Anděl – Karel Kryl

Z rozmlácenýho kostela, v krabici s kusem mýdla
přinesl jsem si anděla polámali mu křídla..
Díval se na mě oddaně, já měl jsem trochu trému,
tak vtiskl jsem mu do dlaně lahvičku od parfému..
Ref. : A proto prosím věř mi , chtěl jsem ho žádat
aby mi mezi dveřmi pomohl hádat
co mě čeká a nemine.. co mě čeká a nemine..
2. Pak hlídali sme oblohu, pozorujíce ptáky
debatujíce o Bohu a hraní na vojáky..
Do tváře jsem mu neviděl pokoušel si ji schovat
to asi ptákum záviděl, že mohou poletovat..
Ref.
3. Když novinky mi sděloval u okna do ložnice
já křídla jsem mu ukoval z mosazný nábojnice
A tak jsem pozbyl anděla, on oknem odletěl mi..
Však přítel, prý mi udělá nového z mojí helmy..
Ref.

Bedna od whisky – Miki Ryvola
Dneska už mě fóry ňák nejdou přes pysky
Stojím s dlouhou kravatou na bedně vod whisky.
Stojím s dlouhým vobojkem jak stájovej pinč.
Tu kravatu co nosím mi navlík soudce Linč.
®: 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 vypitý.
postavil bych malej dům na louce ukrytý.
postavil bych malej dům a z okna koukal ven
a chlastal bych tam s Billem a chlastal by tam Ben.
®:
Kdyby si se hochu jen pořád nechtěl rvát.
Nemusel jsi dneska na týhle bedně stát.
Moh' si někde v suchu tu svoji whisky pít
nemusel si hochu na krku laso mít.
®:
Když jsem štípnul koně a ujel jen pár mil
nechtěl běžet dokavád se whisky nenapil
zatracená smůla zlá a zatracenej pech
když kůň cucá whisku jak u potoka mech.
®:
Až kopneš do tý bedny, jak se to dělává
do krku ti zůstane jen dírka mrňavá.
Jenom dírka mrňavá a k smrti jenom krok.
mám to smutnej konec - a whisky ani lok
®:

Jsem nejkrásnější – Wabi Ryvola
Decentní spray a nevtíravá vázanka
bělostné zuby čisté nehty vonný dech
pro mnohé ženy je můj úspěch hádanka
když píšou rtěnkou moje jméno po všech zdech
Jsem prostě bezvadný muž rychlý jako blesk
a život pro mě není žádná záhada
dovedu vyvolat u dívek tichý stesk
jsem jako barevná rozkvetlá zahrada

R: To snad není možné jak jsem krásný muž
a slavný jsem a ztepilý jak lípa
jsem inteligentní
čistý a solventní
a bystrý jsem a sympatický všem
Když se dívám do zrcadla hudba hraje tuš
mám nosný hlas a zdravý jsem jak řípa
postava vysoká, ramena široká
jsem ozdoba a touha krásných žen
Jsem nejkrásnější mezi všemi ženami
a muži závidí mi elegantní zjev
sonorní tón mé řeči každou omámí
hází mi růže za můj ušlechtilý zpěv
Tisíce žen by se mnou chtělo jednou spát
jsem ideál a mýtus celé Evropy
já prostě radost umím nejlíp rozdávat
jsem nejlepší muž který nosí kalhoty

Amerika - Lucie
1. Nandej mi do hlavy tvý brouky
A Bůh nám seber beznaděj
V duši zbylo světlo z jedny holky
Tak mi teď za to vynadej
Zima a promarněný touhy
Do vrásek stromů padá déšť
Zbejvaj roky asi ne moc dlouhý
Do vlasů mi zabroukej... pa pa pa pá
pa pa pa pá, pá pa pa pá
pa pa pa pá, pá pa pa pá
Tvoje oči jenom žhavý tóny
Dotek slunce zapadá
Horkej vítr rozezní mý zvony
Do vlasú ti zabrouká
pa pa pa pá, pa pa pa pá, pá pa pa pá ..
© Na obloze krídla tažnejch ptáků
Tak už na svý bráchy zavolej
Na tváře ti padaj slzy z mraků
A Bůh nám sebral beznaděj
V duši zbylo světlo z jedný holky
Do vrásek stromů padá déšť
Poslední dny hodiny a roky
Do vlasů ti zabrouká...
pa pa pa pá, pa pa pa pá, pá pa pa pá ..

Prázdnej stůl – Wabi Ryvola

K čemu je mi prázdnej stůl
když za ním není kamarád
K čemu je mi krásnej stůl
když mohla na něm flaška stát
K čemu jsou mi všechny krásny věci
když nemám ani na jednu deci
když tu není kamarád
se kterým bych si moh povídat
že nemám
Ledničky,mixéry,roboty,ždímačky
vysavače,opékače,grilovače,rotopedy
pračky,televize,masážníky,gramofony
reprobedny,magneťáky,kazeťáky,tranzistory
lidovku,módní knížky,baby-buggy,sparty v tvrdým
červený svíčky,tuzexový svíčky,fordy,přehrávače
šunkosalám,chryslery,mozeček a játra
v zelenině bratra,opékače topinek
v ministerstvu tatínek,koření až z Kanady
půl ovocný zahrady,pivní pupek s džípovkou
šejkry,plyňáky,nálevky,tašky,mrkev,známí
No zkrátka
K čemu je mi krásnej stůl
když je prázdnej jako já
Varianta písně jak ji otextoval Libor Vinklát
K čemu je mi prázdnej stůl
když za ním není kamarád
K čemu je mi prázdnej stůl
když nemám si s kým povídat
k čemu sou však všechny tyhle řeči

když stejně nemám žádný věci
za co by ten život stál
nesehnat originál
Mám jenom
khaki váčky, US torny, opasky a nejsem z formy
když mám shánět nový džíny, US pánve nejsem líný
kochárny a patrontašky, battle dresy, pivní flašky
originál svetry, americký kletry
Ribana a ledvinpásy, s bowie knifem nejsou špásy
kanady až z Kanady a celty z velký hromady
Džíbíčka a podhelmovky, kurs plavání u Kasovky
dneska večer budu mít slabej černej igelit
Starý mapy, nový mapy, z druhý války speciálky
pevný plátno, US přezky, řemeny a country desky
náboje a různý kvéry, permanentky na maléry
khaki látky, stejný nitě, knoflíky a různý sítě
Za dvě stovky dobrý běžky, spacáky co nejsou těžký
mosaz plechy, polní flašky, americký khaki tašky
jízdenky na náklaďáky, po nádražích dojížďáky
zimní vložky chlupatý, malý konzervy hranatý
Žížaly a malý háky, invazkecky, zavíráky
neseženeš více americký lžíce
Protože
kčemu je mi prázdnej stůl
když za ním sedím jako vůl

Papírový řetězy – Wabi Daněk

Rosa na kolejích – Wabi Daněk

Slepuje očko do očka, řetězy z papíru,
není to jen tak z plezíru a v domě voní vánočka,
co kdyby právě zrovna teď, pohyby prstů stále stejný,
už ví, že je to beznadějný, už to ví, že se nedočká.

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.

®: Řetězy papírový změní se na okovy,
nikdo jí neodpoví, nikdo se nezeptá,
za šperky safírový nekoupí to, co není,
je jako ve vězení, vánoční noc, vánoční noc.
Pomalu chystá večeři, prostírá po paměti,
venku jsou slyšet hlasy dětí a někdo zvoní u dveří,
běží jak voda v potoce, je to jen pošťák s telegramem,
zarámovaný dveřním rámem přeje veselé Vánoce.
®:
Nemusí ani slova číst, je jí to dávno všechno jasné,
tak zavře dveře, světlo zhasne, ke stolu nese bílý list,
nůžkama proužek po proužku odstřihuje z něj mechanicky
a na řetězech jako vždycky přibývá kroužek po kroužku.
®:
.. vánoční noc.

R:
Tak do toho šlápni ať vidíš kousek světa
vzít do dlaní dálku zase jednou zkus
telegrafní dráty hrajou ti už léta
to nekonečnedlouhýmonotónní blues
Je ráno, je ráno.
Nohama stíráš rosu na kolejích
Nohama stíráš rosu na kolejích

Pajda dobře hlídá pocestní co se nocí toulaj
Co si radši počkaj až se stmí a pak šlapou dál
Po kolejích táhnou bosí a na špagátu nosí
celej svůj dům - deku a rum.
R:

Písek – Nezmaři
1. Jako písek přesíváš mě mezi prsty,
stejně ti dlaně prázdný zůstanou,
ani vodu nepřeliješ sítem,
někdy je strašně málo chtít,
já nejsem z těch, co po těžký ráně nevstanou.
ani vodu nepřeliješ sítem,
někdy je strašně málo chtít,
já nejsem z těch, co po těžký ráně nevstanou.
2. Pevnou vůlí taky příliš neoplýváš,
zdá se, že nemíníš mě vážně brát.
kolik času nám to ještě schází,
nebo je všechen dávno pryč,
a za čím se to vlastně máme stále hnát?
kolik času nám to ještě schází,
nebo je všechen dávno pryč,
a za čím se to vlastně máme stále hnát?
3. Jako kámen najednou mi v cestě stojíš,
vím, že se leccos těžko obchází,
radši zkusím někde jiný příběh,
který bude lepší konec mít,
ale už teď ti můžu říct, že mi nescházíš.
radši zkusím někde jiný příběh,
který bude lepší konec mít,
ale už teď ti můžu říct, že mi nescházíš.
4. Jako písek přesíváš mě mezi prsty,
stejně ti dlaně prázdný zůstanou,
ani vodu nepřeliješ sítem,
někdy je strašně málo chtít,
já nejsem z těch co po těžký ráně nevstanou ...

Hej člověče boží – Nezmaři
Hej, člověče Boží, zahodil jsi boty,
jakpak bez nich půjdeš dál,
touhletou dobou sněží.
Nehřeje tě slunce, mám o tebe strach.
Hej,člověče Boží, zahodil jsi kabát,
jakpak bez něj půjdeš dál,
pár dní před vánoci.
Nehřeje tě slunce,mám o tebe strach.
Hej,člověče Boží, zahodils´ peníze,
jakpak bez nich půjdeš dál,
nekoupíš si chleba.
Nedají ti najíst, mám o tebe strach.
Hej,člověče Boží, zahodil jsi dřevo,
jakpak chceš v tý zimě spát,
čas je o vánocích.
Světnici máš prázdnou,
mám o tebe strach.
Hej,člověče Boží, koho si to vedeš,
dívka zatoulaná, bez halíře v kapse, jen ten, kdo něco snese,
cizí dítě porodí, mám o tebe strach.
Hej,člověče Boží, zahodil jsi boty,
jakpak bez nich půjdeš dál,
touhletou dobou sněží.
Nehřeje tě slunce,mám o tebe strach.
Hej, člověče Boží.

Malování – Divokej Bill

Hlídač krav – Jaromír Nohavica

Nesnaž, se znáš se, řekni mi co je jiný,
jak v kleci máš se pro nevinný
noci dlouhý jsou plný touhy
a lásky nás dvou

1. Když jsem byl malý, říkali mi naši:
"Dobře se uč a jez chytrou kaši,
až jednou vyrosteš, budeš doktorem práv.
Takový doktor sedí pěkně v suchu,
bere velký peníze a škrábe se v uchu,"
já jim ale na to řek':"Chci být hlídačem krav."

Všechno hezký za sebou mám,
můžu si za to sám,
v hlavě hlavolam, jen táta a máma
jsou s náma napořád s náma
To je to tvoje malování vzdušnejch zámků,
malování po zdech holejma rukama tě nezachrání,
už máš na kahánku,nezachrání, už jsi na zádech,
je to za náma, ty čteš poslední stránku,
za náma, na zádech, za náma, už máš nakahánku, mezi náma,
mi taky došel dech..........................
Znáš se, řekni mi co je jiný,
jak v kleci máš se,
pro nevinný
noci dlouhý jsou plný touhy a lásky nás tří

R: Já chci mít čapku s bambulí nahoře,
jíst kaštany a mýt se v lavoře,
od rána po celý den zpívat si jen,
zpívat si: pam pam pam ...

2. K vánocům mi kupovali hromady knih,
co jsem ale vědět chtěl, to nevyčet' jsem z nich:
nikde jsem se nedozvěděl, jak se hlídají krávy.
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:

3. Dnes už jsem starší a vím, co vím,
mnohé věci nemůžu a mnohé smím,
a když je mi velmi smutno, lehnu si do mokré trávy.
S nohama křížem a s rukama za hlavou
koukám nahoru na oblohu modravou,
kde se mezi mraky honí moje strakaté krávy.

R:

Generační - Brontosauři

1970 – Chimaski

Šel průzračnou nocí a táhl z něj rum
Tak pět křížků moudrosti měl
Někde se rozdat chtěl
Když opustil ves a poslední dům,
tak oheň v dálce uviděl
a tam se rozdat šel

Nevim jestli je to znát, možná by bylo lepší lhát, jsem silnej ročník
sedmdesát, tak začni počítat.
Nechci tu hloupě vzpomínat, koho taky dneska zajímá silnej ročník
sedmdesát, tak začni počítat.
Tenkrát tu bejval jinej stát a já byl blbej na kvadrát, jsem silnej ročník
sedmdesát,třeba například..

R:jste proradná banda bláznivejch lidí,
na který my se dřem
člověk se za vás červená, stydí
a diví co nosí den

Naši mi vždycky říkali, jen nehas co tě nepálí, jakej pán takovej krám.
Naši mi vždycky říkali, co můžeš sleduj z povzdálí a nikdy nebojuj sám..

tam uprostřed trampů byl i jeho kluk
a ten se pomalu zved: táto prosimtě mlč
když dostal facku, tak neřek ani muk
jen olíz rozbitej ret táto prosimtě mlč
kdo z nás je proradná banda bláznivejch lidí
a kdo se na nás dře,
kdopak se za nás červená stydí
a diví co nosí den
Šel průzračnou nocí a táhl z něj rum
tak pět křížků moudrosti měl

Nevim jestli je to znám, možná by bylo lepší lhát, jsem silnej ročník
sedmdesát, nemohl jsem si vybírat.Tak mi to přestaň vyčítat, naříkat co
jsem za případ, jsem silnej ročník sedmdesát a možná, že jsem rád.
Naši mi vždycky říkali, jen nehas co tě nepálí, jakej pán takovej krám.
Naši mi vždycky říkali, co můžeš sleduj z povzdálí a nikdy nebojuj sám..
2x Čas pádí, čas letí, těžko ta léta vrátíš zpět a tak i Husákovy děti
dospěly do Kristových let.
Čas pádí, čas letí a je to zvláštní svět a tak i Husákovy děti dospěly
do Kristových let.
Čas pádí, čas letí.

Jižní Kříž – Brontosauři
Vodácká holka – Hop Trop
Spí jižní kříž
jak říkali jsme hvězdám kdysi v mládí
to na studený zemi ještě uměli jsme
milovat a spát
Dál však to víš
světem protloukal ses jak ten život pádí
dneska písničky třeba o červánku
dojmou tě jak vrátil bys to rád
R:zase toulal by ses Foglarovým rájem
A stavěl bobří hráz,
Se smečkou vlků čekal na jaro
Jak stejská se až po zádech jde mráz
Spí Jižní kříž
vidím všechna místa, kde jsi někdy byl
to když naplněnej smutkem
jsi plakal, plakal nebo snil
R:……..

Když vlny se valí a peřeje řvou
a šutry z nich civí jak sů vy,
loď praská a umrlčí zvon bije tmou,
tak řekni, kdo pomoct ti u mí.
Kdo pádlem jen kmitne a převrátí loď,
pak ječí jak staženej z ků že,
že ty seš ta atrapa, ty seš ten cvok,
co za každý cvaknutí mů že.
Je pěkná jak ráno a voní jak les,
když na dřevo u ohně hrá vá,
je zrádná jak kočka a věrná jak pes,
ta holka, co při tobě spá vá.
Ref: Tu vodáckou holku si navěky nech,
netop ji, neza há něj,
svou víru, svou sílu, svý štěstí i pech,
svý strachy, svý prachy, svůj poslední dech
jí poctivě odevz dá vej
a lásku za lásku dá vej.
Kdo připálí rejži a přesolí čaj,
kdo sůl nechá v posledním kempu,
kdo ráj změní v peklo a peklo zas v ráj,
kdo zná všechny písničky trempů.
Kdo přeje ti štěstí a kope ti hrob,
kdo sladce hned šeptá, hned vříská,
a koho bys roztrh' a praštil a kop'
a po kom se celej den stýská.
Až vlasy nám odbarví nebeskej král
a vrásky nám počmáraj' kůži,
svý holce dej pusu a řekni "jdem dál"
a na pádlo polož jí růži.
Ref: …

Amazonka – Hop Trop

Ročník 47 – Wabi Daněk

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

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

Ref: Nebe modrý zrcadlí se v řece, která všechno ví
stejnou barvou, jakou měly tvoje oči džínový
Kluci tenkrát, co tě znali
všude kde jsem s tebou byl
Amazonka říkavali
a já hrdě přisvědčil
Tvoje strachy, že ti mládí pod rukama utíká
vedly k tomu, že ti nikdo Amazonka neříká
Ref:
Zlatý kráse cingrlátek
jak sis časem myslela
vadil možná trampskej šátek
nosit dáls ho nechtěla
Teď si víla z paneláku, samá dečka, samej krám
Já si přál jen, abys byla pořád stejná, přísahám
pořád stejná, přisahám

Léta krásy nepřidaj
a nevyléčej naše ztuhlý hnáty
Však v uších pořád zvoní blues,
co zpívaly nám telegrafní dráty
Zas jdeme známym údolím,
tak jako v časech naší zašlý slávy
A slova městem neředěná
snášejí se do vyrezlý trávy.
Pak čaj s příchutí jedličí
a cigaretu zapalovat třískou
A kytaru vzít do klína
a zpívat si tu píseň kdysi blízkou
Text není žádnej Kainar,
dávno víme všichni že je vlastně hloupá
Tak proč nám slzí oči není přece vítr a kouř vzhůru stoupá
Pak je tu konec víkendu
a všechno je jak v obráceným filmu
Každej si schová do kapsy
ten žhavej uhlík, kterej ještě zbyl mu
Ten uhlík, to je jistota,
že všedními dny člověk nezmagoří
Čas od času se podívá a řekne:
Je to dobrý - ještě hoří ...

V pekle sudy válej – Kabát
Jede vlak no a my jedem v něm
Vlak s ucpaným komínem
Lidi řvou zmatkujou
Kdo ví zda to přežijem
V pekle sudy válej
Z kotle pára stoupá
Na stůl nám to dávej
Ať to s náma houpá
Zastavit na to není čas
Musíme jet na doraz
Připoutat nekecat
Kdesi protrhla se hráz.............V pekle sudy válej...
Nejlíp to vydejchal
Mašinfíra s topičem
Jedou si na koksu
A zatím neví o ničem
Strojvůdce je starej satanáš
Zve nás všechny na guláš
Vítám vás jedem dál
Ty nemáš tak tady máš.............V pekle sudy válej...
Máme tu houby sušený
A odvar z hlavy makový
Jídelní vůz narvanej
No prostě věci takový
Každej z nás to jinak má
Tenhle spí ten pospíchá
Záleží na každym
Kdo jak si to namíchá ..............V pekle sudy válej...

1. signální - Chinaski
Až si zejtra ráno řeknu zase
jednou provždy dost
právem se mi budeš tiše smát
jak omluvit si svoji slabost, nenávist a zlost
když za všechno si můžu vlastně sám.
®: Za spoustu dní možná za spoustu let
až se mi rozední budu ti vyprávět
na 1.signální jak jsem vobletěl svět
jak tě to vomámí a nepustí zpět.
Jaký si to uděláš takový to máš.
Jaký si to uděláš takový to máš.
Až se dneska večer budu tvářit zas jak Karel Gott,
budu zpívat vampamtydapam
všechna sláva polní tráva ale peníz přijde vhod
jak jsem si to uďál tak to mám. ®:
nana ...

Me gustas tu – Manu chao

Čas odjezdů – Wabi Ryvola

Me gustan los aviones, me gustas tu,
me gusta viajar, me gustas tu,
me gusta la maňana, me gustas tu,
me gusta el viento, me gustas tu,
me gusta el viento, me gustas tu,
me gusta soňar, me gustas tu,
me gusta la mar, me gustas tu.

Už končí tanec uspěchaných kroků,
já na tři dny zas měním alias.
Mé všední město pohyblivých roků
teď na problémy lidí nemá čas.

Que voy a hacer, je ne sais pas,
que voy a hacer, je ne sais plus,
que voy a hacer, je suis perdu,
que horas son, mi corazón?
Me gusta la moto, me gustas tu,
me gusta correr, me gustas tu,
me gusta la lluvia, me gustas tu,
me gusta volver, me gustas tu,
me gusta marihuana, me gustas tu,
me gusta colombiana, me gustas tu,
me gusta la montaňa, me gustas tu,
me gusta la noche, me gustas tu.
R
Me gusta la cena, me gustas tu,
me gusta la vecina, me gustas tu,
me gusta su cocina, me gustas tu,
me gusta camelar, me gustas tu,
me gusta la guitarra, me gustas tu,
me gusta el regaee, me gustas tu.
R
Me gusta la canela, me gustas tu,
me gusta el fuego, me gustas tu,
me gusta menear, me gustas tu,
me gusta la Coruňa, me gustas tu,
me gusta Malasaňa, me gustas tu,
me gusta castaňa, me gustas tu,
me gusta Guatemala, me gustas tu.
R

Čas odjezdů a zavírání dveří,
čas horizontů probuzených rán,
čas očí, které jenom dálkám věří,
čas loučení u vlaků dokořán.
R2*: Houká vlak, kouká jak
telegrafní dráty běží,
kolem trati jiskry sněží.
Houká vlak.
Znám vlaky, které vedou za obzory
a vlaky, které jedou bůh ví kam.
Já začínám psát dneska jinou story
a na happy end vůbec nespěchám.
Jak láska neví kdy se příběh končí,
tak mraky mají vůni cizích měst
a tulák často píseň nedokončí
kdy pozdě je na refrén planých gest.
R2*:

Zahraniční student – Lokálka

Nad stádem koní – Buty

Jsem jeden z mnoha asijských studentů
kteří tady z knih, studují divnou českou řeč
v létě procházím po lesích, v zimě čumim na bílej sníh,
ze psaní Í mě bere křeč.

Nad stádem koní, podkovy zvoní, zvoní
černý vůz vlečou a slzy tečou, a já volám:

®1: Máte tu dobrý pívo, špatný rákosí,
rýžový klobouky še u Vás nenosí,
jedový pavouk tady vůbec nekousat,
a mosty liánový tělem nehoupat.
Rybářský džunky nejsou nikde k vidění,
já neregistrovat po rýže pídění,
ta Vaše knedlíky plněné houskami,
jen samá Šparta,
hašiš těžko k dostání.
Však radši hlavu zahrabu, než zpátky domů, do svrabu
tam u nás neni šádná Klaus,
kašlu na moje profesi, koupim si na kšeft koncesi,
budu šít kalhot Levi Štraus.
®2: Máte tu dobrý pívo, špatný rákosí, rýžový klobouky še u Vás nenosí,
jedový pavouk tady vůbec nekousat, a mosty liánový tělem nehoupat.
Rybářský džunky nejsou nikde k vidění, já neregistrovat po rýže pídění,
ta Vaše knedlíky plněné houskami, jen samá Šparta, hašiš těžko k dostání.
Máte tu dobrý buchty hlavně blonďatý, kožichy na zimu, ošklivé, chlupatý
málokdo nosí u Vás v těle žloutenku a my zas nenosíme v dešti pláštěnku
šaty si necháváte ušít ve Vkusu, doktor Vám nenapíše berle z bambusu,
tak tuhle píseň berte jako pozvánku. Dřív nebo později se sejdem u stánku.

Tak neplač můj kamaráde, náhoda je blbec když krade
Je tuhý jak veka, a řeka ho splaví
Máme ho rádi, No tak co, tak co, tak co
Vždycky si přál, až bude popel i s kytarou, hou
Vodou ať plavou, jen žádný hotel s křížkem nad hlavou
až najdeš místo, kde je ten pramen
A kámen co praská
Budeš mít jisto
Patří sem popel, a každá láska
No tak co, tak co, tak co
Nad stádem koní, podkovy zvoní zvoní
černý vůz vlečou, a slzy tečou a já šeptám
Vysyp ten popel, kamaráde, do bílé vody vody
Vyhasnul kotel a Náhoda je Štěstí od podkovy
Vysyp ten popel, kamaráde, do bílé vody vody
Vyhasnul kotel a Náhoda je Štěstí od podkovy

Žalm 71 – Karel Kryl

Píseň o žrádle – Karel Kryl

1. Tři černí mravenci topí se v slze srny,
nápisy na věnci a na koruně trny,
padáme pod tíží a snažíme se dolézt,
vlekouce na kříži svou samotu a bolest.
R: Nebe je růžové, po cestě křížové
snad konečně spočinem jak pšenice v klásku,
spočinem bez hněvu, přirostlí ke dřevu,
vždyť nejtěžším zločinem je hlásati lásku.
2. Vezem se v kočáře, ve kterém přežijeme,
s obrazem mocnáře, kterého milujeme,
plačíce pro mladost jsme staří, bohudíky,
řvem Ódu na radost, že nejsme mučedníky.
R:
3. Dozněla Devátá a končí komedie,
namísto Piláta svět si dnes ruce myje,
sám kříž si zhotoví a sám si hřeby ková
a král je křížový, hraje se Osudová.
®:

Leže ve vaně, zamilovaně pěju Ivaně dumku,
dumku pěju jí, čímž jí sděluji, že jí daruji sumku,
zabalím jí do sumky čtyři kosti od šunky,
k tomu pracně sehnaný dva dietní párky,
přibalím i strýčkovi deset deka svíčkový
a půl kila sekaný na vánoční dárky,
laj laj ...
Kdo mi zamezí ležet za mezí, baštit hovězí pádlem,
pěti s Anitou píseň masitou s bradou pokrytou sádlem,
netřeba jest člověku, žíti zrovna v pravěku,
chce-li slonem na špeku obohatit čundry,
pakliže chceš dobrotu z mamutího chobotu,
stačí zajet v sobotu do sibiřský tundry,
laj laj ...
Stoje na laně, hledím na laně, angažovaně zívám,
myslím na špitál, čtu si Kapitál, abych neškytal, zpívám,
s bujným potem na čele zpívám píseň vesele,
nechce se mi Angele přinášeti růže,
usmívám se nasládle, smažím tura na sádle,
zpívám píseň o žrádle, neboť to se může,
laj laj ...

Kutil – Chinaski

Milenci v texaskách – Starci na chmelu

Jsem kutil
mám malou dílnu víc mě nezajímá
má hobby je moje práce
šťastnej člověk každej kdo to tak má
mám ženu
je mladá krásná chytrá přívětivá
má jednu malinkatou chybu
že si se mnou vůbec nepovídá

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

A tak hledám holku sdílnou
co by chtěla kluka s dílnou
abych nebyl sám

Jsem kutil
mám malou dílnu víc mě nezajímá
má práce je moje hobby
šťastnej člověk každej kdo to tak má
mám ženu
je mladá krásná chytrá přívětivá
má jednu malinkatou chybu
že si se mnou vůbec nepovídá
A tak hledám holku sdílnou
co by chtěla kluka s dílnou
abych nebyl sám

A v jedné zvláště slabé chvíli za noci silných úkladů
Ti dva se spolu oženili bez požehnání úřadů…
Ať vám to je, či není milé, měla ho ráda, měl ji rád
Odpusťte dívce provinilé, jestli vám o to bude stát.
Ať vám to je, či není milé, měla ho ráda, měl ji rád
a bylo by moc pošetilé pro život hledat jízdní řád.
Tak jeden mladík s jednou slečnou se spolu octli na trati
Kéž dojedou až na konečnou, kéž na trati se neztratí,
Kéž na trati se neztratí

