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Noční déšť jde Georgií 

Hudba a původní text: Tony Joe White 

(A Rainy Night In Georgia) 

 

 

Na báglu se krčím 

Déšť má zuby vlčí 

a noc mladá je 

Ten déšť mi parku smáčí 

zní mi v něm tvůj hlas 

a v něm nezájem 

  

A déšť jde noční Georgií 

Jen déšť S ním všechno pomíjí 

Mně zdá se že prší teď 

na celý Svět 

  

Slepý neon těká 

taxík jede někam 

kde mě nechtějí 

I vlak v dálce dokvílel 

Refrén zpívá déšť 

mokrým kolejím 

A déšť jde noční Georgií 

  

Já tisíckrát se divil 

zas všemu co už znám 

Vím znovu 

zas chyby stejné nadělám 

hned s tím jak se ráno zabělá 



Vagon – slepá kolej 

Hotel pro ty dole 

nemá portýra 

S tvým obrázkem v hlavě 

napůl asi spím 

napůl umírám 

A déšť jde noční Georgií 

  

Prší prší prší prší 

Déšť 

Zpět na obsah ukázky 

  



Dálniční hlídka 

Hudba a původní text: Bruce Springsteen 

(Highway Patrolman) 

 

 

Mý jméno je John Roberts 

ctím zákon i stát 

Já jsem polda – Šarži auťák mám 

práci co mám rád 

Brácha můj je jinačí 

Z vajec divokejch 

Všecko řeší náš Frankie 

pěstí – útokem 

  

Stejný je to léta 

Já jsem Klid – von Spěch 

V uších zní zlá hláška 

Frankie měl trabl a pech 

Rvát se tak chlápek neznámej 

hned přešel by ho zpěv 

Smůlu má ale můj brácha 

A voda to není krev 

  

My s Frankiem se smáli a pili 

krev máme společnou já i on 

Cejtím pouta rodný síly 

Krevní pouto to je mi nad zákon 

Ať se co chce stane 

má ve mně bráchu dál 

Mám točit se zádama k rodině 



Za co bych stál 

  

My voba se líbili Mary 

Mezi náma váhala 

Pak já na vojnu šel 

Mary s Frankiem tu zůstala 

Pak zas ceny lítly vzhůru 

a brácha s Mary všecko vzdal 

Farmu v dražbě nám prodali 

Já se poldou stal 

  

Je noc jak každá jiná 

To jenom chlap s kudlou v zádech pad’ 

Ten můj brácha to je blázen 

Proč jen musí se rvát 

  

Já tohle hlášení poslouchám 

Říkaj’ že mám tam jet 

Zrovna já mám sbalit bráchu 

Je to podivnej svět 

  

Houkám a vidím před sebou 

světla koncový 

Auťák dál nocí stovkou uhání 

Jen brácha a já to vím 

Tak já sešlápnul pedál 

Brzdím aby žil 

Má to tudy nejblíž na čáru 

Snad deset mil 



  

Vysílačku v autě vypínám 

Kde je polda kde je svět a kde brácha teď 

Krev je víc než hlava 

a volá: „Jeď brácho jeď!“ 

  

My s Frankiem… 

Zpět na obsah ukázky 

 

  



Kámen mudrců 

Hudba: Petr Janda 

 

 

V mém těle řídnou výboje 

V mé duši dávné ohně planou 

Když sám se toulám pokojem 

šarm s kouzlem pláchly někam stranou 

Ač mám to v hlavě srovnané 

dál zápas Tělo s Duší vedou 

Čas Muže poníží 

A když právě umí žít 

Čas nedá to co chtěl by mít 

  

Snad jednou 

najdou v lebce 

Kámen mudrců 

co Muže stárnout naučí 

Však mně se čekat nechce 

Dal bych do Frcu – co mám 

za chvíli v dívčí náruči 

  

Mám vždycky místo k sezení 

A ženy se mnou se i radí 

Moudrost je z výsad umění 

Je lepší hloupý být a mladý 

Stárnutí má své výhody 

Jen nevím zatím vůbec jaké 

Čas Muže poníží 

A když umí žít 



Nedostane to co měl by mít 

  

V mém těle řídnou výboje… 

Čas Muže poníží 

Je jak na kříži 

A nemá to co měl by mít 

Zpět na obsah ukázky 

 

  



Dík, že smím pár přátel mít 

Hudba: Bee Gees 

(Give Your Best To Your Friends) 

 

 

Ach já se mám 

vždyť já jsem pán i kmán 

já zkouším dál jak lilie být 

Když jsem jak prám 

(dál) touhou bláznů hnán 

říkám: Dík že smím pár přátel mít 

  

(Já) Znám let i pád 

umím rychle vstát 

víc nepátrám proč já slít 

Já dál jsem živ 

a říkám víc než dřív 

říkám: Dík že smím pár přátel mít 

(Jó to smíš) 

  

Mít dluhů míň moh’ já žít možná snáz 

však z ostudy plášť nespálí nikdy mráz 

Já moh’nudu jíst říkám dál když chci klít 

Dík že smím pár přátel mít 

Zpět na obsah ukázky 

 

  



Já mořem plul 

Hudba a původní text: E. A. Taube 

(Brevet Fran Lillian) 

 

 

Já mořem plul 

Z kůže je mi cítit sůl 

Slíbeným návratům 

já odklad dával 

  

Já mořem plul 

Slunce plálo – vítr dul 

Dost málo scházel mi 

dům – židle – stůl 

  

K stáru rád bych domov měl 

Odkud jsem já zapomněl 

Obálkám dopisů 

adresa schází 

Pláč mých žen stek’ 

dávno do vod loňských řek 

Samota zbývá mi 

V láhvi je lék 

  

Já dceru měl 

Ta mě chtěla k sobě vzít 

Já s ní pět dnů byl 

Ani o chlup dýl 

V kleci já jsem nemoh’ žít 

  



Tak já jí plách’ 

Z toho řádu měl jsem strach 

Je mý neštěstí 

Žiju pro cesty 

Musím dýchat hvězdnej prach 

  

Já mořem plul 

Z kůže je mi cítit sůl 

Slíbeným návratům 

já odklad dával 

  

Teď když mám věk 

půjdu někam na venek 

Na srdci záplatu 

a v láhvi lék 

Zpět na obsah ukázky 

 

  



Věž tónů a slov 

Hudba a původní text: Leonard Cohen 

(Tower Of Song) 

 

 

Kde jsou přátelé 

Šedý vlasy mám 

a dětský plácky hledám v sobě sám 

Jenom blázen jsem dál 

Láska je těžkej kov 

Platím dluh co mám 

Čas mi dal 

tu Věž tónů a slov 

  

Já ptal se Básníků 

co já tak dobře znal 

Proč já je dlouho nepotkal 

Snad už v nebi kašlou 

v křídlech sov 

Čistěj’ dál věkem zašlou 

tu Věž tónů a slov 

  

Já se narodil tak nahej už 

Anděl dal mi hlas a v něm zlatej nůž 

a přivázal mě k židli 

Řek’ mi: „Písně lov!“ 

Já od těch dob mám za obydlí 

tu Věž tónů a slov 

  

Já z tvýho špendlíku mám vpich 



Kouzlo „woodoo“ znáš 

Já nejsem loutka magická 

Tak další špendlík vraž 

Já si v okně ležím 

Světlo je můj krov 

Ty stejně někdy najdeš ztěží 

tu moji Věž tónů a slov 

Zpět na obsah ukázky 

 


