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BOTY
(na melodii These Boots Are Made For Walkin, Boty proti 
lásce)

Zas jdou bolestivým břichem duši
Jdou za sebou husím pochodem
Zlobně pěstmi do střevních stěn buší
Skáčou z klku na klk tam a sem

Ref.: Když začnou duši skákat
a zpívat píseň zlou
chci plakat nad tou svou ruinou sedmibolestnou

Když začnou duši pořádat své reje
a na honěnou zahrají si v břuchu
nevím vůbec, co se se mnou děje
a jak bych měl zbavit se těch duchů

Ref.: Když má duše hledá
co si počít má
nikdo, běda, radu nedá, je z toho šílená

Podpatky svých okovaných botů
dupou duši v břišním ústrojí
Surového marše pějí notu
Kéž to jejich choutky ukojí

Ref.: Pak zpěv se náhle zlomí
a duši chtějí jít
a to mi bere klid, ach, nějak duchy zastavit!

Duchové, ne!
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BŘUCH

Uch Uch Uch Uch
Mám velký břuch
a moje milenka
chce mě spíš do tenka
Slyším to denně
a vyloženě
se prý už protivím
i vlastní ženě

Zde pomůže jenom rada chytrá
Budu cvičit a začnu hned zítra
Budu se víc hýbat a míň jísti
A pak zhubnu Tím si buďte jisti
Kdo se vozí výtahem ten chátrá
To já během zdolám všechna patra
To já během zdolám všechny schody
a k snídani napiju se vody
K obědu půl vajíčka mi stačí
Kdo chce být štíhlý ten ovoce svačí
K večeři pak dám si místo párku
pár koleček po cestičkách v parku
Ožije duch v těle opět mladém
a pokud nepadnu potom hladem
anebo nevyjím celou ledničku
časem budu platit zas za jedničku
Z duše vyvane mi všechna tíseň
a zapěju zcela jinou píseň
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Juch Juch Juch Juch
Už nemám břuch
Doženu u žen
co jsem jim dlužen
Už každá točí
po mně svý oči
že ani nevím teď
kam mám dřív skočit
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BUĎ PRVNÍ

Tak mně pověz, moje máti
kterak mi neplakati
když vidím, jak sny se boří
a naději cosi moří

Tak mně pověz, milý táto
jak se můžeš dívat na to
když se kolem vzpíná špína
Kde je pravda Kde je vina

Povíme ti, milý synu
Vždycky jednej na rovinu
Nedej na mámivá slova
Za nimi se vždy zlo schová

Ať má masku jakoukoli
a jakou chce hraje roli
zlo vždy poznáš okamžitě
a do sítě nechytí tě

Ať si mluví sladké řeči
Ať se směje nebo brečí
Když nevíte, co se děje
po ovoci poznáte je

Když Don Qijote sedí v sedle
Sancho Panza jede vedle
třebas oba oči klopí
před mlýnem se chopí kopí
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Povíme ti, milý synu
jako oni měj se k činu
Měl-li by se bratr trápit
buď první, kdo dá mu napít
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CO POTŘEBUJE JOE

Co potřebuje Joe
to maličkosti jsou
Modré nebe nad hlavou
a cestu před sebou

Přikrytý širákem
probuzený lijákem
a třebas se to nezdá
je s ním šťastná hvězda

Co potřebuje Joe
to maličkosti jsou
Dobré boty na nohou
a celtu s usárnou

Guláš si uklohní
v kotlíku na ohni
Z potoka se napije
a potom adié

Co potřebuje Joe
to maličkosti jsou
Vezme jenom tornu svou
a hned je za vodou
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CUKR KÁVA

[: Chtěl by si dát ruma
a teď marně dumá
jak to slušně říci
když to sprosté slovo
nesmí být na sklenici

Chtěl by marmeládu
Má to jednu vadu
Neví, jak to říci
když to sprosté slovo
nesmí být na sklenici

Láda Láda Marmeláda
Každá holka ji má ráda
Rum Rum Rum
pije celý dům

Cukr Káva Marmeláda Rum
Nám to Nám to Nám to Nám to
nejde na rozum :]
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DemoCRAZY

Na naší dědině
bláznivá holka žila
Uměla jedině
být na lidi milá

Uměla jedině
být na lidi milá
Krásná jak bohyně
Nikdy se nezlobila

Ta v každé hodině
svou pomoc přislíbila
Vadilo jedině
že trochu zvláštní byla

Trochu zvláštní byla
Tiše se usmívala
i když jí ublížili
Jako by nevěřila

Trochu zvláštní byla
I jméno zvláštní měla
Demokracie
Demokracie
Demokracie
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DIGIWORLD

Vezmi Máňu Vezmi Oldu
Všichni žijem v digiworldu
Vzpouzet se je marné holt
Pro všechny je tu digiworld

Digi digi digiworld...

Klidně ztichni nebo zpychni
V digiworldu žijem všichni
Jo lidičky je to síla
Budoucnost nás předhonila

Digi digi digiworld...

Nežijem tu na divoko
Bdí nad námi boží oko
Kouká na to jak kdo kušní
a jestli nejsme neposlušní

Digi digi digiworld...

Jen tě prosím, Velký Bratře
abys, na nás shůry patře,
dycinky byl shovívavý
a nechal národu
svoboděnku svobodu
jak to káže rozum zdravý

Digi digi digiworld...
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DLOUHÁ LÉTA
(na melodii Little arrows, Malé šípy)

Škoda jen / že ten sen / zmizí dřív než / přijde den
Škoda jen / že ten den / není snění / podoben
Honem sni / že jsi s ní / Honem než se / rozední
Tahle zmije / Co se smí, je / jen polibek / poslední

Dlouhá léta / Dlouhá léta / Dlouhá léta / bude sám
ten, kdo čeká / zda přijde ta / co ji ve snu / volávám
Dlouhá léta / Dlouhá léta / Dlouhá léta / uplynou
Léta kletá / a zakletá / a nepoznáš / jedinou

Dlouhý den / Dlouhý den / přebolí chachachácháá
ale sen / ale sen / tě skolí
Jak / to / udělat mám
Jak / to / udělat mám

Dlouhá léta...

Jí vé snú vó lám
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DOBRÁ RADA DRAHÁ

Blátem se vedle suché cesty vleče
Ač na útěku, nikam neuteče
Trním se bere Klopýtá po kamení
Cesta, po níž jdem, ta pro něho není
Brodí se loužemi Zapadá do bažiny
jen aby jeho cíl nedosáh’ někdo jiný
Kdo se to ledem a vyprahlou pouští
na výpravu za bludičkou tak naslepo pouští?
Kdo je ten blázen odvážný a smělý
trním rozedrán a celý zkrvavělý?
Kdo je ten, co nevzdá to, ani když bude starý?
To je ten, co cit ho zapřáh’ do své káry
Jde, kudy by jinak nikdy nešel
kdyby se s láskou nebyl býval sešel
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CHVÁLA STÁŘÍ

Co bolest srdce? Úleva veliká
Už se mne to vůbec netýká
Co trny krásy? Úleva veliká
Už se mne to vůbec netýká
Co kouzlo ženy? Úleva veliká
Už se mne to vůbec netýká
Co sny a touhy? Úleva veliká
Už se mne to vůbec netýká
Na nic už nemám. Úleva veliká
Už se mne to vůbec netýká
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CHVÁLA SVOBODY

Ty když slovíčko povíš, neřkuli
nebudeš-li jí plně po vůli
Vyžene tě tryskem do chlíva
a zatím jiný v tvém loži pobývá

Kdo je v dosahu jejích kouzel
marně by se chudák vzpouzel
a když by to nešlo, tak běda
pozve si na pomoc souseda

A já kam chci, mohu jíti
A já co chci, mohu píti
A já kde chci, tam si i lehnu
a ráno se z postele nehnu
Kdo nechce žít ve svobodě
dělá vše jen ke své škodě
Ptát nikoho se nemusím
Co chci zkusit, to zkusím
[: Já jsem prostě velký pán
Co přikážu to udělám :]

A já nemusím věčně přitakati
když se má žena bude něco ptáti
A já nemusím vysvětlovati
proč chci to či ono dělati

A já nemusím ženu hlídati
kam ona mi chodí líhati
a já nemusím hlídat ani děcka
a přemýšlet zda jsou moje všecka
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A já kam chci, mohu jíti
A já co chci, mohu píti
A já kde chci, tam si i lehnu
a ráno se z postele nehnu
Kdo nechce žít ve svobodě
dělá vše jen ke své škodě
Ptát nikoho se nemusím
Co chci zkusit, to zkusím
[: Já jsem prostě velký pán
Co přikážu to udělám :]
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IN MEMORIAM AARON SWARTZ 
(8. listopadu 1986 – 11. ledna 2013)

Jednoho z nás uštvali
Jak dlouho budeme mlčet jen?
Až nás všechny ta tma zavalí?
Až velký temný bude spokojen?

Ref.: Aaron byl sám ale nás je mnoho
Jeden za všechny a všichni za jednoho
Minulost promluvila:
V jednotě je síla

Byl sám Nevěděl že nás má
a my jsme o něm nevěděli
a proto přišla velká tma
a nemohli jsme mu pomoct, i kdybychom chtěli

Ref.

Něco se děje Něco se chystá
Moc umetá a připravuje hřiště
To je věc určitá a jistá
Osud se ptá co uděláme příště

Ref.
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IN MEMORIAM IAN MURDOCK
(28. dubna 1973 – 28. prosince 2015)

To čemu jsme věřili
zmarněno je ve chvíli
kdy na stůl vyloží karty
pak končí se každá party

Kdy spadne poslední maska
a marně prosí tvá láska
Když nalejí čistého vína
co bylo se nevzpomíná

Ref.: Co se to stalo s námi
že zbořil se svět známý
a najednou tlemí své tlamy
jen nepřátelé samí

Není kam utéci Není kam jít
Jejich jsou tvé věci Tvůj je jen štít
Šíp svůj cíl nemine Když musí to být
pak zbývá jediné: Konečně klid
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JAKÁ JE TO ŠKODA
(na melodii Dorogoi Dlinnoyu, Those were the days)

Měl tě rád a měl tě jenom jednou
a jakoby pod rukama tál
Všichni kteří přišli se zas zvednou
a půjdou po svých, a půjdou dál

Ref.: Jaká je to škoda
Čas plyne jak voda
a při tom novém není o co stát
Čas se nezastaví
Nikdo nedočkavý
nebude mít tě nikdy nikdy rád

Teď budeš čekat věčně na tu chvíli
Můžeš vzpomínat co ti všechno řek’
Co mu po tom že tvé srdce šílí
Co mu po tom že nenacházíš lék

Ref.
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JAKO HAD SVLÉKÁM SVOU KŮŽI

Jako had svlékám svou kůži
Tak zbavím se ran
To jediné hodí se k muži
když je rozedrán

Když smyčka kolem se úží
nepřátel ze všech stran
jako had svlékám svou kůži
Tak zbavím se ran

Když nad bojištěm krouží
mrak krkavců a vran
jako had svlékám svou kůži
Tak zbavím se ran

Když marně hledám svou růži
od ničeho k ničemu štván
jako had svlékám svou kůži
Tak zbavím se ran

Když chmura se ke chmuře druží
a duch je jim napospas dán
jako had svlékám svou kůži
Tak zbavím se ran

Když osud mi štěstí dluží
a nezdar je jím zván
jako had svlékám svou kůži
Tak zbavím se ran
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Každý střet mé svaly tuží
když z boje do boje jsem hnán
Jako had svlékám svou kůži
Tak zbavím se ran

Vždy bez úlevy služ, i
tak mi káže Pán
Pak jak had svlékám svou kůži
a zbavím se ran
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JEDE JEDE JEDE VLAK

Jede jede jede vlak
Veze nás do neznáma
Jede jede jede vlak
Zlý jdi pryč a Bůh buď s náma
Jede jede jede vlak
Kdypak asi vystoupíme
Jede jede jede vlak
To se nikdy nedovíme

Ref.: Kola se točí Točí se svět
Bláznivý kočí žene nás vpřed
Kola se točí Točí se svět
Kde asi skončí náš závratný let

Jede jede jede vlak
Míjí stanice za stanicí
Jede jede jede vlak
Jednou vystoupíme všici
Jede jede jede vlak
Semtam někdo přisedne si
Jede jede jede vlak
Něco těší něco děsí

Ref.

Jede jede jede vlak
Průvodčí si lístky žádá
Jede jede jede vlak
A kdo nemá do tmy padá
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Jede jede jede vlak
Strojvůdce před sebe hledí
Jede jede jede vlak
Netuší kdo vzadu sedí

Ref.

Jede jede jede vlak
Někdo přijde na chvilenku
Jede jede jede vlak
Nenadáš se a je venku
Jede jede jede vlak
S někým strávíš cestu celou
Jede jede jede vlak
A kola si tu svou melou: 

Jede jede jede vlak
Veze nás do neznáma
… 
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JEDNOHO DNE

Jednoho dne jsem se zasek’
Dost bylo komanda lásek
Dost bylo komanda citů
Dost bylo komanda mýtů

Na nitkách jak loutka voděný
byl jsem jen maňásek pro ženy
když tahaly za špagátky
a já jen za konec krátký

Od této chvíle mám v ruce bič
na city co jich kouzlí chtíč
Rozum buď se mnou a zlý pryč
a ty mě lásko třeba znič

Zkoumám teď s klidným rozmyslem
kdo ke mně jde s jakým úmyslem
Citům se dovolím projevit
jen když to můj rozum bude chtít
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K VÝROČÍ VŘSR

Kde vzala se ta zloba
s níž vraždili oba
Lenin i Koba

Už věší Jesenina
toulavého syna

Majakovský, maják revoluce
zakrvácel jim ruce

Ba i ten Gorký
vyžral si to horký

Rusy i Nerusy
rvou jak psi na kusy

O Valpuržiných hodech
v Bartolomějské noci
všechny činorodé
zakuli do bezmoci

Kde vzala se ta zloba
s níž celá doba
sobě kope hrob a
a hlásné trouby hudou
že všichni budou mít barvu rudou
a z té jejich péče
rudá už teče
rudá už teče
rudá už teče
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KAIN

Kamaráde milý
mám v sobě tolik síly
že šel bych hned
měnit svět
jak nám poradili

Jen jedno mi vrtá hlavou
Když znají tu cestu pravou
kam zmizeli jejich bratři
co nikdy už nikdo nespatří

Jen jedno mi táhne hlavou
když vidím tvář usměvavou
Kam pohřbili milióny
svých soudruhů z rudé zóny

Pověz mi, Kaine, kdepak je Ábel
kdepak jsou kosti vybělené
Nebyl to démon Nebyl to ďábel
Byl to, kdo dělá teď, jako že ne

Pověz mi, Kaine usměvavý
kdo tloukl kyjem do jeho hlavy
Pověz mi, Kaine růžolící
kdo do něj mlátil sukovicí
Kdo zpřerážel mu v těle každou kost
a kdo pořád nemá, nemá dost
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Kamaráde milý
mám v sobě tolik síly
že šel bych hned
měnit svět
jak nám poradili

Jen jedno mi vrtá hlavou
Když znají tu cestu pravou
kam zmizeli jejich bratři
které už sotva kdo spatří

Jen jedno mi táhne hlavou
když vidím tvář usměvavou
Kam pohřbili milióny
svých soudruhů z rudé zóny
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KAM SE PODĚLA TA
(na melodii Dorogoi Dlinnoyu, Those were the days)

Až takhle půjdeš pozdním létem
poradím ti, co bys měl udělat:
hezké dětství připravit svým dětem
na které by též chtěly vzpomínat

Kam se poděla ta
krásná léta zlatá
kdy jsem si jenom s kamarády hrál
Do snů odletěla
všechna léta skvělá
mně nezbývá, než abych vzpomínal

Až takhle půjdeš pozdním létem
poradím ti, co bys měl udělat:
hezké dětství připravit svým dětem
na které by též chtěly vzpomínat

Od té chvíle čekám
až zas přijdu někam
kde budu moci nerušeně spát
Kde si odpočinu
v konejšivém stínu
dám si dětství znovu znovu zdát
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KATEŘINA

Když tě vidím
holka okatá
Nemyslím na smrt
Nemyslím na kata

I když někdy
má ženičko
mám já s tebou pěkné
mučeníčko

Kolikrát mě zrovna
stáhneš z kůže
že to šikovněji 
kat nezmůže

Kolikrát mi zrovna
pustíš žilou
jak nedokáže ani
kat se svou silou

Kolikrát mě zrovna
natáhneš na skřipec
že líp kat neumí
sáhnout na tipec

Kolikrát mě zrovna
lámeš v kole
že kat proti tobě
má ruce holé
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takže nezbývá mi
než tiše naříkat
a hlasitě prosit
aby spral mě kat
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KDYBYCH JÁ BYL

Ref.: Jsem střední postavy středního věku
Na svoji samotu hledám si léku
Proč k sobě partnerku marně sháním?
Prostě jsem se minul povoláním

Kdybych já byl dejme tomu doktor věd
Divili byste se co bych všechno sved
Táňu Dášu Stáňu Mášu
a ještě bych si dal nášup
Ale takhle je to hanba vyprávět

Ref.

Kdybych já byl dejme tomu kominík
To by bylo abych při tom nevynik’
Nevinné i vinné bral bych
Jako Hána Jako Halbich
Ale takhle nestojí to za pětník

Ref.

Kdybych já byl dejme tomu krokodýl
Divili byste se co bych ulovil
Svobodná a vdaná, vdova
a to všechno ještě znova
Ale takhle abych se nechlubil

Ref.
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Že jsem však podvodník sňatkový
Co mám dělat nikdo mi nepoví
Neuhrám to a pak ovšem
pokaždé dostanu košem
Už jsem z toho dávno celý hotový
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KLÍČEK

Tak jako tmou zadupaný
zvedá se klíček za světlem
věz i ty že v noci temné
vychází hvězda nad Betlém

Že všechny naše smutky žaly
coby rub mají světlý líc
a tam, kde růže nikdy nebývaly
dnes hledí květy slunci vstříc

Že dá se říci jednou větou
co dosud v mysli hlodalo:
Pokud tu květy nerozkvetou
jinde jich bude nemálo

Přitul se ke mně do objetí
v náruči ať tě zkonejším
tak, že chmury pryč odletí
zahnány klidem vezdejším

Přitul se ke mně do objetí
ať tě k sobě přivinu
Tak na světlo bude směti
co dosud bylo ve stínu

Přitul se ke mně do objetí
a nech se mnou povískat
a tak poznáš po způsobu dětí
co je to si nestýskat
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KRYSAŘ

Krysař jde ulicemi
Všude jeho píseň zní
Nese se celou zemí
ta píseň famózní

Píseň fascinující
ať zaslechne kdokoli
vyběhne na ulici
jak ho to zabolí

Zabolí Rozechvěje
Rozněžní velice
Než pozná, co se děje
jde středem ulice

Jde rovnou za krysařem
Jde a vůbec netuší
že je jeho život zmařen
Že přijde o duši
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LETNÍ ČAS

Ref.: Nenechte se tím hned zmást
že dvanáct je v jedenáct
a že pravé poledne
nastane až o jedné

Jak za Hitlera, bolševika
tak i dneska kde kdo říká
Probudíme všechny spáče
Ranní ptáče dál doskáče

Budem dělat do noci
Líným není pomoci
Náladu nám zvedne
světlo jako ve dne

Den se dlouží Noc se krátí
Je snad někdo, kdo chce spáti?
Nenajde se ani jeden
Všichni jásají že je den

Kdo pak by chtěl ještě noc
V zimě jí už bylo moc
Jak v Růžence jsme si spali
teď ať zima zmizí v dáli
Víc nebudem spáti zas
neboť nastal letní čas
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LODIČKO MALIČKÁ

Na noční oblohu loďka bílá
od břehu obzoru odrazila

Ref.: Lodičko maličká, tebe se ptám
   koho to vezeš a odkud a kam

Tu zmizíš, tu zjevíš se mému zraku
jak přes tebe valí se vlny mraků

Ref.

Ať bouře zuří, ať vítr šílí
neochvějně pluješ přímo k cíli

Ref.

Jako by nebylo úkladů všech
ty bez váhání míříš na druhý břeh
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MARNĚ MÉ SRDÉČKO

Marně mé srdéčko hledá
Toho, kdo usnout mi nedá
Marně mé srdéčko
Marně mé srdéčko
Marně mé srdéčko hledá

Pořád má tvářička bledá
Trápí se Běda, ach, běda
Pořád má tvářička
Pořád má tvářička
Trápí se Běda, ach, běda
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MATRJOŠKA

Pro našeho Jož ku
máme matr još ku

Pochází vám z kra je
kde včera zít ra je

Divíme se zno va
co vše se v ní scho vá

Co pod povrchem vě cí
je zíráme vše ci

Kou kněte na vý lup ka
jak za slupkou jde slup ka

Jak lak oprý ská vá
Hle skutečnost pra vá

Oči z toho sl zí
když vidíš co mr zí

Co na konec zbu de?
Jen jadérko ru dé
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MÉ SRDCE ZMATENÉ

[: Mé srdce zmatené na věčné pouti
tím světem rozsáhlým chce jíti dál
Néko néčnou dálavou jdou ti
co jim o sudcestu svoupřichy stal

Úna véný poutník se hroutí
a nemá sílu, aby zas vstal
Kdypak mu asi Pán dáused nouti
Kdypak mu dá najít ten svatý grál

Copak je ti nejmilejší?
Náruč gejši tě nezkonejší
Toho se leda láska zhostí
Její je hlubina bezpečnosti :]
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MLEJN

Mele Mele Mele mlejn
Mele všechno včetně lejn
Pracuje nám stále skvěle
Co tam spadne, to semele
Jenom nechte všichni bejt
Ze všeho je chutný prejt
Baští dcerka Baští synek
Mele skvěle ten náš mlýnek
Mlejn se bez ustání točí
Na všechno mu všichni skočí
Nedovedem si představit
že by ten mlejn přestal mlít
To, co jinak nezkousli by
všem teď jede a se líbí
Točí dcerka Točí synek
Mele Mele Mele mlýnek
Všichni z toho radost máme
a starost si neděláme
že se z toho podě podě poděsí
ten, kdo si s tím hlavu láme
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MODLITBA

Pověz mi, Bože
Povězte mi, všichni svatí
co si mám počíti
Nejde s ženami pobývati
ani bez nich býti

Manželství je pevnou tvrzí
Kdo je uvnitř, chce ven brzy
Jiného být venku mrzí

Pověz mi, Bože
Povězte mi, všichni svatí
co si mám počíti
Nejde s ženami pobývati
ani bez nich býti

Svobodnému to hříchem je
Ženatému zas bývá zle
když povinně miluje

Pověz mi, Bože
Povězte mi, všichni svatí
co si mám počíti
Nejde s ženami pobývati
ani bez nich býti
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MOU DUŠÍ BOLAVOU
(na melodii Dorogoi Dlinnoyu, Those were the days)

Už všechno to co jsme měli rádi
jako chmýří pryč odvanul čas
V nenávratno naše mládí pádí
Čas zanedlouho odvane i nás

Ref.: Mou duší bolavou
dál touhy poplavou
a dál budu o svém štěstí snít
Jen vím že skončí to
co bylo rozžito
a jen vím že budem muset jít

Až skutečnost naše snění zradí
se vším loučit se nám bude snáz
Bylo s vámi pěkně kamarádi
Kdepak asi sejdeme se zas?

Ref.
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MRAVENEC LESNÍ

Mravenec les-ní
po lesu tesk-ní
Po dlani putuje
Shodím ho u túje
V pěsti mi běs-ní

Mravenec les-ní
v pěsti mi běs-ní
Než k lesu ho donesu
a s ruky setřesu
možná mě ne-sní

Mravenec les-ní
možná mě ne-sní
Pokud o tom ale
tajně v té své malé
dušince ne-sní

Mravenec les-ní
však o královně sní
Přemýšlí o tom jen
že bývá spokojen
jenom když je s ní

Mravenci les-ní
o královně sní
Jí stavějí v lese hrad
Své stéblo nese rád
každý a s pěs-ní
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MY

Ref.: My jsme vždy chtěli Chceme Budem chtíti
   aby všichni měli vše co chtějí mít
   Snést z nebe rudé za to jdem se bíti
   Každý s námi půjde Jak by nemoh jít

S trable je amen Ztečeme je hladce
Dětských chorob plamen zmizí dohořev
Vylížem rány potom po šarvátce
Mul z idejí strany vrátí rudou krev

Ref.

Náhrobek rudý sobě a svým dětem
postavíme všudy Rozbijeme klec
Osijem světy červenavým květem
Jdem za zítřkem světlým jako Matouš švec

Ref.
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NA ČEM ZÁLEŽÍ

Ref.: Pověz mi, táto Chci se ptát na to
co já mám hledat a za čím jít
Přečasto zlato změní se v bláto
a já se stále ptám, jak vlastně žít

Na čem záleží
není plný břich
Na čem záleží
není sladký hřích
Na čem záleží
nejsou peníze
Na čem záleží
nejsou iluze
Na čem záleží
to je světlo hvězd
Na čem záleží
nechat se snem vést
Na čem záleží
hledět stále vzhůru
Na čem záleží
stoupat do azuru

Ref. 

Na čem záleží
není kalkulace
Na čem záleží
není levná láce
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Na čem záleží
není pěst a bič
Na čem záleží
není moc a chtíč
Na čem záleží
je vsadit vše na sny
Na čem záleží
je náš zítřek jasný
Na čem záleží
je myšlenka čirá
Na čem záleží 
to je v dobro víra

Ref.

Na čem záleží
nejsou tvoje terna
Na čem záleží
to ti nedá herna
Na čem záleží
není prospěch pouhý
Na čem záleží
nejsou hladné touhy
Na čem záleží
to si nekoupíš
Na čem záleží
je stále jít výš
Na čem záleží
to v síle nevězí
Na čem záleží
to vždycky vítězí
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NA SLUNCE PAMATUJ

Nesmím zapomenout, že říkáš, Pane můj:
V nejtemnější noci na slunce pamatuj.

Když ptáš se, jak dál nésti těžký osud svůj,
v nejtemnější noci na slunce pamatuj

Za úlevu strázní nic peklu neslibuj
V nejtemnější noci na slunce pamatuj

Nemusíš se vzpouzet, jen tiše na svém stůj
V nejtemnější noci na slunce pamatuj
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NICK VUJICIC

Když se zase budeš ptát
co bys měl teď udělat
vždycky s Nickem řekneme
Nevzdávej to dítě mé

Když se všechno na tvé pouti
jak stromy přes cestu hroutí
vždycky s Nickem řekneme
Nevzdávej to dítě mé

Když Sbohem řekne láska tvoje
a marně tišíš nepokoje
vždycky s Nickem řekneme
Nevzdávej to dítě mé

Když svět strojí úklady
a docházejí nápady
vždycky s Nickem řekneme
Nevzdávej to dítě mé

Když hlava tělo duše bolí
cítíš se jak v trní holý
vždycky s Nickem řekneme
Nevzdávej to dítě mé

Když nevíš kam bys skočil dřív
a v duši máš zmatků chlív
vždycky s Nickem řekneme
Nevzdávej to dítě mé
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Když tě mozek chabý souží
a místo suchem musíš louží
vždycky s Nickem řekneme
Nevzdávej to dítě mé

Když oknem hledíš do temnoty
a nevíš jak ze samoty
vždycky s Nickem řekneme
Nevzdávej to dítě mé

Když se zase budeš ptát
co bys měl teď udělat
vždycky s Nickem řekneme
Nevzdávej to dítě mé
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NOČNÍ BOHOSLUŽBA

Ref.: Autobus jede tmou
cestou svou a taky mou

Nestarám se o nástrahy cest
Sedím a nechávám se vézt

Ref.

Souhvězdí lidských světel za okny se chvějí
V odrazu okenních skel nás provázejí

Ref.

Za matku, která není, a že nejsi dítě,
hlas Lenky Filipové pohladí tě

Ref.

A v černočerné temnotě jako velký dar
nakonec zabliká domova světel pár
nakonec zabliká domova světel pár
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NOVÝ DEN

Ze dna svého žalu
zpívám svoji chválu
na Krále králů
co až jeho hlas zazní
vyvede nás ze strázní
jak Mojžíš Židy z Egypta
Není, kdo se Evy ptá
Vrátí hadu jeho zradu
a přemůže jeho vládu

Ref.: Radujme se Veselme se
Nový svět se chystá
Čistá Panna porodila
Ježíše Krista

Pochválen buď Hospodin
že přichází jeho Syn
Nese světlo Ruší stín
Přichází naděje
která srdce zahřeje
Přichází nový den
a ten budiž veleben
Zemské říše v jejich pýše
království boží zdolá tiše

Ref.
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O KRAJÁNKOVI A KRÁSNÉ PANÍ

Chodívám, chodívám dům od domu
Kytička nevoní jen jednomu
Chodívám, chodívám po kraji
Paní se z okénka dívají
Hledí ven z okénka jako z klícky
a zvou mě k sobě do sedničky
Jak bych já mohl odolat
když já mám všechny kytky rád

Povídá jedna z nich: Tovaryši
ne každý pochopí to, co slyší
Můj manžel starý je na umření
dědila bych po něm jeho jmění
Na čas si dává Nechci čekat už
Jistě mi rozumíš, tak se vzmuž
Pomysliž přece, milý, na to:
budem mít svou lásku, jeho zlato

Chodívával jsem dům od domu
Kytička nevoní jen jednomu
Chodívával jsem krajinou
až potkal jsem tu jedinou
Hleděla z okénka jako z klícky
a hned mne pozvala do sedničky
Nedokázal jsem jí odolat
Teď si mne vezme do práce kat
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PAPÁ PAPÁ PAPÁJU

Papá papá papáju
Já mu k tomu zahraju
Máma s náma Mamáju
navštíví Má ráda ju
Mana zvaná ananas
naší Anně chutná zas
Ba ba Bába babyku
přežvykuje ze zvyku
Oto proto toto ví
že dává i Otovi
Mysli Müsli smysly ti
oblaží a nasytí

Lili kvílí do obilí
Milý Billy z toho šílí

Čí kočičí čičina
skočila mi do klína?
Líná Mína líná už
Padej dolů Táhni Kuš
Medle hnedle vedle dli
Tam budeš mít pohodlí

Lili kvílí do obilí
Milý Billy z toho šílí

Mimi smí mi mimikou
poslat pusu velikou
Hajá Maja najatá
Ta má srdce ze zlata
Maja hajá a já sám
vedle ní si zajásám
Hle Hle Hle Hle Na pohled
jaký je to krásný svět
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PÍSEŇ O VODĚ

Tu vodu lhostejnou jen marně prosíš
aby tok zvolnila Netekla dál
S tou vodou lhostejnou vždy byla potíž
když za povodní kraj pod vodou stál

Když vodě do cesty postavíš hráze
hledá v nich skuliny bez ustání
Někdy je najde tíž a někdy snáze
Nepřestane, dokud dál neuhání

Ref.: Pověz mi, vodo, proč nedáš si říci
Pověz mi, vodo, co z toho máš
Proč stále budíš obludy spící
a bereš s sebou vratký klid náš

Jako tu vodu i lidi marně prosíš
aby se zdrželi některých věcí
Většinou říci si nedají totiž
když tohle mohou a to nemusí přeci

Jako ta voda hledají v hrázi
skuliny jak by ji podemleli
Na co by neměl, každý z nich sází
až vezme za své ten náš svět celý

Ref.
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PÍSEŇ ÚPLŇKU

Hasnoucí slunce za obzor klesá
Mizí za stíny černého lesa
a západ v posledních paprscích rudne
U ohně končí naše cesty bludné

Kraj tichne a do temnoty se noří
jen naše ohně plápolavě hoří
Sedíme kolem nich Hledíme do plamene
Hřejeme se a na strach se zapomene

Ref.: Měsíc svítí do tmy údolí
a dávná báj tiše ševelí

Vzpomínáme na ty, kdož tu byli před námi
pod nebem temným s jiskřivými hvězdami
Na oblohu měsíc stříbřitý vzchází
a jasná zář jeho cestu doprovází

Je jako vzpomínka na ty, kdo tu dříve byli
Jako když do sna pronikne paprsek bílý
Jako když v noci zazní jásavý tón
Jako když do dne probouzí tě zvon

Na statečné muže rudého plemene
každý z nás si bezděčně vzpomene
Na mustangy a na hrdé indiány
a Manitou náhle chrání i naše stany

57



Duše touží vzhůru za úplňkem jít
Do výšin nás vábí jeho třpytivý klid
a jako nejvlastnější úkol nám zdá se
sloužit dobru a kráse
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POČKEJ, HOCHU

Srdéčko moje pošetilé
Jedině její je každá chvíle
Když ji nepotkám řízením božím
za ní se deru trním a hložím
Za ní se brodím močály
a bez ní jsem zoufalý

Ref.: Počkej, hochu Počkej trochu
Počkej jen chvíli Teď srdce šílí
ale po čase bude ti zase
tvůj život milý

Kde jsou ty časy pošetilé
kdy její byla každá chvíle
Když mám ji potkat řízením božím
uhýbám z cesty Jdu raději hložím
Obcházím ji zpovzdáli
Už nechci býti zoufalý

Ref.
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POTĚMKIN

Ref.: Běda, Pane Bože, běda
Ničemu se věřit nedá
Podnět k nedůvěře zavdá
vše, co tváří se jak pravda
Víš už, že kam dohlédneš
všechno kolem je jen lež

Nechci vůbec býti hrubý
Mažou však med kolem huby
Kde o štěstí zpívají ti
na rmut hleď se připraviti
Co vypadá jak řešení
na podraz se promění

Ref.

Když máš, jsou tu pomocníci
Když už nemáš, zmizí všici
Ruka, která přispěchala
je dána jen, aby brala
Každá pomoc z nesnází
jen ti nohy podrazí

Ref.

60



POVĚZ, SRDCE

Pověz, srdce, jakpak je ti
když tak tlučeš bez ustání
a tvá touha po objetí
nachází jen odmítání
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PROČ

Proč nosím tě jak balvan ve své hrudi
Proč připoután jsem k tobě jako ke skále
Proč tvůj pohled třebaže studí
budí ve mně zmije ospalé

Proč prolétáš jako létavice
a přitom mne klováš do jater
Proč přesto tě čekám stále více
a v bolestech slyším hudbu sfér

Proč vždy znovu ve mně oheň vzplane
a šíří se jako záplava
Proč srdce je náhle uspěchané
a chce brát tam kde se nedává

Proč když přijdeš rozední se rázem
Proč s tvým odchodem slunce zapadá
Proč já tebe mám rád jako blázen
a proč ty mne máš tak nerada
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PROČ BYCH JÁ NEMOH’

Proč bych já nemoh’
když teď jsem ten král
dělat jenom to
co jsem si vždycky přál

Proč bych já nemoh’
když teď jsem ten pán
jenom prstem kývat
a být obletován

Ref.: Že jsi náš člověk, Kime
to my dobře víme
Po tom, co ty můžeš a chceš
též často zatoužíme

Proč bych já nemoh’
když teď mám tu moc
co chci, pít a jídat
a mít koc na noc

Proč bych já nemoh’
když teď jsem ten bůh
těm hlavy stínati
co u mne mají dluh

Ref.
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Proč bych já nemoh’
když teď jsme ten king
ze země udělat si 
jediný Sing Sing

Proč bys ty nemoh’
to ptáš se vlastně nás
Zatím mlčíme
Nastane však čas
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PROGRAM KOMUNISTICKÉ STRANY

Ref.: Naše přesvědčení silné
je a neúchylné
Jdeme dělat politicky
co dělali jsme vždycky
Až přijde naše chvíle
budeme zase střílet
Až přijde náš čas
budeme věšet zas

My jsme strana
svým zásadám věrná
Kdo nebude chtít rozumět ten
ve vězení zčerná

My máme recept
jak dostat se z bídy
Je jím likvidace
podnikatelů jako třídy

Ref.

My víme jak všechno
se dá řídit hbitě – 
naše estébé zase
rozhodí své sítě
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Náš program ke sporům
příčinu nezavdá – 
s námi zavládne opět
jediná pravda

Ref.
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SLUNKO VYCHÁZÍ

Slunko vychází
A taky zapadá
Pohlédni za záda
Jak mnoho už jsi ztratil
V duši tě zamrazí
Slunko vychází
A taky zapadá

Slunko zapadá
A taky vychází
Neboj se nesnází
Dobrý čas se vždycky vrátil
Vrátí se nálada
Slunko zapadá
A taky vychází
Slunko vychází

...
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SMOLOSTROJ
à la JUDr. Jahelka

Dnes každý človíček podnikavý
sám domek spravuje nebo staví.
Že Eda též není kůže líná,
onehdy pustil se do komína.
Komín se posléz vzdal jeho umu,
na půdě zbyla však kupa rumu.
Ve štítě dvířka, nad nimi kladka – 
po laně spustí se celá skládka.
Vytáhl škopek až pod konzolku
a dole uvázal kolem kolku.
Z půdy pak do škopku nandal smetí
a dolů odvázat lano letí.
Když dole odvázal lano Eda,
zjistil, že škopek jej vzhůru zvedá.
Eda jde nahoru, škopek dolů,
leč v půli cesty se střetnou spolu.
Nahoře na Edu kladka čeká.
Tak poznal, že není zrovna měkká.
Nárazem na zem dno povolilo.
Ze škopku vypadlo, co v něm bylo.
Eda je těžší než škopku zbytky.
Hned tíže pracuje bez pobídky. 
Jak jsme se učili ve fyzice,
to, co je hmotnější, tíží více.
Škopek stoupá, Eda k zemi padá.
Se škopkem seznámil ještě záda.
Ani zem nebyla zrovna milá.
Při přistání Edu uhodila.
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Teprv teď lana se pustil Eda
a už se zadržet škopek nedá.
Spadl jak za story řádná tečka.
Jakpak to asi náš Eda přečká?
Ač vzkřísit Edu nám dalo fušku,
ze všeho nejdřív chtěl papír, tužku.
Splnili jsme mu ty zvláštní touhy.
Levačkou začal psát seznam dlouhý.
Tohle to naškrábal namáhavě:
pravačka zlomená, díra v hlavě.
Zlomených žeber pak čtyři kusy.
Také dvě nohy se připsat musí.
A jak se po čase ukázalo,
šmahem se z neštěstí štěstí stalo.
Čím smůla v přínos se asi změní?
Musíš mít pořádné pojištění!

Ref.: Oj oj oj
spouští se / pojede / už jede / už dojel / 
prohrál smolostroj
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SMRŠŤ

1. Anka Hanka 2. Dáša Máša 3. Kája Mája
[: jsou jako vítr dravý
Ty když spustí
tak je nic už nezastaví :]

1. Bára Klára 2. Dora Nora 3. Lada Mlada
[: Bouřlivý uragáne
Ty když spustí
jak vichor jejich hlas vane :]

1. Běla Hela 2. Ela Nela 3. Lenka Zdenka
[: To moře rozbouřené
Ty když spustí
jejich řeč tryskem se žene :]

1. Berta Herta 2. Gita Rita 3. Máňa Táňa
[: Tornádo v jeho tanci
Ty když spustí
všechno melou v jednom ranci :]

1. Běta Květa 2. Háta Zlata 3. Nina Týna
[: Voda se přes hráz dere
Ty když spustí
ta povodeň všecko bere :]

1. Dana Jana 2. Iva Živa 3. Roňa Soňa
[: Gejzíre přeperlivý
Ty když spustí
každý se jen tomu diví :]
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1. Darka Jarka 2. Jitka Lidka 3. Terka Věrka
[: Jak hřmící Niagára
Ty když spustí
tak od úst jim stoupá pára :]

Rytmus:
Án ka Hán ka
jsoujako ví tr dravý
Tý když spú sti
takjenic užneza staví

Melodie:
[Dejsi Dejsi]
jsi jako vítr z polí
[Dejsi Dejsi]
a krásná až to bolí
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SMUTNÉ VÁNOCE

Vždycky po roce
Když přijdou Vánoce
Zoufám si tiše
Že jedna maminka
porodila synka
Synka Ježíše

Vždycky po roce
ptají se Vánoce
proč ne já
Proč jsem se ho vzdala
Proč jsem nechovala
Proč jen Maria

Maria čistá panna
děťátko porodila
a já padlá panna
jsem ho zahubila

Maria spolu s Josefem
pomohli Ježíškovi
zatímco já jsem své děťátko
vydala Herodovi

Proč zůstala jsem samotná
Proč zradil mne můj milý
Kam odletěl můj holoubek
Holoubek můj bílý
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Vysoko v nebi Ježíšek
na kolenou hýčká
mé děťátko nezrozené
Mého andělíčka
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SNY

Po noci bouřlivé jen smutek zbyl mi
Kdyby šlo zachytit ty skvostné filmy
Kdybych je dokázal uchopit slovy
Jak asi básníci svoje sny loví?

Ref.: Hou Hou Hou
Představy už jdou
Už se houfujou
Už ocitáš se ve víru
fantastických vesmírů
Však než se dočkáš rána
zazvoní jim hrana

Kdybych já sved’ jenom docela málo
Kdybych nezapomněl, co se mi zdálo
Kdybych moh’ tlumočit těch svých snů krásu
Dávno bych kraloval všem na Parnasu

Ref.

Po noci bouřlivé jen smutek zbyl mi
Kdyby šlo zachytit ty skvostné filmy
Kdybych je dokázal uchopit slovy
Jak asi básníci svoje sny loví?
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SPLAŠENÝ ČAS

Ref.: Zase stojím mezi dvěma roky
Ze Silvestra zbývá jen pár chvil
a z hodin je slyšet času kroky
jak chvátá aby se nezpozdil

Zase stojím mezi dvěma roky
a dívám se jak to utíká
Ve vitríně Buddha tlustoboký
usmívá se a nic neříká

Rafičky točí se jak vrtule
Ze zítřka v mžiku je včera
Z budoucnosti rázem je minulé
Z premiéry derniéra

Jak v zrychleném filmu všechno kmitá
V kole týdne míhají se dny
Ještě nebyl večer a už svítá
a prosince jsou hned za ledny

Jdou měsíce jak svatí na orloji
Každý kývne a honem pryč spěchá
Ani slunce chvíli nepostojí
a skáče si oblohou jak blecha

I kdyby ses věšel na rafije
čas poběží pořád stejně dál
Co minulo znovu neožije
Před příštím bys marně utíkal
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Ref.: Tak tu stojím mezi dvěma roky
Ze Silvestra zbývá jen pár chvil
a z hodin je slyšet času kroky
jak chvátá aby se nezpozdil

Tak tu stojím mezi dvěma roky
a dívám se jak to utíká
Ve vitríně Buddha tlustoboký
usmívá se a nic neříká
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STARÝ BRACHU
(ad jedna píseň)

Starý brachu, beze strachu
můžeš teď už odejít
Tvoje slova stále znova
navěky nám budou znít

V čem je kouzlo, které vklouzlo
do veršů, jež spoutal rým
jak se jeví, nikdo neví
Ani já Ti nepovím

Většině se ani nezdá
o tom, že by zůstali
Rozžehla se šťastná hvězda
Povede nás do dáli

Půjdem za tou hvězdou ranní
jež nás vede k našim snům
Půjdem za ní bez váhání
v ústrety zázrakům

Starý brachu, beze strachu
můžeš teď už odejít
Tvoje slova stále znova
navěky nám budou znít
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ŠKODA MLÁDENCE

Škoda mládence který neměl holku
Který neusnul žádné na podolku
Škoda mládence Škoda mládenečka

Škoda panenky která neví ani
že všichni hoši dívají se za ní
Škoda panenky Škoda pěkné panny

Škoda mládence Škoda dívky čisté
Museli jste jít a nemilovali jste
Škoda mládence Škoda pěkné panny

Škoda panenky která neví ani
že všichni hoši dívají se za ní
Škoda panenky Škoda pěkné panny

Škoda mládence který neměl holku
Který neusnul žádné na podolku
Škoda mládence Škoda mládenečka
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TAK PŘECE LÉTEJ

Tak přece létej když máš křídla
Proč se pořád plazíš při zemi
Podívej se tma už kolem zřídla
I přízraky mizí chvílemi

Tak přece létej když máš křídla
Cožpak jsi na ně zapomněl?
Srazila tě dolů hrůzy zřídla
Ty bys tam navždycky zůstat chtěl?

Tak přece létej když máš křídla
Jen tak můžeš ujít pohromě
A ty stále myslíš na osidla
a že v prachu máš se ohromně

Tak přece létej když máš křídla
Cožpak je to takhle se všemi?
Komu múza štěstí nenabídla
ten raději navždy oněmí?
 
Tak přece létej když máš křídla
Srdce kompas za svým světlem leť
Chceš-li za tím v čem se duše zhlídla
neváhej a zvedni se už teď
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TARAN

Připevníme taran
na náš katamarán
V čele konvoje
vyplujeme do boje

Máš-li správnou výdrž
taran nic nezbrzdí
Ne silou jdeme, nýbrž
hlavou proti zdi

Chytrý čelní náraz
vyřeší vše naráz
v zápase skoro prohraném
rozhodnem taranem

My ve střehu bdělém
do všeho jdem čelem
Když plujem po moři
svoboda k nám hovoří

Za vlnou jde vlna
Dokud volnost je neúplná
vyplujeme jakmile
stát budem proti přesile

80



TULÁK PO HVĚZDÁCH

Na dně vězení
v kazajce svěrací
vězeň ke hvězdám
oči obrací

Jeho myšlenky
jej vzhůru ponesou
ze zemské tíže tam
kde jiné světy jsou

Palác z démantů
představ jiskřivých
myslí zbuduje
pro nás ve snech svých

Vzdušné zámky jsou
nám všem na dosah
Múzy vdechnutím
překročíš ten práh

[: Tulák po hvězdách
v kazajky sevření
volný jako pták
spoutaný není :]
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TUŘANSKÉ ZVONY

Ref.: Tuřanské zvony
Pěkně znějí
Na všechny strany
Vyzvánějí

Ten kdo je dělal
Ten kdo je lil
Ten do nich srdce
Své zavěsil

Ref.

Ten kdo nás dělal
Ten kdo nás lil
Ten do nás srdce
Své zavěsil

Ref.
...
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ÚČET

Nikdo se k tomu nemá
Otevřít tohle téma
Co dluží a co dal
Z toho, co sliboval

Umenšit naši bídu
Měla vláda lidu
Místo toho krutá
Zavládla nám knuta

Podtrženo Sečteno Ve výsledku zbylo tu
Má dáti Dal Zatím vzal Milióny životů

Snažil se dát nám víru
V budování míru
A přitom bez skrupulí
Se pluhy v meče kuly

Podtrženo Sečteno Ve výsledku zbylo tu
Má dáti Dal Zatím vzal Milióny životů

Aby se všem líbil
Svobodu nám slíbil
A pak prací Čeky
Nadělal z nás zeky

Podtrženo Sečteno Ve výsledku zbylo tu
Má dáti Dal Zatím vzal Milióny životů
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Prý náš život je jeho přání
A pak nás bez váhání
Ve stínu rudého flagu
Hnal na smrt do gulagů

Podtrženo Sečteno Ve výsledku zbylo tu
Má dáti Dal Zatím vzal Milióny životů
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UŽ MUSÍM JÍT

Hodiny bít
už slyším na kostele
Už musím jít
Nemohu zůstat déle

Musí to být
Nemůže být to jiné
Už musím jít
Vždyť víš, že vše pomine

Už musím jít
a už se nevrátiti
Už musím jít
Hodiny to poví ti

Už musím jít
a tak se pěkně mějte
Už musím jít
Tak na mne vzpomínejte

Už musím jít
jak všichni odcházejí
Už musím jít
a tak vám dobré přeji

Hodiny bít
atd.
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V ZÁVALU TEMNOTY

Ref.: V závalu temnoty světýlka svítí
a duši zdá se, že je za kým jíti

Když po dni klopotném stojíš u dveří,
žes dožil večera těžko se věří

Ref.

Když po dni klopotném vracíš se domů,
žes dožil večera nevěříš tomu

Ref.

Za den tak úspěšný, dar převeliký,
můj sladký osude, vzdávám ti díky
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VÍRA VE VIRA

Chytil já jsem chřipkového vira
a doma ho ve skleničce mám
Ze skleničky virus na mne zírá
a kouká se, co s ním udělám

Ref.: Virální viry víří vzduchem
a lákají mladé duchem
Virální viry víří vzduch
a vládne tu čilý ruch

Nekoukej tak na mne milý vire
Neublížils Ani já neublížím
Mé úmysly jsou křišťálově čiré
Já tě jenom s počítačem zkřížím

Počítač si jaksi staví hlavu
Nejsem to já, kdo problémy hrotí
Myslím, že jsem proti němu v právu
Ať tedy virus vira zkrotí

Taková je dneska moje víra
že stal jsem se hazardním hráčem
O pomoc prosím marně antivira
Tak ty, vire, pomoz s počítačem

Nalejme si čisté víno: Nuže
třeba oba nad výdělkem spláčem
E-virus tě, vire, možná zmůže
a já nezvím, na čem jsem s počítačem

87



Ale stále říkám si Co kdyby
vyhrál bys ty v tom lítém boji
a vychytal bys všechny chyby
Za pokus to přece jenom stojí
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VLAK 

Sem pohlédněte, lidé zlatí
za co každý z vás denně platí

Každodenní porci špíny
kupujete vy a nikdo jiný

Všichni se těší na mučení
Krve se napijí Chrup vycení

Za vaše peníze jede vlak
Krvavý vlak funebrák

Vlak co jede a bez milosti
drtí těla a drtí kosti

V přímém přenosu další vražda
Miliony svědků má vražda každá

Ale proti čtvrté velmoci
není záchrany Není pomoci

Až se zas budete bezmocně dívat
budu vám do uší potichu zpívat:

Sem pohlédněte...
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VZCHÁZÍ

Vzchá zí
sluncenadobzor
Va ne
vítrzvěčnýchhor
a já
nemohupochopit
že ty
užsnáminesmíšbýt

Ne mů
žešlkátanisesmát
Ne mů
žešsesnámiradovat
Ne mů
žešjakmymilovat
Mu síš
užvěčnětišespát

Mi zí
sluncezaobzor
Tich ne
vítrzvěčnýchhor
a ty
užtakytišespíš
a má
slovaneslyšíš
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No cí
končídalšíden
Člo věk
usínáspokojen
a já
náhlevidímjen
že ži
votjeletmýsen
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ZDENKA

Maličká a tenká
je ta naše Zdenka
a její hlásek
do srdce se mi zasek’

Ptal jsem se zda můžu
koupiti jí žužů
nebo jestli raději
chtěla by růžu

Víte co mi řekla
vzteklá jako Hekla?
Že takhle by nikdy
neutekla z pekla

Ten její ji střežil
a sotva by přežil
kdyby ona okem
jen pohlédla bokem

Tak si můžu máti
jenom nechat zdáti
o jejím hlásku
co prosí o lásku
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ZNÁME
(na melodii Dorogoi Dlinnoyu, Those were the days)

Málo stačí nám málo též dáme
a hlavní je jistota a klid
o které se každá nesnáz láme
a tak můžem i o lásce snít

Známe kompromisy
Dnes. Ne jako kdysi
kdy vše se chtělo dát a taky brát
Dnes nám málo stačí
Ať k smíchu, či k pláči
jenom když o nás bude někdo stát

93



ZNOJEMSKÁ LÁSKA

Má milá ze Znojma je
a mé Brno jí nehraje
a v tom, že se máme rádi
velice jí dálka vadí

Nemohu se zbavit dojmu
že mě nechá kvůli Znojmu
že sejdeme se u Dyje
a potom dá mi ádijé

Proto jí teď říci spěchám
že tu klidně srdce nechám
než mně sbalí saky paky
že se mně Znojmo líbí taky

Že už od časného rána
těším se na krále Jana
až přijedu zase za ní
na historické vinobraní

a potom po sladkém víně
zajdeme ke Kateřině
Dáme si ještě ze dva turky
a skočíme na okurky

a pak svedem cestu naši
ke svatému Mikuláši
kde si navždy slíbíme
že jen k sobě patříme
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Je to tak dobře, lásko má?
Doufám, že tě tímhle dojmu
Netoužím totiž vůbec dát
vale tobě ani Znojmu
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ZOUVÁK

Moji milí, přicházím s novinou
Musím se svěřit vám s láskou svou nevinnou
Řeknu to rovnou a bez rozpaků:
Zamiloval jsem se do zouváku
Že patří jinému, však mysl mou jitří
Co si já počít mám, raďte mi, chytří
Představit si vůbec nedovedu
že já ho ukradnu a potom svedu

Zouváku milý Zouváku krásný
Jen s tebou mohu být skutečně šťastný
Jinačí možnosti tu pro mne není
jak dojít lásky mám naplnění

Zouváku dřevěný Zouváku sladký
Jenom ty pochopíš citů mých zmatky
Tiše si mlčíš a neříkáš nic
Co taky v lásce chtít já bych měl víc

Zouváku překrásný Zouváku milý
S tebou bych trávit chtěl každičkou chvíli
Budu vždy neštastný a celý zoufalý
kdyby se tebou ti ostatní zouvali

Budu vždy nešťastný Srdce mi kruší
když druzí budou dál k mým citům hluší
Jen v tobě, zouváku, mám smysl pro bytí
Jen s tebou chtěl bych já životem jíti
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ZUBAŘ VÍ

Když nevíš si rady, co si počít
a bolestí chtěl bys z okna skočit
nezoufej Je tu zcela blízko
zaručené východisko

Zubař Zubař Zubař Ten hned ví
Co ti Co ti Co ti uleví
A zubařka k tomu svoji něhu přidá
a už netrápí tě parodontitida

Uzlíček kolem bolesti schoulený
myslí na to, že život je bezcenný
a přitom je tu zcela blízko
zaručené východisko

Zubař Zubař Zubař Ten hned ví
Co ti Co ti Co ti uleví
A zubařka k tomu svoji něhu přidá
Rázem veselejší je života bída

I ten filozof prý stěží
v bolestech pochopí, oč tu běží
ačkoli je tu zcela blízko
zaručené východisko

Zubař Zubař Zubař Ten hned ví
Co ti Co ti Co ti uleví
A zubařka k tomu přidá něhu svoji
a najednou žít zas za to stojí
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ŽALO DĚVČE, ŽALO TRÁVU

[: Žalo děvče, žalo trávu :]
[: a smrkalo do rukávu :]

[: To je na mě pěkná bouda :]
[: Nedají mi ani čouda :]

[: Já se ale té své máti :]
[: nebudu už více ptáti :]

[: Když pro mě kus trávy nemá :]
[: táj něse zhú lim aždo ně ma :]

Rytmus: á á á a aa á a
aaaaaaaa
aaaaaaaa
á á á a aa á a
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