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Loď bláznů 

(Twist In My Sobriety) 

Hudba: Tanika Tikaram 

 

 

Dítka boží chtěj’ z problémů ven 

maj’ boty roztoulaný 

Sháněj’ v nocích jen svůj sen 

tím je všechno daný 

a v kruhu blouděj’ 

tím je všechno daný 

  

Ráno z kocovin je celej svět 

tíží na obočí 

Chci ho smejt a to přímo hned 

než na mě zaútočí 

ten Svět – loď bláznů 

než na mě zaútočí 

  

V očích dál mám cizí monogram 

cizí tvář se na mě zrcadlí 

Jsme tu dva anebo jsem tu sám? 

Šňůru slzí jsme zas nezvládli 

šňůru slzí jsme zas nezvládli 

  

Vprostřed žloutku vajgla zatípnout 

sny jsou mrtvý – ani nepípnou 

Zlátne pivo – slunce – snídaně 

proč mám jít zas po laně 

Svět – loď bláznů ve mně přistává 



je to dost zvláštní výprava 

Místo mám tam k sezení 

plujem hledat umění 

  

V očích mám zas cizí monogram… 

  

Z úst si smývám rtěnku dam 

Čas je risk co mám co mám 

Svítání má barvu selat 

Je perspektiva neskvělá 

Mám žít – 

jak to udělám 

  

Cítím z novin pot a slzy 

Chtivost po moci 

Nervy stříkaj – pluju nikam 

s lodí bláznů k půlnoci 

Tuším červa v ovoci 

  

V očích mám zas cizí monogram 

cizí tvář se na mě zrcadlí… 

Šňůru slzí jsme zas nezvládli 

Zpět na obsah ukázky 

  



Dýmka je zázrak 

Hudba: Jan Spálený 

 

 

V ústech mám dýmku „dunhillku“ 

pamětí líně listuji 

Příběhy s křídly motýlků 

s modravým kouřem vyplují 

  

Vidím zas pyšnou Xenii 

vlaštovky kloužou nad mořem 

S dýmkou jí všechno promíjím 

necítím dál se pokořen 

  

Přichází bledá Olina 

tiše s ní sedám do trávy 

S dýmkou se krásně vzpomíná 

když mi svůj příběh vypráví 

  

Přichází štíhlá Venuše 

štíhlá jak láhev od vína 

Dýmka je vlídný retušér 

s dýmkou se krásně vzpomíná 

  

Dýmka je zázrak 

stvořený bohy 

z kořenů skotského vřesu 

Dýmka zná příběh 

krásný a mnohý 

když si ji k ústům nesu 



  

V ústech mám dýmku „dunhillku“ 

pamětí líně listuji 

Příběhy s křídly motýlků 

s modravým kouřem vyplují 

Zpět na obsah ukázky 

 

  



Útěk století 

(Riot In Cell Block Number Nine) 

Hudba: Jerry Liber / Mike Stoller 

 

 

Utíkám jak se dá 

a taky před kdekým 

Nadlouho nesedám 

na lep žádný z manekýn 

A i pevná celá ta mě dlouho nehostí 

Jak jen já to dělám 

Útěk je mou radostí 

  

Jen tvůj Útěk století 

z vlastní kůže nejde ti 

  

A na útěk hned myslím 

už když vcházím do dveří 

A jsem už dávno pryč 

než mi daně vyměří 

Já utíkám mezi prsty přátelům 

Když není kam 

zmizím v ňákým tunelu 

  

Jen tvůj Útěk století 

z vlastní kůže nejde ti 

  

Mizím když platit má se 

útrata v hospodách 

Já plách’ každý z lásek 



A je to pohoda 

  

Jen tvůj Útěk století 

z vlastní kůže nejde ti 

Zpět na obsah ukázky 

 

  



Proč jsem tady 

Hudba: Pavel Krejča 

 

 

Jé jé jé jé 

já jsem tady 

jé jé jé jé 

Proč? se ptám 

  

Proč jsem tady kdo to chtěl 

já se mámy zeptat zapomněl 

Proč jsem tady kdo to ví 

zdá se mi všechno ňáký jalový 

Proč jsem tady 

abych jen koukal pánubohu do oken 

Proč jsem tady kdo to ví 

nic tu není snový 

  

Jé jé jé jé… 

  

Proč mám tady ráno vstát 

sečíst pády a jít spát 

Stavět hrady písečný 

žít to není vůbec bezpečný 

Proč jsem tady pánbu ví 

vždyť mám vlastně všechno hotový 

Moudrý rady nevnímám 

Už to tady znám 

  

Jé jé jé jé… 



  

Není tady žádnej klid 

Proč se vlastně nejdu utopit 

Že to tady pročekám 

tak jsem vlastně sekáč 

  

Jé jé jé jé 

já jsem tady 

Jé jé jé jé 

Proč? se ptám 

Zpět na obsah ukázky 

 

  



Nevnímám rosu průhlednou 

(Moring Dew) 

Hudba a původní text: R. Dobson 

 

 

Nevnímám rosu průhlednou 

má milá 

Nevnímám rosu průhlednou 

jak dřív 

Snad z toho já oslep’ najednou 

žes byla 

že z toho já oslep’ najednou 

je div 

  

Chodím s mapou známejch míst 

našich 

Chodím s mapou známejch míst 

a sám 

Když z mapy zkouším chvíli číst 

straší 

Proč z mapy zkouším znova číst 

co znám 

  

V hloubce dál mám úsměv tvůj 

V hloubce dál mám úsměv tvůj 

Chci vidět rosnou krůpěj stůj co stůj 

Vem si zpátky úsměv svůj 

  

Nevnímám rosu průhlednou 

má milá…        Zpět na obsah ukázky 



Ústa dívky Dáši 

Hudba: Jan Spálený 

 

 

Bloudívám sám zahradou 

prakem hvězdy zháším 

Čekám až mě okradou 

ústa dívky Dáši 

Ústa dívky Dáši 

  

Čekám až mě okradou 

samotu zle snáším 

proč jsou pro mě záhadou 

ústa dívky Dáši 

Ústa dívky Dáši 

  

Ať jsou pro mě záhadou 

ať lžou až se práší 

dál jsou sladkou návnadou 

ústa dívky Dáši 

Ústa dívky Dáši 

Zpět na obsah ukázky 

 

  



Dáma při těle 

(Four Kinds Of Lonely) 

Hudba a původní text: Lee Hazzellwood 

 

 

Sklony přes den ztlumený 

mi spánek rozezní 

do snů vejdou čtyři dámy štíhlý 

s pátou mírně obézní 

Můj lokaj dámám růže hází 

já dobře vím co se má 

Za výstřih dam 

sám po růži dám 

  

Já sám ty štíhlé hýčkám 

jsou nesmělé 

tak lákám k hříčkám 

tu dámu při těle 

Přátelé 

  

Démoni jí skáčou v očích 

když ji rum rozpálí 

a já pouštím sbírku můr 

pro ni zpovzdálí 

Pak smím dát na svoji šíji 

tu dlaň buclatou 

Tu nejhezčí z dam 

já pro sebe mám 

  

Lokaj můj štíhlé hýčká 



jsou kyselé 

chci tát jak svíčka 

s dámou při těle 

Přátelé 

  

Když sám koktejly v dřezu míchá 

dlouhej brk kohoutí 

že potom ráno vždycky svítá 

to mě zarmoutí 

Takhle dámy ve snu šňůrou spoutat 

se mnou by tu žily dál 

Já namísto dam 

zvon budíků mám 

  

Ptám se proč nejde získat 

sny doznělé 

Chci žít a výskat 

s dámou při těle 

Jó přátelé 

Zpět na obsah ukázky 

 

  



Kdybych já byl kovářem 

(If I Were A Carpenter) 

Hudba a původní text: Tim Hardin 

 

 

Kdybych já byl kovářem 

a měl jeho sílu 

žárem výhně pak ozářen 

ukul bych si vílu 

  

Víla z jisker zrozená 

a z drahejch kovů 

zněla by mi jako ozvěna 

každý večer znovu 

  

Marně výheň roztápím 

marně kovy sháním 

To já se spíš utrápím 

Ta víla není k mání 

  

Kdybych já byl kovářem 

a měl jeho sílu 

žárem výhně pak ozářen 

ukul bych si vílu 

Zpět na obsah ukázky 

 

  



Díky vzdávám 

(Canta Libre) 

Hudba a původní text: Neil Diamond 

 

 

Díky vzdávám 

svojí mámě 

že tu dýchám 

že se dívám 

Dík za moudrá slova 

dobře míněná 

za pár věcí 

které vzývám 

  

Vzývám tóny které působí 

že jim vstříc každý pór 

hned letí 

Vzývám den který ozdobí 

kytek pár dětská tvář 

i smetí 

  

Díky vzdávám 

svojí mámě 

že tu dýchám 

že se dívám 

  

Vzývám tváře láskou zvětralé 

které znám z němých soch 

a pláten 

Vzývám i cit když mívám namále 



chodím dál a rád 

za ním blátem 

  

Díky vzdávám 

svojí mámě 

že já tu dýchám 

že se dívám… 

Zpět na obsah ukázky 

 

  



Moje honoráře 

Hudba: Petr Spálený 

 

 

Kde jsou honoráře? 

Ležej v hospodách 

Život dal mi nářez 

a já se nepodal 

Kde jsou honoráře? 

V moři složenek 

Všichni k tý mý škváře 

prej přijdou nechtěně 

  

Já to táhnu dál 

a vím co já sám se stál 

Krásnej dům a stáj 

stál mě ten můj ráj 

  

Moje honoráře 

voli vypili 

Hraju v potu tváře 

a ždímám košili 

Byly honoráře 

a já hostitel 

Z horoskopu – snáře 

vím že je to na pytel 

  

Já to táhnu dál 

Vím co já sám se stál 

Krásnej dům a stáj 



vím stál mě ten křehkej ráj 

Moje honoráře 

si ženy voblíkly 

a jezdily si v káře 

a já měl vehikly 

Moje honoráře 

mi Život rozhodil 

Vidím Svět jak v páře 

A to mi lahodí 

  

Já to táhnu dál 

Dobře vím co já jsem se stál 

Krásnej dům a stáj 

Vím nejde mít všecko 

mně stačí můj ráj 

Zpět na obsah ukázky 

 


