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01 VŠECHNY MILÝ HOLKY 
 
všechny milý holky co jsem měl kdy rád 
chtěl bych vidět jednou v dlouhý řadě stát 
všechny milý jména od aleny až po michelle 
o co jsem přišel a o co nepřišel 
 
všechny milý holky co mě chtěly mít 
chtěl bych aspoň jednou po vlasech pohladit 
všechny milý holky co jsem nedostal 
chtěl bych potkat v polích  a tak dál 
 
všechny milý holky co se někam ztratily 
chtěl bych jednou vidět  aspoň na chvíli 
všechny milý holky z dávnejch snů 
já budu jako pěna a ani nehlesnu 
 
všechny milý holky z tajnejch šuplíků 
chtěl bych aby vzaly u mě jednou za kliku 
všechny milý holky co mě nechtěly 
ať jsou jako vánoce  šťastný a veselý 
 
všechny milý holky co jsem měl kdy rád 
chtěl bych vidět jednou v dlouhý řadě stát 
všechny milý jména od aleny až po michelle 
o co jsem přišel a o co nepřišel 
všechny milý holky 
od alenky až po zlatku 
utíkejte dom 
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přineste mi brom 
a všechno bude v pořádku 
 
 
02 TĚLA 
 
jsme jenom těla 
k sobě schoulený 
a naše duše 
v jiným koutě spí 
i když je to tak 
nechci zkazit chvíli 
co kdyby se ti spáči 
najednou probudili 
těla jsou taky milý 
to víš 
 
jsme jenom duše 
duše blouznivý 
a naše tělo 
někde trouchniví 
máme vlastní stín 
kouká nám z očí 
ten ani duše 
ani duše nepřekročí 
jednou to možná vyjde 
kdoví 
 
jsme jenom srdce 
srdce zmámený 
problémy těl a duší 
jsou tak vzdálený 
v nesvatý trojici 
jsme spolu tady 
plný dobrejch úmyslů 
a přitom plný zrady 
v hluboký řece 
oživlý kamení 
 
 
03 VEČÍREK 
 
večírek jede jede sklenka první a druhá 
večírek jede přítel čas je věrnej sluha 
někdo je ve svým živlu jinej tu jen tak straší 
víly se chichotají baroni práší 
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pojď už spát přestaň do vzduchu střílet 
pojď už spát noc bude tvůj štít 
pojď už spát jinak tě spolkne chvíle 
chvíle zlá kdy se budeš do hlavy bít 
 
večírek jede jede sklenka třetí a čtvrtá 
petr všechny maže medem a pavel do všech vrtá 
někdo vypnul televizor jinej světlo zháší 
víly se chichotají baroni práší 
 
pojď už spát přestaň do vzduchu střílet 
pojď už spát noc bude tvůj štít 
pojď už spát jinak tě spolkne chvíle 
chvíle zlá kdy se budeš do hlavy bít 
protože 
kdo uteče ten vyhraje kdo ne do slov se zamotá 
přilezou pavouci červi a samota 
 
lidi se rozcházejí vrací se jenom sklenka 
kdo mi to sedí na klíně nojo lenka 
tak pojďte ke mně blíž katko bětko zůzo 
poslední polibek líbej mě múzo 
 
pojď už spát přestaň do vzduchu střílet 
pojď už spát noc bude tvůj štít 
pojď už spát jinak tě spolkne chvíle 
chvíle zlá kdy se budeš do hlavy bít 
kdy se budem do hlavy bít 
 
 
04 ARMÁDA SPÁSY 
 
až bude v čechách zle 
nebudu věšet hlavu 
armáda spí přece v záloze 
slyšel jsem růst trávu 
 
kliknem na skalní stěnu 
rytíři-blaník - start menu 
maj přijet na bílejch koních 
zatím maj bílý lebky 
a v rukou jim řetězy zvoní 
 
tahleta armáda spásy 
nám jednou připraví ty skvělý časy 
budem jen překvapeně koukat 
jak další a další bodáky z kapes tasí 
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budem se divit asi 
 
až budeme mít bídu 
mám jednu skvělou zprávu 
chyběj tu sice soudci z lidu 
zato máme spoustu soudců z davu 
 
rychle nám nasaděj 
svý brejle černobílý 
pak nás za ruku dovedou 
tam kde jsme s nima už jednou přece byli 
 
tahleta armáda spásy 
nám jednou připraví ty skvělý časy 
budem jen překvapeně koukat 
jak uměj pískat a červený karty z kapes tasit 
budem se divit asi 
 
tyhlety armády spásy 
nám jednou nalajnujou všechny trasy 
budem jen překvapeně koukat 
jak zvládnem do pochodu broukat 
to  co nám do hlav budou vtloukat 
že jenom s nima 
nás čekaj 
pohádkový časy 
 
 
05 MON CHÉRI 
 
koukám se na tebe a ztrácím slova 
koukám se na tebe a nemám klid 
koukám se na tebe znova a znova 
koukám se na tebe a chtěl bych tě mít 
 
ferrero rocher 
mon chéri 
všechno je košér 
po ránu v posteli 
 
koukám se na tebe a ztrácím slova 
koukám se na tebe a nemám klid 
koukám se na tebe znova a znova 
koukám se na tebe a chtěl bych tě mít 
 
budweiser budvar 
staropramen 
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müller a thurgau 
v teple u kamen 
 
koukám se na sebe a ztrácím slova 
koukám se na sebe a nemám klid 
koukám se na sebe znova a znova 
koukám se na sebe a chtěl bych se mít 
 
tak jako rothschild 
jako bill gates  král 
z vokna bych skočil 
jen se nemít jako já 
 
protože 
 
koukám se na tebe a ztrácím slova 
koukám se na tebe a nemám klid 
koukám se na tebe znova a znova 
koukám se na tebe a chtěl bych tě mít 
 
 
06 SVOBODA 
 
jaký líbezný tváře 
a oči jiskrný  
dlouhý spletený copy 
a pohled od srny 
 
tak tohle je má holka 
tak to je má milá 
tak tohle je má holka 
co mi pohár lásky nalila 
 
chodíme spolu lesem 
bloudíme u řeky 
každej krok je zázrak 
my jdem jen tak    bezděky 
 
svět stojí na svým místě 
žijem co to dá 
svět stojí na svým místě 
svoboda 
 
najdu tě v zrnku písku 
v trávě  v oblacích 
najdu tě v hlubinách srdce 
který touhou krvácí 
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duše probouzí se 
život je dobrej lov 
každá chvíle je píseň 
malá píseň beze slov 
 
až půjdu pekelnou jámou 
samota zazebe 
vykouzlí nový ráno 
vzpomínka na tebe 
 
svět stojí na svým místě 
milujem  co to dá 
svět stojí na svým místě 
svoboda 
 
 
07 HVĚZDIČKA 
 
budoucnost nevyčteš z knížek 
skrejvá se v červeným jablíčku 
rozkrojíš a najdeš křížek 
a nebo spíš veselou hvězdičku 
 
duše má štěstím je zmámená 
nebudu nikdy už bez peněz 
trojcípá hvězdička totiž znamená 
mercedes 
 
 
08 POHLADIT HVĚZDY 
 
žijeme jak umíme 
polykáme léta 
a to co nesem na zádech se nedá nazvat kříž 
 
chvíli horký  chvíli studený 
jednou čehý  jindy heta 
a za celou tu dobu nejsme světlu blíž 
 
pohladit hvězdy 
pohladit tebe 
mít vždycky špetku soli do slz  do guláše 
 
tak usměj se na mě 
když teď svět tolik zebe 
když už víš   kolik věcí je třeba snášet 
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žijeme  jak umíme 
a je fajn  když se vzbudíme 
když můžem spát a vdechovat vzduch 
 
sunem se cestou po úbočí 
a to  co nám svítí z očí 
je málokdy moudrost  nebo duch 
 
pohladit hvězdy 
pohladit tebe 
mít vždycky špetku soli do slz  do guláše 
tak usměj se na mě  když teď svět tolik zebe 
když už víš  kolik věcí je třeba snášet 
 
pohladit hvězdy 
když blíží se čas 
čas těžkejch mračen  co začne blízký duše zhášet 
tak usměj se na mě 
pro to nejlepší v nás 
když už víš  že cesty Boží nejsou cesty naše 
 
 
09 DOBREJ VKUS 

 
dobrej vkus je luxus nižší třídy 
nebo pošahanejch poetů 
když zabrousíš do žita 
začne věc bejt složitá 
a strop ti bude bránit v rozletu 

 
dobrej vkus je luxus nižší třídy 
ale žádná velká pastva pro voko 
když zabrousíš do žita 
prosadí se kvalita 
podnikatelský baroko 

 
dobrej vkus je luxus nižší třídy 
a tak se léta topím v luxusu 
i když spoustu dní mám vodžito 
ne a ne zakopnout vo žito 
a funguju už jenom v poklusu 

 
dobrej vkus je těžká noční můra 
kdo ho má tak tomu nedá spát 
rozjedeš se 
zavelí 
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hochu dej si neděli 
a přestaň už tu strašnou píseň hrát 
 
 
10 V JABLONI 
 
byli jsme spolu tam v jabloni 
v krabičce od sirek 
ve vlasech černejch jako uhel 
 
byli jsme spolu v trávě na koni 
schovaný pod víkama pozlacenejch truhel 
 
a nikde nebylo dost vody 
a nikde nebylo dost jídla 
a nikde nebylo dost nebe 
aby tvůj anděl roztáhl křídla 
 
byli jsme spolu chyceni do pasti 
místo dvou myší 
v domě co už dávno není 
 
byli jsme spolu v letu do propasti 
a ukolíbalo nás až probuzení 
 
nebylo to špatný ale ani dobrý 
nebyl v tom klid ani neklid 
nebylo to zkrátka vůbec takový 
aby tvý mluvící panenky něco řekly 
 
rolnička ráno odzvoní 
modrýmu nebi v jabloni 
 
 
11 PASSADO  MAÑANA 
 
když povinnosti jako meč 
houpou se nad náma 
já řeknu si jen žádná křeč 
passado mañana 
 
passado passado mañana 
passado passado mañana 
 
není dobrý všechno hned 
přes koleno lámat 
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když povinnosti jako saň 
ceněj svoje tlamy 
já připravím si volnou dlaň 
na zamávání 
 
passado passado mañana 
passado passado mañana 
 
věci strašně důležitý 
se vždycky vyřídily samy 
 
dneska je to aut 
zejtra je to brzy 
pozejtří jen řeknu 
že mě to fakt mrzí 
 
passado passado mañana 
passado passado mañana 
 
když se budu hodně snažit 
tak možná 
možná 
možná mi potečou i slzy 
 
 
12 ANDĚL NA NOSE 
 
potkal jsem ji ve svý zahradě 
řekla že zabloudila 
řekla 
a přitom se zarděla 
 
potkal jsem ji ve svý zahradě 
byla milá 
měla na nose anděla 
 
ptala se mě na cestu ven 
a kdopak by to tušil 
aby nic neslyšela 
zacpala si obě uši 
 
potkal jsem ji ve svý zahradě 
byla milá 
měla na nose anděla 
 
řekl jsem jí kudy má jít 
ani se nepohnula 
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jako by na něco čekala 
 
doved jsem ji na kraj propasti 
a pak do mořskejch vln 
aby už toho nechala 
 
strčil jsem jí hlavu pod gilotínu 
a uvnitř těžkou bitvu sváděl 
jenže pak 
 asi za vteřinu 
sedl mi na nos její anděl 
 
prsty si z uší vyndala 
zasmála se pobaveně 
seš milej 
seš strašně milej 
šeptala 
 
potkal jsem ji ve svý zahradě 
řekla že zabloudila 
měla na nose anděla 
 
 
 
13 BROUČEK 
 
brouček docela malinkej leze po světě 
našel ho když obešel vypínač na nástěnný tapetě 
kouká na ten zázrak a neví kam jít 
pro nás dva je moc malej tenhleten byt 
brouček docela malinkej leze po světě 
 
brouček docela malinkej vlez mi na postel 
stačí takovej trpajzlík a jeden z něho vyroste 
neplatí činži  nechce se hnout 
asi touží mít taky na krku soud 
brouček docela malinkej leze po světě 
 
životu ta komedie prostě z očí kouká 
hraju dlouho úspěšně roli mrtvýho brouka 
mrtvýho brouka 
brouček docela malinkej už mě dlouho nebude štvát 
jinak okamžitě zařídím aby hrál stejnou roli 
stejnou roli jako já 
 
brouček docela malinkej 
lezl po světě 
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14 NUDA V DÁMSKÝCH ODĚVECH 
 
sháníš něco na sebe a zas ti srdce buší 
v peněžence pálej dva měsíční platy 
jsi bezradná a jen já vím  co ti nejvíc sluší 
model značky andersen 
- císařovy nové šaty 
 
 
15 SVÍTÁNÍ 
 
svítání 
žije v kapce duhový 
celej vesmír zrůžoví 
za jedinej den 
 
svítání 
žije v kapce pod víčky 
smutky jsou tak maličký 
že je nevyplavíš ven 
na rozpálenou zem 
 
hledáš se v křídle motýla 
co vánek na zem posílá 
v kůži zlatý ještěrky 
co lítá po skalách 
 
na pasece sluneční 
s osudem hraješ kulečník 
vítězství je na dosah 
když nepřekročíš práh 
 
svítání 
zvedá hlavu zasněnou 
svět se točil za stěnou 
černou jako tér 
 
svítání 
chvíle ztěžklá houněmi 
v ní i kohout oněmí 
a sytou barvou per 
jen ukazuje směr 
 
hledáš se v křídle motýla 
co vánek na zem posílá 
v kůži zlatý ještěrky 
co lítá po skalách 
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na pasece sluneční 
s osudem hraješ kulečník 
vítězství je na dosah 
když nepřekročíš práh 
 
 
16 ZPÍVÁM CELEJ DEN 
 
já dělám skvělou práci 
nosím dřevo do lesa a sovy do Athém 
sám už se v tom někdy ztrácím 
jak zpívám celej den 
zpívám celej den 
písně ptákům za voknem 
 
já dělám co mě láká 
a proti slunci pouštím fen 
v kamnech mám sněhuláka 
a zpívám celej den  
zpívám celej den  
písně ptákům za voknem 
 
když je mi bídně tak se usmívám 
jinak ale nezvládám 
přesto jsem klidnej  
nejedu v tom sám 
je nás celá armáda 
 
já ve větru se kejvám 
a když chci domů tak jdu ven 
jediný co mě zbejvá  
je zpívat celej den 
zpívat celej den  
písně ptákům za voknem 
 
když je mi bídně tak se usmívám 
jinak ale nezvládámp 
přesto jsem klidnej 
nejedu v tom sám 
je nás celá armáda 
 
já v poušti hledám lásku 
a po ránu mě budí sen  
svůj stín mám na provázku 
a zpívám celej den  
zpívám celej den  
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písně ptákům za voknem 
 
 
17 ŽIVOTNÍ ZPOVĚĎ KAMARÁDA 
 
proč po světě se motat 
mít z lásky v hlavě tklivo 
já čekám od života 
jen vychlazený pivo 

 


