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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.
Nebe modrý zrcadlí se v řece, která všechno ví,
stejnou barvu jako měly, tvoje oči džínový.
Kluci tenkrát, co tě znali, všude, kde jsem s tebou byl,
„Amazonka“ říkávali, a já hrdě přisvědčil.
Tvoje strachy, že ti mládí pod rukama utíká,
vedly k tomu, že ti nikdo „Amazonka“ neříká.
Nebe modrý zrcadlí se…
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, přísahám

Na kraji pouště sluncem spálený,
stojí naše malý město dřevěný,
jednoho dne, právě čas oběda byl,
se na kraji města jezdec objevil.
Měl černý sombrero, na něm bílej prach,
pod ním hadí oči, ze kterejch šel strach,
místo cigarety měl v ústech růži,
na stehnech pouzdra z chřestýších kůží.
Tu jeho tvář, tu každý z nás poznal,
na každém nároží zatykač vlál,
na něm cifra, za kterou by sis žil,
a přece nikdo z nás nevystřelil.
Pomalu projížděl hlavní ulicí,
město bylo tichý jak město spící,
před salónem zastavil a z koně slez,
jeho stín šel za ním a za stínem děs.

Zábava u baru prudce zvadla,
když vešel dovnitř s tváří u zrcadla,
objednal si pití a v místnostech těch
každej z chlapů poslouchal jenom svůj dech.
Tu jeho tvář, tu každý z nás poznal,
na každém nároží zatykač vlál,
na něm cifra, za kterou by sis žil,
a přece nikdo z nás nevystřelil.
On jenom se usmál a dopil svůj drink,
mexickým dolarem o barpult cink,
pak ke koni došel krokem pomalým,
za chvíli zmizel jak z doutníku dým.

Moře už se vzteká, stožár modře bliká,
to nás právě varuje sám svatej Eliáš,
proto každej smeká, na palubu kleká,
mezi zuby drtí otčenáš.
Hej! Kapitáne!
Jestli přežijem, tak se nedoplatíš!
Hej! Kapitáne!
Tenhle vrak ti rozbijem a rumu vypijem
sedm galónů, a ty to zaplatíš.
Vítr plachty ničí, lana s námi cvičí,
za chvíli se briga kýlem na dno posadí,
my jsme chlapi ryzí, kterejm je strach cizí,
když natáhnem brka, nevadí.
Hej! Kapitáne!
Jestli přežijem, tak se nedoplatíš!
Hej! Kapitáne!
Tenhle vrak ti rozbijem a rumu vypijem
sedm galónů, a ty to zaplatíš.

Tu zlou story, co zazpívám, mi říkal kamarád,
já mu nevěřil ani podruhý, ale může se to stát.
Na samotě v horách žili táta a syn,
osmnáct let v míru, než barvou jeřabin:
Vyrudla krví zem a v jeden den se život zastavil,
život pro oba, žádná náhoda, jen stín stromů je skryl.
Smíření navěky a bohům do oken, zabušili najednou
a kdo byl spokojen? Ďábel, ďábel, hó, hó ...

Tak jednou koně osedlal a do města se hnal,
tam koupil sůl a v salónu si jednu režnou dal.
Byla tam ženská, co mu hlavu zmámila,
že pojede do hor s ním, mu tenkrát slíbila.
Vyrudla krví zem a v jeden den se život zastavil…

Pak syn to poznal na kůži, jak chutná žárlivost,
až jeden den mu povídá, mám toho, táto, dost.
Zezadu vystřelil a snad by ještě žil,
jenže on žhavou hlaveň k spánku přiložil.
Vyrudla krví zem a v jeden den se život zastavil…

„Lampu zhasni, už je pozdě, musíš spát,"
říkala máma o půlnoci tolikrát,
zhasnul jsem naoko,
než klaply dveře, louskal stránku další.
Běžel jsem s Petrem první místo vyhrávat
a s Ludvou do kotliny chajdu poskládat,
tábor na Bobří hrázi,
Rikitan - kámoš, i když starší.
Tak dík, dík, pane Foglar, to se má,
ty knížky daly víc než sbor občanských nauk,
co nám život natlouká.
Tak dík, možná se sejdem u tří skal,
tam šumí větve stromů a do měsíce hromů bych se hnal.
Volal mě přístav a honil Dvouhlavý,
tajemnou Řásnovkou mi šlapal na paty,
špehýrkou nakukoval
a zkoušel svazek klíčů zvenčí.
Z Kampy jsem vybíhal pak bleskem do pátků,
pod vlajkou junáků ctil Devadesátku,
usínal za úsvitu, kdy dříví na oheň se tenčí.
Tak dík, dík, pane Foglar, to se má…

Končí ten čas, jenž byl plný,
nejhezčích nocí a dní.
Poslouchej jak tichý valčík,
na rozloučenou nám zní.
Den končí nám a my jdeme vstříc,
těžkému loučení.
A blízko kouzelný valčík,
na rozloučenou nám zní.
Tak zas valčík tančíme spolu,
však divně nám zní tentokrát.
A přece stopy našeho bolu,
ty nesmí na nás býti znát.
Zítřek nás dva rozdělí,
povede nás Bůh ví kam.
Dnes poslední tichý valčík,
na rozloučenou zní nám.
Každá pohádka končívá,
je už marné se ptát.
Proč dnes musí tichý valčík,
na rozloučenou nám hrát?

Někde v dálce cesty končí,
každá prý však cíl svůj skrývá,
někde v dálce každá má svůj cíl,
ať je pár mil dlouhá, nebo tisíc mil.
Veď mě dál, cesto má,
veď mě dál, vždyť i já,
tam, kde končíš,
chtěl bych dojít,
veď mě dál, cesto má.
Chodím dlouho po všech cestách,
všechny znám je, jen ta má mi zbývá,
je jak dívky, co jsem měl tak rád,
plná žáru bývá, hned zas samý chlad.
Veď mě dál, cesto má, …
Pak na patník poslední napíšu křídou,
jméno své, a pod něj, že jsem žil hrozně rád,
písně své, co mi v kapsách zbydou,
dám si bandou cvrčků hrát
a půjdu spát, půjdu spát.
Veď mě dál, cesto má, …

Vše tone v snách a život kolem ztich,
jen dole v tmách kol ohně slyšet smích,
tam srdce všem,
jen spokojeně zabuší,
z písniček známých vše jistě vytuší.
Vlajka vzhůru letí,
k radosti svých dětí,
hned se s mráčky snoubí,
vlát bude zas,
až mládí čas,
opustí nás.
Po létech sám, až zabloudíš v ten kraj
a staneš tam, kde býval kdys tvůj ráj,
vzpomeneš chvil,
těch, kterés míval tolik rád,
tak jako kdysi ozvěnou slyšíš hrát.
Vlajka vzhůru letí,…

Ujel jim vlak a bylo jim míň,
snad o deset nežli mně.
Hlavu pro muziku, ale nebylo to tím,
že spala mu na klíně.
Půjčenej battldress a prachy od táty,
co ji už tak dávno neviděl.
Za tratí, kde je ves hrál vítr sonáty
a já jim tajně záviděl
Vagabundům upsaní jak řádu mnich
a nadosmrti rozpůlený konce prstů.
Vyznavači ohňů na všech nádražích,
čekají zelenou, než pojedou,
než je dálky seberou
Tichá noc se vetřela k nim
stejně jako tehdy k nám.
On ji políbil a sáhl do strun
a hrál hity, které znám
o koních v ohradách,
co nemají tu zlost
že mě až v zádech zamrazí.
Ten pocit už dobre znám,
je jako cizí host,
když tě tvůj blízkej podrazí.
Vagabundům upsaní jak řádu mnich…

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 červenejch skal,
než jsem jí stačil říct, že je hezká,
zpěněnej bejk se k nám hnal.
Povídám: 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 salónu
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.
Povídám: jupí, čerte, jdi radši dál,…

Jó, rychle oplácí tenhleten svět,
než bys napočítal pět, sedm.
Ďáblovým kaňonem musel jsem jet,
když jsem se navracel zpět.
Jak se tak kolíbám, uzdu v pěsti,
schylovalo se k dešti,
Belzebub s partou stál vprostřed cesty,
zavětřil jsem neštěstí.
Povídám: jupí, čerte, jdi radši dál,
potom mě za nohy vzal,
udělal jsem přemet, jako tur řval,
do dáli upaloval.

Dávám sbohem všem břehům proklatejm,
který v drápech má ďábel sám,
bílou přídí šalupa "My Grave"
míří k útesům, který znám.
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 kterým přejde smích,
srdce-kámen a jméno Stan.
Jen tři kříže z bílýho kamení…
Já, Bob Green, mám tváře zjizvený,
štěkot psa zněl, když jsem se smál,
druhej kříž mám a spím pod zemí,
že jsem falešný karty hrál.
Jen tři kříže z bílýho kamení…

Třetí kříž snad vyvolá jen vztek,
Fatty Rogers těm dvoum život vzal,
svědomí měl, vedle nich si klek:
Snad se chtěl modlit:
„Vím, trestat je lidský,
ale odpouštět božský,
snad mi tedy Bůh odpustí…"
Jen tři kříže z bílýho kamení,
jsem jim do písku poskládal,
slzy v očích měl a v ruce, znavený,
lodní deník a v něm, co jsem psal.

Toulám se klínem skal,
s tou rukou tvou a s kytarou,
písně, co jsem ti hrál,
zní údolím ozvěnou.
Ty chvíle mám rád,
když jde den, den už spát,
stín tuláků, ohňů dým,
pláč stromů na stráních,
když je vítr ohýbá,
jako nás divná doba bláznivá.
Mávám ti, lásko má,
zbývá už jen, jen pár chvil,
na kámen teď napíšem,
pár řádek kdo, kdo tu byl.
Ty chvíle mám rád,…

V nohách mám už tisíc mil,
stopy déšť a vítr smyl
a můj kůň i já jsme cestou znaveni.
Těch tisíc mil, těch tisíc mil
má jeden směr a jeden cíl,
jeden cíl, to malý bílý stavení.
Je tam stráň a příkrej sráz,
modrá tůň a bobří hráz,
táta s mámou, kteří věřej dětskejm snům.
Těch tisíc mil, těch tisíc mil,
má jeden směr a jeden cíl,
jeden cíl, ten starej známej bílej dům.
V nohách mám už tisíc mil,
teď mi zbejvá jen pár chvil,
cestu znám, a ta se k nám dál nemění.
Těch tisíc mil, těch tisíc mil
má jeden směr a jeden cíl,
jeden cíl, to malý bílý stavení.
Kousek dál, a já to vím,
uvidím už stoupat dým,
šikmej štít střechy čnít k nebesům.

Často vrací se mí dětství, to jak stárnu, je to tak,
časy prázdnin kdesi na Sázavě, ohýnek a vlak,
a písničky, co naučil mě táta, na to si vždycky našel čas,
a máma věčně ustaraná, šedivá, to z nás,
a tóny levnejch kytar, pár akordů, nic moc,
a rozzářený dětský oči, jaký tajemství dovede bejt noc,
a mexikánský hranice a indiánská čest
a na každý, každý bezpráví výstřel nebo pěst.
A jen fotek pár a letmý dotyk mládí,
to když z beden vyndám rekvizity snů,
co už nevrátěj se, jen tak mile hladí,
vracej myšlenky mí zpátky,
kamsi na osadu do šťastnejch dětskejch dnů.
A je mi líto všech těch zatoulanejch ptáčat,
holek, kluků, na něž nikdo nemá čas,
přes den učej se a večer jenom stárnou,
aspoň v Boha věřit nebo v lásku,
v lásku k národu, či milovat svou vlast.

Ale když v době mizej, mizej kdesi cíle
a mnozí zvykaj si už na zpáteční vlak,
tak nikdo neví nic, jen přežít tyhle chvíle,
to pak se stejská všem, nejen ptáčatům,
a každej čeká na nějakej zázrak.
A jen fotek pár a letmý dotyk mládí,
to když z beden vyndám rekvizity snů,
co už nevrátěj se, jen tak mile hladí,
vracej myšlenky mí zpátky,
kamsi na osadu do šťastnejch dětskejch dnů.

8. oddíl Junáka Hraničář Karviná

U stánků na levnou krásu
postávaj a smějou se času,
s cigaretou a s holkou, co nemá kam jít.
Skleniček pár a pár tahů z trávy,
uteče den jak večerní zprávy,
neuměj žít a bouřej se a neposlouchaj.
Jen zahlídli svět, maj na duši vrásky,
tak málo je, málo je lásky,
ztracená víra hrozny z vinic neposbírá.
U stánků na levnou krásu
postávaj, a ze slov a hlasů
poznávám, jak málo jsme jim stačili dát.
Jen zahlídli svět, maj na duši vrásky,…

Už se končí den, už je čas k spánku,
zdi se barví od červánků,
hleď, už lampář světla rozsvěcí,
tak si dočti stránku, zavři knížku,
honem hupky do pelíšku,
koťata už dávno vrní za pecí.
Tak spinkej, ať ve tvých snech,
růže kvetou, voní mech,
princeznu si Honza bude brát,
až půlnoc prostře sítě,
na vlásky políbí tě,
vždyť i tvá máma musí spát.
Západ rudou barvu ztrácí,
od řeky se táta vrací,
musím jít, je jistě hladový,
až se usměje, tak na chvilenku
očí si mu všimni, synku,
snad jednou budeš taky takový.
Tak spinkej, ať ve tvých snech,…

Nebe je modrý a zlatý, bílá sluneční záře,
horko a sváteční šaty, vřava a zpocený tváře,
vím, co se bude dít, býk už se v ohradě vzpíná,
kdo chce, ten může jít, já si dám sklenici vína.
Žízeň je veliká, život mi utíká,
nechte mě příjemně snít,
ve stínu pod fíky poslouchat slavíky,
zpívat si s nima a pít.
Ženy jsou krásný a cudný, mnohá se ve mně zhlídla,
oči jako dvě studny, vlasy jak havraní křídla,
dobře vím, co znamená pád, do nástrah dívčího klína,
někdo má pletky rád, já si dám sklenici vína.
Žízeň je veliká, život mi utíká,…
Nebe je modrý a zlatý, ženy krásný a cudný,
mantily, sváteční šaty, oči jako dvě studny,
zmoudřel jsem stranou od lidí, jsem jak ta zahrada stinná,
kdo chce, ať mi závidí, já si dám sklenici vína.
Žízeň je veliká, život mi utíká,…

Jdu s děravou patou, mám horečku zlatou,
jsem chudý, jsem sláb, nemocen,
hlava mně 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.
Severní vítr je krutý, počítej, lásko má, s tím,
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, v něm pár zlatejch zrnek
a nad hrobem polární zář.
Severní vítr je krutý, počítej, lásko má, s tím,…
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Plání se blíží sedm dostavníků,
stačí jen mávnout, a jeden zastaví,
sveze tě dál za pár dobrejch slov a díků,
ten kočí, co má modrý oči laskavý.
Heja heja hou, dlouhá bude cesta,
dlouhá jako píseň, co mě napadá,
heja heja hou, sám když někdy stojím,
sám proti slunci, který právě zapadá.
Vím, že se dneska hvězdy nerozsvítí,
neklidní ptáci maj hlasy laskavý,
vyprahlá tráva už velký deště vítá,
ty deště, co i moje stopy zahladí.
Heja heja hou, dlouhá bude cesta,…

Slunce rozpálilo střechy kodrcáku,
špinavej plech nám záda hřál,
kolejí spojky počítaly kola vlaku,
jelo se dál, vagón to vodkejval.
V kapse jenom tupej zavírák a lžíci,
nic, vo co člověk by se bál,
nikdy jsme nebyli vážení cestující,
co znamenaj pro dráhu kapitál.
Říkal mi brácho, a já měl ho proto rád,
a naše jména byly zkrátka vedlejší,
oba jsme měli víc, než moh by si kdo přát:
společný nebe, dny a cesty včerejší.
Až zas jeho vlasy větrem rozevlátý
poznám na dálku za tratí,
přečtu si na zarostlý tváři rozesmátý,
že dobrej chlap se prostě neztratí.
Říkal mi brácho, a já měl ho proto rád,…
Až zas jeho vlasy větrem rozevlátý
poznám na dálku za tratí,
přečtu si na zarostlý tváři rozesmátý,
že dobrej chlap se prostě neztratí,
že dobrej chlap se prostě neztratí.

Tak už jsem ti teda fouk,
prsten si dej za klobouk,
nechci tě znát a neměl jsem tě rád,
to ti říkám rovnou.
Rovnou, jo, tady rovnou,
rovnou, jo, tady rovnou,
prostě tě pic a nehledej mě víc,
to ti říkám rovnou.
Z Kentucky do Tennesee
přes hory a přes lesy,
z potoků vodou já smejvám stopu svou,
to ti říkám rovnou.
Rovnou, jo, tady rovnou,…

Peklo byl ráj, když hořela stáj, příteli,
věř mi, koně pláčou, povídám,
to byla půlnoc, v tom křik o pomoc, už letěly
hejna kohoutů, a bůhví kam.
Zachraňte koně, křičel jsem tisíckrát,
žil jsem jen pro ně, bránil je nejvíckrát,
než přišla chvíle, kdy hřívy bílé
pročesal plamen, spálil na troud.
Ohrady a stáj, a v plamenech kraj už nedýchal,
já viděl, jak to hříbě umírá,
klisna u něj a smuteční děj se odbývá,
jak tiše pláče, oči přivírá.
Zachraňte koně, křičel jsem tisíckrát,
žil jsem jen pro ně, bránil je nejvíckrát,
než přišla chvíle, kdy hřívy bílé
pročesal plamen, spálil na troud.
Zachraňte koně, křičel jsem tisíckrát,
žil jsem jen pro ně, bránil je nejvíckrát,
zachraňte koně, křičel jsem tisíckrát,
zachraňte koně ...

Psal jsem ti, brácho, a na ouřad psaní šel dát,
psaní vo tom, že jsem černej, že z fleku bych krad,
z váčku jsem lovil pár centů a šéf mi vtom řek:
pošťák se nevrátil, jestli bych vzal po něm flek,
sáně mi dal, tresky v balíku pro psy a kvér,
brašnu, v ní lejstra, a po zádech plác mi:"Buď fér!"
Pošťák se má, za známky neplatí,
hlavně když se s pytlem prachů někam neztratí,
pošťák se má, a když se neztratí,
za pět roků utopený sáně zaplatí.
Ten rok byl divnej, i slunce si přišlo ňák dřív,
led se měl hnout, a když ne, tak to stal by se div,
místo jsem našel, kde předjíždět Kobuk měl jít,
dál předák nechtěl a já nerad musel psy bít,
zázrakem živej pak dostal se na druhej břeh
bez psů a sání, a proklínal zbytečnej spěch.
Pošťák se má, za známky neplatí, …

Dříve než slunce nad údolím začne plát,
my na cestu dlouhou se musíme dát
Až k vzdáleným horám, jež k oblakům ční.
I když únava krutá již schvátila nás.
Naše vůle vše zlé překoná, jdeme dál,
nám zabloudit nedá na nebesích pán.
Až se náš sen splní, najdem zlatej důl,
Na březích Sacramenta nás štěstí čeká.
Dříve než slunce nad údolím začne plát.

Na Okoř je cesta jako žádná ze sta,
vroubená je stromama,
když jdu po ní v létě, samoten na světě,
sotva pletu nohama,
na konci té cesty trnité stojí krčma jako hrad,
tam zapadli trampi, hladoví a sešlí,
začli sobě notovat.
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 vodnes,
nikdo nebyl dopaden,
šerif hrál celou noc mariáš s bílou paní v kostnici,
místo, aby hlídal, vášnivě jí líbal,
dostal z toho zimnici.
Na hradě Okoři světla už nehoří, …

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.
A proto, prosím, věř mi, chtěl jsem ho žádat,
aby mi mezi dveřmi pomohl hádat,
co mě čeká a nemine, co mě čeká a nemine.
Pak hlídali jsme oblohu, pozorujíce ptáky,
debatujíce o Bohu a hraní na vojáky,
do tváře jsem mu neviděl, pokoušel se ji schovat,
to asi ptákům záviděl, že mohou poletovat.
A proto, prosím, věř mi, chtěl jsem ho žádat,…
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 novýho z mojí helmy.
A proto, prosím, věř mi, chtěl jsem ho žádat,…

Dneska už mně 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 Lynč.
Tak kopni do tý bedny, ať panstvo nečeká,
jsou dlouhý schody do nebe a štreka daleká
do nebeskýho baru, 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,
a chlastal bych tam s Billem a chlastal by tam Ben.
Tak kopni do tý bedny, ať panstvo nečeká, …
Kdyby jsi se, hochu, jen porád nechtěl rvát,
nemusel jsi dneska na týhle bedně stát,
moh jsi někde v suchu tu svoji whisku pít,
nemusel jsi dneska na krku laso mít.
Tak kopni do tý bedny, ať panstvo nečeká, …

Když jsem štípnul koně a ujel jen pár mil,
nechtěl běžet, dokavaď se whisky nenapil,
zatracená smůla zlá, zatracenej pech,
když kůň cucá whisku jak u potoka mech.
Tak kopni do tý bedny, ať panstvo nečeká, …
Až kopneš do tý bedny, jak se to dělává,
do krku mi zvostane jen dírka mrňavá,
jenom dírka mrňavá a k smrti jenom krok,
má to smutnej konec, a whisky ani lok.
Tak kopni do tý bedny, ať panstvo nečeká,
jsou dlouhý schody do nebe a štreka daleká
do nebeskýho baru, já sucho v krku mám,
tak kopni do tý bedny,…

Z Těšína vyjíždí vlaky co čtvrthodinu,
včera jsem nespal a ani dnes nespočinu,
svatý Medard, můj patron, ťuká si na čelo,
ale dokud se zpívá, ještě se neumřelo, hó hó.
Ve stánku koupím si housku a slané tyčky,
srdce mám pro lásku a hlavu pro písničky,
ze školy dobře vím, co by se dělat mělo,
ale dokud se zpívá, ještě se neumřelo, hó hó.
Do alba jízdenek lepím si další jednu,
vyjel jsem před chvílí, konec je v nedohlednu,
za oknem míhá se život jak leporelo,
ale dokud se zpívá, ještě se neumřelo, hó hó.
Stokrát jsem prohloupil a stokrát platil draze,
houpe to, houpe to na housenkové dráze,
i kdyby supi se slítali na mé tělo,
tak dokud se zpívá, ještě se neumřelo, hó hó.
Z Těšína vyjíždí vlaky až na kraj světa,
zvedl jsem telefon a ptám se:"Lidi, jste tam?"
A z veliké dálky do uší mi zaznělo,
že dokud se zpívá, ještě se neumřelo, hó hó,
že dokud se zpívá, ještě se neumřelo.

Kolik je smutného, když mraky černé jdou
lidem nad hlavou, smutnou dálavou,
já slyšel příběh, který velkou pravdu měl,
za čas odletěl, každý zapomněl.
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 každý, kdo s ním chvilku byl,
ten 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.
Měl kapsu prázdnou Frenky dlouhán, …
Tak jednou Frenkyho vám našli, přestal žít,
jeho srdce spí, tiše smutně spí,
bůh ví, jak, za co tenhle smíšek konec měl,
farář píseň pěl, umíráček zněl.
Měl kapsu prázdnou Frenky dlouhán, …

Divnej jekot po lesích se prohání,
až v žilách tuhne krev a zuby cvakaj SOS,
utichá až u potoka pod strání,
jó, takovýhle řvaní by nesnes ani pes.
Žhavý rudý oči a drápy krvavý,
kosti chřestěj v rytmu kastanět,
strašidelný vytí a skřeky chraplavý,
tak to je hejkal, na to vemte jed.
U nás hej, hej, hej, hej, hejkal straší v lese,
jen ten, kdo něco snese, tam může v noci jít,
jeho hej, hej, hej, hej, hejkání se nese,
každej se strachy třese, k ohni nesesedneme se,
neboť za boudou v lese zase hejkal začal výt.
Kdo z vás tady na hejkaly nevěří,
ten může u nás přespat, až se zastaví,
nevystrčí špičku nosu ze dveří
a bude jásat, že se dožil rána ve zdraví.
Jenom kalný oči a rysy ztrhané,
kalhoty si bude muset prát,
a děs a hrůza v hlase, jó, to mu zůstane,
až koktavě bude povídat, že:
U nás hej, hej, hej, hej, hejkal straší v lese,…

Letecká linka do ráje
k ostrovům slunné Havaje
nabrala kurs vlastní osy,
tam holky plavky nenosí.
Na pláži Beach Boys čekají,
banány z palem padají,
na runway Boeing dosedá
a slunce pálí, to se má.
Honolulu, ukululu, tohle mám rád,
whisku na ex, mulatek sex si můžu přát,
reggae, reggae, reggae, Honolulu, ukululu.
Mulatka záda natřela,
paprsky pustím do těla,
žraloci lidi nežerou,
hlídaj je skrytou kamerou.
Čerňoch, co dělá zmrzlinu,
zdarma ji dává každýmu,
vše už je v ceně letenky,
co neplatí pro manželky.
Honolulu, ukululu, tohle mám rád, ...

Všichni tu tančí reggae styl,
ani jsem kolu nedopil,
tři holky plavky stáhly mi,
třely mě ňadry velkými.
Tu náhle signál budíku,
vytáh mě z pláže rovníku,
šalinou za pětikačku,
jedu vorazit štípačku.
Honolulu, ukululu, tohle mám rád,
whisku na ex, mulatek sex si můžu přát,
reggae, reggae, reggae, Honolulu, ukululu.

Hučku svou na pozdrav smekám,
světla vlaků vidím plát,
tak na svůj nárazník čekám,
už jsem tě měl akorát.
Zejtra ráno, až se vzbudíš,
zjistíš, že se slehla zem
a tvůj miláček že pláchnul
půlnočním expresem.
[: Za chvíli už budu v dáli, za chvíli mi bude fajn,
o tvý lásce, která pálí, nebudu mít ani šajn.:]
Nejdřív zní vlakovej zvonec,
pak píšťala, je mi hej,
konečně vím, že je konec
naší lásce fajnovej.
Z kapsy tahám harmoniku,
tuláckej song budu hrát,
sedím si na nárazníku
a je mi tak akorát.
[: Za chvíli už budu v dáli, za chvíli mi bude fajn,
o tvý lásce, která pálí, nebudu mít ani šajn.:]

Ten, kdo nezná hukot vody, lopatkama vířený
jako já, jó, jako já,
kdo hudsonský slapy nezná sírou pekla sířený,
ať se na hudsonský šífy najmout dá, johoho.
Ten, kdo nepřekládál uhlí, šíf když na mělčinu vjel,
málo zná, málo zná,
ten, kdo neměl tělo ztuhlý, až se nočním chladem chvěl,
ať se na hudsonský šífy najmout dá, johoho.
Ahoj, páru tam hoď,
ať do pekla se dříve dohrabem,
johoho, johoho.
Ten, kdo nezná noční zpěvy zarostenejch lodníků
jako já, jó, jako já,
ten, kdo cejtí se bejt chlapem, umí dělat rotyku,
ať se na hudsonský šífy najmout dá, johoho.
Ten, kdo má na bradě mlíko, kdo se rumem neopil,
málo zná, málo zná,
kdo necejtil hrůzu z vody, kde se málem utopil,
ať se na hudsonský šífy najmout dá, johoho.
Ahoj, páru tam hoď, ...

Kdo má roztrhaný boty, kdo má pořád jenom hlad
jako já, jó, jako já,
kdo chce celý noci čuchat pekelnýho vohně smrad,
ať se na hudsonský šífy najmout dá, johoho.
Kdo chce zhebnout třeba zejtra, komu je to všechno fuk,
kdo je sám, jó, jako já,
kdo má srdce v správným místě, kdo je prostě príma kluk,
ať se na hudsonský šífy najmout dá, johoho.
Ahoj, páru tam hoď,
ať do pekla se dříve dohrabem,
johoho, johoho.

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.

Míle a míle jsou cest, které znám,
jdou trávou i úbočím skal,
jsou cesty zpátky a jsou cesty tam,
a já na všech s vámi stál,
proč ale blátem nás kázali vést
a špínou si třísnili šat?
To ví snad jen déšť a vítr kolem nás,
ten vítr, co začal právě vát.
Míle a míle se táhnou těch cest
a dál po nich zástupy jdou,
kříže jsou bílé a lampičky hvězd
jen váhavě svítí tmou,
Bůh ví, co růží, jenž dál mohly kvést,
spí v špíně těch práchnivých blat?
To ví snad jen déšť a vítr kolem nás, …
Dejte mi stéblo a já budu rád,
i stéblo je záchranný pás,
dejte mi flétnu a já budu hrát
a zpívat a ptát se vás,
proč jen se úděl tak rád mění v bič
a proč že se má člověk bát?
To ví snad jen déšť a vítr kolem nás, …

Někdo z vás, kdo chutnal dálku,
jeden z těch, co rozuměj,
ať vám poví, proč mi říkaj,
proč mi říkaj Toulavej.
Kdo mě zná a v sále sedí,
kdo si myslí: je mu hej,
tomu zpívá pro všední den,
tomu zpívá Toulavej.
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.
Sobotní ráno mě neuvidí …

Vím, že jednou někdo přijde,
tiše pískne: no tak jdem,
známí kluci ruku stisknou,
řeknou: „vítej, Toulavej.“
Budou hvězdy jako tenkrát,
až tě v očích zabolej,
celou noc jim bude zpívat
jeden blázen - Toulavej.
Sobotní ráno nám poletí vstříc,
budeme u cesty stát,
vypráším celtu a můžu vám říct,
že na starý songy si vzpomenu rád,
vzpomenu rád.
Někdo z vás, kdo chutnal dálku,
jeden z těch, co rozuměj,
ať vám poví, proč mi říkaj,
proč mi říkaj, Toulavej ...

Tak pojďte, kluci a holky, blíž, ať je nás tu víc,
pojďte sem, kdo bude dál, ten neuslyší nic,
tu podivnou historku vo Tonce a vo jednom pánovi,
kdo nebude poslouchat do konce, ten se nic nedoví.
Proboha, Tonka, jo, to je kus zlatem kovanej,
vostrej jazyk a vostrej nůž má v botě schovanej,
jednu nohu má dubovou a druhou dřevěnou
a když se šuntá po štatlu, vrže jí v kolenou.
Sype si to takhle Tonka ulicí a vrazí do chlápka,
co má tak trochu pod čepicí a plave jak kocábka,
říká jí:"Pardon, madame, asi jsem do vás trop,
a jestli se náhodou neznáme, tak já jsem ňákej Bob."
Proboha, Tonka, jo, to je kus zlatem kovanej, …
Chodili spolu až do rána lipovou alejí
a potom si Bob začal stěžovat:"Mě nohy bolejí,"
"a já je mám zase jak dřevěný," jo, Tonka vodpoví
a rukou zaťuká lehounce na dřevo dubový.
Proboha, Tonka, jo, to je kus zlatem kovanej, …

Bob, ten byl z fleku střízlivej a kouká na nohu,
a že to byl chlápek jízlivej, řek:"Já vám pomohu,"
a Tonka, ta se ani nehejbá a kouká jako šus,
a jak se Bob k tý noze vohejbá, vytáhne ten svůj brus.
Proboha, Tonka, jo, to je kus zlatem kovanej,
vostrej jazyk a vostrej nůž má v botě schovanej,
jednu nohu má dubovou a druhou dřevěnou
a když se šuntá po štatlu, vrže jí v kolenou.
Když viděl Bob ten hroznej knajf, dal ruce nad hlavu
a stojí a je z toho celej štajf, Tonka má zábavu,
a potom se najednou začne smát a tiše řekne jí:
"Račte se, madame, podívat, kdepak to stojejí!"
Proboha, Tonka, jo, to je kus zlatem kovanej, …
A potom se tiše votočí a klidně vodchází
a ruce má v kapsách a píská si a nic mu neschází,
a Tonka, ta se za ním vožene a leží na zemi
a vidí dvě nohy dřevěný v kanále vražený.
Tahala nohy ze všech sil z tý díry v kanále
a přitom se celá zpotila a měla namále,
a najednou se vám položí a už nedýchá,
jenom ta poslední nadávka zazněla do ticha.
Proboha, Tonka, jo, to byl kus, a už je pod hroudou,
a jí zpívám to svý blues a roky, ty zatím jdou,
měla vám funus tutovej a rakev na míru,
a Bob má z tý nohy dřevěný nohu u klavíru.

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.
Hej, hej! Škrábej ty prkna, ať jsou bílý!
Hej, hej! Škrábej, ty prkna musej bejt!
Hej, 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.
Hej, hej! Škrábej ty prkna, ať jsou bílý! …

Tak, jako jazyk stále naráží na vylomený zub,
tak se vracím k svýmu nádraží, abych šel zas dál,
přede mnou stíny se dlouží a nad krajinou krouží
podivnej pták, pták nebo mrak.
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 špagátě nosí
celej svůj dům, deku a rum.
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
nohama stíráš rosu na kolejích.

Cesta má přede mnou v dáli mizí,
každý krok v srdci mém zabolí,
zakrátko bude mi všechno cizí,
nespatřím své rodné údolí.
Já volám: nashledanou, nashledanou,
nashledanou, rodné údolí,
já volám: nashledanou, nashledanou,
při vzpomínce srdce zabolí.
Oči mé nevidí, jak se stmívá,
nevidí, co jsem měl tolik rád,
jediné, co mi teď ještě zbývá:
rodnému údolí sbohem dát.
Já volám: nashledanou, nashledanou, …
Proč se den za každou nocí vrací,
proč se čas na chvíli nezastaví,
nemusel bych ti své sbohem dáti,
kdyby dnešní den navěky byl.
Já volám: nashledanou, nashledanou, …

Jednou plác mě přes rameno Johny zvanej Knecht:
"Mám pro tebe, hochu, v pácu moc fajnovej kšeft!"
Objednal hned litr rumu a pak nežně řval:
"Sbal se, jedem na velryby, prej až za polár."
Výprava velrybářská kolem Grónska nezdařila se,
protože nejeli jsme na velryby, ale na mrože.
Briga zvaná "Malá Kitty" kotví v zátoce,
nakládaj se sudy s rumem, maso, ovoce.
Vypluli jsme časně zrána, směr severní pól,
dřív, než přístav zmizel z očí, každej byl namol.
Výprava velrybářská kolem Grónska nezdařila se,
protože nejeli jsme na velryby, ale na mrože.
Na loď padla jinovatka, s ní třeskutej mráz,
hoň velryby v kupách ledu, to ti zlomí vaz,
na pobřeží místo ženskejch mávaj tučňáci,
v tomhle kraji beztak nemáš jinou legraci.
Výprava velrybářská kolem Grónska nezdařila se,
protože nejeli jsme na velryby, ale na mrože.

Když jsme domů připluli, už psal se příští rok,
starej rejdař povídá, že nedá ani flok:
Místo velryb v Grónským moři zajímal vás grog,
tuhle práci zaplatil by asi jenom cvok.
Výprava velrybářská kolem Grónska nezdařila se,
protože nejeli jsme na velryby, ale na mrože.
Tohleto nám neměl říkat, teď to dobře ví,
stáhli jsme mu kůži z těla, tomu hadovi,
z paluby pak slanej vítr jeho tělo smet,
máme velryb plný zuby, na to vezmi jed.
Výprava velrybářská kolem Grónska nezdařila se,
protože nejeli jsme na velryby, ale na mrože.

Ukrytý v stínu lesa, igelit, to kdyby přišel k ránu déšť,
pod hlavou boty, nůž, tátovu bundu šitou z maskáčů,
k ránu se mlhy zvednou a ptáci volaj: hele, lidi, svítá,
pak větvičky si nalámou na oheň, aby uvařili čaj.
A všichni se znaj, znaj, znaj a blázněj a zpívaj
a po cestách dál, dál, dál hledaj normální svět.
Ukrytý v stínu lesa, kvečeru znavený nohy skládaj,
kytara zpívá o tom, jak dřív bylo líp,
ten, kdo neví, nepochopí, nepromíjí čas nic, všechno vrátí,
ta chvilka, co máš na život, ti uplyne jak od ohýnku dým.
A všichni se znaj, znaj, znaj a blázněj a zpívaj
a po cestách dál, dál, dál hledaj normální svět.
Ukrytý v stínu lesa, igelit, to kdyby přišel k ránu déšť.
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My čekali jaro, a zatím přišel mráz,
tak strašlivou zimu nezažil nikdo z nás,
z těžkých černých mraků se stále sypal sníh
a vánice sílí v poryvech ledových.
Z chýší dřevo mizí a mouky ubývá,
do sýpek se raději už nikdo nedívá,
zvěř z okolních lesů nám stála u dveří
a hladoví ptáci přilétli za zvěří, a stále blíž.
Jednoho dne večer, to už jsem skoro spal,
když vystrašenej soused na okno zaklepal:
"Můj synek doma leží, v horečkách vyvádí,
já do města bych zajel, doktor snad poradí."
Půjčil jsem mu koně, a když sedlo zapínal,
dříve, než se rozjel, jsem ho ještě varoval:
"Nejezdi naší zkratkou, je tam příkrej sráz
a v týhletý bouři tam snadno zlámeš vaz, tak neriskuj!"
Na to strašný ráno dnes nerad vzpomínám,
na tu strašnou chvíli, když kůň se vrátil sám,
trvalo to dlouho, než se vítr utišil,
na sněhové pláně si každý pospíšil.
Jeli jsme tou zkratkou až k místu, které znám,
kterým bych v té bouři nejel ani sám,
a pak ho někdo spatřil, jak tam leží pod srázem,
krev nám tuhla v žilách nad tím obrazem, já klobouk sňal.
Někdy ten, kdo spěchá, se domů nevrací.

Tak už to vře a chlapi vostrý jsou jak meče
a že maj vztek, tak pijou, co jen trochu teče,
na lodi jak by měla přijít velká bouře,
to, co se děje, skoro podobá se vzpouře.
Začal si kapitán, co hrozný tvrdil věci,
za který držet by ho měli v pevný kleci,
říkal, že svět je vlastně velikánská koule,
a nikdo nevěřil mu ani na půl coule.
Jasný jak facka, země je placka
a kolem dokola jen oceán,
do tisíc láter, tvrdil to páter,
a to je víc než kapitán,
ten když si nahne, hned ho to táhne
pořád na západ do Indie,
po zlatě prahne, skončí na ráhně
a dýl než tejden nepřežije.
Bylo by snadnější než jeho tvrdou hlavu
přesvědčit vorvaně anebo mořskou krávu,
že kdo se jednou vydal do neznámejch proudů,
dostal se zaručeně k poslednímu soudu.
Jasný jak facka, země je placka …

Sedím na kolejích, které nikam nevedou,
koukám na kopretinu, jak miluje se s lebedou,
mraky vzaly slunce zase pod svou ochranu,
jen ty nejdeš, holka zlatá, kdypak já tě dostanu?
Z ráje, my vyhnaní z ráje,
kde není už místa, prej něco se chystá,
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.
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.
Z ráje, my vyhnaní z ráje, …

Naši paní domácí, tu může trefit šlak,
když v sobotu odpoledne začne houkat vlak,
až se jí ty nakynutý buchty připečou,
pak jí cestou na nádraží spustíme tu svou:
Jedeme za Sluncem a holky mávaj,
jedeme za Sluncem o kousek blíž,
jedeme za Sluncem, no to je nával,
kdo umí, pozdraví, třeba "těpic!"
Od pondělka do soboty neumí se smát
průvodčí, co léta říká:"Nemám trampy rád,"
když to kluci rozbalí a spustí kontrabas,
zapomene štípat lístky, chytá druhej hlas.
Jedeme za Sluncem a holky mávaj, …
Obloha se zamračila, možná bude lejt,
nejsme přece z marcipánu ani žádnej prejt,
známe pana hospodskýho, co je hrozně rád,
když zaplatíme, odcházíme a začínáme hrát.
Jedeme za Sluncem a holky mávaj,
jedeme za Sluncem o kousek blíž,
jedeme za Sluncem, no to je nával,
kdo umí, pozdraví, třeba "těpic!"
nebo "ahoj!"

Jesse James chlapík byl, hodně lidí odpravil,
vlaky přepadával rád,
boháčům uměl brát, chudákům dával zas,
přál bych vám, abyste ho mohli znát.
Jó Jesse ženu svou tady nechal ubohou
a tři děcka, říkám vám,
ale tenhle přítel hadí, ten vám Jamese 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.
Jó Jesse ženu svou tady nechal ubohou…
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.
Jó Jesse ženu svou tady nechal ubohou…

Spí Jižní kříž,
jak říkali jsme hvězdám kdysi v mládí,
to na studený zemi
ještě uměli jsme milovat a spát.
Dál, však to znáš,
světem protloukal ses, jak ten život pádí,
dneska písničky třeba vod Červánku
dojmou tě, jak vrátil bys to rád.
Zase toulal by ses Foglarovým rájem
a stavěl Bobří hráz,
se smečkou vlků čekal na jaro,
jak stejská se, až po zádech jde mráz.
Spí Jižní kříž,
vidí všechna místa, kde jsi někdy byl,
to když, naplněnej smutkem,
jsi plakal, plakal nebo snil.
Zase toulal by ses Foglarovým rájem
a stavěl Bobří hráz,
se smečkou vlků čekal na jaro,
jak stejská se, až po zádech jde mráz.

Byl jeden pán, ten kozla měl,
velice si s ním rozuměl,
měl ho moc rád, opravdu moc,
hladil mu fous na dobrou noc.
Jednoho dne se kozel splet,
rudé tričko pánovi sněd,
když to pán zřel, zařval "jéjé",
svázal kozla na koleje.
Zapískal vlak, kozel se lek:
"to je má smrt", mečel "mek, mek",
jak tak mečel, vykašlal pak
rudé tričko, čímž stopnul vlak.

Otvírám lásku na stránce "rád",
přišel jsem, milá má, něco ti dát,
zeptat se, co děláš a jakej byl den,
pohladit tvář, tu kytku si vem.
Ty jsi tak jiná, tak jiná, kdo ví,
jestli má touha tě neporaní,
ty jsi tak jiná, pojď, ruku mi dej,
s tebou je celej svět jak vyměněnej.
Sedíme tu spolu a slova si jdou,
propletený prsty leží na kolenou,
oči jako čert a malinkej nos,
ze všech je nejhezčí, tiše, už dost.
Ty jsi tak jiná, tak jiná, kdo ví,
jestli má touha tě neporaní,
ty jsi tak jiná, pojď, ruku mi dej,
s tebou je celej svět jak vyměněnej.

Noční stíny lekaly nás,
kdejaká sůva letící tmou,
zlámaný větve, možná, že laň,
my pomalu dál táhli, dál.
Až někdo zahlíd světlo v dálce,
tlumený zpívání vítr tmou
zanes až k nám, no konečně hrál,
někdo tam hrál, písničku hrál.
Zazpívej, já k ohni si dám nohy blíž,
povídej, no, koho si potkal a kde tu spíš.
U ohně parta v pískovejch blůzách,
na krku šátky, lilie,
lámou mi palce a já zmůžu se jen:
no zaplaťpámbu, že už.
Zazpívej, já k ohni si dám nohy blíž,
povídej, no, koho si potkal a kde tu spíš.

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.
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.
Louisiana, Louisiana zná už dálky modravý,…
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.
Louisiana, Louisiana zná už dálky modravý,…

Jede, jede mašinka, kouří se jí z komínka,
[: jede, jede do dáli, veze vagón kořaly. :]
Neusínej, nechoď spát, neusínej, nechoď spát ,
[: až do rána bílýho, my budem zpívat a budem hrát. :]
Jede, jede mašinka, kouří se jí z komínka, ...
Na klavír nám hraje Bill, ten už taky hodně pil,
[: když začal falešně hrát, poslali ho navždy spát. :]
Jede, jede mašinka, kouří se jí z komínka, ...
Přijde ke mně průvodčí, kleštičkama zatočí,
[: lístky prosím - nemám prosím, jak to prosím? To máte tak. :]
Jede, jede mašinka, kouří se jí z komínka, ...
Jel jsem jednou tramvají, pod sedačkou potají,
[: přistoupila starší dáma, přisedla mi dařbujána. :]
Jede, jede mašinka, nekouří se z komínka,
[: a ten vagón kořaly, vypil Guláž ožralý. :]

Do noci před tunelem zahouká
poslední vlak, co veze opožděný nádražáky domů spát,
zhasni tu písničku a napít mi dej,
před spaním chci si ještě přečíst pár hvězd,
ta řeka je jak pohádka,
co vyprávěli naši v chajdě, kde byl les.
Mravenčí skála plná našich jmen
a pražce plný hřebů, z kterých jsi si letopočet přečíst moh,
viadukt, kam ses chodil učit bát,
jak strašně duní, když projíždí vlak,
a táta s mámou, co foukali nám rány,
když chodili jsme domů spát.
Nad Sázavou, nad Sázavou,
občas vzpomene si člověk asi
na ty časy krásný,
kdy zpívali jsme Brontosaury, Spirituál.
Do noci před tunelem zahouká
poslední vlak, co veze opožděný nádražáky domů spát,
u trati ostružiny vykvetly zas,
v Sázavě zase prej je hromada ryb,
a dokonce prý indiánský teepee se tu objevilo,
bude líp.
Nad Sázavou, nad Sázavou,…

U dveří mi zazvonil svět,
já vypad z plínek rovnou do ráje,
v tom ráji hrál se špatnej kabaret,
dávali smích, dávali smích,
nikdo se nesmál, tú-du-dú-dú.
Hlavou mi vrtá zvědavej červotoč,
když hladím tvoje tělo ocejchovaný,
a pak se směju a vůbec nevím proč,
proč kolem nás, proč kolem nás,
nikdo se nesmál, tú-du-dú-dú.
V hospodě pláče harmonika dětí,
pocestný vítá u pípy klaun,
jakpak se máme, jak to s náma letí,
až ke hvězdám, až ke hvězdám,
nikdo se nesmál, tú-du-dú-dú.
Stojím frontu na děravej fáč,
denně slyším smutný řehtání,
morálku těch, co drží karabáč,
tu dobře znám, na koně mý,
nikdo se nesmál, tú-du-dú-dú.
Po nocích žiju, už nemám ani strach,
i když mi vezmou kliku ze dveří,
stejně bych oknem za muzikou plách,
a nikdy víc a nikdo víc,
by se mi nesmál, tú-du-dú-dú.
V hospodě pláče harmonika dětí, ...
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