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Cesta je prach a štěrk a udusaná hlína
a šedé šmouhy kreslí do vlasů
[: a z hvězdných drah má šperk, co kamením se spíná,
a pírka touhy z křídel Pegasů. :]
Cesta je bič, je zlá jak pouliční dáma,
má v ruce štítky, v pase staniol,
[: a z očí chtíč jí plá, když háže do neznáma
dvě křehké snítky rudých gladiol. :]
Seržante, písek je bílý jak paže Daniely,
počkejte chvíli! Mé oči uviděly
tu strašně dávnou vteřinu zapomnění,
seržante! Mávnou, a budem zasvěceni!
Morituri te salutant, morituri te salutant!
Tou cestou dál jsem šel, kde na zemi se zmítá
a písek víří křídlo holubí,
[: a marš mi hrál zvuk děl, co uklidnění skýtá
a zvedá chmýří, které zahubí. :]
Cesta je tér a prach a udusaná hlína,
mosazná včelka od vlkodlaka,
[: rezavý kvér - můj brach a sto let stará špína
a děsně velká bílá oblaka. :]
Seržante, písek je bílý jak paže Daniely, ...

Sundej kabát, sedni si sem k nám
a mlč a poslouchej a vem si hopsinku, co mám,
my jsme se sešli, abysme si hráli,
to víš, co starostí je teď,
tak jestli chceš si s námi hrát, dej ruce na stůl a seď.
V kytarách zapláčou si Bílý skály
a na nich pampelišek žlutej květ,
přijde i kovboj, co mu bůhvíproč říkaj, že už je poslední,
tak na zdraví a na umění brečet,
aby nám Montgomery zpíval dál,
je lepší protloukat se, nežli někde klečet,
prosit o kostku cukru, co dá král.
Když neumíš zpívat, pískej nebo tluč,
nebo si do kuchyně skoč a dvě lžíce si puč,
v Rikatádu dělej třeba koně,
v Panence řetízky a tak,
nebo si lehni na stůl, zavři oči, spi a dělej Mrtvej vlak.

Jarmila vždycky mi radila,
abych pracovní dobu dodržel,
dneska mně ale náramně
táhlo domů, a tak jsem prostě šel
Jarmila má totiž dneska narozeniny,
proto jsem dnes přišel dříve o dvě hodiny,
na stole sklenice, smích slyšet z ložnice,
v předsíni stojí pánské střevíce.
Vytahuji z aktovky květiny,
uvažuji, kdo asi přijel z rodiny,
tipuji nejspíše na strýce,
kdo jiný měl by přístup až do ložnice.
Kdo jiný, kdo jiný než strejda z dědiny,
vzpomenul si na Jarmilu, nejsem jediný,
v ruce mám kytici, už stojím v ložnici,
vidím, že nevymřem po přeslici.

Kdepak, jejda, není to strejda,
Františku, ty máš boty úplně jak on,
přičemž nechávám prostor úvahám,
vyhledávám optimální tón,
kterým bych oba dva jednak pohanil,
přitom abych nikoho slovem nezranil,
takže jsem chvíli stál, pak říkám: Krucinál,
tebe bych, soudruhu, tady nehledal.
Dodnes mě mrzí, že jsem byl drzý
a že jsem pracovní kázeň porušil,
dřív než o hodinu vypnul jsem mašinu,
čímž jsem rozdělanou práci přerušil.
Oba si mě postavili na kobereček
a to, jak zle mi vyčinili, nedal jsem za rámeček,
z nevěry nedělám závěry,
mrzí mě, že jsem u nich pozbyl důvěry.

[: Já viděl divoké koně, běželi soumrakem, :]
[: vzduch těžký byl a divně voněl tabákem, :]
[: Běželi, běželi bez uzdy a sedla krajinou řek a hor, :]
[: sper to čert, jaká touha je to vedla za obzor? :]
[: Snad vesmír nad vesmírem, snad lístek na věčnost, :]
[: naše touho, ještě neumírej, sil máme dost. :]
[: V nozdrách sládne zápach klisen na břehu jezera, :]
[: milování je divoká píseň večera. :]
[: Stébla trávy sklání hlavu, staví se do šiku, :]
[: král s dvořany přijíždí na popravu zbojníků. :]
[: Chtěl bych jak divoký kůň běžet, běžet, nemyslet na návrat, :]
[: s koňskými handlíři vyrazit dveře, to bych rád. :]
Já viděl divoké koně ...

Babí léto spí, noci černější než káva,
ptám se rybářů, kam jít,
hledám chajdu nad splavem
a má paměť žádná sláva,
aspoň kousek vydrolit.
A tak mi řeknou, že jsem blíž,
než doopravdy hádám,
ty dávno syna porodíš
a já si v duchu spřádám.
Že můj návrat oslavíš už dospělá a chytrá
a vlídná jako matka, co mě zachrání,
plná soucitu nejspíš, co ztrácí se mi v dálkách,
jsem do větru, to víš a ten stejně nechytíš,
ale víš, dobří holubi se vracejí.
Tak došel jsem až tam, v okně petrolejka svítí,
někdo za záclonou hrál
moji písničku z těch let,
kdy natrhalas kvítí
a já večer prozpíval,
v tom se dveře rozletí,
tak vítej, moje lásko,
jsi pořád stejná v objetí,
jsi tou stejnou zlatovláskou.
Co můj návrat oslaví už dospělá a chytrá, ...

Celý roky prachy jsem si skládal,
nikdy svýho floka nepropil,
vod lopaty měl vohnutý záda,
paty od baráku jsem neodlepil,
nikdo neví, do čeho se někdy zamotá,
tohle já už dávno pochopil.
Taky kdysi vydělat jsem toužil,
brácha řek mi, že by se mnou šel,
tak jsem háky, lana, klíny koupil,
a sekyru jsme svoji každej doma měl,
a plány veliký, jak fajn budem se mít,
nikdo z nás pro holku nebrečel.
Duní kláda korytem, bacha dej, hej, bacha dej!
S tou si, bráško, netykej, netykej!
Dřevo dostat k pile, kde ho koupí,
není těžký, vždyť jsme fikaný,
ten rok bylo jaro ale skoupý,
a teď jsme na dně my i vory svázaný,
a k tomu můžem říct jen, že nemáme nic,
jen kus práce nedodělaný.
Duní kláda korytem, bacha dej, hej, bacha dej, ...

Když jsem šel z Hradišťa z požehnání,
potkal jsem děvčicu znenadání.
[: Potkala mě, poznala mě,
červené jablúčko dávala mě :]
Že jsem byl šohajek nerozumný,
vzal jsem si jablúčko z ručky její.
[: Jak jsem zjedl, tak jsem zbledl:
Už ťa dom, děvčico, nezavedu. :]
Neber si, synečku, co kdo dává,
z takových jablúček bolí hlava.
[: Hlava bolí, sdrce zpívá:
Všecko, cos miloval, konec mívá. :]

Jedu takhle tábořit Škodou 100 na Oravu,
spěchám proto, riskuji, projíždím přes Moravu.
Řádí tam to strašidlo, vystupuje z bažin,
žere hlavně Pražáky, jmenuje se Jožin.
Jožin z bažin močálem se plíží,
Jožin z bažin k vesnici se blíží,
Jožin z bažin už si zuby brousí,
Jožin z bažin kouše, saje, rdousí.
Na Jožina z bažin, koho by to napadlo,
platí jen a pouze práškovací letadlo.
Projížděl jsem dědinou cestou na Vizovice,
přivítal mě předseda, řek mi u slivovice:
Živého či mrtvého Jožina kdo přivede,
tomu já dám za ženu dceru a půl JZD!
Jožin z bažin močálem se plíží, ...
Říkám: Dej mi, předsedo, letadlo a prášek,
Jožina ti přivedu, nevidím v tom háček.
Předseda mi vyhověl, ráno jsem se vznesl,
na Jožina z letadla prášek pěkně klesl.
Jožin z bažin už je celý bílý,
Jožin z bažin z močálu ven pílí,
Jožin z bažin dostal se na kámen,
Jožin z bažin - tady je s ním amen!
Jožina jsem dostal, už ho držím, johoho,
dobré každé lóve, prodám já ho do ZOO.

[: Sbohem, galánečko, já už musím jíti, :]
[: kyselé vínečko, kyselé vínečko
podalas mně k pití. :]
[: Sbohem, galánečko, rozlučme sa v pánu, :]
[: kyselé vínečko, kyselé vínečko
podalas mně v džbánu. :]
[: Ač bylo kyselé, přecaj sem sa opil, :]
[: eště včil sa stydím, eště včil sa stydím
co sem všecko tropil. :]
[: Ale sa něhněvám, žes mňa ošidila, :]
[: to ta moja žízeň, to ta moja žízeň
ta to zavinila. :]

Vlaštovko, leť přes Čínskou zeď,
přes písek pouště Gobi,
oblétni zem, vyleť až sem,
jen ať se císař zlobí.
Dnes v noci zdál se mi sen,
že ti zrní nasypal Ludwig van Beethoven,
vlaštovko, leť, nás, chudé, veď.
Zeptej se ryb, kde je jim líp,
zeptej se plameňáků,
kdo závidí, nic nevidí
z té krásy zpod oblaků.
Až spatříš nad sebou stín,
věz, že ti mává sám pan Jurij Gagarin,
vlaštovko, leť, nás, chudé, veď.
Vlaštovko, leť rychle a teď,
nesu tři zlaté groše,
první je můj, druhý je tvůj,
třetí pro světlonoše.
Až budeš unavená,
pírka ti pofouká Máří Magdaléna,
vlaštovko, leť, nás, chudé, veď,
vlaštovko, leť, nás, chudé, veď,
vlaštovko, leť ...

Jsme jako zajatci, kameny pod nohama,
řemeny, kůže v zápěstí,
prastará cikánka z ruky nám hádala jen štěstí.
Jenomže na věčnost netrvá nic a taky
měníš se s dobou, se světem,
trhnem se od sebe jako ty mraky a s úsměvem.
Hřebeny kopců přejdem už bez šerpů a otěží,
jako dva slepí k slunci se necháme vést,
dvojice skopců, co po tom všem už nikam neběží
a nemá sílu svou zlobu ze stolu smést.
Vztekem se obiju a vezmu starou křídu,
srdce tvý na zeď načmárám,
roztočím peníze, letenky do Madridu rozprodám.
To potom zabolí a vlastně je to jedno,
kdy se z té války utíká,
a to, že nás oba dva daleký nedohledno zatýká.
Hřebeny kopců přejdem už bez šerpů a otěží, ...

Z uhla prach a kašel i kdybys farať kaj šel,
tu vždycky trpi pajšel, to každy haviř vi,
tuž vylezli zme z ďury, shodili mundury
a kvuli fyzkultury zme turu podnikli.
Hrnul sem se přikladem, bo sem nětušil,
že se budě losovať, aby přehled byl,
kdo s kym zrobi dvojicu, aby v červencovym hicu
z Vitkovic na Ostravicu do cila dorazil.
Štajger vypsal ceny, dvě kože z hyeny,
aby moh byt odměněny ten nejzdatnějši tym,
něvim, jak to přindě, štěsti stalo kajsik indě,
něchalo mě po krk v bryndě, jesli uhodnětě s kym:
Bořivoja Lupeňa, mladeho kluka,
vytahnula moja ruka přimo z klobuka,
pozdravil: Tu mě matě, mam tenisky od Batě,
od teplakuv měl gatě, latu na latě.
Po startu hned jak v lize dostal se do krize,
pry ponožka ho hryze a od hladu je mu mdlo,
nic něbylo z te tury, bo nas předjižďaly fury,
šlapaly po nim kury, no hrozne divadlo.
Jela kolem saňitka a už se hrnul k ni,
esli pomoc potřebuješ, enom si řekni,
nabral sem vzduch do ňader a kopnul ho do hader,
řeku přidej, gizdě, zaber, bo zme posledni.

Brzo rezignoval, už sem ho něprovokoval,
psychicky něštengroval k rychlosti větši,
stejně noha mině nohu, a tak se modlim k Bohu,
to jako bezpartijni mohu, ale nic to něřeši.
Posledni eso sem ale v kapsi měl,
sam sem o něm do včilejška ani něvěděl,
byl sem tak smiřeny s tim, že pozbuděme ceny,
ty kožuchy z hyeny, že sem si něvzpomněl.
Dal sem mu chleba a kus špeku a ze sameho vzteku
sem žuchlal enem veku, no co sem měl robiť,
taky peň se těžko hleda, co idě rano bez oběda,
ani plan se podlezť něda, musi se překročiť.
Na šachtě su take hromske zakony,
že jak neni špeku, tak něsu vykony,
ja, kdybysem byl dájny, hned, jak sme vyšli z lajny,
moh sem ten cizokrajny kožuch dneska ponosiť.

Na druhém břehu řeky Olše žije Jacek,
mám k němu stejně blízko jak on ke mně,
máváme na sebe z říční navigace,
dva spojenci a dvě spřátelené země,
jak malí kluci hážem z břehů žabky,
kdo vyhraje, má z protějšího srandu,
hlavama kroutí česko-polské babky,
děláme prostě vlastní propagandu.
Na mostě přátelství se tvoří dlouhé fronty
všelikých věcí za všelikou cenu,
já mám však na to velmi úzké horizonty
a Jacek velmi nenáročnou ženu,
týden co týden z břehů navigace
na sebe řveme: Chlapče, hlavu vzhůru!,
jak je to krásné, moci vykašlat se
na celní předpisy a na cenzuru, na na ...

Z Piastovské věže na nás mává kníže Měšek
a směje se, až třepe se mu brada,
ve zprávách večer běží horký dnešek,
aspoň se máme s Jackem o co hádat,
on tvrdí svoje, já zas tvrdím svoje
a domluvit se někdy bývá marno,
tak spolu vedem pohraniční boje
a v praxi demonstrujem Solidarnosc, na na ...
Na druhém břehu řeky Olše žije Jacek,
mám k němu stejně blízko jak on ke mně,
máváme na sebe z říční navigace,
dva spojenci a dvě spřátelené země
[: a voda plyne, plyne, plyne dlouhé věky,
řeka se kroutí jako modrá šňůrka
a my dva hážem kachnám vprostřed řeky
krajíčky chleba o dvou stejných kůrkách. :]
Na na na ...

Bláznivý rána a bez hříchů noc
a den, co se zdá jako sen,
a pořád se zpívá a vypráví jen
a přezdívky zní místo jmen.
A ohýnky k ránu a k obědu zas
a věčně se jí, co kdo vzal,
pak uklidit trávu a sbalit a jít,
kouknout se o kousek dál.
Bláznivý rána a bez hříchů noc
a říčky a útesy skal
a na stráni chajda a pod chajdou břeh,
kde kamínek z vody sis vzal.

Spatřil jsem kometu, oblohou letěla,
chtěl jsem jí zazpívat, ona mi zmizela,
zmizela jako laň u lesa v remízku,
v očích mi zbylo jen pár žlutých penízků.
Penízky ukryl jsem do hlíny pod dubem,
až příště přiletí, my už tu nebudem,
my už tu nebudem, ach, pýcho marnivá,
spatřil jsem kometu, chtěl jsem jí zazpívat.
O vodě, o trávě, o lese,
o smrti, se kterou smířit nejde se,
o lásce, o zradě, o světě
a o všech lidech, co kdy žili na téhle planetě.
Na hvězdném nádraží cinkají vagóny,
pan Kepler rozepsal nebeské zákony,
hledal, až nalezl v hvězdářských triedrech
tajemství, která teď neseme na bedrech.

Velká a odvěká tajemství přírody,
že jenom z člověka člověk se narodí,
že kořen s větvemi ve strom se spojuje
a krev našich nadějí vesmírem putuje.
Na na na ...
Spatřil jsem kometu, byla jak reliéf
zpod rukou umělce, který už nežije,
šplhal jsem do nebe, chtěl jsem ji osahat,
marnost mne vysvlékla celého donaha.
Jak socha Davida z bílého mramoru
stál jsem a hleděl jsem, hleděl jsem nahoru,
až příště přiletí, ach, pýcho marnivá,
my už tu nebudem, ale jiný jí zazpívá.
O vodě, o trávě, o lese,
o smrti, se kterou smířit nejde se,
o lásce, o zradě, o světě,
bude to písnička o nás a kometě.

Měsíc trpělivě poslouchal to,
čemu ještě včera říkali jsme zpívání,
už nás zůstalo tak na trojhlas
a ptáci oznámili, že brzy přijde svítání.
Ještě do žhavýho přidej trochu jehličí,
ať naposled to zavoní,
a na hodinky nekoukej,
spát půjdeme, až zvony ze vsi zazvoní.
A pěkně podle starých zvyků,
i když je skoro ráno, dobrou noc si popřejem
a poděkujem k východu,
že Manitou nám dopřál ještě jeden den.
Spousta obyčejnejch věcí tady kolem
ještě dovede nás za srdce vzít,
starý pádlo, bůhví odkud,
a bílej šátek holky, co hledala v řece klid.
A ranní slunce, když se korunami stromů
v mlze mezi kmeny prodírá,
a šerif, že nemůže spát, tak vezme kytaru
a něco naschvál zazpívá.
A pěkně podle starých zvyků, ...

Čpěl zas kouř a prsty mě zábly přes palečnice,
na jazyku souš mě trápila žízní až do vesnice,
na bundě fleky starý několik let
a po kapsách tabák od cigaret, co už nekouřím.
Zas píšu na kůru březovou tvůj monogram
a nevím, že jiný jméno máš.
Zas cítím to chvění na nohou, ze sáčku sirky lovím
a ty oheň rozdýcháš.
Jako dřív se ptej, když nejsi se mnou u skal,
kde to znáš.
Pak do hospody mě vyhostil mráz, to přituhlo víc
a v dálce body, přejezd a trať kamsi do Rapotic,
zas držím ti židli tam u věšáků
a na pivo jdou strejcové od vlaku, tak už pospíchej.
Zas píšu na kůru březovou tvůj monogram ...

Kdyby mi kdosi řeknul, že postavi metr piv,
abych se mu za to postavil před objektiv,
prvně bych si řeknul, že ho dlabu,
a potom bych ho roztrhnul jak žabu,
vim, že by se mi to vymstilo,
ale na take vtipy mě nikdy něužilo.
Možna vam to bude připadat banalně,
ale ja sem ztratil odvahu a malem sem se octnul v pakarně,
odvahu sem ztratil a kaj sem se hnul,
furt mě kusek chybělo, furt mě bylo pul,
bo bez odvahy se těžko cosi robi,
nic tak jak odvaha chlapa něozdobi.
Dva dni sem ju hledal, dva dni byla k nenalezeni,
zlomeny šel sem hlasit ztratu na odděleni,
křižem kražem probirali, kde sem všude byl,
s kym sem se tam potkal, ja sem jim to vyklopil,
připadu se chytli fachmani,
za devět hodin bylo ukončeno patrani.
Za devět hodin bych tak maximalně poryl zahradu,
kolikrat eště dele čekam, než ryba zhltně navnadu,
když za devět hodin na vysoke peci
zrobime tři odpichy, tak zpoceni sme všeci,
motorista za tu dobu nězarobi na blatnik
a mala ručička neoběhne cifernik.

Posledni dvě hodiny už sem enom čekal v čekarně
na dřevěne lavici jak v prvotřidni vinarně,
v rohu seděla banda s huslami,
chovali se spontanně, jak by tam byli sami,
předstiral sem čteni v Kulturnim měsičniku,
ale pamatuju enom tolik, že basa tvrdi muziku.
Za devět hodin byla odvaha zpatky na světě,
ten, co mi ju předaval, pravi: dobře si ju schovejtě,
dejtě si ju pod dva anebo pod tři zamky,
ja mu na to pravim: co tak do švycarske banky,
tam by mi ju zamkli a ja bysem měl svaty klid
a zitra rano bych se s ňu moh naposledy nechat vyfotit.
Jó, komu se to hodi a kdo ma čas, ten može přijit,
sraz je zitra rano v osm, jdem se nechat vyfotit.

Hlavou mi letí jeden den,
stopli jsme auťák na New York,
ty chvíle, co jsem strávil s ní
už odvál vítr z hor.
Sedmnáct a o rok míň
neplnoletých milenců
silnice premiér a díků, zdvižených palců.
Ztracení v houští telegrafních sloupů
s kapsou prázdnou,
možná, že s ní kam jsem došel,
kytky neuvadnou.
Zůstala v městě N. a já
dál se courám silnicí,
snad osud si to asi přál,
zůstala stejná - mlčící.
Ztracení v houští telegrafních sloupů ...

Beskyde, Beskyde, kdo po tobě ide,
[: černooký bača ovečky zatáčá. :]
Aj, bačo, bačo náš, černú košulku máš,
[: kdo ti ju vypere, když maměnky nemáš? :]
Já nemám maměnku, ale mám galánku,
[: ona ně vypere černú košulenku. :]
Ona ju vypere, ona ju vyválí,
[: až půjdu k muzice, každý ňa pochválí. :]
Všeci sa starajú o moju chudobu,
[: a já sa nestarám, chvála Pánu Bohu. :]
Všeci sa ženíja, vojny sa bojíja,
[: a já sa nežením, vojny sa nebojím. :]

Když projížděl jsem starým Coloradem,
tu uslyšel jsem výkřik vzdálený,
[: jel jsem podle hlasu a, k mému úžasu,
ležel tam muž k zemi skolený. :]
Ruty-šuty, Arizona, Texas,
ruty-šuty, Arizona má,
jel jsem podle hlasu a, k mému úžasu,
ležel tam muž k zemi skolený.
Sklonil jsem se k jeho obličeji,
poznal jsem v něm svého dvojníka,
[: jeho tělo bylo probodáno nožem,
teplá krev mu z rány vytéká. :]
Ruty-šuty, Arizona, Texas,
ruty-šuty, Arizona má,
jeho tělo bylo probodáno nožem,
teplá krev mu z rány vytéká.
Pravil ke mně hlasem zmírajícím:
Příteli můj, padre jediný,
[: byla to na mě léčka, já to nevěděl,
a jako starej vůl jsem naletěl. :]

Ruty-šuty, Arizona, Texas,
ruty-šuty, Arizona má,
byla to na mě léčka, já to nevěděl,
a jako starej vůl jsem naletěl.
Když chceš, hochu, Arizonu znáti,
musíš umět jezdít, bít se, pít,
[: musíš umět střílet, ženy milovat,
potom můžeš Arizonu znát. :]
Ruty-šuty, Arizona, Texas,
ruty-šuty, Arizona má,
[: musíš umět střílet, ženy milovat,
potom můžeš Arizonu znát. :]

Mám rozestláno na posteli pro hosty,
zuby si čistím cizím zubním kartáčkem,
já, snůška zděděných vlastností
a obyvatel planety Zem,
bláznivé Markétě zpívám druhý hlas,
jsem tady na světě na krátký víkend na cestovní pas.
Pan farář nabízel mi věčný život,
říkal: musíš, chlapče, přece v něco věřit,
a já si dal nalačno jedno pivo
a spatřil anděly, jimž pelichá peří,
bláznivé Markétě zpívám druhý hlas,
jsem tady na světě, dokud nevyprší můj čas.
Možná, že se mýlím, možná se mýlím,
snad mi to dojde léty, snad mi to dojde léty,
mám na to jenom chvíli, dojít od startu k cíli,
a tak si zpívám, a tak se dívám,
a tak si dávám do trumpety.
Jsou prý věci mezi nebem a zemí,
já o nich nevím a možná měl bych vědět,
já nikdy nikomu jak Ježíš nohy nemyl,
já nechtěl nikdy na trůnu sedět,
bláznivé Markétě zpívám druhý hlas,
jsem tady na světě, dokud nevyprší můj čas.

Vy, náčelníci dobrých mravů,
líbezní darmopilové a marnojedky,
proutkaři pohlaví a aranžéři davů,
vy jste mi nebyli na svatbě za svědky,
bláznivá Markéta, ta mi svědčila,
že kdo vchází do světa, jako bys vypustil motýla.
Možná, že se mýlím, možná se mýlím,
snad mi to dojde léty, snad mi to dojde léty,
mám na to jenom chvíli, dojít od startu k cíli,
a tak si zpívám, a tak se dívám,
a tak si dávám do trumpety.
V pokoji, kde jsem včera spal,
vypnuli topení a to byla krása,
měli jsme na sobě jen flaušový šál
a já jsem křičel, že láska je zásah,
bláznivá Markéta ať nám zapěje,
že až sejdem ze světa, čáry máry fuk, nic se neděje,
nic se neděje, nic se neděje ...

Spinkej, můj maličký, máš v očích hvězdičky,
dám ti je do vlasů, tak usínej, tak usínej.
Ho ho Watanay, ho ho Watanay,
ho ho Watanay, Kiokena, Kiokena.
Sladkou vůni nese ti noční motýl z perleti,
vánek ho kolíbá, už usíná, už usíná.
Ho ho Watanay, ho ho Watanay, ...
V lukách to zavoní, rád jezdíš na koni,
má barvu havraní, jak uhání, jak uhání.
Ho ho Watanay, ho ho Watanay,
V dlaních motýl usíná, hvězdička už zhasíná,
vánek, co ji k tobě nes, až do léta ti odlétá.
[: Ho ho Watanay, ho ho Watanay,
ho ho Watanay, Kiokena, Kiokena. :]

Zpívám ptákům a zvlášť holubům,
stával v údolí mém starý dům.
Ptáků houf zalétal ke krovům,
měl jsem rád holubích křídel šum.
Vlídná dívka jim házela hrách,
mávání perutí víří prach.
Ptáci krouží a neznají strach,
měl jsem rád starý dům, jeho práh.
Hledám dům holubí, kdopak z vás cestu ví,
míval stáj roubenou, bílý štít.
Kde je dům holubí a ta dívka kde spí,
vždyť to ví, že jsem chtěl jen pro ni žít.
Sdílný déšť vypráví okapům,
bláhový, kdo hledá tenhle dům.
Odrůstáš chlapeckým střevícům,
neslyšíš holubích křídel šum.
Nabízej úplatou cokoli,
nepojíš cukrových homolí.
Můžeš mít třeba zrak sokolí,
nespatříš ztracené údolí.
Hledám dům holubí, kdopak z vás cestu ví, ...
Zpívám ptákům a zvlášť holubům,
stával v údolí mém starý dům ...

Ten mír, když za kopcem svítá,
když vystřídá se s nocí den,
a proužek dýmu z dřeva slunce vítá,
z kytky motýl vylít ven.
Někdo škrtne sirkou, někdo zpívá,
někdo ještě zkouší spát,
u potoka do vody se dívá
jedna holka, co mám rád.
Vlasy sváže do uzlu a kouká,
pak vodu dlaní rozčeří,
stud jí sluší, tak jako všem holkám,
co na svou krásu nevěří.
Někdo škrtne sirkou, někdo zpívá, ...
Z odpadlýho kousku starý kůry
srdce jsem jí udělal
a večer, když už začly lítat můry,
tajně jí ho do spacáku dal.
Někdo škrtne sirkou, někdo zpívá,
někdo ještě zkouší spát,
u potoka do vody se dívá
jedna holka, co mám rád.
jedna holka, co mám rád.

Slunko žhavý jak pec a k vodě daleko,
v puse jak na Sahaře a nikde žádnej mrak,
jsem línej a lezu jak pes, zpocený triko,
jsem ve vlastní šťávě uvařenej knak.
Najednou vohrady pás brnkl mi do očí,
já zahlíd dům a džbán s vodou po vokraj,
najednou chce se mi řvát, člověk se otočí,
je to jak sen, spatřit jednou ráj.
Holka na zápraží a mně se zvednul tlak,
je hezká a nahoře bez, vlasy na ramena,
ta krása mě rychle složí, že letím do oblak,
vědomí ztrácím, hlava je zasažená.
Najednou vohrady pás brnkl mi do očí, ...
Večerní chlad probudil mý tělo rozbitý,
a žádnej dům a žádnej džbán a žádná krasavice,
jen bahno, písek a jíl, oblaka vylitý,
no kdo za to může, za ránu do palice,
za ránu do palice, za ránu do palice,
za ránu do palice ...

Kdybych se narodil před sto lety v tomhle městě,
u Larischů na zahradě trhal bych květy své nevěstě,
moje nevěsta by byla dcera ševcova
z domu Kamiňskich odněkud ze Lvova,
kochał bym ją i pieśćił chyba lat dwieśćie
Bydleli bychom na Sachsenbergu v domě u žida Kohna,
nejhezčí ze všech těšínských šperků byla by ona,
mluvila by polsky a trochu česky,
pár slov německy, a smála by se hezky,
jednou za sto let zázrak se koná, zázrak se koná.
Kdybych se narodil před sto lety, byl bych vazačem knih,
u Prohazků dělal bych od pěti do pěti,
a sedm zlatek za to bral bych,
měl bych krásnou ženu a tři děti,
zdraví bych měl a bylo by mi kolem třiceti,
celý dlouhý život před sebou, celé krásné dvacáté století.
Kdybych se narodil před sto lety v jinačí době,
u Larischů na zahradě trhal bych květy, má lásko, tobě,
tramvaj by jezdila přes řeku nahoru,
slunce by zvedalo hraniční závoru
a z oken voněl by sváteční oběd.
Večer by zněla od Mojzese melodie dávnověká,
bylo by léto tisíc devět set deset, za domem by tekla řeka,
vidím to jako dnes: šťastného sebe,
ženu a děti a těšínské nebe,
ještě že člověk nikdy neví, co ho čeká,
na na na ...

Ta stará dobrá hra je okoukaná.
Nediv se brácho, kdekdo ji zná.
Přestaň se ptát, bylo nebylo líp.
Včera je včera, bohužel bohudík.
Nic není jako dřív, nic není jak bejvávalo.
Nic není jako dřív, to se nám to mívávalo.
Nic není jako dřív, ačkoliv máš všechno,
co si vždycky chtěla.
Nic není jako dřív, ačkoliv drobná paralela by tu byla.
Snad nevěříš na tajný znamení.
Všechno to harampádí - balábile - mámení.
Vážení platící, jak všeobecně ví se,
včera i dneska, stále ta samá píseň.
Ačkoliv nic není jako dřív, nic není jak bejvávalo, ...
Promlouvám k vám ústy múzy, vzývám tón a lehkou chůzi,
vzývám zítřek nenadálý, odplouvám a mizím ...
Nic není jako dřív, nic není jak bejvávalo.
Nic není jako dřív, jó, to se nám to dlouze kouřívalo.
Bohužel bohudík je s námi, ta nenahmatatelná intimita těla.
Nic není jako dřív, jen fámy,
bla - bla - bla - bla et cetera.
Nic není jako dřív, nic není jak bejvávalo,
bohužel bohudík, co myslíš ségra, je to hodně nebo málo?

Když Sever válčí s Jihem a zem jde do války
a v polích místo bavlny teď rostou bodláky,
ve stínu u silnice vidíš z Jihu vojáky,
jak se tu válej' v trávě a louskaj buráky.
Hej hou, hej hou, nač chodit do války,
je lepší doma sedět a louskat buráky,
hej hou, hej hou, nač chodit do války,
je lepší doma sedět a louskat buráky.
Plukovník sedí v sedle, volá: Yankeeové jdou,
ale mužstvo v trávě leží, prej už dál nemohou,
pan plukovník se otočí a koukne do dálky,
vidí slavnou armádu, jak louská buráky.
Hej hou, hej hou, nač chodit do války, ...
Až tahle válka skončí a jestli budem žít,
svý milenky a ženy pak půjdem políbit,
a když se zeptaj: Hrdino, cos dělal za války?
Já flákal jsem se s kvérem a louskal buráky.
Hej hou, hej hou, nač chodit do války, ...

Bratříčku,nevzlykej, to nejsou bubáci,
vždyť už jsi velikej, to jsou jen vojáci,
přijeli v hranatých železných maringotkách.
Se slzou na víčku hledíme na sebe,
buď se mnou, bratříčku, bojím se o tebe
na cestách klikatých, bratříčku, v polobotkách.
Prší a venku se setmělo,
tato noc nebude krátká,
beránka vlku se zachtělo,
bratříčku, zavřel jsi vrátka?
Bratříčku, nevzlykej, neplýtvej slzami,
nadávky polykej a šetři silami,
nesmíš mi vyčítat, jestliže nedojdeme.
Nauč se písničku, není tak složitá,
opři se, bratříčku, cesta je rozbitá,
budeme klopýtat, zpátky už nemůžeme.
Prší a venku se setmělo,
tato noc nebude krátká,
beránka vlku se zachtělo,
bratříčku, zavírej vrátka! Zavírej vrátka!

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 spoustu let,
až se mi rozední budu ti vyprávět,
na první 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 vampam - tydapam.
Všechna sláva polní tráva ale peníz přijde vhod,
jak jsem si to udělal tak to mám.
Za spoustu dní možná spoustu let,
až se mi rozední budu ti vyprávět,
na první signální jak jsem vobletěl svět,
jak tě to vomámí a nepustí zpět.
Jaký si to uděláš - takový to máš.

Večer si chystá sítě, dívej,
a chytnul i nás,
ještě chvíli se mnou zpívej,
než odejdu zas.
Z neonů proudy světel pálí
a mění tvou tvář,
víš to, že dávno nejsme malí
a nenosíme svatozář.
Čas rozchodů, ten bolí víckrát,
i když se tomu nevěří,
lásku nedokážeš vyhrát,
nemůžeš chytnout pápěří,
co vítr ke slunci už odvál
a na prach jistě rozmetal,
svýmu slibu taky dostál
vítr, co letí někam dál.
Neboj se, čas, ten rány zhojí,
je nejlepší fáč,
pokaždý rvát se za něj stojí,
ať jsi snílek nebo rváč.
Ztracená víra se ti vrátí,
až překročím práh,
proud slzí zadržet se krátí,
sypou se jako z lusku hrách.
Čas rozchodů, ten bolí víckrát, ...

Máš, má ovečko, dávno spát,
už píseň ptáků končí,
kvůli nám přestal i vítr vát,
jen můra zírá zvenčí,
já znám její zášť, tak vyhledej skrýš,
zas má bílej plášť a v okně je mříž.
Máš, má ovečko, dávno spát,
a můžeš hřát, ty mě můžeš hřát,
vždyť přijdou se ptát,
zítra zas přijdou se ptát,
jestli ty v mých představách už mizíš.
Máš, má ovečko, dávno spát,
už máme půlnoc temnou,
zítra budou nám bláznů lát,
že ráda snídáš se mnou,
proč měl bych jim lhát, že jsem tady sám,
když tebe mám rád, když tebe tu mám.
Máš, má ovečko, dávno spát, ...

Pam pam padam pam padá dam
pam pam padam pam padá dam
pam pa da da dam pa da da da-ám.
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.
Já chci mít čapku s bambulí nahoře,
jíst kaštany, mýt se v lavoře,
od rána po celý den zpívat si jen,
zpívat si: pam pam padam pam padá dam
pam pam padam pam padá dam
pam pa da da dam pa da da da-ám.
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.

Já chci mít čapku s bambulí nahoře,
jíst kaštany, mýt se v lavoře,
od rána po celý den zpívat si jen,
zpívat si: pam pam padam pam padá dam
pam pam padam pam padá dam
pam pa da da dam pa da da da-ám.
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.
Já chci mít čapku s bambulí nahoře, ...

[: Kdyby tady byla taková panenka,
která by mě chtěla, :]
[: která by mi chtěla syna vychovati,
přitom pannou býti. :]
[: Kdybych já ti měla syna vychovati,
přitom pannou býti, :]
[: ty by jsi mi musel kolíbku dělati,
do dřeva netíti. :]
[: Kdybych já ti musel kolíbku dělati,
do dřeva netíti, :]
[: ty bys mi musela košiličku šíti
bez jehly a nití. :]
[: Kdybych já ti měla košiličku šíti
bez jehly a nití, :]
[: ty by jsi mně musel žebřík udělati
až k nebeské výši. :]
[: Kdybych já ti musel žebřík udělati
až k nebeské výši, :]
[: lezli bysme spolu, spadli bysme dolů,
byl by konec všemu. :]

Každý ráno boty zouval, orosil si nohy v trávě,
že se lidi mají rádi, doufal, a procitli právě.
Každý ráno dlouze zíval, utřel čelo do rukávu,
a při chůzi tělem sem tam kýval, před sebou sta sáhů.
Poznal Moravěnku krásnou
a vínečko ze zlata,
v Čechách slávu muzikantů
umazanou od bláta.
Každý ráno boty zouval, orosil si nohy v trávě, ...
Toužil najít studánečku
a do ní se podívat,
by mu řekla: proč, holečku,
musíš světem chodívat.
Studánečka promluvila:
to ses musel nachodit,
abych já ti pravdu řekla,
měl ses jindy narodit.
Každý ráno boty zouval, orosil si nohy v trávě, ...

Na kolejích stála a za uchem květ,
vlasy trávou zavázaný,
s kytarou na zádech, strun už jen pět,
hezký oči uplakaný.
Opuštěnejch ptáčat plnej je svět,
hnízda hledaj, neví, co dál,
vyšlápli jsme ránem a v neděli zpět,
za tejden jsem u trati stál.
Víš, holky těžší to maj,
víš, holky těžší to maj.
Říkal jsem jí štístko zatoulaný,
vždycky smála se a začala hrát,
o potocích v trávě a o znamení,
co lidi uměj ze zloby dát.
Víš, holky těžší to maj,
víš, holky těžší to maj.
Na kolejích stála a za uchem květ,
vlasy trávou zavázaný,
s kytarou na zádech, strun už jen pět,
hezký oči uplakaný.

Tam, kde leží Little Big Horn, je indiánská zem,
tam přijíždí generál Custer se svým praporem,
modrý kabáty jezdců, stíny dlouhejch karabin,
a z indiánskejch signálů po nebi letí dým.
Říkal to Jim Bridger: já měl jsem v noci sen,
pod sedmou kavalerií jak krví rudne zem,
kmen Siouxů je statečný a dobře svůj kraj zná,
proč Custer neposlouchá ta slova varovná?
Tam blízko Little Big Hornu šedivou prérií
táhne generál Custer s sedmou kavalerií,
marně mu stopař Bridger radí: zpátky povel dej,
jedinou možnost ještě máš, život si zachovej.
Říkal to Jim Bridger: já měl jsem v noci sen, ...
Tam blízko Little Big Hornu se vznáší smrti stín,
padají jezdci z koní, výstřely z karabin,
límce modrejch kabátů barví krev červená,
kmen Siouxů je statečný a dobře svůj kraj zná.
Říkal to Jim Bridger: já měl jsem v noci sen, ...
Pak všechno ztichlo a jen tamtam duní nad krajem,
v oblaku prachu mizí Siouxů vítězný kmen,
cáry vlajky hvězdnatý po kopcích vítr vál,
tam uprostřed svých vojáků leží i generál.
Říkal to Jim Bridger: já měl jsem v noci sen, ...

Za ledovou horou a černými lesy
je stříbrná řeka a za ní kdesi
stojí domek bez adresy a bez dechu,
bydlí v něm - nechci říkat víla,
ale co na tom, i kdyby byla,
před lidmi se trošku skryla
a víme o ní hlavně z doslechu.
Že lidi rozumné blbnout nutí
a není na ni nejmenší spolehnutí,
co ji zrovna napadne, co udělá:
z puberťáků chlapy a z chlapů puberťáky,
o ženských nemluvím, tam to platí taky,
a urážlivá je a hořkosladkokyselá.
Genetičtí inženýři lámou její kód,
po Praze se o nich šíří, že jezdí tramvají,
strkají hlavy pod vodovod
a pak i oni nakonec podléhají.
A holubicím dál rostou křídla dravců,
družstevním rolníkům touha mořeplavců
a lásce, té potvoře, sebevědomí,
že jednou bude vládnout světem,
tedy i nám a po nás našim dětem,
které na tom budou stejně špatně jako my.

Když chlap zmagoří láskou, utíká za ní,
platí i s úroky a nepočítá s daní,
u ženských je to přímo námět na horor,
papuče letí pod pohovku,
nákupní tašky padaj na vozovku,
ať si tramvaj zvoní, ať se zblázní semafor.
Až vám ta potvora zastoupí cestu,
sedněte na zadek a seďte jak z trestu,
jen ať si táhne, jak to dělají vandráci,
láska se totiž, i když je prevít,
nikomu dvakrát nemůže zjevit,
láska se totiž, i když je prevít, nevrací.
A nesmí vám to nikdy přijít líto,
kupte si auto a cucejte chito,
odreagujte se psychicky,
protože jestli byste na ni měli myslet,
to radši vstaňte a jděte za ní ihned,
utíkejte, než vám zmizí navždycky.
Převrhněte stůl, opusťte dům,
fíkusy rozdejte sousedům,
nechte vanu vanou, ať si přeteče,
na světě není větší víra,
pro žádnou z nich se tolik neumírá
ani v žádné jiné zemi na světě.
Hm hm hm ...

Zas prší do ulic,
je doba kapucí a svetrů pod bundou,
máš křížky náušnic
a sedm prstenů, co nosíš na rukou,
seš pokorná a máš to na dveřích
a zveš mě klidně dál,
tak se schází kdysi velcí trapeři,
co život rozfoukal.
Zas prší do ulic,
do oken obýváku nízko pod střechou,
ty piješ trochu víc,
proklínáš Tomáše, proč chodí za Květou,
a já nevím, co se říká, co se má,
když smutek útočí,
když je láska jako sirka spálená,
co celá dohoří.
Hádej, kde jsem všude byl a kde všude zpíval,
hádej, kde jsem pivo pil a na co se díval,
je to styl, co těžko měním a mám lidi, které cením,
mám milión, co nemám a pořád něco čekám,
[: tjů dů dů dů dů dů dů :]

Zas prší do ulic
a ty mi říkáš, ty se máš, ty prachy máš,
když hraješ líp a víc,
je to pak jasný, že si balík vyděláš,
říkat pravdu, to je házet na zeď hrách
když stárneš, závidíš,
je to smutné, ale lidské, je to tak,
už nebudem si blíž.

Hádej, kde jsem všude byl a kde všude zpíval,
hádej, kde jsem pivo pil a na co se díval,
je to styl, co těžko měním a mám lidi, které cením,
mám milión, co nemám a pořád něco čekám,
[: tjů dů dů dů dů dů dů :]

Jestlipak vzpomínáš si ještě na ten čas,
táhlo nám na dvacet a slunko bylo v nás,
vrabci nám jedli z ruky, život šel bez záruky,
ale taky bez příkras.
Možná, že hloupý, ale krásný byl náš svět,
zdál se nám opojný jak dvacka cigaret
a všechna tajná přání plnila se na počkání
anebo rovnou hned.
Kam jsme se poděli, kam jsme se to poděli,
kde je ti konec, můj jediný příteli,
zmizels mi, nevím kam,
sám, sám, sám, jsem tady sám.
Jestlipak vzpomínáš si ještě na tu noc,
jich bylo pět a tys mi přišel na pomoc,
jó, tehdy, nebýt tebe, tak z mých dvanácti žeber
nezůstalo příliš moc.
Dneska už nevím, jestli přiběh by jsi zas,
jak tě tak slyším, máš už trochu vyšší hlas
a vlasy, vlasy kratší, jó, bývali jsme mladší,
no a co, vem to ďas.
Kam jsme se poděli, kam jsme se to poděli, ...

Jestlipak vzpomínáš si ještě na ten rok,
každá naše píseň měla nejmíň třicet slok
a my dva jako jeden ze starých reprobeden
přes moře jak přes potok.
Tvůj děda říkal: ono se to uklidní,
měl pravdu, přišla potom spousta malých dní
a byla velká voda, vzala nám, co jí kdo dal,
a tobě i to poslední.
Kam jsme se poděli, kam jsme se to poděli,
kde je ti konec, můj jediný příteli,
zmizels mi, nevím kam,
sám, sám, sám, jsem tady sám.
Jestlipak vzpomínáš si na to, jakýs' byl,
jenom mi netvrď, že tě život naučil,
člověk, to není páčka, kterou si, kdo chce, mačká,
to už jsem dávno pochopil.
A taky vím, že srdce rukou nechytím,
jak jsem se změnil já, tak změnil ses i ty,
a přesto líto je mi, že už nám nad písněmi
společný slunko nesvítí.
Kam jsme se poděli, kam jsme se to poděli, ...

Na tváři stín a pod trikem chlad,
z cesty nekonečný večer na zem jsi spad,
ticho ruší jenom netopýřích křídel šumot a chvat,
spočítáš hvězdy sluncem pozlacený,
jedna padá, něco můžeš si přát,
na bolest lásku, pro lásku klid,
v klidu se lidi můžou na lidi smát.
Uzavřít kruh, už pochodeň plá,
stesky do plamenů každej tiše si dá,
oheň k nebi sepne ruce, jako by prosit chtěl
za tebe, za mě a snad za celej svět,
že je hloupý čekat a stát,
na bolest lásku, pro lásku klid,
v klidu se lidi můžou na lidi smát.
Na tváři stín a pod trikem chlad,
ranní slunce rozdá teplo a už nemůžeš spát,
ptáci hlásí z korun stromů, že nejlepší je vyrazit hned,
naposled rozhlédneš se po okolí,
než vyjdeš, něco můžeš si přát,
na bolest lásku, pro lásku klid,
v klidu se lidi můžou na lidi smát.

Do tvých očí jsem se zbláznil
a teď nemám, nemám klid,
hlava třeští, asi tě mám rád,
stále někdo říká: vzbuď se, věčně trhá nit,
studenou sprchu měl bych si dát.
Na pouti jsem vystřelil růži z papíru,
dala sis ji do vlasů, kde hladívám tě já,
v tomhle smutným světě jsi má náděj na víru,
že nebe modrý ještě smysl má.
Přines jsem ti kytku, no co koukáš, to se má,
tak jsem asi jinej, teď to víš,
možná trochu zvláštní v dnešní době, no tak ať,
třeba z ní mou lásku vytušíš.
Na pouti jsem vystřelil růži z papíru, ...

S partou kluků v koutě na perónu
tejrali jsme jednou struny kytar lacinejch,
vo pár kroků dál se na nás díval
starej pán, už vod pohledu trošku podivnej.
Hned se vecpal s náma do vagónu,
když zahoukal k vodjezdu ten ocelovej krám,
na kytaru na mým klíně koukal
a za chvíli ptal se, jestli mu ji neprodám.
Nezdálo se, že je ňákej švorcák,
co by neměl prachy, který dal by za novou,
měl podivnej hlas a divný voči,
říkal, že měl kdysi dávno taky takovou.
To vomlácený dřevo není k mání,
patří mojí máti a je starší nežli já,
je to dárek od někoho z mládí,
a ten jistě nikomu a nikdy neprodá.
Nezdálo se, že je ňákej švorcák,
Když jsem večer v neděli svý mámě
řek, že ňákej cizí chlap se hrozně zajímá
o věc, která cenu má jen pro ni,
divil jsem se, co ji na tom tolik dojímá ...

Táhlo už k večeru, na malém škuneru
dospěli k názoru, piráti na obzoru,
že se ukázali, všichni hned mazali,
do kajut pro zbraně, rozjásaně.
A kapitán si hned brousil zuby,
tudle čeládku on že vyhubí.
Omrk situaci, rozdělil všem práci,
plivnul si do dlaně, zařval na ně, inu:
Hej šup, do nich, námořníci hned,
z vás který by zbleď nevydrží u nás,
hej šup, kdo se nám ukáže snad,
může ho to stát vaz.
Jestli piráti nás nepřeperou,
žraloci náramně se nažerou a proto:
hej šup, do nich námořníci hned,
před náma by zbleď ďas.
Jeden pirát, klacek, dostal hned pár facek,
spadnul přes palubu natlouk si při tom hubu,
a hned začlo rvaní, za velkýho řvaní
šel námořníků roj roznášet boj.
Sbalili pirátům kapitána
a potom práskla jen jedna rána, bum!
Šoupli ho do moře a za ním nahoře
vítězně do dáli halekali, inu:
Hej šup, do nich, námořníci hned, ...

Je nás víc než vloni,
obyčejnejch pěšáků,
chodíme hledat víru svou,
v dlažbě ukrytou,
jsme děti ulice.
Ráno bývaj smutný nádraží,
lásky odjížděj se vdát,
na peróně stojí schoulený,
s dálkou snoubený, pěšáci silnice.
Má svou jistou píseň,
s košilí kdo spí drátěnou,
ó lidé tiše půjdem,
do starý vrby zvolat,
helou jdem dál, helou.
Jednou pěšák zuje boty svý,
na šachovnici světa rád,
vykouří doutník, lehne si,
do stoky pod širák, a bude snít.

O malých dětech na nádraží,
co hledaj mámu a duši svou,
ptáci pod křídly je ukryjou,
a pak v objetí, s nima odletí.
Má svou jistou píseň,
s košilí kdo spí drátěnou,
ó lidé tiše půjdem,
do starý vrby zvolat,
helou jdem dál, helou.
Půlnoční vítr už vyhrává,
píseň malých pěšáků,
ulicí smutkem dlážděnou,
tichou dálnicí, tichou ulicí smutkem dlážděnou,
tichou dálnicí, tichou dálnicí, půjdem dál.

Zrození hvězd čas vykřesá kvapem
a můžou mě vézt, až vyryju drápem
staré medvědice do skály větrů tvůj obličej.
Kraj otěhotněl jak prvnička v máji
tou padlou tmou a někde ve stáji
se splaší koně a přiklušou blíž, ke mně blíž.
A březí klisna má oči jako ty a sedlo z něhy,
možná se jí stýská, možná je zraněná a možná je ty,
všechno možná, všechno možná bude lepší než dřív.
Let létavice mi do uší zpívá
píseň panice, co z tváře ti slíbá
tvůj vodopád slz a měsíční prach, co ty víš.
Kraj Indiánů mě úsvitem vítá
a ranní déšť mou rytinu smývá,
jsi vzdálená víc, co můžu ti říct, můžu říct, jen to.
Že březí klisna má oči jako ty a sedlo z něhy, ...

Za našu stodolu hruška maslova
a za ňu stoji dřevjany plot,
za plotem meška rodina Bušova,
povim vam o nich takovy hlod.
Raz idu ze šichty a vidim Bušku,
kolera jasna, něvidi plot.
Drape se s kyblem na našu hrušku,
takovy je to zgyzděny rod.
Pomahej Panbuh, hned, jak ju zjavim,
červeny zlosťu ulisně pravim:
Hledatě bryle, tuš, to se bavim,
tuš to sem přišel akorat vhod, aů.
Na poly mrtva pod ovocnanem
ležela Buška, moja oběť.
Všeci mysleli, že je s ňu amen,
dokuď nězačla na hubě mleť.
Vyškantovala, pry esli sem chory,
když cely svět řeši uzemni spory
mirovu cestu, no, braly mě mory
a ozval se mi v žaludku vřed, aů.

Povidam: Kdyby šlo enem o politiku,
to bysme spolu popili,
našli bysme si drahu putyku
a tyděň by sme řešili.
Vy stě si ale popletla pojem,
tu idě o hrušky a mam taky dojem,
že to se řeši jedině bojem
za použiti nasili, aů.
Za našu stodolu hruška maslova
a za ňu stoji železny plot,
ostnate draty, brana dubova
a štyry dogy hlidaju vchod.

Bláznivá Markéta
v podchodu těšínského nádraží
zpívá zpívá zpívá a zametá
je to princezna zakletá
s erární metlou jen tak pod paží
když zpívá zpívá zpívá a zametá
Vajglové blues, rumový song
jízdenková symfonietta
pach piva z úst a oči plonk
to zpívá Markéta, bláznivá Markéta
lá - la lá - la lá, la - la la - la lá
Famozní subreta
na scéně válečného šantánu
byla byla krásná k zbláznění
Líza i Rozeta
lechtivé snění zdejších plebánů
byla byla byla a není
Vajglové blues, rumový song, ...
V nádražním podchodu
jak v chrámu katedrály v Remeši
ticho ticho Markéta housku jí
pak v jednom záchodu
své oranžové blůzy rozvěší
a já ji a já ji a já ji miluji

Po zasmušilé pustině jel starý honec krav,
den temný byl a ševelil dech větru v stéblech trav,
tu honec k nebi pohleděl a v hrůze zůstal stát,
když z rozedraných oblaků viděl stádo krav se hnát.
Jipija hej, jipija jou, to přízraky táhnou tmou.
Ten skot měl nohy z ocele a oči krvavé
a na bocích mu plápolaly cejchy řeřavé.
A oblohou se neslo jeho kopyt dunění
a za ním jeli honáci až k smrti znavení.
Jipija hej, jipija jou, to přízraky táhnou tmou.
Ti muži byli sinavý a kalný měli zrak
a marně stádo stíhali,jak mračno stíhá mrak.
A proudy potu máčely jim cáry košilí
a starý honák uslyšel ten jekot kvílivý.
Jipija hej, jipija jou, to přízraky táhnou tmou.
Tu jeden z jezdců zavolal a pravil: Pozor dej,
svou duši hříchu vyvaruj a ďáblu odpírej,
bys nemusel se po své smrti,tak jako my štvát
a nekonečnou oblohou to stádo s námi hnát.
Jipija hej, jipija jou, to přízraky táhnou tmou.

Teď všichni Kaliforňané se za nás pomodlí,
kdo táhneš s mulou přes pláně, rozluč se s pohodlím,
musíš si taky nakoupit solený vepřový,
a kdo má štěstí, po cestě i něco uloví.
Dva měsíce ti potrvá ta cesta přes pláně,
koukej, ať vždycky z čeho máš vařit svý snídaně,
protože k čertu dojedeš při bídným vaření,
i tvoje mula musí žrát, jináč ti zcepení.
Břitvu nech doma, do tváře se radši nedívej,
až přijdeš, budeš zarostlej a taky šedivej,
až tě tvá milá uvidí, uslyšíš asi pláč,
svý mámě řekneš: Podívej, to je tvůj zelenáč!
A taky proti rudochům drž stráže za noci,
po dlouhejch denních pochodech propuknou nemoci,
horečka, to je špatná věc, ta lidi poráží,
a kdo je marod, nemůže stát v noci na stráži.
U Plat je nouze vo dřevo, když tě to nezdolá,
omáčku si tam zamícháš paznehtem z buvola,
u Plat je nouze vo klacek, zem je tam jalová,
i já bych teď už radši byl u mysu Hornova.

Pijte vodu, pijte pitnou vodu
pijte vodu a nepijte rum.
Jeden smutný ajznboňák
pil na pátém nástupišti Air Cognac
huba se mu slepila
diesel lokomotiva ho zabila
Pijte vodu, pijte pitnou vodu
pijte vodu a nepijte rum.
V rodině u Becherů
pijou becherovku přímo ze džberů
proto všichni Becheři
mají trable s játrama a páteří
Pijte vodu, pijte pitnou vodu
pijte vodu a nepijte rum.
Pil som vodku značky Gorbatschow
a potom povedal som všeličo a volačo
vyfásol som za to tri roky
teraz pijem chlorované patoky.

Pijte vodu, pijte pitnou vodu
pijte vodu a nepijte rum.
Jesteśmy chłopci z Warszawy
jeżdżimy pociągiem za robotą do Ostrawy
cztery litry wódki a mnóstwo piw
po prostu bardzo fajny kolektyw
Pijte vodu, pijte pitnou vodu
pijte vodu a nepijte rum.
Jedna paní v Americe
ztrapnila se převelice
vypila na ex rum
poblila jim Bílý dům
Pijte vodu, pijte pitnou vodu
pijte vodu a nepijte rum.

Tam, kde zem duní kopyty stád,
znám plno vůní, co dejchám je tak rád,
čpí tam pot koní a voní tymián,
kouř obzor cloní, jak dolinou je hnán,
rád žiju na ní, tý pláni, zelený.
Tam, kde mlejn s pilou proud řeky hnal,
já měl svou milou a moc jsem o ni stál,
až přišlo psaní, ať na ni nečekám,
prý k čemu lhaní, a tak jsem zůstal sám,
sám znenadání v tý pláni zelený.
Dál čistím chlív a lovím v ořeší,
jenom jako dřív mě žití netěší,
když hlídám stáj a slyším vítr dout,
prosím, ať jí poví, že mám v srdci troud.
Kdo ví, až se doví z větrnejch stran,
dál že jen pro ni tu voní tymián,
vlak hned ten ranní ji u nás vyloží
a ona k spaní se šťastná uloží
sem, do mejch dlaní, v tý pláni zelený.

Déšť ti, holka, smáčel vlasy,
z tvých očí zbyl prázdný kruh,
kde jsou zbytky tvojí krásy,
to ví dneska snad jen Bůh.
Z celé jižní eskadrony,
nezbyl ani jeden muž,
v Montgomery bijou zvony,
déšť ti smejvá ze rtů rúž.
Na kopečku v prachu cesty,
leží i tvůj generál,
v ruce šátek od nevěsty,
ale ruka leží dál.
Z celé jižní eskadrony, ...
Tvář má zšedivělou strachem,
zbylo v ní pár těžkejch chvil,
proužek krve stéká prachem,
déšť mu slepil vlas jak jíl.
Z celé jižní eskadrony, ...
Déšť ti šeptá jeho jméno,
šeptá ho i listoví,
lásku měl rád víc než život,
to ti nikdy nepoví.
Z celé jižní eskadrony, ...

Přivedl jsem domů Božce nádhernýho nosorožce,
originál tlustokožce, koupil jsem ho v hospodě.
Za dva rumy a dvě vodky připadal mi velmi krotký,
pošlapal mi polobotky, ale jinak v pohodě.
Vznikly menší potíže při nástupu do zdviže,
při výstupu ze zdviže už nám to šlo lehce.
Vznikly větší potíže, když Božena v negližé,
když Božena v negližé řvala, že ho nechce.
Marně jsem se snažil Božce vnutit toho tlustokožce,
originál nosorožce, co nevidíš v obchodech.
Řvala na mě, že jsem bohém, pak mi řekla: padej, sbohem,
zabouchla nám před nosorohem, tak tu sedím na schodech.
Co nevidím, souseda, jak táhne domů medvěda,
originál medvěda, tuším značky grizzly.
Už ho ženě vnucuje a už ho taky pucuje
a zamčela a trucuje, tak si to taky slízli.
Tak tu sedím se sousedem, s nosorožcem a s medvědem,
nadáváme jako jeden na ty naše slepice.
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