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Máme mnoho důvodů 

důvodů tady 

Pokoušet svou náhodu 

Z Lásky řvát hlady 

Hlavu zamotá 

Smysl Života 

Objevení Žen 

  

Kouzlo pestrých průvodů 

průvodů z jara 

Žena – i ta v důchodu 

nám není stará 

Krev nám klokotá 

krev nám klokotá 

z každé každý den 

  

Z té spousty Žen 

  

Když pak posloucháš 

posloucháš jejich hlody 

Když tě poťouchlá 

poťouchlá za nos vodí 

Je tak průhledná 

je tak průhledná 

až je zkalená 



  

Ty jsi stejný dál 

stejný dál – Ženy jiné 

Věčný rituál 

rituál voní vínem 

Tváře splývají 

těla splývají 

Bez jména 

  

Čas to svál 

Říkáš dál: 

  

„Bejby bejby nejsem Dáma 

Bejby bejby jediná 

Život nás dva trochu zlámal 

bejby s tebou začínám 

já žít 

Není kam víc teď odejít…“ 

  

Fakír ten má rád 

asi rád svoje hady 

  

A mně napořád 

napořád u Žen vadí 

Z jarních promenád 

hadi bez jména 

mojí hlavou jdou 

  

Touha má ve mně má 



ve mně má svoje cíle 

Mám dilema 

dilema – důvod šílet 

Ženu váženou 

vždycky prostřenou 

doma nacházím 

Ženu svou 

  

Touha má ve mně má 

má živnou půdu 

Já mám dilema 

dilema – A mít budu Z Ženy vážené 

věčně prostřené 

sem tam zamrazí 

  

Já jsem nový dál 

nový dál – Žena všední 

Vinný rituál 

rituál ctím den ke dni 

Vínem zkrásní mi 

Slovy stejnými 

já ji provázím 

  

Čas to svál 

říkám dál: 

  

„Bejby bejby ty jsi Dáma 

bejby bejby jediná 

Život nás dva trochu zlámal 



bejby s tebou začínám 

já žít 

Není kam víc teď odejít…“ 
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Gabin 

Hudba: Pavel Krejča 

 

 

Říkala jsem ti Gabine 

a já myslela jsem že moje smutky zaženeš 

Však tys mě bral snad míň než věc 

Pak jsi šel někam dál snad světům na konec 

  

Já na duši tetování mám 

a nikoho k sobě nehledám 

jen sním když bdím a vzpomínám 

  

A tys byl Gabine bez jména 

však připomínals mi Gabina 

Tvé oči modré jak ocúny 

zahrály ve mně na struny 

  

A já byla zmámená 

a brala tě klidně i bez jména 

prostě svého Gabina 

  

Já na duši tetování mám 

a nikoho k sobě nehledám 

Ve dne sním v nocích bdím značená 

od Gabina co byl bez jména 

  

V modrých očích měl jed ocúnů 

a můj život někam posunul 

Ve dne sním v nocích bdím značená 



od Gabina co byl bez jména 

  

A tak dny jdou 

a mé tetování na duši je stále znatelné 

A Gabin ten už rozdává svá tetování jinde 

  

Říkala jsem ti Gabine 

já blázen myslela jsem bláhová 

že moje smutky zaženeš 
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