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Amazonka 
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.  

 

R: Nebe modrý zrcadlí se  

v řece, která všechno ví,  

stejnou barvou 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.  

 

R: Nebe modrý zrcadlí se  

v řece, která všechno ví,  

stejnou barvou jako měly  

tvoje oči džínový.  

 

Zlatý kráse cingrlátek,  

jak sis časem myslela,  

vadil možná trampskej šátek,  

nosit dáls' ho nechtěla.  

 

Teď jsi víla z paneláku,  

samá dečka, samej krám,  

já si přál jen, abys byla  

pořád stejná, přísahám, 

pořád stejná, přísaháááám. 
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Bedna od whisky 
Dneska už mně fóry 

ňák nejdou přes pysky 

stojím s dlouhou kravatou na bedně od 

whisky 

stojím s dlouhým obojkem, jak stájovej 

pinč 

tu kravatu co nosím mi navlík soudce 

Lynch 

 

R: Tak kopni do tý bedny, ať panstvo 

nečeká 

jsou dlouhý schody do nebe a štreka 

daleká 

do nebeskýho báru já sucho v krku 

mám 

tak kopni do tý bedny, ať na cestu se 

dám 

 

Mít tak všechny bedny od whisky vypi-

tý 

postavil bych malej dům na louce ukry-

tý 

postavil bych malej dům a z okna kou-

kal ven 

a chlastal bych tam s P.B.Ch. a chlastal 

by tam Ben 

 

R: Tak kopni do tý bedny, ať panstvo 

nečeká 

jsou dlouhý schody do nebe a štreka 

daleká 

do nebeskýho báru já sucho v krku 

mám 

tak kopni do tý bedny, ať na cestu se 

dám 

 

Kdyby si se hochu jen pořád nechtěl 

rvát 

nemusel si dneska na týhle bedně stát 

moh si někde v suchu tu svojí whisky 

pít 

a nemusel si hochu na krku laso mít 

 

R: Tak kopni do tý bedny, ať panstvo 

nečeká 

jsou dlouhý schody do nebe a štreka 

daleká 

do nebeskýho báru já sucho v krku 

mám 

tak kopni do tý bedny, ať na cestu se 

dám 

 

Až kopneš do tý bedny jak se to dělává 

na krku ti zůstane jen dírka mrňavá 

jenom dírka mrňavá a k smrti ani krok 

má to smutnej konec a whisky ani lok  

 

R: Tak kopni do tý bedny, ať panstvo 

nečeká 

jsou dlouhý schody do nebe a štreka 

daleká 

do nebeskýho báru já sucho v krku 

mám, 

tak kopni do tý bedny ....
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Bessie  

Než se dívko spolu rozejdeme,  

nač si máme lhát, 

možná že se víc už nesejdeme, 

pozdě budeš lkát. 

 

Pohlédni tam, za těmito horami 

nechci býti sám, 

řekni slovíčko jen dříve, než krásný 

náš sen, zůstane vzpomínkám. 

 

R: V dáli, tam kdesi za těmi lesy, 

v dáli u řeky kout najdeme i, 

až pojedeme spolu peřejemi,  

snad tvé srdce lásku dopřeje mi. 

 

V dáli, tam kdesi za těmi lesy, 

v dáli, má krásná jediná Bessie, 

než se vznítí jitro zlaté, 

chci ti svou lásku dát. 

 

 

Přijdu dřív, než sluníčko zapadne, 

polibek vzít, 

snad tě, dívko, konečně napadne, 

máš - li se mnou jít. 

 

Pohlédni, tam za těmi horami 

celý svět je náš, 

tam ti lásku svou dák, kdybych odešel 

sám, 

zpátky mě zavoláš. 

 

 

R: V dáli, tam kdesi za těmi lesy, 

v dáli u řeky kout najdeme i, 

až pojedeme spolu peřejemi,  

snad tvé srdce lásku dopřeje mi. 

 

V dáli, tam kdesi za těmi lesy, 

v dáli, má krásná jediná Bessie, 

než se vznítí jitro zlaté, 

chci ti svou lásku dát.
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Bláznova ukolébavka 
Máš má ovečko dávno spát, i píseň ptáků končí. 

Kvůli nám přestal vítr vát, jen můra zírá zvenčí.  

Já znám její zášť, tak vyhledej skrýš 

zas má bílej plášť a v okně je mříž. 

R: Máš má ovečko dávno spát  

a můžeš hřát, ty mě můžeš hřát.  

Vždyť přijdou se ptát, zítra zas přijdou se ptát 

jestli ty v mých představách už mizíš. 

 

Máš má ovečko dávno spát, dnes máme půlnoc temnou 

ráno budou nám bláznům lhát, že ráda snídáš se mnou. 

Proč měl bych jim lhát, že jsem tady sám 

když Tebe mám rád, když Tebe tu mám.  

 

R: Máš má ovečko dávno spát  

a můžeš hřát, ty mě můžeš hřát.  

Vždyť přijdou se ptát, zítra zas přijdou se ptát 

jestli ty v mých představách už mizíš. 

 

Máš má ovečko dávno spát  

a můžeš hřát, ty mě můžeš hřát.  

Vždyť přijdou se ptát, zítra zas přijdou se ptát 

jestli ty v mých představách už mizíš.
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Blízko Little Big Hornu 
Tam, kde leží Little Big Horn, je indiánská zem, 

tam přijíždí generál Custer se svým praporem, 
modrý kabáty jezdců, stíny dlouhejch karabin, 
a z indiánskejch signálů po nebi letí dým. 

 
R: Říkal to Jim Bridger já měl jsem v noci sen, 

pod sedmou kavalerií jak krví rudne zem, 
kmen Siouxů je statečný a dobře svůj kraj zná, 
proč Custer neposlouchá ta slova varovná. 

 
Tam blízko Little Big Hornu šedivou prérií 
táhne generál Custer s sedmou kavalerií, 

marně mu stopař Bridger radí: Zpátky povel dej!, 
Jedinou možnost ještě máš, život si zachovej! 
 

R: Říkal to Jim Bridger já měl jsem v noci sen, 
pod sedmou kavalerií jak krví rudne zem, 
kmen Siouxů je statečný a dobře svůj kraj zná, 

proč Custer neposlouchá ta slova varovná. 
 
Tam blízko Little Big Hornu se vznáší smrti stín, 

padají jezdci z koní, výstřely z karabin, 
límce modrejch kabátů barví krev červená, 
kmen Siouxů je statečný a dobře svůj kraj zná. 

 
R: Říkal to Jim Bridger já měl jsem v noci sen, 

pod sedmou kavalerií jak krví rudne zem, 
kmen Siouxů je statečný a dobře svůj kraj zná, 
proč Custer neposlouchá ta slova varovná. 

 
Pak všechno ztichlo a jen tamtam duní nad krajem, 
v oblacích prachu mizí Siouxů vítězný kmen, 

cáry vlajky hvězdnatý po kopcích vítr vál, 
tam uprostřed svých vojáků leží i generál. 
 

R: Říkal to Jim Bridger já měl jsem v noci sen, 
pod sedmou kavalerií jak krví rudne zem, 
kmen Siouxů je statečný a dobře svůj kraj zná, 

proč Custer neposlouchal ta slova varovná.
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Dál jen se směj
R: Dál jen se směj, život ráda měj,  

tvůj pláč a slzy nechci znát, tak mi zamávej,  

dál jen se směj, život ráda měj,  

až probudí tě svítání, mně už bude hej.  

 

Já musím jít, vlak už houká  

a výpravčí už dveře zavírá,  

dál půjdu cestou svou, bezcitnou a zlou,  

tvá láska je jen výprodej, já říkám: tak se měj.  

 

R: Dál jen se směj, život ráda měj,  

tvůj pláč a slzy nechci znát, tak mi zamávej,  

dál jen se směj, život ráda měj,  

až probudí tě svítání, mně už bude hej.  

 

Říkáš, že nevěříš mým slibům,  

tvůj názor dneska nebudu ti brát,  

já dlouho s tebou žil, někdy na vobtíž byl,  

můj vlak už houká v nádraží, já říkám: tak se měj.  

 

R: Dál jen se směj, život ráda měj,  

tvůj pláč a slzy nechci znát, tak mi zamávej,  

dál jen se směj, život ráda měj,  

až probudí tě svítání, mně už bude hej… 
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Dědeček
Měl dědeček kolotoč 

sežral mu ho červotoč 
sežral mu i figurky 
a teď prodává okurky 

jeho přítel Všetečka 
měl na Brdech dědečka 

vyzáblej byl jako chrt 
tak jako všichni chlapy z Brd. 
Když jde dědek do lesa 

bába volá nebesa 
z dědečka se pro pět ran 
stává indián. 

 
R: 2x Tjaaa da daa, tjamta da daa 
Tjaaa da daa, tjamta da daa 

Bože co to jen ty lidi napadá. 
 
Ten dědeček pytlačil, 

 až si oči vytlačil. 
Na mušku když neviděl, 
tak poprvé se zastyděl. 

Flintu prodal za dvě stě, 
dvě stě schoval ve vestě. 
Vestu dal do ruksaku 

a hurá do vlaku. 
 

R: 2x Tjaaa da daa, tjamta da daa 
Tjaaa da daa, tjamta da daa 
Bože co to jen ty lidi napadá. 

 
Sotvaže se vláček hnul, 
dědeček si boty zul. 

Ruksak pod hlavu si dal 
a na babičku vzpomínal. 
Vlak po jednou zastavil, 

dědek uši nastavil, 

a křik s hrůzou ve tváři 
jsou tady kotláři. 
 

R: 2x Tjaaa da daa, tjamta da daa 
Tjaaa da daa, tjamta da daa 

Bože co to jen ty lidi napadá. 
Mezi poli v jeteli, 
dědek si to metelí, 

když mu spadli kalhoty 
no tak si vzpomněl na boty. 
Že je nechal ve vlaku 

i s tou vestou v ruksaku. 
Sotva, že se domů vratil k bábě 
přerazila o něj hrábě. 

Za kamna se před ní schoval, 
odtamtud jí vyhrožoval. 
Seňorito muchachito, 

jednou ti to přijde líto. 
Hrozně ho to hlodalo a to mu dodalo. 
 

R: 2x Tjaaa da daa, tjamta da daa 
Tjaaa da daa, tjamta da daa 
Bože co to jen ty lidi napadá. 

 
U lesa je hrobeček, 

v tom hrobečku dědeček. 
Sám si ho tam vytlačil, 
ještě když pytlačil. 

 
R: 2x Tjaaa da daa, tjamta da daa 
Tjaaa da daa, tjamta da daa 

Bože co to jen ty lidi napadá. 
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Dej mi víc své lásky   

Vymyslel jsem spoustu nápadů a hůů 
Co podporujou hloupou náladu a hůů 

Hodit klíče do kanálu 
Sjet po zadku holou skálu 

V noci chodit strašit do hradu 
 
Dám si dvoje housle pod bradu a hůů 

V bílé plachtě chodím pozadu a hůů 
Úplně melancholicky 
S citem pro věc jako vždycky 

Vyrábím tu hradní záhadu 
 
R: Má drahá dej mi víc 

Má drahá dej mi víc 
Má drahá dej mi víc své lásky a hůů 
Já nechci skoro nic 

Já nechci skoro nic 
Já chci jen pohladit tvé vlásky a hůů 
 

Nejlepší z těch divnejch nápadů a hůů 
Mi dokonale zvednul náladu hůů 

Natrhám ti sedmikrásky 
Tebe celou s tvými vlásky 
Zamknu si na sedm západů 

 
R: Má drahá dej mi víc  
Má drahá dej mi víc  

Má drahá dej mi víc své lásky a hůů 
Já nechci skoro nic  
Já nechci skoro nic 

Já chci jen pohladit tvé vlásky a hůů 
 
Nejlepší z těch divnejch nápadů a hůů 

Mi dokonale zvednul náladu a hůů 
Natrhám ti sedmikrásky 
Tebe celou s tvými vlásky 

Zamknu si na sedm západů a hůů
 



 

11 

 

Dudy v Edinburgu
Sotva začnou v Edinburku dudy hrát  

celé město vyrazí ven tancovat  
Skoti, Skotky oblečou si suknice  
potom dupou až se třesou ulice.  

 
R: Deri don don duli duli dundádej  

pěkně dupni potom řadu vyrovnej  
deri don don duli duli dundádej  
tenhle tanec mají Skoti nejraděj 

čtyři kroky tam duli duli dá  
čtyři kroky sem duli duli dá  
kdo na tyhle čtyři kroky nestačí  

ten si se Skoty a se Skotkami nezaskotačí.  
 
Skotská kostka červená a zelená  

skotské třapce ozdobí nám kolena  
každou chvíli holka letí povětřím  
Skoti pohybem totiž nešetří.  

 
R: Deri don don duli duli dundádej  
pěkně dupni potom řadu vyrovnej  

deri don don duli duli dundádej  
tenhle tanec mají Skoti nejraděj  
čtyři kroky tam duli duli dá  

čtyři kroky sem duli duli dá  
kdo na tyhle čtyři kroky nestačí  

ten si se Skoty a se Skotkami nezaskotačí.  
 
Skotskou whisku naleju si do sebe  

skotskou sukni roztočím až do nebe  
pak dám skotskou pusu na tvou skotskou tvář  
neboť pravý Skot je přece sukničkář.  

 
R: Deri don don duli duli dundádej  
pěkně dupni potom řadu vyrovnej  

deri don don duli duli dundádej  
tenhle tanec mají Skoti nejraděj  
čtyři kroky tam duli duli dá  

čtyři kroky sem duli duli dá  
kdo na tyhle čtyři kroky nestačí  
ten si se Skoty a se Skotkami nezaskotačí.  
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Dvě báby  
Jak léta jdou, svět pro mě ztrácí glanc, 

všichni se rvou a duši dávaj všanc 
a za pár šestáků vás prodaj věřte mi, 
už víc nechci mít domov svůj na zemi. 

 
R: Čas žádá svý a mně se krátí dech, 

když před kaplí tu zpívám na schodech, 
svou píseň o nebi, kde bude blaze mi, 
už víc nechci mít domov svůj na zemi. 

 
Po jmění netoužím, jsme tu jen na krátko, 
sláva je jak dým, jak prázdný pozlátko, 

já koukám do oblak, až anděl kejvne mi, 
už víc nechci mít domov svůj na zemi. 
 

R: Čas žádá svý a mně se krátí dech, 
když před kaplí tu zpívám na schodech, 
svou píseň o nebi, kde bude blaze mi, 

už víc nechci mít domov svůj na zemi. 
 
Říkám good bye, světskýmu veselí, 

těm co si užívaj, nechci lízt do zelí, 
jsem hříšná nádoba, však spása kyne mi 
už víc nechci mít domov svůj na zemi. 

 
R: Čas žádá svý a mně se krátí dech, 

když před kaplí tu zpívám na schodech, 
svou píseň o nebi, kde bude blaze mi, 
už víc nechci mít domov svůj na zemi. 

 
V určenej čas, kytara dohraje, 
zmlkne můj hlas na cestě do ráje, 

po tomhle špacíru noc co noc zdá se mi 
už víc nechci mít domov svůj na zemi. 
 

R: Čas žádá svý a mně se krátí dech, 
když před kaplí tu zpívám na schodech, 
svou píseň o nebi, kde bude blaze mi, 

už víc nechci mít domov svůj na zemi. 
už víc nechci mít domov svůj na zemi. 
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Fajn džob
Moje briga má jméno Ariel, 

řekl kapitán, když mě zval,  
prej abych s ním jako lodník jel  
a džob, co mi nabíd', bral.  

prej abych s ním jako lodník jel  
a džob, co mi nabíd', bral. 

 
Von veliký prachy mi sliboval,  
čertví, jestli ňáký má,  

já nevěřil, a tak žvanil dál,  
že zejtra už vyplouvá.  
já nevěřil, a tak žvanil dál,  

že zejtra už vyplouvá.  
 
R: 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, 
dejte si říct, to by bral jenom ten,  
kdo je blázen a nemá šajn, 

 
 
R: Že, 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.
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Frankie Dlouhán 
Kolik je smutného, když mraky černé jdou? 

Lidem nad hlavou, smutnou dálavou, 

Já slyšel příběh, který velkou pravdu měl. 

Za čas odletěl, každý zapomněl. 

 

R: Měl kapsu prázdnou Frenky dlouhán 

po Státech toulal se jen sám 

a že byl veselej, tak každej měl ho rád 

tam ruce k dílu mlčky přiloží a zase jede dál 

a každej, kdo s ním chvilku byl 

tak dlouho se pak smál 

 

Tam, kde byl pláč, tam Frenky hezkou píseň měl. 

Slzy neměl rád, chtěl se jenom smát. 

A když pak večer ranče tiše usínaj, 

Frankův zpěv jde dál, nocí s písní dál 

 

R: Měl kapsu prázdnou Frenky dlouhán 

po Státech toulal se jen sám 

a že byl veselej, tak každej měl ho rád 

tam ruce k dílu mlčky přiloží a zase jede dál 

a každej, kdo s ním chvilku byl 

tak dlouho se pak smál 

 

Tak Frenkyho vám jednou našli, přestal žít. 

Jeho srdce spí, tiše smutně spí. 

Bůh ví, jak, za co tenhle smíšek konec měl. 

Farář píseň pěl, umíráček zněl 

 

R: Měl kapsu prázdnou Frenky dlouhán 

po Státech toulal se jen sám 

a že byl veselej, tak každej měl ho rád 

tam ruce k dílu mlčky přiloží a zase jede dál 

a každej, kdo s ním chvilku byl 

tak dlouho se pak smál
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Hlídač Krav 
Pam pam pa... 

 
Když jsem byl malý, říkali mi naši: 
Dobře se uč a jez chytrou kaši, 

až jednou vyrosteš, budeš doktorem práv. 
 

Takový doktor si sedí pěkně v suchu, 
bere velký peníze a škrábe se v uchu. 
Já jim ale na to řek: Chci být hlídačem krav. 

 
R: Já chci mít čapku s bambulí nahoře,  
jíst kaštany, mýt se v lavoře, 

od rána po celý den, zpívat si jen. 
Zpívat si: 
Pam pam pa dam pam padáda pam pam 

padam pam padádadadam pádadadam pam 
pam padam 
 

K Vánocům mi kupovali hromady knih, 
co jsem ale vědět chtěl, to nevyčet jsem z 
nich, 

nikde jsem se nedozvěděl, jak se hlídají 
krávy. 
 

Já ptal jsem se starších a ptal jsem se všech, 
každý na mě hleděl jako na pytel blech, 

každý se mě opatrně tázal na moje zdraví. 
 
R: Já chci mít čapku s bambulí nahoře,  

jíst kaštany, mýt se v lavoře, 
od rána po celý den, zpívat si jen. 
Zpívat si: 

Pam pam pa dam pam padáda pam pam 
padam pam padádadadam pádadadam 
padadadam 

 
Teď už jsem starší a vím co vím, 
mnohé věci nemůžu a mnohé smím 

a když je mi velmi smutno, lehnu do mokré 
trávy. 
 

S nohama křížem a rukama za hlavou, 
koukám nahoru na oblohu modravou, 

kde se mezi mraky honí moje strakaté krávy. 
 
R: Já chci mít čapku s bambulí nahoře,  

jíst kaštany, mýt se v lavoře, 

od rána po celý den, zpívat si jen. 
Zpívat si: 
Pam pam pa dam pam padáda pam pam 

padam pam padádadadam pádadadam 
padadadam 
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Ho ho watanay  
Spinkej můj maličký, 

máš v očích hvězdičky,  

dám Ti je do vlasů,  

tak usínej, tak usínej.  

 

R: Ho ho Watanay, ho ho Watanay,  

ho ho Watanay, Kiokena, Kiokena.  

 

Sladkou vůňi nese Ti,  

noční motýl z paseky, 

vánek ho kolíbá,  

už usíná, už usíná.  

 

R: Ho ho Watanay, ho ho Watanay,  

ho ho Watanay, Kiokena, Kiokena.  

 

V lukách to zavoní,  

rád jezdíš na koni,  

má barvu havraní,  

jak uhání, jak uhání.  

 

R: Ho ho Watanay, ho ho Watanay,  

ho ho Watanay, Kiokena, Kiokena.  

 

V dlaních motýl usíná,  

hvězdička už zhasíná,  

vánek, co ji k Tobě nes,  

až do léta Ti odlétá.  

 

R: Ho ho Watanay, ho ho Watanay,  

ho ho Watanay, Kiokena, Kiokena.
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Hop tam s jednou 
 

R: 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 pro nás připrav plnej demižón,  

ať v něm šplouchá gin a nebo dlouhej 

John,  

dneska si chcem správně loknout,  

tak se k tobě přijdem kouknout, yes sir.  

  

Dneska budem všichni hrát a zpívat,  

ženský, ty nám budou doma spílat,  

až se budem domů vracet ráno,  

kouknem se všem láhvím na dno, yes sir.  

 

Krk mi vyschnul od těch řečí,  

sucho sklence málo svědčí,  

pad bych žízní, kdybych se teď zvednul,  

no tak mu nalej ještě jednu, yes sir.  

 

Strč prst skrz krk zřetelně nám přeříkej... 

(3x) 

bude z tebe zpěvák velikej, ba jo. 

 

Na cvičišti čtyři svišti piští... (3x) 

těším se na lekci příští. 

 

Jak Julie olejuje koleje... (3x) 

smrtelný pot ze mě leje, ba jo. 

 

Dalajláma v lomu láme slámu... (3x) 

ja si na tom jazyk zlámu. 

 

Od poklopu ku poklopu Kyklop kouli 

koulí... (3x) 

už mám z toho na jazyku bouli. 

 

Teď už umím: Kaplan plakal v kapli... (3x) 

hlasivky už se mi naply. 
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Charašó 
Na tý ruský stepi 

charašo charašo 
brousí turek kopí 
charašo charašo 

chystá se na kozáka, 
že mu prdel nafláká. 

Nadělá z něj mrzáka 
a do ucha mu řve: 
 

R: Kozák, kozák to je velká bída 
za kopějku caru Rusko hlídá. 
Počkej kozák co já dovedu, 

až tatara na tě přivedu. 
 
Kozák se mu chcechce 

charašo charašo, 
že se ho bát nechce 
charašo charašo. 

Šťouchnul ho do panděra, 
řek mu že je posera 
že z něj smrdí cholera 

a do ucha mu řve: 
 
R: Dajmá dajmá dajma napít vodky 

Dajmá dajmá dajma nový botky 
dajmá dajmá dajma likéros 

nebo ti rozflákám nos. 
 
U tý bílý skály 

charašo charašo 
dva boje se střetly 
charašo charašo. 

Sekaniny bylo dost, 
 semhle támhle praskla kost. 
Mladejm starejm pro radost, 

serval se kde kdo. 
 
R: Žene kozák do harému turka 

v zadní části prdele uvízla mu kulka. 
Paša je na hlavu poražen, 
nepřátelský útok odražen. 
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Jantarová země 
Do splašenejch koní už zase lovci střílí,  

ulicí je ženou dolů k ohradám,  
zítra jako vloni, hra je pro ně dohraná,  
bujný hlavy skloní někam do trávy.  

 
R: Krá, až si kabát změní,  

krá, bílé vrány odletí,  
krá, v jantarový zemi  
přistanou v jiném století.  

 
Zamčený jsou stáje, kat už hřívy stříhá,  
lovčí král je v kapli po stý korunován,  

sníh pomalu taje, těla stromů se probouzí,  
v jantarový zemi bude zas co pít. 
 

R: Krá, až si kabát změní,  
krá, bílé vrány odletí,  
krá, v jantarový zemi  

přistanou v jiném století.
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Javornice 
Znám údolí plné krásy 

a v něm potok stříbrný. 

V korunách jsou všude ptáci, 

co maj hlasy medový. 

 

R: Javornice, země krásná, 

žil bych v tobě celý rok. 

Hrál si tady na junáka, 

bránil lesy, chránil tok. 

 

Každé ráno vstával šťasten, 

přikryt jemným jehličím. 

Na večer pěl písně krásné, 

abych se ti odvděčil. 

 

R: Javornice, země krásná, 

žil bych v tobě celý rok. 

Hrál si tady na junáka, 

bránil lesy, chránil tok. 
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Jdem zpátky do lesů 
Sedím na kolejích, které nikam nevedou,  

koukám na kopretinu, jak miluje se s lebedou,  

mraky vzaly slunce zase pod svou ochranu,ochranu 

jen ty nejdeš, holka zlatá, kdypak já tě dostanu?  

 

R: Z ráje, my vyhnaní z ráje,  

kde není už místa, prej něco se chystá, ó  

z ráje nablýskaných plesů  

jdem zpátky do lesů za nějaký čas.  

 

Vlak nám včera ujel ze stanice do nebe,  

málo jsi se snažil, málo šel jsi do sebe,  

šel jsi vlastní cestou, a to se zrovna nenosí,  

i pes, kterej chce přízeň, napřed svýho pána poprosí.  

 

R: Z ráje, my vyhnaní z ráje,  

kde není už místa, prej něco se chystá, ó  

z ráje nablýskaných plesů  

jdem zpátky do lesů za nějaký čas.  

 

Už tě vidím z dálky, jak máváš na mě korunou,  

a jestli nám to bude stačit, zatleskáme na druhou,  

zabalíme všechny, co si dávaj' rande za branou,  

v ráji není místa, možná v pekle se nás zastanou.  

 

R: Z ráje, my vyhnaní z ráje,  

kde není už místa, prej něco se chystá, ó  

z ráje nablýskaných plesů  

jdem zpátky do lesů za nějaký čas. 
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Jdou po mně jdou 
Býval jsem chudý jak kostelní myš,  

na půdě půdy jsem míval svou skrýš, 
pak jednou v létě řek jsem si bať, 
svět fackuje tě, a tak mu to vrať. 

Pak jednou v létě řek jsem si bať, 
svět fackuje tě, a tak mu to vrať 

 
Když mi dát nechceš, já vezmu si sám, 
zámek jde lehce a adresu znám. 

Zlato jak zlato, dolar či frank, 
tak jsem šel na to do National Bank. 
Zlato jak zlato, dolar či frank, 

tak jsem šel na to do National Bank. 
 
R: Jdou po mně, jdou, jdou, jdou, 

na každým rohu mají fotku mou. 
Kdyby mě chytli, jó, byl by ring, 
tma jako v pytli je v celách Sing-Sing, 

jé, jé... 
 
Ve státě Iowa byl od poldů klid, 

chudinká vdova mi nabídla byt. 
Byla to kráska, já měl peníze, 
tak začla láska jak z televize. 

Byla to kráska, já měl peníze, 
tak začla láska jak z televize. 

 
Však půl roku nato řekla mi dost, 
tobě došlo zlato, mně trpělivost. 

Sbal svých pár švestek a běž si, kam chceš! 
Tak jsem na cestě a chudý jak veš. 
Sbal svých pár švestek a běž si, kam chceš! 

Tak jsem na cestě a chudý jak veš. 
 
R: Jdou po mně, jdou, jdou, jdou, 

na každým rohu mají fotku mou. 
Kdyby mě chytli, jó, byl by ring, 
tma jako v pytli je v celách Sing-Sing, 

jé, jé... 
 
Teď ve státě Utah žiju spokojen, 

pípu jsem utáh a straním se žen. 
Kladou mi pasti a do pastí špek, 

já na ně mastím, jen ať mají vztek. 
Kladou mi pasti a do pastí špek, 
já na ně mastím, jen ať mají vztek. 

 

R: Jdou po mně, jdou, jdou, jdou, 
na nočních stolcích mají fotku mou. 
Kdyby mě klofli, jó, byl by ring, 

žít pod pantoflí je hůř než v Sing-Sing, 
jé, jé... 
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Jeans bunda 
V mládí jsem stáda hnal, snad každej utrejch 

jsem sál,  
mě se celej sever a jih bál, v mládí jsem se 
jenom rval 

 
R: Má jeans bunda odřená mi říká, kde jsem 

všude byl,  
má ruka sedřená mi praví, tys tulákem byl.  
  

Snad na každej cestě jsem stál, snad každou 
holku měl rád 
a večer když oheň plál, cejtil jsem se jako 

král.  
  
R: Má jeans bunda odřená mi říká, kde jsem 

všude byl,  
má ruka sedřená mi praví, tys tulákem byl.  
  

Snad na každej cestě jsem stál, snad každou 
holku měl rád 
a večer když oheň plál, cejtil jsem se jako 

král.  
  
recitativ: 

Až.... 
... a ženský, ty můžou v průvodu bejt. 

 
R: Má jeans bunda odřená mi říká, kde jsem 
všude byl,  

má ruka sedřená mi praví, tys tulákem byl.  
  
Snad na každej cestě jsem stál, snad každou 

holku měl rád 
a večer když oheň plál, cejtil jsem se jako 
král.  

  
V mládí jsem stáda hnal, kdejakej lapák jsem 
znal, 

mě se celej sever a jih bál, v mládí jsem se 
jenom rval 
 

R: Má jeans bunda odřená mi říká, kde jsem 
všude byl,  

má ruka sedřená mi praví, tys tulákem byl.  
  

Snad na každej cestě jsem stál, snad každou 

holku měl rád 
a večer když oheň plál, cejtil jsem se jako 
král.  
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Jesse James 
Jesse James chlapík byl, hodně lidí odpravil 

Vlaky přepadával rád, boháčům uměl brát 
Chudákům dával zas, přál bych vám 
Abyste ho mohli znát 

 
R: Jó, Jesse ženu svou tady nechal, ubohou 

A tři děcka, říkám vám 
Ale tenhle přítel hadí, ten vám Jesse zradí 
Já vím, tenkrát v noci prásk' ho sám 

 
Jednou vám byla noc, měsíc tenkrát svítil moc 
Když tu vláček zůstal stát 

Kdekdo ví, že ten vlak přepad' James kabrňák 
Jesse sám, se svým bráchou akorát 
 

R: Jó, Jesse ženu svou tady nechal, ubohou 
A tři děcka, říkám vám 
Ale tenhle přítel hadí, ten vám Jesse zradí 

Já vím, tenkrát v noci prásk' ho sám 
 
Jednou vám Jesse James sedí doma za stolem  

A svým dětem vypráví 
Robert Ford v nočních tmách připlíží se jako vrah  
A on vám Jesse Jamese odpraví 

 
R: Jó, Jesse ženu svou tady nechal, ubohou 

A tři děcka, říkám vám 
Ale tenhle přítel hadí, ten vám Jesse zradí 
Já vím, tenkrát v noci prásk' ho sám 
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Jonatán 
Když jaro zaťukalo na dveře roku vosumnáctsetšest,  

přišel vod řeky chlap, co sem jel jen sám a na svou pěst,  
na sobě hrubej pytel vod kafe nosil místo kabátu,  
starý osadníci hádali, co k čertu hledá tu.  

 
R: Byl vazoun děsný síly, co sto šedesát mílí  

se proti proudu dřel, proti proudu dřel,  
kam šel, ho všude chválej', že jabloňovou alej  
pro všechny vysázel, pro všechny vysázel.  

 
Dva měchy, který shodil v kantýně,  
přivez' na dvouch kánoích,  

a jak v lokálu svý jméno řek', v tu ránu kdekdo ztich',  
tam u nás bylo sice nezvyklý, ale každej časem znal  
Jonatána, co k nám jablečný jadýrka vozíval.  

 
R: Byl vazoun děsný síly, co sto šedesát mílí  
se proti proudu dřel,  

proti proudu dřel,  
kam šel, ho všude chválej',  
že jabloňovou alej  

pro všechny vysázel,  
pro všechny vysázel.  
 

Když léty unavenej do trávy se svez' a na zem sed',  
vopřel se svejma zádama o strom, co právě kvet',  

my spát pak nechali ho na místě, kde právě přestal žít,  
krásnější pomník nešel by snad vůbec postavit  
 

R: Byl vazoun děsný síly, co sto šedesát mílí  
se proti proudu dřel,  
proti proudu dřel,  

kam šel, ho všude chválej',  
že jabloňovou alej  
pro všechny vysázel,  

pro všechny vysázel.  
 
Až jednou nebudete na světě,  

lidi ať tu po vás maj'  
třeba jabka nebo písničku,  
co si rádi zazpívaj',  

třeba jabka nebo písničku,  
co si rádi zazpívaj'.
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Karkulka 
Šla Karkulka černym lesem, číhal na ní 

vlk. 

Vousiska si olizoval natahoval krk. 

Co to neseš Karkuličko ve svým košíčku? 

Kytičky a bábovičku pro svou babičku. 

Jéé babi, proč máš tak velký oči? 

...To abych mohla sledovati Ordinaci v 

Růžové zahradě 2. 

Šla Karkulka černym lesem, číhal na ní 
vlk. 

Vousiska si olizoval natahoval krk. 

Co to neseš Karkuličko ve svým košíčku? 

Jedny Sparty, flašku rumu pro svou 
babičku. 

Jéé babi, proč máš tak velké uši? 

...To abych mohla lépe poslouchati Hit 

rádio FM plus. 

Šla Karkulka černym lesem, číhal na ní 

vlk. 

Vousiska si olizoval natahoval krk. 

Co to neseš Karkuličko ve svým košíčku? 

Jedny Sparty, flašku rumu pro svou 

babičku. 

Jéé babi, proč máš tak velkou hubu? 

….Ham a Karkulka je tam... 

pam pam pam pam pam 
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Karlín  
V podivným bytě jsem se našel 

na patře pachuť trávy spálený. 
Snad jsem si v noci trochu zašel, 
ta holka jenom krčí rameny, 

zpívá si typ-ta-dy-da……… 
 

Pod okny kolem šedejch domů 
Evropu odděluje viadukt. 
Skupinky excelentních Rómů, 

zpívaj svůj roztouženej kontrapunkt, 
zpívá si typ-ta-dy-da……… 
 

R: Karlín ó-ó Karlín 
má černou duši, ó Karlín 
tamtamy buší, ó Karlín, 

má zvláštní chuť, 
vzduch je jak rtuť - překrásně voní. 
 

Před kostelem pomodlím se k bohu, 
ať přejdou tyhle temný závratě. 
V karlínským centrál parku v rohu 

točí se malá holka na patě, 
zpívá si typ-ta-dy-da……… 
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Kdyby tady byla taková panenka 

Kdyby tady byla taková panenka, která by mě chtěla 

|:která by mě chtěla, syna vychovala, přitom pannou byla:| 

 

Kdybych já ti měla syna vychovati, přitom pannou býti 

|:ty by jsi mně musel kolíbku udělati, do dřeva netíti:| 

 

Kdybych já ti musel kolíbku udělati, do dřeva netíti 

|:ty bys mně musela košiličku šíti bez jehel a nití:| 

 

Kdybych já ti měla košiličku šíti bez jehel a nití 

|:ty by jsi mně musel žebřík udělati až k nebeské výši:| 

 

Kdybych já ti musel žebřík udělati až k nebeské výši 

|:lezli bysme spolu, spadli bysme dólů, byl by konec všemu:| 
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Kozel 
Byl jeden pán (byl jeden pán) 

ten kozla měl (ten kozla měl) 
velice si (velice si) 
s ním rozumněl (s ním rozuměl) 

měl ho moc rád (měl ho moc rád) 
opravdu moc (opravdu moc) 

hladil mu vous (hladil mu vous) 
na dobrou noc (na dobrou noc). 
 

Jednoho dne (jednoho dne) 
se kozel splet (se kozel splet) 
rudé tričko (rudé tričko) 

pánovi sněd (pánovi sněd) 
když to pán zřel (když to pán zřel) 
zařval Jéje! (zařval Jéje!) 

svázal kozla (svázal kozla) 
na koleje (na koleje). 
 

Zapískal vlak (zapískal vlak) 
kozel se lek (kozel se lek) 
to je má smrt (to je má smrt) 

mečel Mek mek! (mečel mek mek!) 
jak tak mečel (jak tak mečel) 
vykašlal pak (vykašlal pak) 

rudé tričko (rudé tričko) 
čímž stopnul vlak (čímž stopnul vlak)
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Lepra 
Plazí se šnek po antuce 

na který jsou něčí ruce 

jsou to ruce holčičky 

jež upadly nožičky 

 

Lepra to je svinstvo, lepra to je svinstvo 

lepra to je svinstvo, to je ale svinstvo 

 

Jindy zase po lepře 

plazí se šnek po Peře 

je tam ale těžkej vzduch 

je tam totiž hejno much 

 

Lepra to je svinstvo, lepra to je svinstvo 

lepra to je svinstvo, to je ale svinstvo 

 

Všichni už jsou dávno v hoře 

šnek se plazí po táboře 

Šála to je chudák 

upadl mu ... (písk) 

 

Lepra to je svinstvo, lepra to je svinstvo 

lepra to je svinstvo, to je ale svinstvo 

 

Lepra to je svinstvo, lepra to je svinstvo 

lepra to je svinstvo, to je ale hnus! 

 

 

 



 

31 

 

Loď John B 
Už vyplouvá loď John B., už vyplouvá loď John B., 

 
okamžik malý jen, než poplujem dál, 
 

nechte mě plout, tak nechte mě plout, 
 

nechte mě plout, tak nechte mě plout, 
 
sil už málo mám, tak nechte mě plout. 

 
Nejdřív jsem se napil, na zdraví všem připil, 
vím, že cesta má konec už má, 

tak nechte mě plout, tak nechte mě plout, 
nechte mě plout, tak nechte mě plout, 
sil už málo mám, tak nechte mě plout. 

 
Sklenici svou dopil, zakrátko u mne byl, 
okovy na ruce dal a pistole vzal 

šerif John Stone, ó, šerif John Stone, 
šerif John Stone, ó, šerif John Stone, 
moji svobodu vzal šerif John Stone. 

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

nechte mě plout, tak nechte mě plout, 
nechte mě plout, tak nechte mě plout, 

sil už málo mám, tak nechte mě plout. 
 
sil už málo mám, tak nechte mě plout ...
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Lodníkův lament 
Já snad hned, když jsem se narodil,  

na bludnej kámen šláp',  

a do školy moc nechodil, i tak je ze mě chlap,  

velký dusno, který nad hlavou mi doma viselo,  

drsnýmu chlapu nesvědčí,  

já ťuk' si na čelo.  

 

R: Máma mě doma držela a táta na mě dřel,  

já moh' jsem jít hned študovat, kdybych jen trochu chtěl,  

voženit se, vzít si ňákou trajdu copatou  

a za její lásku platit celou vejplatou, hó hou.  

 

Potom do knajpy jsem zašel a tam uslyšel ten žvást,  

že na lodích je veselo a fasujou tam chlast,  

a tak honem jsem se nalodil na starej vratkej křáp,  

kde kapitán byl kořala a řval na nás jak dráb. ®:  

 

Vlny s kocábkou si házely a každej dostal strach  

a my lodníci se vsázeli, kdo přežije ten krach,  

všechny krysy z lodi zmizely a v dálce maják zhas'  

a první byl hned kapitán, kdo měl korkovej pás. ®:  

 

Kolem zubama už cvakali žraloci hladoví,  

moc nikomu se nechtělo do vody ledový,  

k ránu bouře trochu ustala, já mořskou nemoc měl,  

všem, co můžou chodit po zemi, jsem tolik záviděl. ®:  

 

Jako zázrakem jsme dojeli, byl každý živ a zdráv  

a všichni byli veselí, jen já jsem rukou máv',  

na loď nikdy víc už nevlezu, to nesmí nikdo chtít,  

teď lituju a vzpomínám, jak jen jsem se moh' mít. 

R: Máma mě doma držela a táta na mě dřel,  

já moh' jsem jít hned študovat, kdybych jen trochu chtěl,  

voženit se, vzít si ňákou trajdu copatou  

a za její lásku platit celou vejplatou, hó hou.  
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Louisiana 
Ten, kdo by jednou chtěl bejt vopravdickej chlap  

a na šífu křížit svět ho neleká,  
teď příležitost má a stačí, aby se jí drap',  
ať na tu chvíli dlouho nečeká.  

 
R: Louisiana, Louisiana zná už dálky modravý,  

bílá Louisiana, jako víra pevná loď,  
podepiš a s náma pojď, 
taky hned si z bečky nahni na zdraví.  

 
jó, tady každej z nás má ruku k ruce blíž,  
když to musí bejt, i do vohně ji dá,  

proti nám je pracháč i kostelní myš,  
nám stačí dejchat volně akorát.  
 

R: Louisiana, Louisiana zná už dálky modravý,  
bílá Louisiana, jako víra pevná loď,  
podepiš a s náma pojď, 

taky hned si z bečky nahni na zdraví.  
 
Až budem někde dál, kde není vidět zem,  

dvě hnáty křížem vzhůru vyletí,  
zas bude Černej Jack smát se nad mořem,  
co je hrobem jeho obětí.  

 
R: Louisiana, Louisiana zná už dálky modravý,  

bílá Louisiana, jako víra pevná loď,  
podepiš a s náma pojď, 
taky hned si z bečky nahni na zdraví.
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Mávej 

R: Mávej, mávej, mávej, mávej, mávej, mávej jen, 
nic nepomůže, že tu stojíš sama skoro celej den, 

tak jen si mávej, mávej, mávej, mávej a dávej sbohem. 
 
Jó, nemáš, holka, páru, jakej pocit mám, 

když prásknu do kočáru a rukou zamávám 
a cesta už mě zdraví a říká mi &quot;těpic&quot;, 
tak tohle je to pravý, jó, já už nechci víc. 

 
R: Mávej, mávej, mávej, mávej, mávej, mávej jen, 
nic nepomůže, že tu stojíš sama skoro celej den, 

tak jen si mávej, mávej, mávej, mávej a dávej sbohem. 
 
 

Jó, prošlapaný boty, pingl, tulácká hůl 
a na jazyku noty a pod pažema sůl 
a cesta, která mluví a říká: jenom pluj, 

a žlutý pero žlůví, jó, to je život můj. 
 

 
R: Mávej, mávej, mávej, mávej, mávej, mávej jen, 
nic nepomůže, že tu stojíš sama skoro celej den, 

tak jen si mávej, mávej, mávej, mávej a dávej sbohem 
tak jen si mávej, mávej, mávej, mávej a dávej sbohem ... 
 



 

35 

 

Modrý měsíc 
Na tvůj dům modrý měsíc stále svítí, 

svítí na tvou lásku nevěrnou. 

Na tvůj dům modrý měsíc stále svítí 

tou svou kulatou chladnou lucernou. 

 

R: Dříve nežli spočítám hvědy kolem měsíce, 

najdu tu co nevadí, že nemám tisíce. 

Na tvůj dům modrý měsíc stále svítí 

a svítí na tvou lásku nevěrnou. 
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Morituri te salutant 
Cesta je prach a štěrk, 

a udusaná hlína. 
A šedé šmouhy 
kreslí do vlasů. 

 
A z hvězdných drah má šperk, 

co kamením se spíná. 
A chmýrka touhy z křídel Pegasů  
 

A z hvězdných drah má šperk, 
co kamením se spíná. 
A chmýrka touhy z křídel Pegasů. 

 
Cesta je bič. 
Je zlá, jak pouliční dáma. 

Má v ruce štítky, v pase staniol. 
A z očí chtíč jí plá, když háže do neznáma 
dvě křehké snítky rudých gladiol. 

 
A z očí chtíč jí plá, když háže do neznáma 
dvě křehké snítky rudých gladiol. 

 
Seržante písek je bílý, jak paže Daniely. 
Počkejte chvíli! 

Mé oči uviděly, tu strašně dávnou vteřinu 
zapomnění. 

Seržante! Mávnou  
a budem zasvěceni 
Morituri te salutant. 

Morituri te salutant. 
 
Tou cestou dál jsem šel, 

kde na zemi se zmítá. 
A písek víří křídla holubí. 
A marš mi hrál, zvuk děl, 

co uklidnění skýtá. 
A zvedá chmýří, které zahubí. 
 

A marš mi hrál, zvuk děl, 
co uklidnění skýtá. 
A zvedá chmýří, které zahubí. 

 
Cesta je tér a prach, 

a udusaná hlína. 
Mosazná včelka od vlkodlaka. 
Rezavý kvér - můj brach. 

A sto let stará špína. 

A děsně velká bílá oblaka. 
 
Rezavý kvér - můj brach. 

A sto let stará špína. 
A děsně velká bílá oblaka. 

 
Seržante, písek je bílý, 
jak paže Daniely. 

Počkejte chvíli! 
Mé oči uviděly, 
tu strašně dávnou 

vteřinu zapomnění. 
Seržante! Mávnou  
a budem zasvěceni. 

Morituri te salutant. 
Morituri te salutant. 
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Obluda 
Jó, dvěstě nás tam bylo na brize do Číny  

a furt se jenom pilo, až tuhly ledviny,  
a když už bylo k ránu a všichni pod vobraz,  
křik' plavčík na stožáru, a hlásek se mu 

třás':  
 

Já tady nebudu, já vidím vobludu,  
já vocaď pryč pudu, jímá mě strach,  
chyťte tu vobludu, sežere palubu,  

tohle je vo hubu, ach, ich, och, ach.  
 
Má vocas dvěstě sáhů a ploutev přes hektar  

a zubů plnou hubu, a rozcvičuje spár  
a rozčileně mrká svým vokem jediným,  
a páchne, řve a krká a z tlamy pouští dým.  

 
Já tady nebudu, já vidím vobludu,  
já vocaď pryč pudu, jímá mě strach,  

chyťte tu vobludu, sežere palubu,  
tohle je vo hubu, ach, ich, och, ach.  
 

Rum kapitánem hází, chce pálit z kanónu,  
zapomněl, že ho v září prochlastal v 
Kantonu,  

když uviděl tu bídu, hned zpotil se jak myš,  
poklekl k komínu, pěl: K tobě, Bože, blíž. 

 
Já tady nebudu, já vidím vobludu,  
já vocaď pryč pudu, jímá mě strach,  

chyťte tu vobludu, sežere palubu,  
tohle je vo hubu, ach, ich, och, ach.  
 

Náš kormidelník chrabrý je drsná povaha,  
zalehl u zábradlí a házel flaškama,  
když na vobludě bouchl kanystr vod ginu,  

tu přízrak vztekle houkl a vlítl na brigu. 
 
Já tady nebudu, já vidím vobludu,  

já vocaď pryč pudu, jímá mě strach,  
chyťte tu vobludu, sežere palubu,  
tohle je vo hubu, ach, ich, och, ach.  

 
Tři stěžně rozlámala na naší kocábce,  

však ztuhla jako skála, když čuchla k 
posádce,  
pak démon alkoholu ji srazil v oceán,  

my slezli zase dolů a chlastali jsme dál. 

 
Já tady nebudu, já vidím vobludu,  
já vocaď pryč pudu, jímá mě strach,  

chyťte tu vobludu, sežere palubu,  
tohle je vo hubu, ach, ich, och, ach.  

ach, ich, och, ach ... 
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Oděsa 
Koupím si žvejkačku, žvejkačku za kačku... 

a pojedu do Oděsy na bál, 

a celá Oděsa úžasem zaplesá 

jaký to přijel super elegán. 

 

R: Laj laj laj... 

 

Koupím si bačkory, ze státní podpory... 

 

Koupím si kravatu za celou vejplatu... 

 

Koupím si tepláky, tričko a gumáky... 

 

Koupím buzertašku a burčáku flašku... 

 

Koupím si tatranku, nasednu do tanku... 

 

Koupím si kulomet, pojedu na výlet... 

 

Koupím si škodovku s motorem na vodku... 

    

Koupím si Moskviče, z vejplaty topiče... 

 

Koupím si lahváče, lahváče Gambáče... 

 

Koupím si nálepku, dám si ji na lebku... 

 

Koupím si kokrhel, dám si ho na hlavu... 

 

Koupím si kondoma, bude to sodoma... 
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Okoř 
Na okoř je cesta jako žádná ze sta, 
roubená je stromama. 

Když du po ní v létě,samoten na světě, 
sotva pletu nohama. 
Na konci té cesty trnité, stojí krčma jako hrad. 

Tam zapadli trampi, hladový a sešlí , 
začli sobě notovat 
 

R: Na hradě Okoři světla už nehoří, 
bílá paní šla už dávno spát. 
Ta měla ve zvyku,podle svého budíku, 

o půlnoci chodit strašívat. 
Od těch dob co jsou tam trampové, 

nesmí z hradu pryč. 
A tak dole v podhradí se šerifem dovádí, 
on jí sebral od komnaty klíč. 

 
Jednoho dne z rána roznesla se zpráva, 
že byl Okoř vykraden. 

Nikdo neví dodnes, kdo to tenkrát odnes, 
nikdo nebyl dopaden. 
 

Šerif hrál celou noc mariáš 
s bílou paní v kostinci 
místo aby hlídal 

zuřivě ji líbal  
dostal z toho zimnici 
 

R: Na hradě Okoři světla už nehoří 
bílá paní šla už dávno spát 
Ta měla ze zvyku 

podle svého budíku o půlnoci chodit strašívat 
 

Od těch dob co jsou tam trampové 
nesmí z hradu pryč 
a tak dole v podhradí se šerifem dovádí 

on ji sebral od komnaty klíč
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Ovce 
Jsou už ovce ostříhaný a jsem s vlnou v městě sám, 

rád bych si tu ženu našel, to vám,  hoši, povídám, 
všechno,  co má nohy dvě, láká zrak můj toužící, 
třeba jenom malej klokan, jen když háže zadnicí. 

 
R: Tak jen zabal ten svůj krám, koukej, ať jsme venku už, 

já na venkov tě vezmu a ukážu ti buš, 
lepšího co můžeš chtít, šanci ber a jen to zkus, 
pojď a začni kočírovat ten můj dobrej volskej vůz. 

 
Já mám, hoši, prachy na vůz, bude s velkým spřežením, 
a já budu spokojenej hnedka, když se ožením, 

už jsem vzkázal do věznice, prej si můžu vybrat kus, 
nemam váhat s offsiderkou, když mám dobrej volskej vůz.   
 

R: Tak jen zabal ten svůj krám, koukej, ať jsme venku už, 
já na venkov tě vezmu a ukážu ti buš, 
lepšího co můžeš chtít, šanci ber a jen to zkus, 

pojď a začni kočírovat ten můj dobrej volskej vůz. 
 

Žitnejch placek s hovězinou, jó, těch obstarám si dost, 

pudink v škopku navaříme, a ten bude prostě skvost, 
všichni známí můžou tančit, pěkně šlapat volskej trus, 
k tomu budou zvonce zvonit, ty, co zdobí volskej vůz.  

 
R: Tak jen zabal ten svůj krám, koukej, ať jsme venku už, 

já na venkov tě vezmu a ukážu ti buš, 
lepšího co můžeš chtít, šanci ber a jen to zkus, 
pojď a začni kočírovat ten můj dobrej volskej vůz. 

 
Spoustu dětí naděláme, a na to my chceme dbát, 
že tu bude macek Maggie a s ní dlouhonohá Pat, 

že tu bude pružnej Joe, taky nezdolnej kluk Mike, 
moji milí Australáci, přece máme na to cajk.   
 

R: Tak jen zabal ten svůj krám, koukej, ať jsme venku už, 
já na venkov tě vezmu a ukážu ti buš, 
lepšího co můžeš chtít, šanci ber a jen to zkus, 

pojď a začni kočírovat ten můj dobrej volskej vůz. 
 



 

41 

 

Pár minut 

Tvých pár minut si připíchnout jak kytku na kabát,  
mávnout křídly a plný kapsy tvojí lásky mít.  

 
To bych si přál, a mít těch minut pár a kapes víc,  
probudit den a vyprávět mu sen, a potom jen mu říct:  

 
R: Těch pár minut si připíchnu jak kytku na kabát,  
mávnu křídly a kabát nechám i s tou kytkou vlát.  

 
Tunelem snů, tak krátkým i tak dlouhým, teď běžím sám,  
až přijdu k vám, minut pár svých dní [: jen mi dej, :] hej.  

 
R: Těch pár minut si připíchnu jak kytku na kabát,  
mávnu křídly a kabát nechám i s tou kytkou vlát.  

 
Jó, to bych si přál, a mít těch minut pár a kapes víc,  
zatřást dnem a sebrat spadlej čas, co [: není zlej, :] hej.  

Těch pár minut si připíchnu jak kytku na kabát,  
mávnu křídly a kabát nechám i s tou kytkou vlát.  

 
R: Těch pár minut si připíchnu jak kytku na kabát,  
mávnu křídly a kabát nechám i s tou kytkou vlát.  
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Pijte vodu 
R: Pijte vodu 

pijte pitnou vodu 
pijte vodu 
a nepijte rum 

3x 
 

Jeden smutný ajzeboňák 
pil na pátém nástupišti ajerkoňak 
huba se mu slepila 

diesel lokomotiva ho zabila 
 
2xR: Pijte vodu 

pijte pitnou vodu 
pijte vodu 
a nepijte rum 

 
V rodině u Becherů 
becherovku pijou přímo ze džberů 

proto všichni Becheři 
mají trable s játrama a páteří 
 

2xR: Pijte vodu 
pijte pitnou vodu 
pijte vodu 

a nepijte rum 
 

Pil som vodku značky Gorbatschow 
a potom povedal som všeličo a volačo 
vyfásol som za to tri roky 

teraz pijem chlorované patoky 
 
2xR: Pijte vodu 

pijte pitnou vodu 
pijte vodu 
a nepijte rum 

 
Jesteśmy chłopci z Warszawy 
jeżdżimy pociągiem za robotą do Ostrawy 

cztery litry wódki a mnóstwo piw 
po prostu bardzo fajny kolektyw 
 

2xR: Pijte vodu 
pijte pitnou vodu 

pijte vodu 
a nepijte rum 
 

Jedna paní v Americe 

ztrapnila se převelice 
vypila na ex rum 
a poblila jim Bílý dům 

 
3xR: Pijte vodu 
pijte pitnou vodu 

pijte vodu 
a nepijte rum 
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Píseň zhrzeného trampa
Poněvadž nemám kanady 

a neznám písně z pamp (hohoho a 
neznám písně z pamp) 
vyloučili mě z osady 

že prý jsem houby tramp (hohoho že prý 
jsem houby tramp) 

 
Napsali si do cancáků 
jen ať to každý ví (hohoho jen ať to 

každý ví) 
Vyloučený z řad čundráků 
ten frajer libový (hohoho ten frajer libový) 

 
R: Já jsem ostuda traperů 
já mám rád operu 

já mám rád jazz-rock 
chodím po světě bez nože 
to prý se nemože 

to prý jsem cvok 
já jsem nikdy neplul na šífu 
a všem šerifům jsem říkal Ba ne pane 

já jsem ostuda trempů 
já když chlempu 
tak v autokempu 

 
Povídal mi frajer Joe 

jen žádný legrácky (hohoho jen žádný 
legrácky) 
jinak chytneš na bendžo 

čestný čundrácký (hohoho a čestný 
čundrácký) 
 

A prý se můžu vrátit zpět 
až dám se do cajku (hohoho až se dám 
do cajku) 

a odříkám jim nazpaměť 
akordy na Vlajku (hohoho akordy na 
vlajku) 

 

R: : Já jsem ostuda traperů 
já mám rád operu 
já mám rád jazz-rock 

chodím po světě bez nože 
to prý se nemože 

to prý jsem cvok 
já jsem nikdy neplul na šífu 
a všem šerifům jsem říkal Ba ne pane 

já jsem ostuda trempů 
já když chlempu 
tak v autokempu 

 
A tak teď chodím po světě 
a mám zaracha (hohohoho a mám 

zaracha) 
na vandr chodím k Markétě 
a dávám si bacha (hohohoho a dávam si 

bacha)  
 
Dokud se trampské úřady 

nepoučí z chyb (hohoho a nepoučí z 
chyb) 
zpívám si to svý nevadí  

a zase bude líp (hohoho a zase bude líp) 
 

R: : Já jsem ostuda traperů 
já mám rád operu 
já mám rád jazz-rock 

chodím po světě bez nože 
to prý se nemože 
to prý jsem cvok 

já jsem nikdy neplul na šífu 
a všem šerifům jsem říkal Ba ne pane 
já jsem ostuda trempů 

já když chlempu 
tak v autokempu 
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Pořekadla  
Rád bych se zeptal těch, kteří vědí, 

proč místo zlatem platíme mědí, 

proč nejsme bílí a proč jsme jen šedí, 

ti, co chytrou kaši jedí, 

určitě mi odpovědí. 

 

R: Že z nouze si žijem a milujem z nouze, 

zpíváme málo a kecáme dlouze 

a tváře si myjem v blátivý strouze, 

když se čistá nesežene 

ani v lese u pramene. 

 

Tak dlouho se džbánem, až ucho upadne, 

jablko od stromu daleko nepadne, 

než holub na střeše, líp vrabec v hrsti 

tohle mi jde proti srsti, 

zatraceně proti srsti. 

 

R: Z nouze si žijem a milujem z nouze, 

zpíváme málo a kecáme dlouze 

a tváře si myjem v blátivý strouze, 

když se čistá nesežene, 

nesežene a ne že ne. 

 

Řekni mi, holka, čí je to vinou, 

že ty chceš jiného, on zase jinou, 

čím je to daný, že ti praví se minou, 

ti nepraví že se berou, 

potom se div nesežerou. 

 

R: Z nouze si žijem a milujem z nouze, 

zpíváme málo a kecáme dlouze 

a tváře si myjem v blátivý strouze, 

když se čistá nesežene, 

je to pravda, a ne že ne, 

že cesty už jsou vychozené 

uzené je vyuzené 

a pivo dobře vychlazené, 

žádná nouze vlastně není, 

tak načpak tohle pozdvižení? 
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Potkal jsem tuláka
Potkal jsem tuláka, ten uměl hrát, jo ho, 

potkal jsem tuláka, ten uměl hrát, jo ho, 
ten, když do ruky vzal si flétnu svou, 
všem se to líbilo a ne jen náhodou, 

ho, jo ho, jo ho. 
 

Netušil, co má před sebou, jo ho, 
netušil, co má před sebou, jo ho, 
nástroj jiný, že naučí se hrát, 

housle, že tím jsou daný akorát, 
ho, jo ho, jo ho. 
 

Jednou si řek, kde je můj job, jo ho, 
jednou si řek, kde je můj job, jo ho, 
místo si našel u potulný kapely, 

tam potom kytaru hrát ho nutili, 
ho, jo ho, jo ho. 
 

Z kytary k banju už je jenom skok, 
z kytary k banju už je jenom skok, 
celý Státy s tím posazem sjezdili, 

Chicago, New York i Jižní Antily, 
ho, jo ho, jo ho. 
 

Jazzmani blednou závistí, jo ho, 
jazzmani blednou závistí, jo ho, 

Dizzy, Duke, Miles i Count si říkají, 
dají se na swing a jazzu nechají, 
ho, jo ho, jo ho. 

 
Farewell... Goodbye! Adieu! 
Farewell...Goodbye! Adieu! 

Ahoj! 
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Pověste ho vejš  
Na dnešek jsem měl divnej sen: 

Slunce pálilo a před salónem stál v prachu 

dav 

V tvářích 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: 

 

R: 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 by línej 

A tak trochu dobrodruh. 

 

Pověste ho za El Paso 

Za Snídani v trávě a Lodní zvon 

Za to, že neoplýval krásou 

Že měl country rád 

Že se uměl smát i vám. 

 

Nad hlavou mi slunce pálí 

Konec můj nic neoddálí 

Do mých snů se dívám z dáli 

A do uší mi stále zní 

Tahle píseň poslední! 

 

Pověste ho za tu banku 

V který zruinoval svůj vklad 

Za to, že nikdy nevydržel 

Na jednom místě stát. 

 

Nad hlavou mi slunce pálí 

Konec můj nic neoddálí 

Do mých snů se dívám z dáli 

A do uší mi stále zní 

Tahle moje píseň poslední. 

 

R: 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 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... 

 

R: 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 vejš, ať se houpá 

Pověste ho vejš, ať má dost 

Pověste ho vejš, ať se houpá 

Že tu byl nezvanej host. 
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Pramínek vlasů  
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 
jí 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 mě 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.
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Ráno bylo stejný  

Stál na zastávce s vypůjčenou kytarou,  

v druhý ruce holku, to zavazadlo svý,  

a tý holce v sáčku řek': Dobrý jitro, miláčku,  

podívej se do dáli, uvidíš dvě smutný koleje na silnici  

 

R: Ráno bylo stejný, nesváteční 

Na tvářích počasí promněnlivý 

Rádio hlásilo na Blatech svítá 

Každej byl tak trochu sám. Hmm 

 

Ráno bylo stejný, stejný pivo, stejný blues,  

ospalí a nudní byli po flámu,  

kouřili partyzánku, dým foukali do vánku,  

dívali se do dáli, viděli dvě smutný koleje na silnici. 

 

R: Ráno bylo stejný, nesváteční 

Na tvářích počasí promněnlivý 

Rádio hlásilo na Blatech svítá 

Každej byl tak trochu sám. Hmm 

 

Holka, zvedej kotvy, nikdo nás už nebere,  

pojedeme po svejch do podnájmu žít,  

koupíme na splátky jízdenku tam a zpátky,  

až omrzí nás dálky, budem jak dvě smutný koleje na silnici.  

 

R: Ráno bylo stejný, nesváteční 

Na tvářích počasí promněnlivý 

Rádio hlásilo na Blatech svítá 

Každej byl tak trochu sám. Hmm 
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Řecká  

 

Od rána milá z okénečka kouká,  

nesmí dnes nechat vrátka zavřená.  
Údolím zpívá se mnou les i louka,  

údolím zpívá se mnou ozvěna.  
 
Jenom jednou do měsíce  

sejdem z hor do údolí  
a srdéčko zarmoucené  
jednou zas nic nebolí.  

 
Lá lá lá lala lalálala lala...  
Jenom jednou do měsíce  

sejdem z hor do údolí  
a srdéčko zarmoucené  
jednou zas nic nebolí.  

 
Jen já vím, jak se v horách rádo stýská, 
bloudím sám jako ovce ztracená.  

Údolím zpívá malá horská víska,  
údolím zpívá i ta ozvěna.  

 
Jenom jednou do měsíce  
sejdem z hor do údolí  

a srdéčko zarmoucené  
jednou zas nic nebolí.  
 

Lá lá lá lala lalálala lala...  
Jenom jednou do měsíce  
sejdem z hor do údolí  

a srdéčko zarmoucené  
jednou zas nic nebolí.  
/opakuje se několikrát/  

 
/začíná se pomalu a postupně se zrychluje/  
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Rosa na kolejích
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. 

 

R: Tak do toho šlápni  

ať vidíš kousek světa. 

Vzít do dlaně dálku  

zase jednou zkus. 

Telegrafní dráty  

hrajou ti už léta 

to nekonečně dlouhý  

monotónní blues. 

 

Je ráno, je ráno. 

Nohama stíráš rosu na kolejích. 

 

Pajda dobře 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. 

 

R: Tak do toho šlápni  

ať vidíš kousek světa. 

Vzít do dlaní dálku  

zase jednou zkus. 

Telegrafní dráty  

hrajou ti už léta 

to nekonečně dlouhý  

monotónní blues. 

 

Je ráno, je ráno. 

Nohama stíráš rosu na kolejích. 

Nohama stíráš rosu na kolejích. 
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Rovnou tady rovnou 
Tak už jsem ti teda fouk, 

prsten si dej za klobouk, 
nechci tě znát a neměl jsem tě rád, 
to ti říkám rovnou. 

 
R: Rovnou, jó, tady rovnou, 

rovnou, jó, tady rovnou, 
prostě tě pic a nehledej mě víc, 
to ti říkam rovnou. 

 
Z Kentuky do Tennessee, 
přes hory a přes lesy, 

z potoků vodou, já smejvám stopu svou, 
to ti říkám rovnou. 
 

R: Rovnou, jó, tady rovnou, 
rovnou, jó, tady rovnou, 
prostě tě pic a nehledej mě víc, 

to ti říkam rovnou. 
 
Tak už jsem ti teda fouk, 

prsten si dej za klobouk, 
nechci tě znát a neměl jsem tě rád, 
to ti říkám rovnou. 

 
R: Rovnou, jó, tady rovnou, 

rovnou, jó, tady rovnou, 
prostě tě pic a nehledej mě víc, 
to ti říkam rovnou. 

 
R: Rovnou, jó, tady rovnou, 
rovnou, jó, tady rovnou, 

prostě tě pic 
a nehledej mě víc, 
to ti říkam rovnou.
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Ruty šuty 
Šinu si to starým Coloradem. 

Když v tom slyším výkřik vzdálený. 
Jel jsem podle hlasu. 
A k svému úžasu, 

ležel tam muž k zemi skolený. 
 

R: Ruty šuty Arizona Texas. (karamba!) 
Ruty šuty Arizona má. 
Jel jsem podle hlasu. 

A k svému úžasu, 
ležel tam muž k zemi skolený. 
 

Skloním se nad jeho obličejem, 
poznal jsem v něm svého dvojníka. 
Jeho tělo bylo probodáno noži, 

čerstvá krev mu z rány uniká. 
 
R: Ruty šuty Arizona Texas. (karamba!) 

Ruty šuty Arizona má. 
Jeho tělo bylo probodáno noži, 
čerstvá krev mu z rány uniká. 

 
Pravil ke mně hlasem zmírajícím: 
"Příteli můj Parde jediný, 

byla to léčka já to nevěděl, 
jako starej vůl jsem naletěl." 

 
R: Ruty šuty Arizona Texas. (karamba!) 
Ruty šuty Arizona má. 

Byla to léčka já to nevěděl, 
jako starej vůl jsem naletěl.
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Růže z Texasu  
Jedu vám takhle stezkou  

dát koňům v řece pít 
vtom potkám holku hezkou  
až jsem vám z koně slít. 

 
V ruce má kytku květů  

snad růži co já vím? 
Znám plno hezkejch ženskejch k světu 
ale tahle hraje prim. 

 
R: Ať si kazí smysl pro krásu 
ať s tou a nebo s tou 

dej si říct, že kromě Texasu 
tyhle růže nerostou. 
Ať máš kolťák nízko u pasu 

ať jsi třeba zloděj stád 
tyhle žlutý růže z Texasu  
budeš pořád míti už rád! 

 
Řekla, že tu žije v ranči 
je sama s tátou svým 

a hrozně ráda tančí 
teď zrovna nemá s kým. 
 

Tak já se klidně nabíd 
že půjdu s ní a rád 

a že se dám i zabít 
když si to bude přát. 
 

R: Ať si kazí smysl pro krásu 
ať s tou a nebo s tou 
dej si říct, že kromě Texasu 

tyhle růže nerostou. 
Ať máš kolťák nízko u pasu 
ať jsi třeba zloděj stád 

tyhle žlutý růže z Texasu  
budeš pořád míti už rád! 
 

Hned si dala se mnou rande  
a přišla přesně v půl 
a dole teklo Rio Grande 

po něm měsíc plul. 
 

Když si to tak v hlavě srovnám 
co víc jsem si moh přát 
ona byla milá štíhlá, milá rovná 

zkrátka akorát. 

R: Ať si kazí smysl pro krásu 
ať s tou a nebo s tou 
dej si říct, že kromě Texasu 

tyhle růže nerostou. 
Ať máš kolťák nízko u pasu 
ať jsi třeba zloděj stád 

tyhle žlutý růže z Texasu  
budeš pořád míti už rád! 
 

Od tý doby vodím koně  
jen dolů k brodu pít 
a žiju jenom pro ni  

a chtěl bych si ji vzít 
 

Když večer banjo ladím 
a zpívám si tu svou 
tak v duchu pořád hladím 

tu růži voňavou 
 
R: Kdo si kazí smysl pro krásu 

ať s tou a nebo s tou 
Dej si říct, že kromě Texasu  
tyhle růže nerostou 

 
Ať máš kolťák nízko u pasu 
a jsi třeba zloděj stád 

tyhle žlutý růže z Texasu .... 
 
....budeš mít .... pořád .... rád! 
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Severní vítr  
Jdu s děravou patou,  

mám horečku zlatou, 
jsem chudý, jsem sláb, nemocen. 
Hlava mě pálí 

a v modravé dáli 
se leskne a třpytí můj sen. 

 
Kraj pod sněhem mlčí, 
tam stopy jsou vlčí, 

tam zbytečně budeš mi psát. 
Sám v dřevěné boudě 
sen o zlaté hroudě 

já nechám si tisíckrát zdát. 
 
R: Severní vítr je krutý, 

počítej lásko má s tím. 
K nohám ti dám zlaté pruty 
nebo se vůbec nevrátím. 

 
K nohám ti dám zlaté pruty 
nebo se vůbec nevrátím. 

 
Tak zarůstám vousem 
a vlci už jdou sem, 

už slyším je výt blíž a blíž. 
Už mají mou stopu, 

už větří, že kopu 
svůj hrob, a že stloukám si kříž. 
 

Zde leží ten blázen, 
chtěl dům a chtěl bazén 
a opustil tvou krásnou tvář. 

Má plechovej hrnek 
a pár zlatejch zrnek 
a nad hrobem polární zář. 

 
R: Severní vítr je krutý, 
počítej lásko má s tím. 

K nohám ti dám zlaté pruty 
nebo se vůbec nevrátím. 
 

K nohám ti dám zlaté pruty 
nebo se vůbec nevrátím. 
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Silnice se táhla 
Silnice se táhla a já sám ušlej u pangejtu 

stál, 
byl syrovej večer a vítr mráčky vod západu 
hnal, 

náklaďák jel kolem, a sotva jsem kejvnul, za-
stavil, 

šofér vylezl ven, kytaru mi vzal a naladil. 
 
R: Povídám:"Je votřískaná z vlaků a géčko 

neladí," 
von jen se tomu usmál: "To vůbec nevadí, 
jen kdybych ve svým dýzláku ji sebou vozit 

směl, 
šéf by prask', moc kiláků bych asi nenajel." 
 

Písničky znal pravdivý vo štacích, který za 
sebou už měl, 
vo dalekejch krajích, který já už dávno po-

znat chtěl, 
vo tom, jak den končí a za chvíli zase začíná, 
a vostrý slunce z vočí ruka ušmudlaná marně 

vytírá. 
 
R: 

 
Dohrál a pak zívnul, v trávě usnul hned, jak 

unavenej byl, 
přikrytej jen napůl, když vo deku se se mnou 
rozdělil, 

přední skla už hadrem blejskal, když já ještě 
v ranní rose spal, 
potom řek' mi: "Vstávej, večer budem zas vo 

kousek dál." 
 
R:  

Povídám:"Je votřískaná z vlaků a géčko nela-
dí," 
von jen se tomu usmál: "To vůbec nevadí“, 

a dlouho mi pak zpíval a jak nejlíp doved 

hrál, 

dám na to krk, že byl to sám šoférskejch 

songů král. 
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Soudný den 
Zdál se mi sen, že se nebe hroutí, 

zdál se mi sen o poslední pouti, 
zdál se mi sen, že všechno seberou ti 
v ten soudný den. 

 
Kam běžet mám, slunce rychle chladne, 

kam běžet mám, měsíc na zem spadne, 
kam běžet mám, moře už je na dně 
v ten soudný den. 

 
Stůj, nechoď dál, času už je málo, 
stůj, nechoď dál, míň, než by se zdálo, 

stůj, nechoď dál, otevři se, skálo, 
v ten soudný den. 
 

Pán tě zavolá, má pro každého místo, 
Pán tě zavolá, jen kdo má duši čistou, 
Pán tě zavolá, sám nedokázal bys to 

v ten soudný den. 
 
R: Soudí, soudí pány, slouhy, 

soudí, soudí hříšné touhy, 
soudí, soudí, výčet pouhý, á ... 
 

Vtom se probudíš, to byl jen sen, 
vtom se probudíš, to byl jen sen, 

vtom se probudíš, to byl jen sen, 
jen pouhý sen. 
 

 
Zdál se mi sen, že se nebe hroutí, 
zdál se mi sen o poslední pouti, 

zdál se mi sen, že všechno seberou ti 
v ten soudný den. 
 

Zdál se mi sen, já stojím na svém místě, 
zdál se mi sen, mé svědomí je čisté, 
zdál se mi sen, jen jedno vím jistě: 

je soudný den! 
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Šel pes do lesa 
R: Šel pes do lesa a potkal dlažební kostku 

Šel pes do lesa a potkal dlažební kostku 
Dlažební kostko kam jdeš 
Já jdu do lesa 

 
 

Dlažební kostko vždyť ty nemáš nohy jo nemáš nohy 
Dlažební kostko vždyť ty nemáš nohy 
Já nemám nohy 

Ale ty maš parohy 
 
R: Šel pes do lesa a potkal dlažební kostku 

Šel pes do lesa a potkal dlažební kostku 
Dlažební kostko kam jdeš 
Já jdu do lesa 

 
Dlažební kostko vždyt ty nemáš nohy jo nemáš nohy 
Dlažební kostko vždyt ty nemáš nohy 

Já nemám nohy 
Ale ty máš pá ro-ro-hy 
 

R: Šel pes do lesa a potkal dlažební kostku 
Šel pes do lesa a potkal dlažební kostku 
Dlažební kostko kam jdeš  

Já jdu do lesa 
 

Dlažební kostko vždyť ty nemáš nohy jo nemáš nohy 
Dlažební kostko vždyť ty nemáš nohy 
Já nemám nohy  

Ale ty máš pa-ro-hy
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Škrábej 
Trojstěžníku plachty k rozervání napnutý, 

třináctej den je to s náma nějaký nahnutý, 

smůlu táhnem za kormidlem s sebou po vlnách, 

my lodníci jsme na tom nejhůř, vím to na tuty, 

pískovcovou cihlu v ruce, záda vohnutý, 

bocman vříská, nejradši bych po krku mu sáh'. 

 

R: Hej! Škrábej ty prkna, ať jsou bílý! 

Hej! Škrábej, ty prkna musej' bejt! 

Hej! Říkej si klidně každou chvíli: 

nebudem spílat, ruce spínat, žalmy zpívat, hou! 

 

Bez vody jsme všichni skoro žízní leknutý, 

nikomu z nás nevadí, že spíme vobutý, 

stejně každej den jeden z nás končí na marách, 

čert aby vzal bocmana a s ním i drhnutí, 

ze kterýho máme teď ty záda vohnutý, 

chcem bejt rovný, až do pekla překročíme práh. 

 

R: Hej! Škrábej ty prkna, ať jsou bílý! 

Hej! Škrábej, ty prkna musej' bejt! 

Hej! Říkej si klidně každou chvíli: 

nebudem spílat, ruce spínat, žalmy zpívat, hou! 
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Tam na Picadilly 
U mýho krámku tam na Picadilly,  

čistím boty od špinavejch cest,  

čistím duši toho, kdo se bojí,  

vyhnout blátu a nastavit pěst.  

 

R: O ho ho tam na Picadilly,  

o ho ho kdo se podívá,  

o ho ho tam na Picadilly,  

o ho ho duši svou mi dá.  

 

Buď pozdrav panbů moje malá rajdo,  

černou kůži dneska zase máš,  

ráno tvá duše potřebuje mejdlo,  

noční stíny v umyvadle smaž.  

 

R: O ho ho tam na Picadilly,  

o ho ho kdo se podívá,  

o ho ho tam na Picadilly,  

o ho ho duši svou mi dá.  

 

Proč ten děda sbírá starej chleba,  

odpadový koše převrací,  

trošku peněz vydělat je třeba,  

malá penze na to nestačí.  

 

R: O ho ho tam na Picadilly,  

o ho ho kdo se podívá,  

o ho ho tam na Picadilly,  

o ho ho duši svou mi dá.  

 

A když prší tam na Picadilly,  

čistím boty od špinavejch cest,  

říkám vždycky ráno po neděli,  

že je život tvrdej jako pěst.  

 

R: O ho ho tam na Picadilly,  

o ho ho kdo se podívá,  

o ho ho tam na Picadilly,  

o ho ho duši svou mi dá/nedá. 
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Tmavomodrý svět
Netoliko že je tma, ale nevidím. 
Vím, že je tu všude tma, já ji nevidím. 

Vidím jenom to, že nevidím nic, 
když připustím, že vidím, měl bych vidět víc. 
Svou hlavu, trup, dvě ruce, nohy nevidím. 

 
Tak, kam se poděl můj doposud dokonalý zrak? 

Na všem leží neproniknutelně modrý mrak, 
Tmavomodrý mrak. 
 

Sám nevím ani, kudy jíti mám a kam, 
a to, že na hlavě tmavomodrý klobouk mám, 
to je právě klam. 

Nemám hlad, však co mi naplat, že mi chutná, 
Co naplat, že ač nemám hlad, duše smutná. 
 

Pět neděl, sedm hodin, tři měsíce a šest let 
melancholicky jsem pozoroval svět. 
Tmavomodrý svět.
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Toulavej 
Někdo z vás, kdo chutnal dálku, 

jeden z těch, co rozuměj, 
ať vám poví, proč mi říkaj, proč mí říkaj Toulavej. 
 

Kdo mě zná a v sále sedí, 
kdo si myslí, je mu hej, 

tomu zpívá pro všední den, tomu zpívá Toulavej. 
 
R: Sobotní ráno mě neuvidí u cesty s klukama stát, 

na půdě celta se prachem stydí a starý songy jsem zapomněl hrát. 
Zapomněl hrát. 
 

Někdy v noci je mi smutno. 
často bejvám doma zlej, 
malá daň za vaše „umí“, kterou splácí Toulavej. 

 
Každej měsíc jiná štace, 
čekáš kam tě uložej, 

je to fajn, vždyť přece zpívá, třeba smutně, Toulavej. 
 
R: Sobotní ráno mě neuvidí u cesty s klukama stát, 

na půdě celta se prachem stydí a starý songy jsem zapomněl hrát. 
Zapomněl hrát. 
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Tři kříže  
Dávám sbohem všem břehům proklatejm, 

který v spárech má ďábel sám, 

bílou přídí šalupa My Grave 

mířím k útesům, který znám. 

 

R: Jen tři kříže z bílýho kamení 

někdo do písku poskládal. 

Slzy v očích měl a v ruce znavený, 

lodní deník, co sám do něj psal. 

 

První kříž má pod sebou jen hřích, 

samý pití a rvačky jen. 

Chřestot nožů, při kterym přejde smích, 

srdce-kámen a jméno Sten. 

 

R: Jen tři kříže z bílýho kamení 

někdo do písku poskládal. 

Slzy v očích měl a v ruce znavený, 

lodní deník, co sám do něj psal. 

 

Já, Bob Green, mám tváře zjizvený, 

štěkot psa zněl, když jsem se smál. 

Druhej kříž mám a spím v podzemí, 

že jsem falešný karty hrál. 

 

R: Jen tři kříže z bílýho kamení 

někdo do písku poskládal, 

slzy v očích měl a v ruce znavený, 

lodní deník, co sám do něj psal. 

 

Třetí kříž snad vyvolá jen vztek, 

Fatty Rogers těm dvoum život vzal. 

Svědomí měl, vedle nich si klek. 

"Já vím, trestat je lidský, ale odpouštět 

božský. 

Ať mi tedy bůh odpustí." 

 

R: Jen tři kříže z bílýho kamení 

jsem jim do písku poskládal. 

Slzy v očích měl a v ruce znavený, 

lodní deník, co jsem do něj psal. 

lodní deník, co jsem do něj psal. 
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Vodník 

 
Šel jsem jednou sám (Šel jsem jednou sám) 

lesní tišinou (lesní tišinou) 

měsíc svítil (měsíc svítil) 

na cestu mou (na cestu mou) 

když tu náhle zřím (když tu náhle zřím) 

postavu malou (postavu malou) 

 

Voči černý má (Voči černý má) 

a malej nos (a malej nos) 

kabát zelený (kabát zelený) 

a stále mokrý šos (a stále mokrý šos) 

v tom jsem pochopil (v tom jsem pochopil) 

že to vodník byl (že to vodník byl) 

 

Von poví mi (Von poví mi) 

mužík zelený (mužík zelený) 

já mám doma (já mám doma) 

jó tři ženy (jó tři ženy) 

každá chce jít dnes (každá chce jít dnes) 

se mnou na ples (se mnou na ples) 

 

Já nepůjdu (Já nepůjdu) 

jó na ten bál (jó na ten bál) 

čert aby ty ženský (čert aby ty ženský) 

všechny ženský spral (všechny ženský spral) 

já nepůjdu (já nepůjdu) 

já je dobře znám. (já je dobře znám.) 

 

Ňa, ňa, ňa, ňa...  

...  

já nepůjdu (já nepůjdu) 

já je dobře znám. (já je dobře znám.)
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Whisky to je moje gusto 
R: 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:  
 
R: 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.
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Zatracenej život 
To bylo v Dakotě po vejplatě, 

whisky jsem tam pašoval, 

a že jsem byl sám jako kůl v plotě, 

s holkou jsem tam špásoval. 

 

Šel jsem s ní nocí, jak vede stezka, 

okolo Červených skal, 

než jsem jí stačil řict, že je hezká, 

zpěněnej býk se k nám hnal. 

 

R: Jupí, čerte, jdi radši dál, 

pak jsem ho za rohy vzal, 

udělal přemet a jako tur řval, 

do dáli upaloval. 

 

To bylo v Dawsonu tam v saloonu 

a já jsem zase přebral, 

všechny svý prachy jsem měl v talónu, 

na život jsem nadával. 

 

Zatracenej život, čert by to spral, 

do nebe jsem se rouhal, 

než jsem se u baru vzpamatoval, 

Belzebub vedle mě stál. 

 

R: Jupí, čerte, jdi radši dál, 

pak jsem ho za rohy vzal, 

udělal přemet a jako tur řval, 

do dáli upaloval. 

 

Jó, rychle oplácí tenhleten svět, 

než bys napočítal pět, 

Ďáblovým kaňónem musel jsem jet, 

když jsem se vracel nazpět. 

 

Jak se tak kolíbám, uzdu v pěsti, 

schylovalo se k dešti, 

Belzebub s partou stál vprostřed cesty, 

zavětřil jsem neštěstí. 

 

R: Jupí, čerte, jdi radši dál, 

potom mě za nohy vzal, 

udělal jsem přemet, jako tur řval, 

do jsem dáli upaloval. 
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Zlatokop Tom
Tom dostal jednou nápad, když přestal v boudě chrápat, 

že má se něco stát 

a že byl kluk jak jedle, tak rozhodnul se hnedle 

a odjel na západ. 

Z domova si sebral sílu, krumpáč, bibli, dynamit a pilu, 

mimoto prut a červy, do torny dal konzervy 

a jel zlato vyhledat. 

 

R: Ty jsi to moje zlato, který mám tak rád, 

jen ty mi stojíš za to život pro tě dát. 

Bez tebe, zlato nic není, jen ty jsi to moje haťa paťa, potěšení, 

Zkrátka a dobře, ty jsi to moje zlato, zlato kočičí. 

 

Říkal, že je zlatokop, o zlato ani nezakop, 

neví jak vypadá, 

jak tak dlouho marně kopal, tak dostal na to dopal, 

přešla ho nálada, 

sebral si svoji kytaru dal si nalejt whisky, brandy v baru. 

A za poslední nuget svý holce koupil puget 

a pak jí zazpíval. 

 

R: Ty jsi to moje zlato, který mám tak rád, 

jen ty mi stojíš za to život pro tě dát. 

Bez tebe, zlato nic není, jen ty jsi to moje haťa-paťa, potěšení, 

Zkrátka a dobře, ty jsi to moje zlato, zlato kočičí. 
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Zpověď (Stará kotva) 
Můj život podle lodních řádů běží 

Od svýho mládí Johny Whisky jsem 

Na jménu mém snad už nezáleží 

Čert ví a odkud z které vísky jsem 

 

R: Jsem stará rezem zasviněná kotva 

zpuchřené lano omotáno kol  

Jsem chlap, jenž podepsat se umí sotva  

A denně ze mě táhne alkohol 

 

Po rodičích mých tážete se zkrátka  

Jsem dítě lásky otec Jižní kříž  

Půlnoční tajfun to je moje matka 

Tak nalej Johny whisky, či snad spíš 

 

S Horovým mysem říkáme si bratře  

Kdejaký přístav tam já ženu mám 

Tak Johny nalej, ňák mi vyschlo v patře  

A vůbec, pane co, se zpovídám 

 

R: Jsem stará rezem zasviněná kotva 

Zpuchřený lano omotáno kol  

Jsem chlap, jenž podepsat se umí sotva  

A denně ze mě táhne alkohol 
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Žába puk 
U lesíčka zamrzla říčka,  

budeme hrát hokej. 

Nabrousím si u bruslí šrouby,  

do zatáčky budu běhat O.K.  

 

Nemáme puk, je nám to fuk,  

budeme hrát zmrzlou žábou.  

Ani hokejky nemáme,  

na detaily nedbáme.  

 

Venco Kábů, přihrej žábu,  

já jim jí tam fouknu.  

A nebo rači sám běž na bránu,  

já se zatím na bublinu kouknu.  

 

R: Vtom led rupnul, já tam první hupnul,  

Vracíme se do kabin kraulem.  

Takže žába puk vyhrála, 

ve vodě se roztála. 

 

Venco Kábů, přihrej žábu,  

já jim jí tam fouknu.  

A nebo rači sám běž na bránu,  

já se zatím na bublinu kouknu.  

 

R: Vtom led rupnul, já tam první hupnul,  

Vracíme se do kabin kraulem.  

Takže žába puk vyhrála, 

ve vodě se roztála. 

Takže žába puk vyhrála, 

ve vodě se roztála. 
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Život je jen náhoda 
Proč že se mi každou noc o tom jen zdá, o tom jen zdá, 

že v mém životě vyšla má tak šťastná a krásná 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. 

 

R: Život je jen náhoda, jednou jsi dole, jednou nahoře, 

život plyne 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 rybky vyletí nad mraky, pak porozumíš, 

že je život jak voda, kterou láska ve víno promění, 

láska že je náhoda a bez ní štěstí není. 



 

70 

 

Žízeň 
R: Já mám žízeň 

věčnou žízeň 

stačí říct 

kde najdu vláhu 

a zchladím žáhu pálivou 

já mám žízeň 

věčnou žízeň 

stačí říct 

kde najdu vláhu 

zmizí žízeň 

 

Sto krát víc 

nežli slova hladká 

jeden čin znamená 

však musíš zadní vrátka 

nechat zavřená 

mně čistá voda schází 

mně chybí její třpyt 

vždyť z moře lží a frází 

se voda nedá pít 

 

R: Já mám žízeň 

věčnou žízeň 

stačí říct 

kde najdu vláhu 

a zchladím žáhu pálivou 

já mám žízeň 

věčnou žízeň 

stačí říct 

kde najdu vláhu 

zmizí žízeň 

 

Jak vytékají říčky 

zpod úbočí hor 

tak pod očními víčky 

já ukrývám svůj vzdor 

ten pramen vody živé 

má v sobě každý z nás 

a vytryskne jak gejzír 

až přijde jeho čas 

 

R: Já mám žízeň 

věčnou žízeň 

stačí říct 

kde najdu vláhu 

a zchladím žáhu pálivou 

já mám žízeň 

věčnou žízeň 

stačí říct 

kde najdu vláhu 

zmizí žízeň 
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Nočka (Charašó) 
Tam za velkou loukou charašó charašó 

Stojí tábor Beroun charašó charašó 
Liteňáci vyběhli 
že prej by ho přepadli 

fáborky jim sebrali 
a rychle zdrhali. 

 
R: Tohle bude vážně super nočka 
Berouňáky přehrát bude hračka 

Počkej Beroun co my dovedem 
Až Bětušku na tě přivedem. 
 

Beroun na to klidně charašó charašó 
Že nebojí se Litně charašó charašó 
Že mají svou taktiku 

Že vyhrají ve mžiku 
A že ještě před půlnocí 
Liteň porazí 

 
R: Vem si vem si vem si tmavý botky 
Útočníka polož na lopatky 

Vem si vem si tmavý maskáče 
Do křoví pak každý naskáče 
 

Nejdřív slunko zašlo charašó charašó 
Pak to všechno začlo charašó charašó 

Téměř každý Liteňák 
Dostal rychle přes frňák 
A berounští obránci 

Z nás měli legraci 
 
R: Liteň Liteň dnes to byla bída 

Stožár ani švestku neuhlídá 
Matyáš se z lesa vyřítil 
Útočníkům výhru zařídil 
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Matyáš (Jessie) 
Matyáš chlapík byl ve hře nám to vytmavil 

Liteň přepadával rád fáborky uměl brát 
Liteňákům utíkat 
Přál bych vám abyste ho mohli znát 

 
Naše hlídky odhalil plán útoku připravil 

Hele támhle vybíhá ke stožáru zamíří 
Prach se za ním zavíří 
Nechal nás tu všechny hloupě stát 

 
R: Jó hlídku ospalou tady nechal ubohou 
Je to frajer říkám vám 

Teď s fáborkem se vrací mi byli na něj 
krátcí 
Tak vznikla tahe píseň oslavná 
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Óda (Jantarová zem) 
Rychlí chytří silní už Berouňáci běží 

Doženem je stěží v dáli mizí nám 
Fáborek nevlaje hra je pro nás dohraná 
Užasný je Beroun dech se tají nám 

 
R: Hurá ať Berouňáci žijí 

Hurá kabrňáci stateční 
Hurá oni všechno vyhrají 
Protože jsou zkrátka nejlepší 

 
Schovaní za chroním už já liteňák kvílím 
K berouňákům vzhlížím obdivuji vás 

Chtěl bych dožít se dne kdy budu jako berouňák 
Jste mi velkým vzorem před vámi poklekám 


