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Stýblo trávy 

Hudba: Jan Spálený 

 

 

Mám ve rtech stýblo loňský trávy 

jen to mi zbylo od léta 

S kým asi dlouhý podzim strávím 

když tvoje láska odkvétá 

  

Mám trochu léta na svý kůži 

tu stejně podzim vybílí 

Já dál tě hledám dech se úží 

tam kde dřív zlátlo obilí 

  

Já myslel že je léto věčný 

že je tvá láska neměnná 

Teď je tu podzim nebezpečný 

z tvý lásky zbyla ozvěna 

  

Mám ve rtech stýblo trávy žlutý 

jen to mi zbylo od léta 

S kým asi strávím podzim krutý 

když tvoje láska odkvétá 

Zpět na obsah ukázky 

  



Roubík dám teď srdci 

(Crazy Arms) 

Hudba a původní text: Ch. Seals / E. R. Mooney 

 

 

Já mám smůly víc 

než temný háj borový 

Žízeň mám proklatou 

to uznávám 

Já chodím pít 

ona jí cukroví 

tak proč mi řekla: „Já tě nechávám!“ 

  

Roubík dám teď srdci 

dál nemíním lkát 

plakat mužům vůbec k pleti nesedí 

Mám trabl jako dům 

a tak budu dál se brát 

až tam kde to lidi nevědí 

  

Těch pár měďáků 

lásku mou nespraví 

Žízeň mám velebnou 

tak jako chrám 

Já budu pít 

dívce té na zdraví 

a potom půjdu dál tady to znám 
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Houpací síť 

Hudba: Jaromír Klempíř 

 

 

Síť houpací 

já koupil vám 

však její vlákna zejí prázdnotou 

K vám se obracím 

já vás se ptám: 

„Co s vaší sítí a s mou samotou?“ 

  

Síť houpací 

já koupil vám 

a najal vánek aby vás v ní zhoup’ 

  

Já tu utrácím 

ač málo mám 

cítím že klesám teď hloub stále hloub 

  

Síť visí v zahradě 

na kmenech jabloní 

vánek ji prázdnou konejší 

Už je to nasnadě 

váš smích tu nezvoní 

Já doufal že jste hodnější 

  

Síť houpací 

já koupil vám 

a najal vánek za plat výtečný 

Marně utrácím 



když dál tu sám 

čekám se sítí tak sám zbytečný 
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