
Všechno je O.K. 

 

Známe se dáme se do kupy a zapijem nás 

Máme se rádi a je nám hej 

Ve dvou nám to půjde snáz 

Všechno je O.K. 

Známe se dáme si do huby a zabijem nás 

a nikdo neuslyší naše mayday 

Máme se rádi ale je čas 

říct nahlas kdo je první kdo druhej 

 

Známe se máme se tak akorát 

ale jeden z nás je na tom líp 

Ptáte se zdá se že chcete se prát 

Jen jeden neomdlí 

Chápeme tápete koho mít rád 

Kdo vystřelí první šíp 

Zdá se že rádi si dáte zdát 

tam stát zakládat stát na hoře Říp 

 

A všechny cesty jsou zas dlouhý 

Všechny děti odnes čáp 

Koulíme Zemí z touhy pouhý 

Aby nás nikdo nezašláp 

 

Známe se dáme se do kupy a zapijem nás 

Máme se rádi a je nám hej 

Až nám budou lámat vaz 

Zavoláme mayday 

Tápeme chápete Není čas 

ptát se na fair - play 

Ve dvou nám to půjde snáz 

A všechno bude zas O.K. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Vdova Šulcová 

 

Někdo se věší někdo střílí 

když se cejtí sám 

Já seberu všechny síly 

a pak se vyšplhám 

o patro výš kde truchlí 

mladá vdova Šulcová 

Fotku Šulce dá do truhly 

a potom i mně něco dá 

 

Někdo k nebi ruce vzpíná 

když se popálí 

Já si dám flašku vína 

a pak se skutálím 

o patro níž kde truchlí 

mladá vdova Šulcová 

Fotku Šulce dá do truhly a potom i mně něco dá 

 

U nás v domě nikdo z pánů 

k nebi ruce nevzpíná 

Proto ten co už je v pánu 

v truhle teď zuby zatíná 

Za grošík za dva ze svý krásy 

ráda dám i něco vám 

Jsem malá Armáda spásy 

a jmenuju se Šulcová 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Jen tak dál 

 

Jen tak dál 

Bude ráj 

Všichni sýr a už vás taky maj 

Jen tak dál 

Smíme dát 

velkým víc a malí půjdou spát 

 

A na zemi se válí 

solí zasněžená tráva 

Všem se na vědomost dává 

že se všechno může stát 

 

Jen tak brát 

Jen tak mít 

Jen tak říkat Jen tak přizabít 

Dítě křič ! 

Dítě v nás 

Jen tak broukáš a nám běží čas 

 

Hádá se z rukou ze rtů z očí 

Ztracenej klíč ještě naposledy zazvoní 

Slepí se v kruhu točí 

Vidět je jen z korun jabloní 

 

A dál to bude dál a dál tu bude ráj 

Dál jen tak tak jít Ale jen tak na okraj 

Už se stmívá 

Zavři duši Někdo se dívá 

Dál a dál a dál Až kam nám dovolí 

Nebude to bolet Jen to trochu zabolí 

Prostě láska 

I dál je všechno láska 

 

A ten kámen je žár 

A to slunce je jen kámen 

Co jsem já to ví bůh a pak každej Jen já ne 

Je to naposledy co se ptám Teď už vím 

že se odsud živej stejně nikdy nevrátím 

Jen tak dál chceme bejt hejčkaný a bitý 

A důležitý je jen vědět co je důležitý 

Nám nikdo z nás bolavých nikdy neřekne Vstávej 

 

 

 

 

 

 

 



Barabáš na kříži 

 

Setři slzy Magdaléno 

Čas tvůj nářek utiší 

Marně voláš Jeho jméno a 

Barabáš neslyší 

 

Jó holka všechny hříchy světa 

Bůh razí rovnou do mincí 

A ten chlápek z Nazaretha 

hoví si v blázinci 

 

Hosanna Hádejte znamení 

Hosanna Házejte kamení 

Ó ženo tvou vinu nepřiznám 

Amen amen Pravím vám 

 

Setři slzy Magdaléno 

Pláč tvý kráse ublíží 

Tenhle beránek má jméno 

Barabáš na kříži 

 

Ten kdo zvládá tyhle triky 

Zdraví štěstí svobodu 

Bere v klidu skotský střiky 

Neprosí o vodu 

 

Hosanna Zpívejte Hosanna 

A pijte moji krev až do rána 

Ó ženo tvá vina je on sám 

Amen amen Pravím vám 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tak pojď 

 

Někdy se zdá že ti odletím 

Dávno se neptáš kam 

Stávám se sám svojí obětí 

A už ti padám 

 

K lítání křídla mít nestačí 

Čekal jsem na runway 

A někdo ti řek' On je jinačí 

Toho si dej 

 

Hráli nám "Život je bílej dům" 

Já věděl že víš že vím že víš že vím že víš 

A teď nevím nic a odejdu 

Jsem si na obtíž 

 

Stává se že už ti nepatřím 

a ty klesáš níž a hloub a hloub 

Pojď se mnou Křídla ti opatřím 

Nechci tě zlou 

 

Dej si do vlasů pár netopýrů 

a pojď má milovaná 

Koukej na nebi těch bejků a štírů 

Tak pojď má slibovaná 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Nám to stačí 

 

Nám to stačí 

Ráno začít 

vlastní popravou 

V zájmu doby 

míjet hroby 

chůzí houpavou 

 

Říkat řeči 

Líbat v křeči 

Den je vteřinou 

Loudit z nebe 

kousek sebe 

v noci pod peřinou 

 

Nám to stačí - jen se nadechnout 

Nám to stačí - bát se hnout 

Nám to stačí - jen tak vydechnout 

Nám to stačí - líně plout 

 

Nám to stačí 

Pan se mračí 

Kam jít s píšťalou 

Dav baví 

srážet hlavy 

za hru troufalou 

 

Čas je knuta 

Svýho Bruta 

máme za sebou 

Šlak vředy 

Nás ty ledy 

dávno nezebou 

 

Nám to stačí 

Ráno radši 

vydechnout 

Loudit z nebe 

kousek sebe 

Líně plout 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Komár 

 

Ráno mi komár pustil žilou 

Na stropě s plným břichem spí 

Začíná boj a mojí jedinou silou 

je fakt že vím o válkách svý 

 

Včera jsem prohrál - byl jsem myší 

a soustem hadí svačiny 

Ještě syčí - ať to slyší: 

Příště se bodliny těšej na činy 

 

U piva mudrujou sovy oči se jim úží 

A já orel volím správnej sklon 

Do boje táhnu v hroší kůži 

V lásce jsem jen další slon 

 

Když večer narukujou švábi 

Jdou v první linii jak jeden šváb 

S dobrou vůlí jen proto aby 

mravencům vysvětlili co je to svrab 

 

Hyenám pouštěj TV News 

Jepice kašlou na H.I.V. 

I na tohle blues 

A všivé vši bijou ty nevšivé 

 

Válíme to - balíme to 

Tolikrát's to hrál 

Včera moucha dneska lev 

Válíme to - balíme to 

Točíme to dál 

Čí poteče zejtra krev 

 

Lucku s démanty zebe 

a seržant Pepř nemá slov 

Brejlatej mrož volá z nebe 

All You Need Is Love 

 

Ráno mi komár pustil žilou 

Na stropě s plným břichem spí 

Ne na všechno dá se jít silou 

Ten komár ví o tom svý 

 

 

 

 

 

 

 



J.J. 

 

J.J., znám tě znám a ne z knih 

J.J., chvíli jsem tě tu stih 

J.J., léta jsem ti hrál 

J.J., kašli na mě dál 

 

J.J., jak se teď asi máš 

J.J., náš sen o nebi znáš 

J.J., zhasíná malej vůz 

J.J., začíná Kozmic Blues 

 

Válčíme dál 

a stovky cílů žádnej start 

Z nás tu nikdo nemá 

Piece Of Your Heart 

 

Cry Cry Baby 

For The Ball And Chain 

Come On Come On 

Bye Bye Baby Try Get It While You Can 

What's Down On You 

 

J.J., pít máš asi s kým 

J.,J.,J. - Janis, Jimi, Jim 

J.J., tady chcípnul pes 

J.J., tady jsou míče na řetěz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Umar Gorpo 

 

Umar Gorpo hénevat san 

Ulky cíneč noku ékcitam 

Otua i ejuť šijaz rotám 

Argorp umargorp ménelovzan 

 

It solsiváz v merotámargor pykci 

Ta motua nezíř žijejí 

Narp hěbůr pící judelsán sulky 

cícar petěnpaz ůmargor peči 

 

Lovak tíč 

Alt mítunksit 

Smýk tárk Umar Gorp 

Ohén vadířp 

Kíl fonk etěnksit 

Sěda píř pop 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Začni se smát 

 

Nechci se ptát 

když se mi chvíli neztrácíš 

Začni se smát 

To co ti dávám nevracíš 

Jsi výherní a já zase propás další tah 

Máš spoustu možností a já jen strach 

 

Začni se smát 

Já často bejvám smutnej hráč 

Kdo by chtěl brát 

za vlásky plavovlásky pláč 

Jsou chvíle kdy tě znám 

A nevím dál co s tím 

ak řekni aspoň 

všechno co už vím 

 

Zase se probouzíš 

Zase to nevzdáváš 

Zase se pokoušíš 

Zase se rozdáváš 

Zase jsi spálená 

Zase tě ochráním 

Zase jsi vzdálená 

Zase se budeš smát 

 

Chceš se mi zdát 

Plameny zháší bílej flór 

Začni se smát 

Já jsem tvůj nejkrutější fór 

Je bláhový bejt žár 

Je zoufalý bejt dým 

Tak dej mi aspoň 

všechno o čem sním 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pípa 

 

Dejchá zhluboka a nemá čas 

čekat a bát se kdo jí právě láme vaz 

Hájená bitá a nevděčná 

Pro všechny Pípa 

Pro všechny konečná 

 

Nikomu se nelíbí a každej ji měl 

První byl táta a pak už jen kdo chtěl 

Chytá dech Po stý jde na páku 

a ptá se panáků 

kdo ji tu zapomněl 

 

Pálí 

Jako čert pálí ten tvůj smích 

Když ti kážou 

Zase ti kážou co se smí 

Pálí 

Jen to co tě pálí to máš svý 

Ta žízeň 

pitomá Pípo v tobě spí 

 

Vejrá do karet a prohrává 

Jak starý fotky všechny svoje trumfy schovává 

Rámus ráda Rána nevadí 

Budí se hrůzou z ruky která pohladí 

 

Na slamníku na valníku na peří 

zastaví tělo ale sama čeká u dveří 

A další list tiše obrátí 

Je zmýlená a dávno neplatí 

 

Hej hou 

Spinkej malá 

Hej hou hej 

A co sis přála 

budeš mít až se probudíš 

Hej hou 

Kdybys malá 

Hej hou hej 

tmy se bála 

vstávej 

Vstávej malá 

 

 

 

 

 

 



Možná 

 

Bude to ráno ? 

Možná že s klekáním 

Bude to zlá noc ? 

Možná ne Co já vím 

 

Bude to chvíle ? 

Možná si na čas dám 

Bude se střílet ? 

A možná v míru já sám 

 

Možná že dávno lítám v osudí 

A nikdo bránu nehlídá 

Možná už zítra až se probudím 

půjdu spát 

A nesnídám 

 

Bude to láska ? 

Beznaděj doktorů ? 

Poslední vráska ? 

Možná jen pláč mentorů 

 

Bude mi líto ? 

A možná chci bejt s tím 

co všechno ví to 

A možná rád znejistím 

 

A co když 

 

Já jsem víc než já 

 

a mám se líp než mám se já 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Máváme bílou 

 

Máváme bílou a černej zacílí 

Zkoušíme kát se a zas nás postřílí 

Otevřem náruč a k srdci letí šíp 

Snad jednou budeme bát se líp 

 

Máváme bílou a kdo nám uvěří 

může se kát může se bát cestou z dehtu do peří 

Ruce vzhůru a v každý na psa hůl 

Do boje jdem a řvem: Válka je vůl! 

 

Máváme bílou Máváme k nebi ať to uváží 

Pan autor umí může jenže asi nás nechá žít 

a ještě chvíli sbírat síly aby v cíli našel trochu sebe v nás 

Když mávat bílou tak včas 

 

Malý - nahý - blbý - čistý - 

dravý - zdravý - blbý - nejistý 

velký - hrdý - blbý - smutný 

a moudrý a mrtvý 

Tak malý zas nahý zas prach 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Zrcadlo 

 

Něco se ve vzduchu houpá 

Asi se budeme prát 

Smrt je bez boje hloupá 

Takže o co teď bude se hrát 

 

Noční můry to svádí 

uklízet ve mně tu spoušť 

Ten chlápek v zrcadle řádí 

Za chvíli zmáčkne spoušť 

 

Někdo mu neřek' že je tady jen chvíli 

Někdo mu neřek' že je jen jeden z nás 

Dejte mi čas a já až seberu síly 

vstanu a rozbiju tu skleněnou hráz 

 

A všechny dráhy se sbíhaj 

A všechny holky se dívaj 

Všichni svatý se vzývaj 

Chtěj nás na kolenou 

Tomu kdo za hlavu hází 

i ránu nehojenou 

ten chlápek v zrcadle schází 

A pak všechny holky všichni svatý 

na něj zapomenou 

 

Když ve mně Země zas klíčí 

Když s tebou opouštím Ráj 

Malej kluk v zrcadle křičí 

Nechce bejt velkej jak já 

 

Něco se ve vzduchu houpá 

V zrcadle stařeckej hlas 

povídá Hele, smrt není hloupá 

Tak dělej dokud je čas 


