla s chlupatým,
já tě za to, holka, vlastnoručně sejmu,
nechám tě tu s prádlem flekatým.

Nejhorší je na tom, že to bylo s chlupem,
co nám v loni v létě partu rozdělal.
Tak to vidíš Máňo, já budu tím klukem,
kterej tě tu dneska oddělal.

Zavři oči svoje, moje drahá Máňo,
vždyť já Tě měl, holka, doopravdy rád,
ža jsi krysařila, máš teď dokonáno,
parta chce bejt sychr, tak jdi spát.

Náhle zazněl výstřel starým zapadákem,
tam kde žádnej polda dávno nechodí.
Ráno našli Máňu v koženým kabátě,
Máňu, která nic už nepoví.





















RYCHLÉ ŠÍPY
W. RYVOLA

Můj život je hned plný nesnází
na jaře, když duben přichází,
já vracím se do poválečných let,
kdy vycházel náš starej, dobrej Vpřed.
Já žlutý kvítek na klopu si dám
a píseň Vontů tiše zabroukám,
do Stínadel se šerem vypravím,
snad potkám cestou Losnu, co já vím.

Dunivá Kateřina burácí
a Široko má dávno po práci,
jen já se vracím Myší pastí sám,
nevím, co s ježkem v kleci dělat mám.
Bohouš, Dlouhé Bidlo, Štětináč,
pan Fišer pustil z okna květináč,
Jan Tleskač, Jiří Rymáň a tak dál,
pan Foglar tohle nikdy nenapsal.

To Rychlé šípy sami byli v nás
a Žlutý kvítek symbolem byl krás,
co nemůže nám nikdy nikdo vzít,
kdo kopal studnu, aby druhej moh pít?
Snad jednou, až se jaro navrátí,
můj život píseň Vontů obrátí,
já svobodný a čistý půjdu dál
a směšný bude ten, kdo se mi smál.

Tak Mirek Dušín s Červeňáčkem jdou
a Jindra Hojer s Jarkou Metelkou,
za nima Rychlonožka s Bublinou,
naší krásnou, chlapeckou krajinou.
Duj, duj, duj, fujaro vítězná.



















VINNETOU
ŠTĚPÁN MÁTL

Tam v horách nad strží,
kde nikdy nemlží.
Tam věčný oheň plá,
tam není zima zlá.

Tam sídlí indián,
všech dávných stepí pán,
co touží volnost mít,
neváhal pro ní se bít.

Čas letí stoletím,
ten oheň praská dál.
Dost možná je to tím,
že pan May v knihách psal.

Kde sídlí indián,
tam šípů směr je dán.
Směr hlídá Vinnetou
nad ním bdí Manitou.
































NEKONEČNO
NAVARA

Tak dej na mý slova a nech tu ten krám.
Posbírej odvahu nenech se zmást.
Když nedáš se na cestu zůstaneš sám,
až k nám seno voní, tak pojď stáda pást.
Když nedáš se na cestu zůstaneš sám,
až k nám seno voní, tak pojď stáda pást.

Už loudaj se oblaka v dálce zní zvon
a břízy ti kývají dejcháš svůj sen.
Je kolíbkou tuláka rozkvetlej strom,
tak houpej se dál, právě začal tvůj den.
Je kolíbkou tuláka rozkvetlej strom,
tak houpej se dál, právě začal tvůj den.

Když slunce tě hladí a barví ti tvář.
Proč v oku máš neklid a chodíváš sám.
Co zůstalo doma jak stařičkej snář,
doufáš, že svět ještě lásku ti dá.
Co zůstalo doma jak stařičkej snář,
doufáš, že svět ještě lásku ti dá.































LORA
BLUEGRAS HOPPERS

Lora, já vím je to dávno.
Lora, co já ti chtěl vše dát.
Však vítr ten čas nenávratně odvál
a já měl zase už všemu se smát.
Místo toho slzy v očích mím,
hledám něco co snad nepoznám.
Teď ve vzpomínkách tiše se jen vracím,
tak vědět kam jsi šla a kde jsi teď.
Tak vědět kam jsi šla, to místo najít
svýho koně za tu zprávu dát.
Já marně čekám den, až budu zachráněn,
tak vědět kam jsi šla a kde jsi teď.

Lora, teď když se k tobě blížím.
Lora, já divnej pocit mám,
za chvíli dojdu k vám, k tvejm dveřím
a pak budu s tebou chvíli sám.
Lora, ty moje slzy setřeš
a nebudeš se vůbec na nic ptát,
vždyť jenom úsměv tvůj mi dávno už všechno prominul.
Však já už teďko vím proč to bylo
a proč já jsem se k tobě vrátil zpět.
Vždyť štěstí s tebou, Lora, nemohlo vzít pár let,
tak já vím kam jsi šla a kde jsi teď.
Tak já už vím kam jsi šla a kde jsi teď.
Tak já ....

























IGELIT
BRONTOSAUŘI

Ukrytý v stínu lesa, igelit, to kdyby přišel k ránu déšť.
Pod hlavou boty, nůž, tátovou bundu šitou z maskáčů.
K ránu se mlhy zvednou a ptáci volaj hele, lidi svítá,
pak větvičky si nalámou na oheň aby uvařili čaj.

Ref.: A všichni se znaj, znaj, znaj
a blázněj a zpívaj
a po cestách dál, dál, dál
hledaj normální svět.

Ukrytý v stínu lesa k večeru znavený nohy skládaj,
kytara zpívá o tom, jak dřív bylo líp.
Ten, kdo neví, nepochopí, nepromíjí čas nic, všechno vrátí,
ta chvilka, co máš na život, ti plyne, jak od ohýnku dým.

Ref.: A všichni ...

Dozpěv.: Ukrytý v stínu lesa igelit,
to kdyby přišel k ránu déšť.
































HEJ ŠUP NÁMOŘNÍCI




Táhlo už k večeru, na malém škuneru,
dospěli k názoru,piráti na obzoru.
Všichni hned mazali do kajut pro zbraně rozjásaně.
A kapitán si hned brousil zuby,
tuhle čeládku, on že vyhubí.
Omrk situaci, rozdělil všem práci,
plivnul si do dlaně, zařval na ně - inu.

Ref.: Hej, šup do nich, námořníci, hned,
z vás který by zbled, nevydrží u nás.
Hej, šup, kdo se nám ukáže snad,
může ho to stát vaz.
Jestli piráti nás nepřeperou,
žraloci náramně se nažerou,
a proto, hej, šup, do nich námořníci hned
před náma by zbled ďas.

Jeden pirát klacek dostal hned pár facek,
spadl přes palubu, natlouk si při tom hubu
a hned začlo rvaní za velkého řvaní.
Šel námořníků roj roznášet boj.
Sbalili pirátům kapitána a potom práskla jen jedna rána.
Šoupli ho do moře a za ním nahoře
vítězně do dáli halekali - inu.

Ref.: Hej, šup ...























ŠILHAVÝ NÁMOŘNÍK




Stařičký kapitán, kterému whiska
jak slzy kapala do vousiska.
Dovedl vyprávět baladu,
kterou vždy udělal náladu.
Hromoval, zaklel, zhluboka vydech,
než začal vyprávět podivný příběh
o tanci, který hned všem nohy zvedal
a snadno každého rozkolébal.

Ref.: On mariňák byl šilhavý,
měl nohy do Ó, krok houpavý
a ona byly výstavní
ukázky krčmy přístavní.
Ti dva, když pospolu
courali se po molu,
tu zůstal každý stát
a musel se podívat.
A kdo tak chvilku koukal,
už sám se v očích houpal,
jak když má, krindapána,
kymácející palubu pod nohama.
A tak z té záliby
vyšel swing, tanec bez chyby
a první dal mu vznik
ten opilý námořník.
A kdo tak chvilku koukal, už sám se v očích houpal,
jak když má, krindapána,
kymácející palubu pod nohama.
A tak z té záliby
vyšel swing, tanec bez chyby
a první dal mu vznik
ten opilý námořník.

Profesor taneční, který to viděl,
vykulil oči a sám se styděl,
vždyť ten rytmus, který notoval,
jak by mu docela očaroval.
Vzal si je s sebou, bylo to snadné,
vždyť soudek rumu je lákadlo vnadné
a když svým známým to zatancoval,
pak baladu původní vypravoval.

Ref.: On mariňák ...






RYCHLEJŠÍ KONĚ
KAMELOT

Byl to starej cowboy a měl ošlehanou tvář
a na dně kufru vylepenej playboy kalendář.
Já potkal jsem ho v Denveru, za cele bar to táh,
von usmál se a řek: "Pojď, neboj se a sedni k nám",
von poručil mi whisky a já řek, že mám hlad,
von na to: "Dej si biftek, jestli máš ho rád".
Když jsem se ho zeptal, co by vod života chtěl,
von usmál se a říkal, abych měl.

Ref.: Rychlejší koně, mladší ženský,
starší whisky a víc peněz.
Rychlejší koně, mladší ženský, starší whisky a víc peněz.

Já jsem mu řek, že nevidím smysl života
ve votevřený lahvi, z který whisky klokotá,
že mu kašlu na ženský, na prachy, na whisky,
že chci jen hrát a kašlat na zisky.
Řek jsem mu, že jsem zpěvák, že chci vod života víc
a proti každý špíně táhnout s fanglí do ulic,
ža chci mít rovnou páteř a ne dvojitou tvář.
Von usmál se a řek: " Vždyť jsi lhář, chceš stejně to, co já!"

Ref.: Rychlejší ...

Sakra, moc let uběhlo vod těch slavnejch dob,
já díky těm svejm názorům teď marně sháním džob.
Už nejsem to, co dřív, znám bídu, fízly, strach
a ideály čas do hajzlu splách.
Zůstal jsem tam, co jsem byl a mraky pořád jdou,
já nenahrávám desky a v Denwille nemám show,
když se mi mě někdo zeptá, co bych vod života chtěl,
tak vidím, že ten cowboy pravdu měl.

Ref.: Rychlejší ...

















MARNIVÁ SESTŘENICE


Měla vlasy samou loknu, jé, je-je.
Ráno přistoupila k oknu, jé, je-je.
Vlasy samou loknu měla
a na nic víc nemyslela
a na nic víc nemyslela, jé, je-je.

Nutno ještě podotknouti, jé, je-je,
že si vlasy kulmou kroutí, jé, je-je.
Nesuší si vlasy fénem,
nýbrž jen tak nad plamenem,
nýbrž jen tak nad plamenem, jé, je-je.

Jednou vlasy sežehla si, jé, je-je.
Tím pádem je konec krásy, jé, je-je.
Když přistoupí ráno k oknu,
nemá vlasy samou loknu,
nemá vlasy samou loknu, jé, je-je.

O vlasy už nestará se, jé, je-je.
A diví se světa kráse, jé, je-je.
Vidí plno jinejch věcí
a to za to stojí přeci,
a to za to stojí přeci, jé, je-je.




























TULÁCKÁ



Ref.: Mě žádnou řečí, nikdo nepřesvědčí,
pro mě je práce největší nebezpečí.
Tak se toulám den co den, tak se toulám sem a tam,
tak se toulám a s tím touláním moc práce mám.

Proč práci nemám, proč toulám se jen,
jak mám pracovat, když je dnes tak hezkej den.

Ref.: Mě žádnou ...

Já mám rád šéfa a šéf mě má rád,
to je ten důvod, proč mám pořád hlad.

Ref.: Mě žádnou ...

Jak hezké je snít v tom letním stínu,
seno pod hlavou, oblohu za peřinu.

Ref.: Mě žádnou ...

Já jednou jsem šel, kus chleby jsem chtěl,
paní povídá: "Nemáme, pekař umřel".

Ref.: Mě žádnou ...

Když ten letní čas se v zimu změní,
kdepak se vohřeju: Ale, ve vězení.

Ref.: Mě žádnou ...





















ÁRIE MĚSÍCE



Plavu si, ani nevím jak,
vždyť nemám prsa, nemám znak.
Mám jen hlavu plnou ideálů
a mám rád vodu zelenou
a pletu si jí s ozvěnou.
Narážejí obě na stejnou skálu.

Mám vodu rád a proto si
na její chlad tu zvykám,
hraju si s kapry a lososy
a tykám, štikám.

Řekni štiko modrošedá,
proč voda mi pokoj nedá
a proč mě láká a proč mě láká.

Proč šťasten jsem, když do ucha
mi chladná voda šplouchá
a cáká a cáká a cáká a cáká.































TŘI BRATŘI
SPIRITUAL KVINTET

Tři bratři žili kdys v zemi skotské,
v domě zchudlém jim souzeno žít,
ti kostkama metali, kdo musí jíti,
kdo musí jít,
kdo z nich má na moři pirátem být.

Los pad a Henry už opouští dům,
ač je nejmladší z nich vybrán byl,
by koráby přepadal, na moři žil,
jen na moři žil,
své bratry z nouze tak vysvobodil.

Po dobu tak dlouhou, jak v zimě je noc,
a tak krátkou, jak zimní je den,
už plaví se Henry, když před sebou objeví loď,
pyšnou loď:
"Napněte plachty a kanóny ven!"

Čím kratší byl boj, tím bohatší lup,
z vln už ční jenom zvrácený kýl,
teď Henry je boháč, když boháče oloupil,
loď potopil,
své bratry z nouze tak vysvobodil.

Do Anglie staré dnes smutná jde zvěst,
smutnou zprávu dnes dostane král:
Ke dnu klesla pyšná loď, poklady Henry si vzal,
on si vzal,
střezte se moře, on vládne tam dál.






















HOLKY JDOU
GREENHORNS

Ref.: Holky, holky jdou, to je k zbláznění,
holky, holky jdou, mám zas mámení,
teď nedají mi spát, budu se jich bát,
zas ty holky, holky jdou do mejch snů se cpát.

Každou znám a dobře vím co dál mi budou chtít.
Prej sliboval jsem každý, že jen ji si chci vzít.
Ta blondýna je zlá, ta černá nervózní
a ta malá bude lkát, že měl jsem žít s ní.

Ref.: Holky ...

Jen polštář je mým štítem, když dvě další jdou,
ta první z nich je mladá, má pihu kouzelnou,
tý slíbil jsem jen klid, lásku, dětskej ráj
a tý druhý velkej dům, casino a stáj.

Ref.: Holky ...

Ten hrozně těžkej sen, to neustálý mučení,
teď končí, když mne probudilo silný zvonění,
to nezvoní mi v uších, to někdo chce jít k nám
a tak hop s postele ven a dveře otvírám.

Ref.: Holky ...

Holky, holky jdou, to je k zbláznění,
holky, holky jdou, to není mámení,
teď zaplavujou dvůr, to už není sen,
ty mý holky, holky jdou přít mi dobrej den.
Ty mý holky, holky jdou přít mi dobrej den.




















ŽIVOT JE JEN NÁHODA
WERICH

Proč, že se mi každou noc o tom jen zdá, o tom jen zdá,
jak v mém životě vyšla má, tak krásná a šťastná hvězda.
Proč, že se mi každou noc o tom jen zdá, že ta hvězda
mi dá to štěstí, o němž se mi ve dne nezdá.
Zdání klame, mimoto každý sen,
který v noci míváme, zažene příští den.

Život je jen náhoda,
jednou jsi dole, jednou nahoře,
život plyna jak voda
a smrt je jako moře.

Každý k moři dopluje,
někdo dříve a někdo později,
kdo v životě miluje,
ať neztrácí naději.

Až uvidíš v životě zázraky,
které jenom láska umí,
zlaté ryby vyletí nad mraky,
pak porozumí:

Že je život jak voda,
kterou láska ve víno promění,
láska, že je náhoda
a bez ní štěstí není.

























ZUZANA
SUCHÝ

Zuzano, chci ti jenom jednu větu,
jenom jednu prostou větu vyjevit.
Zuzano, tvoje jméno na zahradě
z bílých květů vysázeno chtěl bych mít.
Aby to jméno Zuzana,
pod okny vonělo od rána.

Až se večer, bude stmívat, Zuzano,
na zahradě budu zpívat Zuzano,
budu svojí písní tklivou,
lákat včelu meduchtivou,
aby slétla na tvé jméno,
Zuzano, Zuzano, Zuzano, Zuzano.

Ten med, který z tvého jména vysaje,
na medařské soutěži to vyhraje,
dej mi předem pusu, vzhledem
k tomu, že se stane medem,
tvé jméno Zuzano, Zuzano, Zuzano, ...
































ANDĚL
KRYL

Z rozmlácenýho kostela, v krabici s kusem mýdla,
přinesl jsem si anděla, polámali mu křídla.
Díval se na mne oddaně, já měl jsem trochu trému,
tak vtiskl jsem mu do dlaně lahvičku od parfému.

Ref.: A proto, prosím, věř mi, chtěl jsem ho žádat,
aby mi mezi dveřmi pomohl hádat,
co mě čeká a nemine, co mě čeká a nemine.

Pak hlídali jsme oblohu, pozorujíce ptáky,
debatujíce o Bohu a hraní na vojáky.
Do tváře jsem mu neviděl, pokoušel se ji schovat,
to asi ptákům záviděl, že mohou poletovat.

Ref.: A proto ...

Když novinky mi sděloval u okna do ložnice,
já křídla jsem mu ukoval z mosazný nábojnice...
A tak jsem pozbyl anděla, on oknem uletěl mi,
však přítel prý mi udělá novýho z mojí helmy.

Ref.: A proto ...





























JIŽNÍ KŘÍŽ
BRONTOSAUŘI

Spí Jižní kříž, jak říkali jsem
hvězdám kdysi v mládí,
to na studený zemi ještě uměli
jsme milovat a spát.
Dál však to víš, světem protloukal ses,
jak tak život pádí.
Dneska písničky třeba od Červánků dojmou tě,
jak vrátil bys to rád.

Ref.: Zase toulal by ses Foglarovým rájem
a stavěl bobří hráz,
se smečkou vlků čekal na jaro,
jak stejská se, až po zádech jde mráz.

Spí Jižní kříž, vidí všechna místa,
kde jsi někdy byl,
to když naplněnej smutkem jsi plakal,
plakal nebo snil.

Ref.: Zase ...































LISTOPAD
W. DANĚK

Málo jím a málo spím,
málo kdy tě vídám,
málo kdy si nechám něco zdát,
doma nemám stání,
už od jarního tání,
cítím, že se blíží listopad.

Listopadový písně od léta už slýchám,
vítr ledový přinesl je k nám,
tak mne nečekej dneska nikam nepospíchám,
listopadový písni naslouchám.

Chvíli stát a poslouchat,
jak vítr větve čistí,
k zemi padá zlatý vodopád,
pod nohama cinká,
to poztrácené listí,
vím, že právě zpívá listopad.

Dál a dál tou záplavou,
co pod nohou se blýská,
co mě nutí do zpěvu se dát,
tak si na chvíli zazpívám
a potom radši pískám,
píseň co mě učil listopad.


























NEČEKEJ UŽ NA MĚ DÁL
GREENHORNS

Nečekej už na mě dál, kdy se jezdec objeví,
kde skončila cesta má, jen vítr a písek ví.

Vítr, kterej písek hnal, jen si hvízdal, jen se smál
a já s ním se začal smát, když múj kůň už nemoh dál.

Ref.: Vítr a písek to ví, já tvý jméno nevolal,
v očích písek na rtech smích, dál jsem se smál.

Vítr pouště směr mi vzal, smál se i mýmu bloudění,
ten vítr písně bláznů hrál, tvý slzy v písek promění.

Ref.: Vítr a písek ...


Nečekej už ne mě dál, nevrátím se už to víš,
kůň můj tajnou stezku znal, do mraků se dívej výš.

Mrak podivnej uvidíš, co se jezdci podobá,
píseň jezdců písečných s větrem zpívám si i já.































DEJ MI VÍC SVÉ LÁSKY
OLYMPIC

Vymyslel jsem spousty nápadů, a hů,
co podporujou hloupou náladu, a hů,
hodit klíče do kanálu,
sjet po zadku holou skálu,
v noci chodit strašit do hradu.

Dám si dvoje housle pod bradu, a hů,
v bílé plachtě chodím pozadu, a hů,
úplně melancholicky
s citem pro věc, jako vždycky,
vyrábím tu hradní záhadu.

Ref.: Má drahá, dej mi víc,
má drahá, dej mi víc,
má drahá, dej mi víc své lásky, a hů.
Já nechci skoro nic, já nechci skoro nic,
já chci jen pohladit tvé vlásky, a hů.

Nejlepší z těch divnejch nápadů, a hů,
mi dokonale zvednul náladu, a hů,
natrhám ti sedmikrásky,
tebe celou s tvými vlásky,
zamknu na sedm západů.




























SIGNÁLY
BRONTOSAUŘI

Cesty jsou blátem posedlý,
vzduch jarní vůní zavoní
z kouřovejch signálů.
A bílý stopy ve skalách,
umyje slunce jako prach,
na cestách tuláků.

Ref.: Zas bude teplej vítr vát
a slunce skály kempu hřát.
Tak ahoj slunce, vítej k nám,
písničku první tobě dám
a budu hrát.

V noci je ještě trochu chlad
a rána nedočkavý snad
no, já mám čas.
Stejně se zimě krátí dech,
pod stromy narůstá už mech
a já mám čas.

Ref.: Zas bude ...






























TEXASKÁ HYMNA
PACIFIK

Jsou naše cesty klikatý a jenom jeden cíl.
Ať zmizel chlapi paťatý jak v Nilu krokodýl.
My nacpeme svoje čibuky, svý ruce dáme v pěst
a zařvem hurá na kluky, jdem bránit vlajky čest!

Ref.: Nad námi vlajka hvězdnatá a na ní bílej kříž,
jsou naše srdce ze zlata a ty to holka víš.
Náš domov ten je v Texasu na jihu pokud vím
a v každým správným zápasu my vždycky hrajem prim.

I toho zrzka v širáku toho holka znáš,
jak v ocelovém svěráku svírá prapor náš
a za ním první, druhý, třetí pluk za plukem jdou
a nepřítel má nahnáno, když naši kluci řvou.

Ref.: Nad námi ...

My vlastně nejsme vojáci a když to musí být,
neznáme žádnou legraci a umíme se bít
a po bitvě pak vesele se můžem zase smát,
zapomenout na mrtvý a naši hymnu řvát.

Ref.: Nad námi ...




























SOCHA SVOBODY



Socha Svobody darmo nemá
pěst do nebe vztyčenou,
symbolem je vlajky hvězdné,
tvé zemi je oporou.

Ref.: Byl jsi Johny Američan,
a to něco znamená.
Hnals Japonce od Quadalu,
teď nadešla chvíle tvá.

Třeskl výstřel nad Quadalem,
zpěv vojáka provází.
Žene ho v bojové vřavě,
žene ho za vítězstvím.

Ref.: Byl jsi ...

Doma pláče stará máti,
byl jsi Johny její syn.
Na poslední cestě tvojí
provází tě sochy stín.

Ref.: Byl jsi ...



























POVĚSTE HO VEJŠ
TUČŇÁCI
Na dnešek jsem měl divnej sen.
Slunce pálilo a před saloonem stál v prachu dav
v tváři cejch očekávání.
Uprostřed šibenice z hrubých klád.
Šerifův pomocník sejmul odsouzenci z hlavy kápi
a dav zašuměl překvapením.
I já jsem zašuměl překvapením,
ten odsouzenec jsem byl já
a šerif četl neúprosným hlasem rozsudek:
Ref.: Pověste ho vejš ať se houpá,
pověste ho vejš ať má dost.
Pověste ho vejš ať se houpá,
že tu byl nezvanej host.

Pověste ho, že byl jinej,
že tu s náma dejchal stejnej vzduch.
Pověste ho, že byl jinej
a tak trochu dobrodruh.
Pověste ho za El Paso,
za Snídani v trávě, za Lodní zvon,
za to, že neoplýval krásou,
že měl country rád,
že se uměl smát i vám.
Ref.: Nad hlavou mi slunce pálí,
konec můj nic neoddálí,
do mých snů se dívám zdáli
a do uší mi stále zní
tahle moje píseň poslední.

Pověste ho za tu banku
a který zruinoval svůj vklad.
Za to, že nikdy nevydržel
na jednom místě stát.
Ref.: Nad hlavou ...
Ref.: Pověste ho ...

Pověste ho za tu jistou,
který nesplnil svůj slib,
že byl zarputilým optimistou
a tak dělal spoustu chyb.
Pověste ho, že se koukal
a že hodně jed a hodně pil,
že dal přednost jarním loukám
a pak se oženil
a pak se usadil a žil.
Ref.: Pověste ho ...






SLABOCH BEN
KAPITÁN KID

V lesích Ontaria čerstvá smůla voní,
tam kde silných mužů paže vládne jen.
Kde sosny staleté se pod sekyrou kloní
v campu dřevorubců žije Slaboch Ben.
Mlčí stále jen a snáší strasti žití
a když kamarádů výsměch dávno ztich,
v noci nad jezerem polárky když svítí
odpouští jim věčný jejich smích.
Ref.: Že je slaboch, že prý nemá sílu,
že se rány bojí říká o něm předák Andy Renn,
hodí se jen k tomu, aby chodil campu pro zásoby,
je prý jenom pro smích Slaboch Ben.

Na cestu mu dává bez nábojů zbraně,
kdyby se snad před kojoty bránit chtěl.
Kdyby se mu chtělo vystřelit si na ně,
že by stejně jak se míří nevěděl.
Bez nábojů prý se aspoň nepostřelí,
kdyby třeba přemoh strach a ránu dal
a když ještě dodal: "snad se vrátíš celý",
camp se málem smíchy rozsypal.

Ref.: Že je ...

Byli by se smáli ještě hezkou chvíli,
kdyby tábor nebyl náhle přepaden
bandou, kterou vedl Jednooký Billy,
kterým mnohý traper byl už zastřelen.
Na pět kamarádů deset koltů cílí,
každý z nich už s životem se rozžehnal,
když tu náhle výkřik zazněl v pravou chvíli:
"Kdo se nevzdá, žít nebude dál!".

Ref.: Že je ...

Deset koltů na to cíl svůj ihned mění,
míří tam, kde v jejich zádech stojí Ben,
však pět kamarádů v tomtéž okamžení
střelbu spustí dokud Bill je překvapen.
Pak už v trávě leží Jednooký Billy
a s ním jeho čtyři muži mrtví jen,
jako šestý s nimi s nenabitou zbraní,
pro své pardy zemřel Slaboch Ben.

Ref.: Že je slaboch, že prý nemá sílu,
že se rány bojí, říkal o něm kdysi Andy Renn.
Na hrobě, jenž teď ho kryje, nápis je, že proto žije
pardů pět, že zemřel pro ně Ben.



ŽE MÁŠ MODRÝ OČI
KAPITÁN KID

Nevím, nevím má milá o lásce vůbec nic
i kdybys mě zabila, tak neřeknu ti víc.
Nebuď teda zavilá, koukni se na měsíc
on ti řekne pravdy půl a já zas polovic.

Ref.: Že máš modrý oči o tom mluvit nebudu,
nakupovat nový šaty s tebou nepudu.
Pro mě je spíš důležitý seňorito má,
jestli moje vyvolená v hlavě něco má.

Heleď koukej má milá pojď se mnou na vandr,
přestaň se jak nahnilá opírat o klandr,
až tě dálka odvěká ozónem opije,
poznáš co je tahleta eh filosofie.

Ref.: Že máš ...

Tak už opusť má milá ty svoje móresy,
že jsi holka spanilá, mě dávno neděsí.
Každá pravda odvěká má roucho z cancourů.
Šaty dělaj člověka je názor paďourů.

Ref.: Že máš ...




























SVATEBNÍ ZVONY
GREENHORNS

Teď projíždím už poslední míli
cestou v našem krásným údolí.
V dáli vidím náš kostelík bílý
a slyším, jak zvony hlaholí.
Můj život dál s tvým nebude spjatý
a mý srdce dobře už to ví.
Nezazvoní nikdy zvony zlatý,
na tý svatbě mý a svatbě tvý.

Teď prožívám tu nejhorší chvíli
o který přemýšlím tolik dní.
Přede mnou je náš kostelík bílý
a v něm tvoje šaty svatební.
Můj život dál s tvým nebude spjatý
a mý srdce dobře už to ví.
Nezazvoní nikdy zvony zlatý,
na tý svatbě mý a svatbě tvý.

Tak se vracím zpátky prví míli
na tý cestě trpký, cestě zlý,
za mnou zůstal náš kostelík bílý,
u tebe mý srdce posedlý.
Můj život dál s tvým nebude spjatý
a mý srdce dobře už to ví.
Jěště pořád zvoní zvony zlatý,
ale jenom na tý svatbě tvý.

























ŽIŽKOVSKÉ TANGO
PACIFIK

Na Žižkově v malém baru dozněl akord na kytaru,
tančila jen pro mne Marion.
Větší byla jen o hlavu, popíjela s rumem kávu
a já cucal vermut přes citrón.
V očích oheň plál, pan vrchní se smál,
když jsem místo na milenku, smutně koukal na účtenku,
sotva věděl co se stane dál.

Ref.: Když září Orion nocí temnou
musím jít pěšky z Vinohrad na konečnou.
Když září Orion, už nemám slov
musím i po objížďce jít k vám na Žižkov.
Na vrchu Vítkově i Lucerny poblednou,
k tvým očím postavím stráž tělesnou.
Když září Orion, nepůjdu spát
musím ti srdce zlomené do správky dát.

Zaplatil jsem hodinkami, těšil se, že budem sami
hvězdy nad Žižkovem počítat.
Nejkrásnější pro ní snesu, pak odjela v mercedesu
a já zůstal ne refíži stát.
Kde jsi Marion, vím, že milion
občanů tu bydlí v městě, obejdu jich denně dvě stě,
najdu si tě, ať mě bací hrom.

Ref.: Když září ...

























SILNICE SE TÁHLA
HOP TROP

Silnice se táhla a já ušlej sám u pangejtu stál.
Byl sychravej večer a vítr mráčky od západu hnal.
Náklaďák jel kolem a sotva jsem kejvnul zastavil.
Šofér vylez ven, kytaru mi vzal a naladil.

Ref.: Povídám: "Je votřískaná z vlaků a géčko neladí".
Von se tomu usmál, "to vůbec nevadí,
jen kdybych ve svým dýzláku ji vozit sebou směl,
šéf by prask, moc kiláků bych asi nenajel".

Písničky znal pravdivý o štacích, který za sebou už měl.
O dalekejch krajích, který já už dávno poznat chtěl.
O tom jak den končí a za chvíli zase začíná
a ostrý slunce z očí ruka ušmudlaná marně vytírá.

Ref.: Povídám ...

Dohrál a pak zívnul, v trávě usnul hned, jak unavený byl.
Přikrytej jen napůl, když o deku se se mnou rozdělil.
přední skla už hadrem blejskal, když já ještě v ranní rose spal.
Potom řek mi: "Vstávej, večer budem zas o kousek dál".

Ref.: Povídám ...

A dlouho mi pak zpíval a jak nejlíp doved hrál.
Dám za to krk, že to byl sám šoférskejch songů král.

























ZŮSTAŇ
MÁCI

Zůstaň, jaká jsi, jako je počasí,
zelená jarní tráva.
Zůstaň, vlasy ti prohoří, sluníčkem poledním
z cukrárny voní káva.

Zůstaň, napíšu do novin, láska oceány přeletěla,
ty mi dlouho vydržíš.
Zůstaň, vlasy ti prohoří, sluníčkem poledním
chci abys na svět zapomněla, zůstaň.

Ref.: Mám trochu strach, že se most
mezi mnou a tebou řítí.
Proud pospíchá,
převozník červenou lampou svítí, svítí.

Zůstaň, se smíchem zacházíš, jak by sis ho vymyslela
a byl to můj prví objev.
Zůstaň, střevíčky protančíš, když ke mě pospícháš
chci, abys na svět zapomněla, zůstaň.

Ref.: Mám ...

Zůstaň, jaká jsi, jako je počasí,
zelená jarní tráva.
Zůstaň, vlasy ti prohoří, sluníčkem poledním
z cukráren voní káva, zůstaň.
Vlasy ti prohoří, sluníčkem poledním
z cukráren voní káva, zůstaň.























JAZZOVÁ PÍSEŇ
PACIFIK

V zatuchlém domě sedí u klavíru,
myslí, že bude velký skladatel.
prokřehlé prsty, na rukávě díru,
možná, že neví co by chtěl.
Nesnáší ranní slunce, jeho staré obrazy
a já se toužím zeptat, zda mu něco neschází.

Ref.: Napište píseň jazzovou
a přijďte večer k nám.
Já potom s tváří medovou,
jen pro vás zazpívám.
Kapelník v brýlích jak Benny Goodmann,
budete zkrátka okouzlen.
Napište píseň jazzovou,
co nenechává nohy stát
a na trumpetu plechovou
zkuste mi refrén hrát.
Ať sólo hraje pět saxofónů,
synkopy sejdou do vašich snů.
Napište píseň jazzovou
a mějte život rád.

V zatuchlém domě otevřete okna
a pusťte klidně dovnitř ptačí zpěv.
Přivítá ráno i opuštěná loutna,
věnce a okřídlený lev.
Napište v pětilinkách rytmus naší ulice.
Možná, že pochopíte, co mě těší nejvíce.

Ref.: Napište ...

V zatuchlém domě probudíte štěstí,
které dnes čeká někde opodál.
Napište jednou místo overtury
píseň pro vyprodaný sál.
Napište konduktérům píseň ranních tramvají,
písničku o setkání a co si dva šeptají.

Ref.: Napište ...












KOČOVNÍCI
GREENHORNS

Stáda hnát je pěknej job k jatkám stepí dlouhou,
jak honákem se můžeš stát já řeknu pravdu pouhou.
To chtěli skot do Quins Land do Campsy jak je zvykem,
přišel jsem a vzali mne, tak jsem kočovníkem.

Ref.: Tak podej kolem láhev, podle starejch zvyků,
na zdraví se dneska pije s bandou kočovníků.

Už dobytek se počítá a všechno už se chystá,
muži sedí na koních a brzo hnem se z místa.
Jsou zlý i dobrý tady, Ir, Němec v jednom šiku,
advokáti, doktoři v tý bandě kočovníků.

Ref.: Tak podej ...

Já takhle ráno stáda pás, kde tráva byla svěží,
že přerazí mě, ať jdu pryč, hned usedlík sem běží.
Já říkám: "Tiše brácho, já bouchám někdy mžikem,
tady mluvíš s poctivým, cti dbalým, kočovníkem".

Ref.: Tak podej ...

Prej dobytek nám zabaví, no tohle pro nás není,
je moc těžký nás nachytat a přimět k zaplacení
a maso v krámě koupit je proti našim zvykům,
zaběhlej se najde kus, ten patří kočovníkům.

Ref.: Tak podej ...

A děvče v Sydney povídá, "pryč nechoď, jsem tak sama"!
Já na to:"Škoda, že do sedla už nevejde se dáma".
Tak chlapi táhnem zpátky, ať si kdo chce co chce říká,
někde poblíž Varranou prej hledaj kočovníka.

Ref.: Tak podej ...
















HEJ, KOČÍ
PACIFIK

Katedrály zvoní králův monogram.
Zlaté hřívy koní a zlaté hřívy dam.
Spousta splatných šeků a dlouhý rodokmen.
Část legendy věků a tisíc krásných žen.

Katedrály zvoní a někde pobíhá karabáč.
Zlaté hřívy koní a každý se jen ptá co jsou zač.
A kolem zní smích i pláč a kolem zní smích i pláč.
Smích i pláč. Smích i pláč.

A v koutě hoří láskou a na rukou má pot.
Možná člověk s maskou a možná pierot.
Maska se mu mění za den čtyřikrát.
A když mu vezmeš snění, zůstane jen kat.

Katedrály zvoní a v dáli prohrává další hráč,
ale než hlavu skloní, tak řekne díky vám. Není zač.
A kolem něj zní smích i pláč. A kolem něj zní smích i pláč.
Smích i pláč. Smích i pláč.

Katedrály zvoní a někde pobíhá karabáč.
Zlaté hřívy koní a každý se jen ptá co jsme zač.
A kolem nás zní smích i pláč. A kolem nás zní smích i pláč.
Smích i pláč. Smích i pláč.



























ROČNÍK 47
W. DANĚK

Nás bylo sedm romantiků netušících, že se všechno mění
a stačilo pár okamžiků, patnáct let to vlastně tolik není.
Však sotva v pátek odhoukaj to pomyšlení každého z nás svádí,
svý tělo sádlem obalený napasovat do maskáčů z mládí.

Léta krásy nepřidaj a nevyléčej naše ztuhlý hnáty.
Však v uších pořád zvoní blues, co zpívaly nám telegrafní dráty.
Zas jdem známým údolím, tak jako v časech naší zašlý slávy
a slova městem neředěná snášejí se do vyrezlý trávy.

Pak čaj s příchutí jehličí a cigaretu zapalovat třískou.
A kytaru vzít do klína a zpívat si tu píseň kdysi blízkou.
Text není žádnej Kainar, dávno víme všichni, že je vlastně hloupá.
Tak proč nám slzí oči - není přece vítr a kouř vzhůru stoupá.

Pak je tu konec víkendu a všechno jako v obráceným filmu,
každej si schová do kapsy ten žhavej uhlík, kterej ještě zbyl mu.
Ten uhlík to je jistota, že všední dny člověka nezmagoří.
Čas od času se podívá a řekne" "To je dobrý - ještě hoří".
































BLUY BRINK
GREENHORNS

Byl chlapík co si říkal pan Bluy Brink,
ten ovcím svým rozuměl a nebyl flink.
On ostříhal denně jich dvě stě jak nic
a třicet piv spořádal, někdy i víc.

A Jommy náš barman, co čepoval drink,
ten byl z toho špatnej, jak šel Bluy Brink.
Moc brzo on přicházel, pozdě šel ven,
pil od rána do noci přes celej den.

Byl ranní čas Jimmy když čistil svůj bar,
měl džbán a v něm vitriol, třel fleků pár.
V tom Bluy jde žíznivej, řve hlasem zlým.
Hej ať je to co je to, Jimmy sem s tím.

To neučí dějepis, nezná to tisk,
že dá se pít vitriol na holej pysk.
Řek Bluy: "No to je mok co v sobě mám,
teď Stavenson uvidí, jak stříhat znám!"

Když Jimmy tak celej den v šenku stál,
byl skoro už nemocnej, jak se moc bál,
že Bluy je studenej, chvěl se jak list.
Krk ouzkej měl, nemoh nic mluvit a jíst.

Jen vodemknul druhej den Jimmy svůj krám,
no kdo ho čeká u dveří jako Bluy sám.
Má ožehlý obočí, vousy jak rez
a na kůži místa jak prašivej pes.

"Já vždycky si myslel, že dovedu pít.
Ted  vidím, že o mejlku muselo jít.
Už vím co je silnej a pořádnej drink,
když zakašlu chytne vous," řekl Bluy Brink.

















ČESAČŮ BAVLNY BÁL
VERUMKA

Česačů bavlny je bál.

Jó, holka, hoď se aspoň trochu do gala,
já zavřu dneska dřív krám.
Všude sou pentle a samá paráda.
je přece česačů bavlny bál.

Ref.: Dneska je česačů bavlny bál,
dneska je česačů bavlny bál,
zaplatím za dva a půjdu dál,
dneska je česačů bavlny bál.

Hudby se střídají a všude je shon,
zpocený těla a smích.
Tam vřeští trubka a tam saxofon,
tam zase banjo a basa má prim.

Ref.: Dneska ...

Ulice září jak barevnej šál
a víno zrychluje tep.
Stačí říct hudbě: "Tu moji hrej!"
Holky maj tváře mlíko a krev.

Re.: Dneska ...

Až přijde šedej a střízlivej den
pro žoky s bavlnou.
Holka je v prachu s ní bláznivej den
a celej rok je zase přede mnou.

Ref.: Dneska ...



















JEDNOU BUDEM DÁL
BRONTOSAUŘI

Jednou budem dál, jednou budem dál,
jednou budem dál, já vím.
Jen víru mít, doufat a jít,
jednou budem dál, já vím.

Cíl je blízko nás, cíl je blízko nás,
cíl je blízko nás, já vím.
Jen víru mít, doufat a jít,
jednou budem dál, já vím.

Jednou přijde mír, jednou přijde mír,
jednou přijde mír, já vím.
Jen víru mít, doufat a jít,
jednou budem dál, já vím.





































VEČERNÍČEK



Dříve než vám klesnou víčka, těsně před spaním,
uvidíte večerníčka jak se uklání.
Jestli vám není moc: dobrý večer, dobrou noc
zamává čepičkou,
z kouzelných hromádek, hází lístky pohádek
maličkou ručičkou.

Dřív než brouček složí krovky aniž řekne "smím",
z televizní obrazovky krokem Rumcajsím,
loupežník vykročí, a každým pánem zatočí,
Manku má copatou.
Zahvízdá, zapíská, vždycky najde Cipíska,
bradu má vousatou.

Červená se mochomůrka, letí motýlek,
v trávě sedí Vochomůrka, vedle Křemílek.
Zkoumají pravidla, jak se vaří povidla,
vařečkou míchají.
Kdo z nich dřív uteče, až jim hrnec přeteče,
to se nás neptají.

Stěžoval si kapříkovi vodník Česílko,
že mu v noci někdo odnes vodní křesílko.
Strašlivý kocour Fous Fištu, Pištu rád by kous,
zatím prý smůlu má.
Všechno zná Všeználek, všechno zkazí Neználek,
chytřejší vyhrává.

Sbor.: Mámo, pojď se taky dívat s námi,
táto, pojď se taky smát,
dokud nám to paní neoznámí:
"Tak a teď už honem spát!"


















TAK HOLKA JDEME
HOP TROP

A tak jsem šel, když pozvali mě známí,
abych jim hrál a taky zpíval s kytarou.
Z bejvalejch kamarádů pánové a dámy,
za chvíli byli všichni pod parou.

Vedly se řečí, jak dá se světem kejvat
a o tom, jak je skvělý dělat pumpaře.
Jeden znal prominenty, za mocný se skrejvat
a druhej zase soukromýho zubaře.

Ref.: "Tak holka jdeme, když sobota je v tahu",
povídám kytaře, jak jsem tam seděli.
"K nádraží cesta stojí přece za námahu,
před sebou máme ještě aspoň neděli."

Mně zatím tepli elektrickýho krbu
vytáhlo ze zad kapky deště poslední.
Kolem si hledal každej svojí dutou vrbu,
aby si připadat moh děsně nevšední.

Ref.: "Tak holka ..."

Potom jsem brali útokem dolů schody,
vždyť se vlastně tak moc nestalo.
Z hydrantu napil jsem se obyčejný vody
a splách to hořko, co mi v krku zůstalo.

























JAK MÍT RÁD
ŠŤÁHLAVSKÝ

Někdy se mi přes den zdá, že je život věc tak zlá,
že bych zítra tady nemusel už být.
Den co den se toulám sám mezi lidma, který znám,
vždyť i já bych tak moh s někým šťastně žít.

Ref.: Podívej se synu tohle mám už za sebou,
tak proč mi nechceš říct jak mít rád, jak mít rád,
jak mít rád se snadno řekne, ale hůře udělá.
Tak mi přes to všechno řekni, jak mít rád.

Navečer, když usínám svojí slabost proklínám
a jen moje máma tohle pochopí.
Druhý den, když se jí ptám, proč se v lásce nevyznám,
jako vždy mi na to odpoví.

Ref.: Podívej ...

I když si o tom všem myslím, že jseš na to příliš mlád
měla bych ti přeci pár pokynů dát:
Nejdřív se dobře umej, pak se musíš umět smát,
vždyť za lásku je snad dobrý se i rvát.

Ref.: Podívej ...




























PROČ JSEM MRTEV
BOBŘI

Už mne veze můj poslední vlak.
Vlakvedoucí - černej funebrák.
Na peróně čeká na mne sup, ten milej pták,
krátce jsem žil, teď jsem mrtev.

Na oběd jsem do saloonu zašel.
Krkovičku v jídelníčku našel.
Špatně jsem řek objednávku, alebrž mám kašel,
vrchní se splet, přines mrkev.

Já znechuceně do talíře kouknul.
Jenom dvě-tři sousta těžce polknul.
Vrchní zrudnul, do kuchyně houknul,
zdá se, že ten pán nejí mrkev.

Naše karotka vám tuším není zdráva,
řval hlavní kuchař přes lokál jak kráva.
Já bil se jak lev, až vytekla mi krev,
pak klesl udolán, kuchtíky ubodán.

Tak už ležím ztuhlý na marách.
Hlavní kuchař před šerifem plách.
Pohřběte ho do prérie, pod zem aspoň sáh,
krátce jsem žil, teď jsem mrtev.

Je mrtvej, je mrtvej, byl to Shane ...

























HOBO
HOBOES

Já nechci bejt sám, když koleje duní
a temná noc do dáli ubíhá.
Co z toho k sakru mám, že znám plno vůní
dalekejch cest pohledy v očích mám.
Tak co z toho mám, že v srdci mám touhu,
jenom se mrknout za nejbližší strouhu.
Já často šněroval svý toulavý boty,
musí to bejt, vlak má zelenou.

Ref.: Tmou nákladní vlak těžce duní,
v mých uších jenom vítr šumí,
kraj kolem trati spí, jen mašinfíra bdí.
Má ruku na rychlostní páce,
má topič plný ruce práce,
já si na nápravě zpívám píseň, v které vlaky hřmí.

Když vagóny hřmí a brzdař tě honí,
necejtíš hlad, nohy tě nezebou,
jen běžíš po střeše a chtěl bys bejt pod ní,
píšťala řve a tunel před tebou.
Tak co z toho mám, že znám celý státy,
když nesmím na voči vlastního táty.
Když stromy rozkvetou, já stojím na trati,
musí to bejt, vlak má zelenou.

Ref.: Tmou nákladní ...

Můj osobní vůz je vagón s vepřovým,
můj rodnej dům je bouda brzdaře,
kde nechal jsem sguaw, to vám už nepovím,
snad ve Friscu, tam jsem byl na jaře.
Tak co z toho mám, pořád se tak toulat,
v špinavý ruce pár centů žmoulat,
jednou se netrefím a budou mě sbírat,
musí to bejt, můj vlak má zelenou.

Ref.: Tmou nákladní ...














ŠLAPU DÁL
HOBOES

Ref.: Šlapu dál cestou dlouhou,
šlapu dál cestou svou.

Tam, kde cesta je, kdo to ví v houštině vrbový
a kol ní voda zpívá písničky fajnový.
Táhnul jsem večerem, slunce zapadalo
a dálavě za kopce modravý.

Ref.: 2x Šlapu ...

Tam jak skála je nad vodou, nad vodou studenou
do mechu kosti složím pod širou oblohou.
Sám volnej jako pták, na nebi hvězdy kvetou,
měsíc svítí mi nad hlavou.

Ref.: 2x Šlapu ...

Tam, kde cesta je, kdo to ví v houštině vrbový
a kol ní voda zpívá písničky fajnový.
Sedávám s večerem, písničku svou si zpívám
po cestě na kopce modravý.

Ref.: 2x Šlapu ...




























BALADA MEXICO KIDA
MATUŠKA

V Linkolnu loňskýho roku
Jimm Lejn zrovna ruletu hrál,
když nejednou přihnal se šerif
a Jimma si na mušku vzal.
Šerif prej, no to si řeknem,
ale teď už ani muk
a chudáka Jimma pak vedl,
jak by to byl nějakej kluk.

Ten večer jsme v Johnyho baru
srkali černý kafe
a říkali jsme si jak asi
baví se Jimm v Santa Fé.
Najednou náramná rána
rozbila lucernu
a v tu ránu v celičkém báru
nastala egyptská tma.

Na prahu postava stála
a že se hned vochladil vzduch,
to bylo každýmu jasný,
že to byl nějakej duch.
A v Santa Fé právě v tom čase,
říkám jen, co o tom vím,
zrovna když voknem bral roha,
to nakoupil nebohej Jimm.

























WHISKY, TO JE MOJE GUSTO
MUSTANGOVÉ

Ref.: Whisky to je moje gusto,
bez whisky mám v srdci pusto,
kdyby ji můj táta pil,
byl by tu byl mnohem dýl.
Když se ve skle leskne whisky,
tak má barman dobrý zisky,
život se dá zkrátka žít,
jen když je co, jen když je co ,
jen když je co pít.

Tu láhev baculatou, tu pestrou vinětu,
tu whisky temně zlatou pije i Manitou.
Kdo chce se státi mužem, ten whisky pije rád
a proto všichni můžem společně zazpívat.

Ref.: Whisky ...



































PÍSNIČKA PRO KOČKU
DROBNÝ

Jestli se slečno nepletu my musíme se znát,
věřte mi nebo ne, věřte mi nebo ne, my musíme se znát.
Jsem vynálezcem korzetu a lásky advokát,
věřte mi nebo ne, věřte mi nebo ne a lásky advokát.

A vy jste kočka, která za větví šelestu,
věřte mi nebo ne, věřte mi nebo ne za větví šelestu.
Mně znenadání včera přeběhla přes cestu,
věřte mi nebo ne, věřte mi nebo ne přeběhla přes cestu.

Já jsem jen pouhý snílek a probuzenej spáč
a za slavičí trylek bych prodal i svůj pláč.
A mně to zkrátka nedá, hledím vám do očí,
jste kočka, která hledá, kdo si ji ochočí.

Jestli se slečno nepletu my musíme se znát,
věřte mi nebo ne, věřte mi nebo ne, my musíme se znát.
Jsem vynálezcem korzetu a lásky advokát,
věřte mi nebo ne, věřte mi nebo ne a lásky advokát.
A lásky advokát.































ABY NÁS VODA NESLA
HOP TROP

Mám tisíc chutí, jó i čas, vyprávět vám tu story,
jak vyšplouchli jsme s parťákem, co plavil s náma vory.
Byl hamoun prej už od mala a že za vším viděl prachy,
nám peklo dělal hrozně rád i z tak dost perný fachy.

Ref.: Pevně stůj, zaber víc a drž se svýho vesla.
Nezbejvá než si přát, aby nás voda nesla.
Aby nás voda nesla. Aby nás voda nesla.

Měl tlapy samej sval, tak chraň se každej jeho vzteku,
těma vorař když se dopálí vobrátí i řeku.
Znal voba břehy poslepu i všechny proudy dravý,
ale neměl páru o tom jak se leskne zlato pravý.

Ref.: Pevně ...

Známe se s partou havířů v jedný podhorský obci.
Maj živobytí v uhelně, kam fáraj dírou v kopci.
Mezi uhlím občas najdou kyzu blejskavý kusy,
kdo nezná hrudky kyzový, za zlato mít je musí.

Ref.: Pevně ...

Kdo naházel je do písku, to vedlejší je přece.
Hlavně že ten chlap u nohou je jednou našel v řece.
Tak zaslepenej vidinou přeukrutnýho zisku
se tvrdě, navzdor posměchu, do dneška hrabe v písku.

Ref.: Pevně ...






















MRTVEJ VLAK
HOBOES

Znáš tu trať co jezdit po ní je tak 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 jsi neměl prachy, za to jsi měl řádnej pech.
Kamarádi pochcípali v sakra nízkejch tunelech,
že jsi zůstal sám a že jsi jenom hoboe ubohej.
Zasloužíš si za to všechno aspoň funus fajnovej.

Jednou vlezeš pod vagón a budeš to mít hotový.
Kam jsi tímhle vlakem vodjel nikdo už se nedoví.
Slunce tady nevychází, cesty zpátky nevedou.
Ďábel veksl přehodí a stáhne šraňky za sebou.

Ref.: Mrtvej vlak ...

























DŽÍNOVÁ LÁSKA
MARŠÁLKOVÁ + TOMÁŠEK

Oči máš jako len, já z nich bývám často okouzlen,
vždyť jsou modré jako nebe, studna něhy až mě zebe,
takové, jó takové jsou oči tvé.

Horký dech to jsi ty, v očích míváš klid i napětí,
něžná touha co se ztrácí, jarní vítr když se vrací,
takový, jó takový jsi zase ty.

Ref.: Ta naše láska džínová
nám dvěma patří a nám se podobá.
Je jako já, je jako ty
a všechny starosti, problémy, hlouposti
za nás vyřeší, džínová láska,
džínová láska, džínová láska.

Vlasy máš jako med, někdy chladná umíš být jak led,
když se domů pozdě vrátím, na pár dnů tvou přízeň ztratím,
taková, jó taková jsi někdy ty.

Nervy máš napnutý, člověk stěží tě pak donutí,
abys vynes koš na smetí, když mám práci kolem dětí,
takový, jó takový jsi někdy ty.

Ref.: Ta naše ...

Pláčem tvým odzbrojen pokaždé jsem a pak ptám se jen,
ani nevím co ti dát, říkám stokrát:"Mám tě rád!"
Taková, jó taková je láska má.

Proč máš spěch? Kam zas jdeš? Ptáš se a já nemusím to říct,
ale nemám proč ti lhát, láska má je žhavej drát,
taková, jó taková je láska má.

Ref.: Ta naše ...

















MALOVANEJ DŮM
MÁCI

Já namaloval dům, kde okna byly čistý,
kde na ně nelepili listy zbůhdarma na svátek.
Já namaloval dům, kde lidskej úsměv platí,
ne že se hnedka ztratí a nejde naplánovat na pátek.

Já namaloval dům bez zbytečnejch hesel, frází,
kde se lidi rádi schází a kde smí co chtějí říct.

Já namaloval dům co má jen sedm pater,
kde je nájem za pakatel a kde nechtějí pořád víc.

Obraz jsem postavil na rohu ulice,
kde si ho může koupit každej za babku
a pak jsem čekal týdny, měsíce,
kdo koupí obraz domu bez zmatků
a lidi řekli: "Obraz - fantazie,
to jsem se sekli, kdopak tak dnes žije?"
A kýčem nazvali ten můj dům.

Ten obraz kde je dům, kde si lidi věří
a mají čistý prahy v dveřích, kde zřídka slýchaj pláč.
Tak jsem ten obraz schoval a zamknul na tři zámky.
Z mých očích zbyly stánky celej večer v tenhle den.




























HŘÍBĚ
NECKÁŘ + VONDRÁČKOVÁ

Johny mi dal k svátku krásný hříbě,
že jsem dítě, tak prej si mám hrát.
Snad ukryju slzy v černý hřívě,
jinak se mi Johny bude smát.
Johny říká: "To hříbě je po ní.
Je to mrňous velkej jako ponny,
snad se ho ta holka nebojí.
Jó, zkuste žít mezi cowboji."

Dlouhán Johny ten se jenom směje,
těm svejm koním, těm on rozumí.
Neví ale co se ve mě děje,
z očí mi to přečíst neumí.
Jako by se někdy bála koní,
její hříbě jmenuje se Johny.
Hříbat těch se holky nebojí.
Jó, zkuste žít mezi cowboji.

Až se hříbě stane rychlým hřebcem,
ze sedla ho párkrát vyklopí,
pak mu možná trochu svitne v lebce,
Johny moji lásku pochopí.
Už svatební zvony v dálce zvoní,
Johny svatbu má a neví vo ní.
Vdavek, těch se holky nebojí.
Jó, zkuste žít mezi cowboji.

























SNĚŽNEJ MUŽ
GREENHORNS

Studenej vítr honí sníh cestou zavátou.
Stopy jak nohy sloní teď vidím před chatou.
Pak tebe marně sháním, pod postel nahlížím,
kam ztratila ses, to já dobře vím.

Ref.: To sám sněžnej muž se tu bral,
to sám sněžnej muž si tě vzal.
Tak tedy pozdravuj jeho ledovou sluj
a já si v klidu kotlík grogu dám.

Ted  okna kvetou mrazem, já zase našel klid.
Zas klepu popel na zem a můžu nahlas klít.
A nemusím se hádat a vynakládat um,
abych si moh dát tajně malej rum.

Ref.: To sám ...

Studenej vítr honí mraky a duchů sbor,
stopy jak nohy sloní se táhnou za obzor.
A můj bernardýn klímá, nějak tě neshání,
on má rád ticho a hodin tikání.

Ref.: To sám ...




























FRAM
W. DANĚK

Zas mě to táhne o kus dál,
zas nemám nikde stání,
desítky důvodů si sháním,
už abych na cestu se dal.
Pelikán křídly zamával,
vítr je příhodný a stálý,
za námi slunce mosty pálí,
tak proč bych ještě vyčkával.

Ref.: Klenotník město zavřel krám,
z výkladu svoje šperky sklízí,
obrysy domů v dálce mizí,
tak naposled ti zamávám
z paluby lodi jménem Fram.

Dávno už vyvětral se dým
mých věčných cigaret a dýmek,
ta žiješ jenom ze vzpomínek
a já se stále nevracím.
Námořní mapy pokryl prach,
mé knihy nikdo neutírá,
nevíš, zda právě neumírám
tam někde v ledových krách.

Ref.: Klenotník město zavřel krám, z výkladu svoje šperky sbírá,
chlap jen tak lehce neumírá,
na modré lodi jménem Fram
tě za pár roků vyhledám.























PRŮŠVIHOVEJ DEN
MÁCI

Do rána jsem trochu zaspal a pak v zámku zlomil klíč,
mám den, průšvihovej den.
Takže než jsem z domu vypad, jedenáctá byla pryč,
prostě hroznej smolař jsem
a než jsem stopnul auťák, to byl dlouhej čas,
jel pomalu jak hlemýžď, no, že prej nikam nemusí.
Pak slabý kafe v motorestu, vem to ďas
a náklaďák, co místo aby jel, spíš jenom rámusí.

Ref.: Mám den, průšvihovej den,
jó, glóbus mi ráno roha vzal, když jsem k tobě jel,
čert vem jízdní řády ven,
pak na stopu jsem promok jako pes, průšvihovej den.

Ve tři jsem tě doma hledal, no a tys tam nebyla,
mám den, průšvihovej den.
Napsal vzkaz a na dveře ho za kukátko zastrčil,
třeba jsi šla jenom ven,
ža čekám do půl šestý. pak mi jede vlak,
na nádraží v restauraci, tam co nejsou ubrusy
a když jsi přišla, deset minut zbylo pak,
aby jsi mi řekla, že už jezdit nemusím.

Ref.: Mám den ...

2x Pak na stopu jsem promok jako pes, průšvihovej den.

