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Svátky 

Hudba: Jiří Schmutz 

 

 

Svátky 

jsou krámy s mříží 

rolet 

Svátky 

jsou mírou samot 

Svátky 

ty uměj’ tížit 

bolet 

Svátky 

škrábou jak šamot 

  

Když jsi sám 

když jsi na ně sám 

  

Svátky 

zněj’ spoustou řečí 

z dálek 

Svátky 

foťákem cvakaj’ 

Svátky 

  

Vevnitř to brečí 

málem 

Větraj’ 

sváteční saka 

Svátky přátelé 



si chráněj’ v ulitách 

pak zas pondělek 

se mnou rádi uvítaj’ 

  

Svátky mám 

v metru si jezdím 

Večer sám 

zkusím i spát 

  

Moje dámy týdenní 

tiše pláchly 

ke svým přístavům 

Vždyť jsou svátky stvořený 

k smíření 

Zpět na obsah ukázky 

  



Moje noční filmy 

Hudba: Vladimír Kubala 

 

 

Kolem třetí v noci strop se plátnem stává 

ptáci řvou a můj film začíná 

V něm se vidím jinak než se přes den zdávám 

Účast má je povinná 

  

Prohlížím 

spoustu lásek 

co jsem ztrácel 

Prohlížím 

i svědomí 

Nikdy nevím mám-li brečet 

nebo smát se 

Je to kýč 

co ohromí 

  

Hudbu k tomu filmu skládaj’ popeláři 

Chodbou zní ta hudba urnová 

Film se blíží konci Nevím jak se tvářit 

Deka tvář mi neschová 

  

Jak mám žít 

v příštím týdnu 

co se blíží 

Chtěl bych žít 

tak bez rolí 

Co já těchhle filmů 



na dně nocí zhlídnul 

Vím jen já 

ne okolí 

  

Nemůžu spát 

tak filmy mám 

nemám je rád 

hraju v nich sám 

Na pravdu sám 

  

Jak mám žít 

v příštím týdnu… 

Zpět na obsah ukázky 

 

  



Až se vrátí Rokenrol 

Hudba: Petr Michalík a Vladimír Kubala 

 

 

Basa je stůl 

a já na ní prostírám 

ubrus tónů z konopné látky 

Já nikomu z kolemjdoucích neotvíral 

dál jsem věřil že přijde zpátky 

  

Že se vrátí 

že se vrátí Rokenrol 

  

Uchystá nám 

uvítací hostinu 

chutnější než jsou škvarky v sádle 

rána bubnu vzbudí starou laskominu 

Hrát budeme pro vyhládlé 

  

Až se vrátí 

až se vrátí Rokenrol 

  

Před léty se vzdálil a 

teď nakrmí sály 

spící 

Těm co se mu smáli 

nedá ani lžíci 

bicích 

  

Zavoní to 



česnekem a cibulí 

kytara jak pepř bude pálit 

až se vrátí ztracený však nezesnulý 

a nakrmí spící sály 

Zpět na obsah ukázky 

 

  



Už závratě řídnou 

Hudba: Petr Michalík 

 

 

Už závratě řídnou 

já včera si všim’ 

že mám hlavu klidnou 

To snad bude tím 

  

Už závratě řídnou 

Proč po laně jít? 

Chuť z mostu si plivnout 

kde já mám teď vzít 

  

Já se v závratích myl 

já si zuby v nich čistil 

já v nich jedl i pil 

zřídly – včera jsem zjistil 

Když řídnou řídnou co mi zbývá 

tím dívky dívky daj’ mi spát 

Když řídne závrať hřích se dívat 

Lepší je to vzdát 

  

Závratě řídnou znavené 

Jsem z toho vedle ne že ne 

Křivky dívčích těl 

dál tu světem kroutí 

Závrať co jsem měl 

řídne a to mě rmoutí 

  



I jídlo co rád 

bez ní chutná mi slámou 

já tiším jen hlad 

když jsou závratě fámou 

  

Chvíli chvíli chvíli je cítit 

chvíli chvíli chvíli je mít 

chvíli chvíli v závratích svítit 

známých 

mohlo by se zas něco dít 

  

Závratě řídnou znavené 

Jsem z toho vedle ne že ne 

Zpět na obsah ukázky 

 

  



Vyzutá tvář 

Hudba: Petr Michalík 

 

 

Nápadný 

spoustou přešlapů 

na dně náměstí 

s květinou 

Bezradný 

koukat k okapům 

je hra naivní 

a dneska hraji v ní 

já sám 

Dav diváků mám 

  

S květinou 

hanba čekání 

každou minutou 

narůstá 

Proč toužím 

prominout 

hloupě bezbranný 

s tváří vyzutou 

svůj pranýř čekání 

  

co mám 

co s kytkou mám sám 

  

Z čekání mám 

vyzutou tvář 



z čekání mám 

vyzutou tvář 

  

Obličej 

spolu s květinou 

časem náměstí 

unaví vím 

Končí děj 

lidi prominou 

Hned to napraví 

ústupem ze slávy 

ta má 

má vyzutá tvář 

Zpět na obsah ukázky 

 

  



Máme tu pouť 

Hudba: Petr Michalík 

 

 

Máme tu pouť 

Má tisíc voltů 

a Rumcajs z drátu je král 

  

Kvadro a stereo 

písně se seperou 

Flašinet dávný bych bral 

  

Kde je má houpačka 

Čas mi ji pomačkal 

Flašinet dávný bych bral 

  

Než usnu slyším koníka 

jak táhne vůz a naříká 

Zpět na obsah ukázky 

 

  



Můj svět je Automat 

Hudba: Petr Michalík 

 

 

Lžící se krášlí hlad 

Plním ji polívkou 

Můj svět je Automat 

vyhrál to nad dívkou 

Milá 

já tady jím v koutě 

po týdnu bez jídla 

Je to v klidu 

prohrál jsem tvou soutěž 

Ve mně ses nezhlídla 

  

Já se trápil 

vrásky sbíral 

lítal v chírách 

Žiju zas vím 

Já jím 

  

Lžící se krášlí hlad 

Vzpomínky nezebou 

Můj svět je Automat 

Vyhrál to nad tebou 

  

Lžící se krášlí hlad 

Dojím a zacinkám 

Vyléčil mě Automat 

Jsi takhle malinká 



V koutě sám 

já vestoje jím 

a víc mi už nechybíš 

Cinknu lžící a už vím 

že se ty mně vlastně nelíbíš 

Zpět na obsah ukázky 

 

 


