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Sníh 

Hudba: Fryderyk Chopin / Pavel Vaculík 

 

 

Tmou 

slétá sníh 

Záhadný 

je vloček pád 

Já sám 

nápadný 

mám stát 

Kde já vždy stával 

stával s tebou v objetí 

Je to rok či století 

  

Dál jdou 

týdny jdou 

Je sníh 

kde byla tráva 

Sníh 

Lásko nám 

tvůj hřích 

teď pochovává 

  

V slznou krůpěj nechám tát 

vločku spadlou na kabát 

Byl šťastný 

kdo měl rád 

  

Sníh padá dál 



na tu zem 

bílou místo věnce 

Dál tě v kůži mám 

Já vím 

čas to svál 

Dál tu jsem 

Sníh si padá 

Já tu málem sám 

roztávám 

  

Dál tmou 

slétá sníh… 

Je to rok či století 

Čas lásku odsvětil 

  

Sníh padá dál 

na tu zem 

bílou místo věnce… 

Sníh se snáší tence 

Já roztávám 

Zpět na obsah ukázky 

  



Holky 

Hudba: John Downland 

 

 

Spoustu vína dám si do hlavy 

Holky to je zdroj mý zábavy 

Hloupý – rozmilý 

štíhlý – otylý 

Všechny já mám rád 

Spát sám se mi vůbec nehodí 

Můj kýl dělá brázdy za lodí 

Dámy – Nedámy 

Já jen oznámím 

kdy je čas jít spát 

  

Vím když brání se 

tak naoko jen 

Svítěj nápisem 

touhy každý z žen 

  

Já jsem s nima rád a od toho 

Dokud můžu stát sám na nohou 

Dámu – Nedámu 

Než se nalámu 

budu chtít dál jen 

  

Všechny nezmůžeš 

Za to nemůžeš 

Prát se s osudem 

zdá se nebudem 



Když ty máš svůj den 

  

Jsou žen zástupy 

lačnejch na tvůj ráj 

Dřív než ráj skončí 

tak si s nima hraj 

  

Hej 

vítejte holky mý 

já půjčím vám 

rád i na celou noc ráj 

Vítejte holky mý 

sám pak vám dám 

ráno čaj 

  

My dlouhou chvíli 

vím nikdo nechcem mít 

Tak vítejte holky mý 

A všechny svlíct 

ať jdem žít 

  

Všechny nezmůžu 

Za to nemůžu 

Síle osudu 

bránit nebudu 

Když já mám svůj den 
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Pán Démonů 

Hudba: Pavel Vaculík 

 

 

Dýmem provoněná 

půlnoc v bílých stěnách 

bubínkem zní 

Závrať kouzel je v ní 

Lůžko pálí 

Rejem čarodějek 

vzduch se náhle chvěje 

Z něj na mě dých’ 

horký nádherný hřích 

Svět se vzdálil 

  

Náhle jiný se zdám 

Ztrácím tíhu co mám 

Vnímám rej divých žen 

Tělo mám bez tíže 

  

Pán Démonů 

do mě vstoupí 

Já zákonům 

k snům odlétám 

  

Mám dar satanáše 

Umím hvězdy zhášet 

  

Z mandragory 

mám sen krásně chorý 



a v něm létám 

Nudu smetám 

  

V reji kouzelných žen 

tělo mám bez tíže 

Bývám Démonů král 

Kohout spí opodál 

  

Z šedé nudy 

do snů létám 

Než se vzbudí 

právem veta 

  

V noci létá 

z nudy ven 

Právo veta 

má jen den 

Pán Démonů 

Zpět na obsah ukázky 

 


