BITVA O KARLŮV MOST

Má vlasy dlouhý do půl pasu 
k turistům jistou náklonnost
barokní sochy v letním jasu
sedí tu jako hejno vos

Má vlasy do pasu 
a jen tak pro radost
nabízí ortel nebo spásu
v bitvě o Karlův most

To pro tebe král Karel IV.
má lásko vlasatá
dával do malty žloutek
a mrhal úsilím a pruty ze zlata

Má vlasy dlouhý do půl pasu 
svůj bledej šampónovej chvost
a svádí právě toho času
bitvu o Karlův most

Má v očích muškety, děla
a čeká na Švéda
klíč ke zbrojnici těla
až na Kampě mu dá

To pro tebe král Karel IV.
má lásko vlasatá
dával do malty žloutek
a mrhal úsilím a pruty ze zlata

Máš vlasy dlouhý do půl pasu 
tvou svatou válku vidí most
barokní sochy v letním jasu
a kolem Němců jako vos

Máš vlasy do pasu 
a jen tak pro radost
nabízíš ortel nebo spásu
v bitvě o Karlův most
v bitvě o Karlův most
v bitvě o Karlův most


KOLEJ YESTERDAY

To bejvávaly na koleji časy
už ráno začal večírek
někdo dal dvacet
někdo stovku
a stavěli jsme Eiffelovku
ze snů a z peří, ze sirek

To tenkrát ještě rostly holkám vlasy
to bylo před tím vejbuchem
a kdo měl žízeň, tak ji hasil
a kdo měl žízeň, tak ji hasil
vracel se s kytkou za uchem

prázdnou ulicí na kolej
jó to je dávno, Yesterday

To bejvávalo na koleji snění 
bramborák voněl v kuchyni
někdo dal dvacet
někdo pade
za to jsme měli kamaráde
hned štěně piva ve skříni

To tenkrát hochu ještě ozáření
hrozilo leda od slunce
a byly řeky po setmění
a byly řeky po setmění
kde jsi moh čekat na sumce

a pak ho hodit na olej
jó to už je dávno, Yesterday

To bejvávaly na koleji časy
už ráno začal večírek
někdo dal dvacet
někdo stovku
a někdo zbořil Eiffelovku
ze snů a z peří, ze sirek

A od tý doby ta kolej
patří už dávno k Yesterday


TEN ZCELA TVŮJ ZPŮSOB CHŮZE

Ať už to byl ten zcela tvůj způsob chůze
nebo smíchu, co mne dojalo,
při pohledu na tebe píseň sklouzla pryč
z mých rtů, bezhlasá jako stín,
neboť jsem neznal tóninu či klíč,
píseň sklouzla pryč…

Můžeš si děkovat, že nejsem muzikus, 
Sladká Anonymito, dokázal bych tě zbláznit lehce
tím zcela tvým způsobem chůze - smíchu
imitovaným na skřipkách nějakého žebráka,
či na náměstí o Svatém aprílu vřeštěným na trumpetce,
dokázal bych tě zbláznit lehce

